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Gromnicznej. W 1989 r. wykonano renowację groty i figury, przywrócono
także tablicę pamiątkową ku czci Powstańców.
30 stycznia 2015 r. postać Matki Bożej i św. Bernadetty zostały rozbite.
Od 2 do 11 lutego odbywały się msze przebłagalne, a w uroczystościach brali
udział licznie zgromadzeni wierni363. 6 maja 2015 r. obie figury i odnowioną
grotę poświęcił ks. bp. Zdzisław Fortuniak364.
Codziennie od czasu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
w 1978 r. o godz. 21 odbywa się Apel Jasnogórski. W Kronice Parafialnej znajduje się zapis z 19 kwietnia 1979 r. opisujący ogrom wydarzenia:
Punktualnie o godz. 21 zaczynają nić dzwony, przy ich wtórze
zebranie przed oświetloną grotą śpiewają pieśń do Matki Boga.
Apel gromadzący nieodmiennie wiele osób, zarówno tych, którzy
nań specjalnie przyszli, jak i tych, którzy przypadkowo przechodzili
ulicą. (…) Od roku nie zdarzyło się, by apelu nie było. W mróz,
w deszcz, codziennie bez wyjątku, o godz. 21 bije dzwon, gromadzą
się wierni365.

Prócz powyższych obiektów, warto też zwrócić uwagę na piaskowcową płaskorzeźbę, usytuowaną w ostrołukowym portalu kościoła. Wykonał
ją Edward Haupt w 1953 r. a przedstawia ona postać św. Marcina na koniu oddającego połowę płaszcza żebrakowi. 8 listopada 1953 r. wizerunek
i dwie odbudowane nawy kościoła zostały poświęcone przez ks. bp. Franciszka
Jedwabskiego366.

Rozmowa z ks. prob. Antonim Klupczyńskim; zob. także „Świętomarcińskie słowo” nr 2
(199), luty 2015, s. 7.
364
„Świętomarcińskie słowo” nr 2 (221), marzec 2018, s. 7.
365
Wg Kroniki Parafii pw. św. Marcina.
366
Kościół i parafia świętego Marcina w Poznaniu 1939-1999, Poznań 1999, s. 14.
363
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Dodatkowo na tylnej ścianie kościoła znajduje się płaskorzeźba nędzarza. Wapienna figura o wymiarach 86 cm x 70 cm, przedstawia głowę, ręce
i część korpusu żebraka. Głowa ukazana jest z profilu, wsparta na splecionych
w błagalnym geście dłoniach. Uwagę zwraca bardzo wyraźnie zaznaczona muskulatura ramion367.

Płaskorzeźba ta znajdowała się niegdyś na froncie 45 metrowej wieży
kościoła i stanowiła element płaskorzeźby przedstawiającej patrona kościoła
wraz z nędzarzem. Na narożach wieży znajdowały się cztery figury świętych
autorstwa Marcina Rożka: patronów miasta Poznania Piotra i Pawła a także

367

AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 3057.
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patronów Polski Wojciecha i Stanisława. W styczniu 1945 r. kościół został
podpalony przez Niemców, a wieża wysadzona w powietrze.
Warto też wspomnieć o Golgocie, którą ustawiono w pobliżu groty
w 1931 r.368 Golgotę stanowił krzyż wraz z ukrzyżowanym Chrystusem oraz
trzy figury, wykonane ze sztucznego kamienia, ukazujące: Maryję, św. Jana
i św. Marię Magdalenę.

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny
i św. Stanisława Biskupa ul. Klasztorna
Figura Jana Nepomucena znajduje się w południowej części Starego
Rynku, na wprost ulicy Wrocławskiej. Inicjatywa wzniesienia pomnika miała
związek z częstymi wylewami Warty. Figura ta, wykonana z piaskowca, pochodzi z 1724 r. i przedstawia świętego odzianego w strój kapłański, z przechyloną
na prawą stronę głową, trzymającego w rękach krucyfiks. U jego stóp znajdują
się dwa anioły. Pierwszy z nich ma w ręce klucze i symbolizuje władzę kapłańską, a drugi z palcem na ustach oznacza dochowanie tajemnicy spowiedzi. Na
ozdobnym kartuszu cokołu znajduje się napis:
DIVO // IOANNI // NEPOMU // CENO // AD : 1724.

368

AKM, Zbiór fotografii związanych z Parafią św. Marcina sprzed czasów wojny, nienumerowane.
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U jego podnóża można także zobaczyć cztery lufy dział, które niegdyś pełniły funkcje odbojników. Święty nie uchronił jednak miasta przed wylewami,
bowiem już w 1736 r. doszło do ogromnej powodzi, a po Starym Rynku pływano łodziami369.
W 1828 r. pomnik został odrestaurowany ze składek społecznych: usunięto dwie lufy armatnie, które zastąpiono dwoma drewnianymi słupami, a także
zaprojektowano i wykonano kratę wokół świątka. Kilka lat później wyzłocono
krucyfiks, palmę oraz klucz. W 1921 r. dokonano gruntownego odnowienia
figury oraz przywrócono lufy armatnie370. Przy obiekcie gromadziły się kwiaciarki, kucharze, strzelcy i służące, by poszukiwać pomocy domowej lub pracy371. Figura przetrwała okres okupacji bez większych zniszczeń - uszkodzeniu
uległa przede wszystkim twarz świętego. Monument odrestaurowano w latach
50. i od tej pory jest regularnie odnawiany.
Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodząca z początku XVI w.,
usytuowana jest na południowo-zachodnim narożu probostwa u zbiegu
ul. Gołębiej i Klasztornej. Do 1910 r. zdobiła kamienicę na rogu ul. Klasztor-

J. Łukaszewicz, op. cit., s. 308.
I. Błaszczyk, Pomnik św. Jana Nepomucena na Starym Rynku, „Kronika Miasta Poznania”
2003, nr 2, s. 195-196.
371
Z. Zakrzewski, Ulicami mojego Poznania, Poznań 1985, s. 20.
369
370
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nej 9372. Właścicielka domu Rosa Hirschbruch sprzedała figurę ks. prał. Antoniemu Stychlowi, który umieścił
ją w miejscu, w którym znajduje się do dnia dzisiejszego373. Piaskowcowa rzeźba przedstawia ukoronowaną postać Matki Bożej stojącą na półksiężycu, odzianą
w długie, obszerne szaty zapięte na piersi. Lewą ręką
przytrzymuje nagie Dzieciątko, dzierżące złote jabłko
królewskie. Całość jest zwieńczona baldachimem.
Kolejna figura znajduje się na narożnej niszy
Pałacu Górków u zbiegu
ul. Wodnej i Klasztornej.
Pierwotna późnogotycka
rzeźba Madonny z Dzieciątkiem została wykonana z piaskowca ok. 1520 r.374 Podczas wojny uległa
zniszczeniu: Maria była pozbawiona prawej dłoni,
a Dzieciątko główkii rączek375. Rzeźbę postanowiono przenieść do ratusza. W 2000 r. kamienną kopię
wykonał Romuald Łuczko. Przedstawia ona ukoronowaną postać Matki Bożej stojącą na półksiężycu, odzianą w długie, obszerne szaty zapięte na
piersi.W prawej ręce trzyma kwiat, w lewej ręce zaś
nagie Dzieciątko dzierżące jabłko królewskie.
Na rogu ul. Świętosławskiej i Koziej znajduje się
figura Chrystusa Zbawcy Świata pochodząca z drugiej
połowy XVII w.376 Ukazuje ona postać Chrystusa odzianego w długie, obfite szaty, z nimbem wokół głowy. Prawą
rękę trzyma w geście błogosławieństwa, zaś w lewej dzierży
kulę świata. Figura ta przywołuje wspomnienia związane
z rzeźbą Chrystusa, którą czciły od końca XVI w. Bernardynki w kościele Przemienienia Pańskiego. Podczas Potopu
Szwedzkiego siostry przekazały ją farze. Oddano ją dopiero
w połowie XVIII w. Świątek przypuszczalnie upamiętnia
czasy, kiedy to przez całe stulecie oddawano w parafii farnej cześć Chrystusowi Zbawcy377.
KZSP, op. cit., s. 48.
A. Kronthal, Poznań oczami prusaka wzorowego, Poznań 2009, s. 64.
374
T. Jakimowicz, Pałac Górków w Poznaniu, Poznań 1998, s. 26.
375
Rozmowa z p. Piotrem Ciesielskim (wrzesień 2018 r.).
376
Rozmowa z p. Piotrem Ciesielskim (wrzesień 2018 r.).
377
A. Kusztelski, Droga procesyjna z fary na rynek, „Kronika Miasta Poznania” 2003, nr 3, s. 245.
372
373
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Na ul. Świętosławskiej 10 umieszczono figurę św. Stanisława Biskupa
z Piotrowinem klęczącym u jego stóp. Święty ukazany
jest w szatach biskupich. Prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma otwartą księgę. Na kartuszu trzymanym przez anioła znajduje się data 1603 oraz
monogram S.D. Całość wieńczy baldachim. Jego postać
jest nawiązaniem do kościółka pw. św. Stanisława, stojącego niegdyś przy ul. Gołębiej. Z czasem osiedlili się przy
nim Jezuici. Możliwe, że to właśnie oni zdecydowali się
na umieszczenie świątka na ulicy, która prowadziła do kościoła. W drugiej połowie XVII w. zbudowali oni na ul.
Świętosławskiej kościół, zachowując wezwanie, a rzeźba
stanowiła jego patronat378.
Warto podkreślić, że figury te wyznaczały trasę drogi
procesyjnej od fary w kierunku Starego Rynku. Jest to jedna z piękniejszych ulic miasta, o czym świadczy poniższy
cytat:
Towarzysząc wycieczkom architektów i historyków sztuki po
zabytkowej części Poznania, miałem możność usłyszeć niejedną o niej
opinię. Na przechodniu, zbliżającym się ul. Świętosławską do gmachu
Fary, silne wrażenie może zrobić widok tego miejsca. Jest to efekt
wywołany kontrastem wąskiego przesmyku jaki tworzą niskie po obu
stronach Świętosławskiej budynki, z ogromem fasady kościoła. Jest
to z pewnością jedno z ciekawszych w Polsce rozwiązań architektury
zabytkowego śródmieścia379.

Figura Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem znajdująca się nad
wejściem do Kościoła pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa przy ul. Kramarskiej, zdobiła niegdyś kamienicę Grodzickich usytuowaną przy Starym Rynku
nr 100.

378
379

Tamże, s. 246.
Z. Zakrzewski, op. cit., s. 56.
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Późnogotycka rzeźba z początków XV w. była
ozdobiona ażurowym baldachimem, zwieńczonym
masywnym kwiatonem oraz wspornikiem z przedstawieniem dwóch drzewek. Na początku XX stulecia,
kamienicę Grodzickich rozebrano, figurę usytuowano nad wejściem do świątyni, a baldachim i wspornik
umieszczono w jej wnętrzu, gdzie znajdują się do dnia
dzisiejszego. Po wyzwoleniu przywrócono fasadzie
kamienicy dawny wygląd, a w 1998 r. umieszczono
na jej narożniku kopię Madonny z Dzieciątkiem,
wykonaną w sztucznym kamieniu, dłuta Romualda
Łuczko380.
Na ul. Dominikańskiej nad bramą wiodącą do
Galerii u Jezuitów znajduje się XIX-wieczna figura
Madonny z Dzieciątkiem. Wykonana jest z piaskowca. Ukazuje Postać Matki Bożej odzianejw długie, obfite szaty, trzymającą na rękach nagie Dzieciątko. Sposób przedstawienia szat daje wrażenie ruchu rzeźby.

Rozmowa z p. Piotrem Ciesielskim (wrzesień 2018 r.); zob. także J. Borwiński, H. Grzeszczuk-Brendel, Poznań przewodnik po zabytkach i historii, Poznań 2003, s. 99.

380
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Parafia pw. św. Marka Ewangelisty os. Czecha
Krzyż został poświęcony wraz z placem pod budowę kościoła we wrześniu 1989 r. przez bp. Stanisława Napierałę381. Wykonany jest z dębu, otoczony drewnianym płotkiem i ozdobnym krzewem roślinnym. Na krzyżu znajduje się wyryta data: IX // 1989 oraz tabliczka informująca o odbytej Misji św.:
MISJONARZE OBLACI // MISJA ŚW – 2017.

Odbywają się przy nim tylko uroczystości misyjne, można też spotkać
modlących się wiernych, którzy często stawiają przy nim znicze i kwiaty.

Parafia pw. św Mateusza Apostoła i Ewangelisty os. Orła Białego
Krzyż misyjny usytuowany jest naprzeciwko wejścia do kościoła. Na jego
trzonie widoczne są trzy tabliczki, jedna z nich upamiętnia datę odbycia
pierwszego nabożeństwa: 2 IX // 1989 r., a pozostałe dwie mówią o pozostałych uroczystościach:
1. „Bóg jest miłością” // MISJE ŚWIĘTE // W ROKU JUBILEUSZOWYM //
09-17 września 2000// OO. FRANCISZKANIE,
2. MISJE ŚWIĘTE // 14 – 23 września 2012 // OO. FRANCISZKANIE.

381

Rozmowa z ks. prob. Marianem Klimkiem (grudzień 2018 r.).
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Krzyż ustawiony jest w szczudle, a na jego ramionach znajduje się ochronne opierzenie. Stawiane są przy nim kwiaty i znicze.
Parafia pw. św. Michała Archanioła ul. Stolarska
W latach 50. ubiegłego wieku, kiedy to odbudowywano zniszczony po
II wojnie światowej kościół, nabożeństwa odprawiano przy krzyżu na nieistniejącym już cmentarzu kościelnym. Krzyż znajdujący się obecnie na terenie
przykościelnym ustawiono w 1991 r. na pamiątkę Kongresu Eucharystycznego382. Jest miejscem modlitwy indywidualnej i gromadzą się przy nim wierni,
którzy dbają także o teren – zapalają znicze i przynoszą kwiaty. Krzyż stoi
w otoczeniu wysokich tuj.
Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej stojąca na placu przykościelnym,
została postawiona jako wotum dziękczynne za dar kapłaństwa oraz za wszystkie otrzymane łaski. Świątek miał być wyrazem wdzięczności dla Matki Bożej
i zarazem prośbą o dalszą opiekę. Fundatorami byli parafianie oraz ks. kan. Zygmunt Thimm. Kapliczkę poświęcił 29 września 1997 r. ks. abp. Juliusz Peatz.
Wkład w budowę kapliczki mieli parafianie, którzy na apel ówczesnego proboszcza, przynosili kamienie polne potrzebne na wybudowanie fundamentu. Jedna
z rodzin przywiozła wówczas kilka sztuk, a wśród nich były:

382

Wg Kroniki Parafii św. Michała Archanioła. Krzyż misyjny znajduje się wewnątrz świątyni.
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1. cegły z XV-wiecznego muru
Kościoła Najświętszej Maryi Panny z Dorpatu w Estonii,
2. kamień z klasztornego dziedzińca zabudowań z Cytowiany na Żmudzi, należącego
niegdyś do Ojców Bernardynów,
3. kamień z byłego cmentarza z Dyneburga na Łotwie, na którym spoczywali także
Polacy (legioniści, uczestnicy walk o niepodległość Łotwy),
4. kamień z pola z Upity, na którym wznosi się kaplica Chrystusa Króla niosącego
krzyż w wędrówce na Golgotę,
5. kamień z kircholmowych pól, miejsca, w którym 27 września 1605 r. rycerstwo
polskie stoczyło zwycięską bitwę ze Szwedami,
6. kamień z litewskiej Góry Krzyży pod Szawlami383.

Kamienie zostały wbudowane po prawej stronie fundamentu.
Trudno ustalić dokładny moment i okoliczności ustawienia Figury Matki
Bożej Królowej Rodzin384 stojącej obecnie w ogrodzie usytuowanym za biurem parafialnym. Wiadomo jednak, że na placu przykościelnym stała już 3 maja
1966 r.385 Możliwe, że jej postawienie było związane z Procesją Tysiąclecia, która
odbyła się właśnie tego dnia. Przy figurze kazanie wygłosił ks. Jan Wenski i odśpiewano pieśni Maryjne oraz Apel Jasnogórski. W 1978 r. świątek ustawiono
w narożniku posesji, na metalowym słupie. Postać Matki Bożej ukazana jest
w długiej sukni i miękko układających się, błękitnych szatach. W prawej dłoni trzyma berło, w lewej ręce natomiast wtulone Dzieciątko, ubrane w długą
„Michael” nr 6(38), 1997, s. 2.
Identyczne figury, różniące się jedynie kolorystyką, można znaleźć na terenie przykościelnym
parafii. pw. św. Matki Boskiej Częstochowskiej na ul. Naramowickiej i parafii pw. Pierwszych
Polskich Męczenników na os. Tysiąclecia.
385
Wg Kroniki Parafialnej św. Michała Archanioła w Poznaniu Z Uroczystości Milenijnych.
383
384
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sukienkę. Maryja stoi na kuli ziemskiej, przytrzymując stopą węża. Niegdyś
gromadziły się przy niej, na wspólną modlitwę, dzieci.

Należy też wspomnieć, że na początku XX w., na placu znajdującym się
u zbiegu ul. Bukowskiej i Grunwaldzkiej, stał niegdyś krzyż upamiętniający
epidemię cholery386.
Parafia pw. św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP, ul. Chojnicka
Na terenie przykościelnym znajduje się kilka obiektów: krzyż misyjny,
figura Jana Pawła II, pomnik wdzięczności, grota Matki Bożej z Lourdes.
Krzyż misyjny usytuowany jest w pobliżu wejścia do świątyni. Jest to
metalowy świątek o trójlistnym zwieńczeniu ramion i szczytu, pomalowany
na łososiowy kolor. Znajduje się na nim 8 tabliczek związanych z upamiętnieniem Misji św. i jedna ku pamięci Jana Pawła II:
1. MISJE // ŚWIĘTE // 21-29.09.2013 // OJCOWIE // FILIPINI,
2. MISJE // JUBILEUSZOWE // ROK 2000 // 27.09. – 05.10.1997 //
KSIĘŻA // ZMARTWYCHWSTAŃCY,
3. MISJE ŚWIĘTE // OJCOWIE FILIPINI // 21 – 29 wrzesień 1985 r.,
4. MISJE // „NAWIEDZENIA” // 31.VII.77 7.VIII.77 //10.VIII.1977 //
XX ZMARTWYCHWSTAŃCY,
386

A. Kronthal, op. cit., s. 105.
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5. MISJE // SERCA BOŻEGO // 21-28 XI 1971,
6. MISJA ŚW // 3-10 XI 1957 // OO. WERBIŚCI,
7. OO. JEZUICI // 20-27 XI // 1966,
8. 16 – 23 XI 1947,
9. Pod wizerunkiem Jana Pawła II:
Zanim stąd odejdę, proszę Was…
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się,
i nie zniechęcili,
- abyście nie podcinali sami tych korzeni,
z których wyrastamy,
- abyście mieli ufność nawet wbrew
każdej swojej słabości,
- abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
u którego tyle pokoleń ojców naszych
i matek ją znajdowało,
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha,
do której On „wyzwala” człowieka,
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością. Która jest
„największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez
której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Jan Paweł II (1920-2005)

W pobliżu świątka znajduje się figura Jana
Pawła II387 wykonana z brązu. Ustawiono ją na
terenie przykościelnym 1 maja 2011 r. Na jej podstawie znajduje się napis:
OTWÓRZCIE // DRZWI // CHRYSTUSOWI //
JAN PAWEŁ II // KIEKRZ 01.05.2011 r.

Pomnik Serca Jezusowego, zwany też Pomnikiem Wdzięczności, stojący w centrum terenu przykościelnego, został wzniesiony w 1929 r.
w podzięce za odzyskaną niepodległość. Podczas
wojny Niemcy próbowali zmusić m.in. sołtysa
Walentego Walusza do zniszczenia figury. On jednak odmówił, zyskując ich uznanie388. Ostatecznie
pomnik został rozebrany przez okupanta, jednak
figurę udało się przechować okolicznym mieszkańcom. Po wyzwoleniu wybudowali oni w tym
samym miejscu nowy betonowy cokół i ustawili
Zob. także Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Odkupiciela – na terenie przykościelnym stoi identyczna figura Jana Pawła II.
388
E. Nawrot, Dzieje Kiekrza i okolic, Poznań 2000, s. 172.
387
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świątek ponownie. Na cokole znajdują się trzy upamiętniające tablice. Frontowa nosi napis:
KU UCZCENIU POLEGŁYCH // W I-EJ WOJNIE ŚWIATOWEJ //
1914-1918 r. // W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM //
1918-1920 r. // W II-EJ WOJNIE ŚWIATOWEJ // 1939 -1945 r. //
PARAFIA KIEKRZ // FUND. 1929. – ODNOW. 1974 r.

Po prawej stronie wymieniono kolejno nazwiska:
M. BANASZYK // J. BIAŁAS //
FR. CHUDZIŃSKI // J. KORCZ //
J. CZECHOWIAK // ST. GWIAZDA //
FR. HOFFMANN // F. KANSY //
M. KACZMAREK // P/ KASPRZAK // S. KOWALAK // M. KRZYŻANIAK //
A. i FR. ŁAJP // A. i AL. URBANIAKOWIE // J. GALAS // B. DUBISZ //
W. BOBKIEWICZ// B. DERA // W. BRUDNIEWICZ // T. GIERKE //
FR. GŁOWACKI // ST. GRABARCZYK // I. KAWICKI //
M. i F. JANKOWSCY // W. KRAMER // A. KAŹMIERCZAK //M. KOZIARZ //
ST. MARCINIAK.

Po lewej stronie:
WŁ. ŁAKOMY // J. MĄCZYŃSKI // B. PAUL //
J. NAPIERAŁA // J. SZOBER //
ST. OSSOWSKI // P. WALUSZ //
S. STRÓŻYCKI // I. SCHATAK //
ST. SCHNEIDER //W. WITCZAK //
K. SPRINGER// J. ŻMUDA// A. i A.
WAWRZYNIAKOWIE //ST. DRECZKOWSKI
// J. PIECHOWIAK // J. MAŃCZAK //
A. PIETRUSZYŃSKI // ST. NADOLNY //
JAN NAPIERAŁA //W. ŚROŃ //
M.F. BURKICIAKOWIE // Z. PIELUCHA //
ST. POLEWSKI // FR. ZAJĄC //
A. i S. PRENTKI //FR. TOMKOWIAK //
A. i F. SZYMAŃSCY.

Postać Chrystusa ubrana jest w długie szaty i obszerny płaszcz związany w prawym boku.
Uwagę przykuwa gorejące serce pomalowane
na ciemnozłoty kolor. Pomnikiem opiekują się
cmentarni ogrodnicy.
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Grota Matki Bożej z Lourdes stoi obok grobowca Przyłuskich. Wzniesiono ją w 1934 r. dzięki staraniom ks. prob. Michała Skórnickiego i katolickiej organizacji Młode Polki, o czym informuje tablica umieszczona na grocie:
Niepokalanej Patronce swej // ofiaruje // w Roku Jubileuszu // Odkupienia świata //
Stow. Młodych Polek // Kiekrz, 19 VIII 1934 r.

Zarówno grota, jak i figury nie zostały zniszczone przez Niemców podczas wojny. Ściany wybudowano z cegieł, z kolei podstawę z otoczaków, kamieni polnych i bloków kamiennych. We wnęce stoi figura Matki Bożej
ubranej w białą suknię, jasnoniebieskim pasem zawiązanym w talii i podkolorowanej na niebiesko szacie. Dłonie ma złożone do modlitwy. Przez prawą
rękę ma przewieszony różaniec. Klęcząca postać św. Bernadetty ubrana jest
w jasnofioletową suknię i biały welon zwieńczony złotą lamówką. W rękach
trzyma bukiet kwiatów. Przy obu figurach ustawiane są kwiaty i znicze. Grotę otacza balustradowy płotek, zwieńczony metalową, białą furtką. Grotą
opiekują się ogrodnicy cmentarni. Wierni modlą się przy niej indywidualnie,
a w maju odbywają się z Apele Jasnogórskie.
Tuż za biurem parafialnym stoi figura Najświętszej Maryi Panny. Zdaniem okolicznych mieszkańców ustawiono ją za wczesnych lat ks. prob. Andrzeja Mizernego, który pełnił swą posługę od 1 lipca 1967 r. do 31 sierpnia 1983 r.
Usytuowana jest na klinkierowym cokole. Postać Matki Bożej ubrana jest w białą,
marszczoną suknię ze złotą lamówką przy szyi, złotym pasem zawiązanym w talii
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i błękitnych szatach miękko okalających sylwetkę. Maryja stoi na kuli ziemskiej, przytrzymując stopą węża. Rzeźbę odmalowano na przełomie sierpnia
i września 2018 r. Opiekują się nią ogrodnicy cmentarni.
Teren przykościelny, od strony probostwa i od strony cmentarza, zwieńczony jest z dwoma figurami przydrożnymi: św. Jana Nepomucena oraz
św. Wawrzyńca. Obie rzeźby ustawiono w 50.
rocznicę zakończenia II wojny światowej. Postać św. Jana Nepomucena przedstawiona jest
z jego atrybutem – krzyżem, a św. Wawrzyniec
z kratą. Każda z rzeźb jest umieszczona na klinkierowym cokole, z taką różnicą, że pod pierwszym świątkiem znajduje się tablica z napisem:
ŚW. // JANIE // NEPOMUCENIE //
MÓDL SIĘ // ZA NAMI.

Ich ustawienie było w dużej mierze związane z kapliczkami przydrożnymi stojącymi
już w XIX w. w podobnym miejscu: kapliczka
z figurą św. Jana Nepomucena stała na ziemi
kościelnej po stronie probostwa, a kapliczka św.
Wawrzyńca stała na drugiej stronie drogi, przy
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dzisiejszej ul. Pawłowickiej389. Przy tych obiektach zatrzymywały się kondukty
pogrzebowe. Figurami opiekują się cmentarni ogrodnicy.
Przy wjeździe do Kiekrza, na wysokości stacji PKP, od 1933 r. stał na wzniesieniu
drewniany krzyż z Pasyjką. Został ustawiony
staraniem ówczesnego ks. prob. Michała Skórnickiego. Podczas wojny świątek został zniszczony, a Pasyjka wyrzucona do pobliskich bagien.
Znalazła ją jedna z rodzin, która następnie ją
przechowała. Po wyzwoleniu krzyż ustawiono
ponownie. W latach 70. w związku z rozbudową drogi wjazdowej wzniesienie zlikwidowano,
a krzyż przesunięto390.
18 maja 2018 r. poświęcono odnowiony
krzyż, a uroczystość zakończono Nabożeństwem Majowym391. Świątek posiada niewielką
czarną Pasyjkę i inskrypcję INRI. Na trójlistnie
zwieńczonych ramionach i szczycie znajduje się
po jednej, czarnej rozecie. W okresie przedwojennym odbywały się przy nim Nabożeństwa
Majowe.
Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej stoi w parku sanatoryjnym.
Ostatnim prywatnym właścicielem dawnego pałacu był Władysław Ciechanowski, którego rodzina ufundowała kapliczkę ku czci Matki Bożej. Na cokole
widoczna była wówczas pamiątkowa tablica, której zapis brzmiał:
Ku czci i chwale // Najświętszej Maryi Panny // za okazane łaski //
i dobrodziejstwa // stawiają te statuę // małżonkowie // Władysław i Marja //
Ciechanowscy // Kiekrz, d. 24.7.1928 r.

Figura przedstawiała postać Matki Bożej ubraną w długą suknię i obszerne szaty. Stojąc na kuli ziemskiej, przytrzymywała stopą węża.
W 1928 r. pałac i jego otoczenie został sprzedany Kasie Chorych w Poznaniu. Figura została zniszczona podczas II wojny światowej, po wyzwoleniu
ustawiona została ponownie, jednak z czasem zniszczyła ją wichura. W 1996
r. obiekt odnowiono.

E. Nawrot, Dzieje Kiekrza i okolicy, Poznań 2000, s. 150.
Rozmowa z anonimowym mieszkańcem (luty 2019 r.).
391
Rozmowa z p. Zuzanną Chorabik (październik 2018 r.).
389
390
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W dniu dzisiejszym świątek prezentuje się zupełnie inaczej. Po pierwsze - sama figura jest znacznie mniejsza od pierwotnej, a po drugie - różni się
od oryginału sposobem przedstawienia ubioru Matki Bożej. Jest ona odziana
w suknię w kwiaty, silnie zmarszczoną w górnej części oraz niebieskie szaty.
Wysoki, masywny cokół ozdobiono blendami i ustawiono na dwustopniowej
podstawie. Przymocowana tablica informuje o fundacji:
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W PODZIĘCE // NAJŚWIĘTSZEJ // MARII PANNIE // CIECHANOWSCY //
* 1928 //O MARIO, // BEZ GRZECHU // POCZĘTA, // MÓDL SIĘ
// ZA NAMI. // PRACOWNICY, // 1996.

Całość wieńczy stromy, wysoki dach zrobiony z blachy. Stawiane są przy
nim kwiaty i znicze, a kapliczką opiekują się uczni owie i wychowawcy szkoły
oraz pracownicy szpitala.
Przy ul. Sanatoryjnej 4 stoi powojenna figura Najświętszej Maryi Panny, która jest ustawiona na wysokim, charakterystycznym, przedwojennym
cokole392. Postać Matki Bożej ubrana jest w białą suknię i błękitny płaszcz.
U jej stóp jest sześć aniołków – po trzy z każdej strony.

Krzyż przydrożny stoi przy ul. Jachtowej od wiosny 1992 r.393 Jest to metalowy, pomalowany musztardową farbą świątek, z trójlistnym zakończeniem
ramion i szczytu, oraz z niewielką, metalową Pasyjką. Krzyż stoi na tle krzewów
Rozmowa z anonimowym okolicznym mieszkańcem (marzec 2019 r.); zob. także E. Nawrot,
Dzieje Kiekrza i okolicy, Poznań 2000, s. 186.
393
Rozmowa z anonimowymi okolicznymi mieszkańcami (styczeń/kwiecień 2019 r.).
392
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i otoczony jest wysokim, ozdobnym, metalowym płotkiem. Opiekują się nim
mieszkańcy Michałkowa. Krzyż stanowi stację na święto Bożego Ciała.

W Psarskiem w latach 50. ubiegłego wieku,
w miejscu drewnianego przedwojennego krzyża,
przy którym odbywały się Nabożeństwa Majowe
i zatrzymywały kondukty pogrzebowe, ustawiono kapliczkę z ceramiczną figurą Matki
Bożej Miłosiernej. Ufundowali ją w 1956 r.
mieszkańcy po załamaniu okresu stalinizmu394.
Patronuje jej Matka Boża ubrana w długą,
żółtą suknię zakrywającą stopy i obszerne szaty.
Rękoma wskazuje na pomalowane na ciemnoczerwony kolor serce otoczone wieńcem z róż.
We wnęce stoją kwiaty, a sama kapliczka usytuowana jest na okrągłym, betonowym słupie.
Ma kształt domku i zwieńczona jest dwuspadowym daszkiem. Po wyzwoleniu święcono
w tym miejscu pokarmy wielkanocne395.
O świątek dbają okoliczni mieszkańcy.
U zbiegu granic Poznania i Rogierówka stoi stary, drewniany krzyż
przydrożny. Wiadomo, że pierwszy świątek ustawiono w tym miejscu jeszcze
przed II wojną światową, został jednak zniszczony przez okupanta. Kolejny
394
395

E. Nawrot, Dzieje Kiekrza i okolicy, Poznań 2000, s. 186.
Rozmowa z p. Zuzanną Chorabik i p. Karoliną Kierył (październik 2018 r.).
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ustawiono po wyzwoleniu. Jest to drewniany krzyż o trójlistnym zakończeniu
ramion i szczytu, z delikatnie zarysowanymi rozetami. Posiada on niewielką,
metalową Pasyjkę ukazującą postać Chrystusa z głową opadającą na prawą
stronę, z perizonium zwężającym się ku prawemu biodru. Nad nią znajdują się
dwie banderole z inskrypcją INRI. Na jego trzonie wyryto napis:
JEZU // NIE OPUSZCZAJ // NAS // 6. X.1945.

Krzyż jest otoczony wysokim, metalowym płotkiem. Osadzony jest w szczudle
i betonie. Przeważnie stoją przy nim kwiaty. W okresie przedwojennym odbywały się przy nim Nabożeństwa Majowe, a obecnie Modlitwy Różańcowe.
Kapliczka nadrzewna przywieszona jest na starym dębie na ul. Nad
Przeźmierką. Najprawdopodobniej kapliczka upamiętnia śmierć syna pierwszego właściciela Wielkiego, który w tym miejscu był ofiarą śmiertelnego wypadku na koniu. Podobne zdarzenie miało miejsce w 1964 r., kiedy to 9-cio
letni chłopiec został kopnięty przez konia w żołądek i zmarł przy drzewie.
O obiekt troszczy się rodzina Hauków, która w 2014 r. ufundowała nową
kapliczkę - kamienny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz drewniany
szczyt wieńczący wizerunek. W 2018 r. odbyło się przy kapliczce Nabożeństwo
Majowe396. Na drzewie jest też druga, mniejsza kapliczka zawieszona przez jedną z okolicznych mieszkanek, która upamiętniła w ten sposób śmierć syna397.

396
397

Rozmowa z p. Reginą Hauk (marzec 2019 r.).
Rozmowa z p. Reginą Hauk i z anonimową okoliczną mieszkanką (marzec 2019 r.).
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Jest to obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej z napisem:
Maryjo, Królowo Polski! // Jestem przy Tobie! Pamiętam! Czuwam!

Krzyż przydrożny znajdujący się na ul.
Szamotulskiej, na granicy Poznania i Chyb,
został ustawiony przed II wojną światową.
W okresie tym odbywały się przy nim Nabożeństwa Majowe. Podczas okupacji przechowywał go pan Fabiś - jeden z gospodarzy. Po
wyzwoleniu ustawiono go ponownie. Krzyż
był regularnie odnawiany, jednak na początku XXI w. postanowiono go wymienić
z powodu silnego spróchnienia. Świątek złamał się podczas wichury w 2018 r., wówczas
zdecydowano się postawić nowy. Krzyż otacza biały płotek. Pasyjka ukazuje Chrystusa
z głową skierowaną na lewą stronę, odzianego
w wąskie perizonium zwężające się ku lewym biodrze i z przybitymi z osobna
stopami.
Parafia pw. św. Moniki ul. Biskupińska
Na terenie przykościelnym znajduje się dębowy krzyż, który wykonał
Mariusz Krukowski. Poświęcenia dokonał 13 kwietnia 2014 r. ks. abp. Stanisław Gądecki398. Na krzyżu znajduje się Pasyjka, ukazująca postać Chrystusa
z głową przechyloną na prawą stronę, w wąskim perizonium na biodrach. Nad
nią jest tabliczka z napisem INRI. Na szczycie krzyża i jego ramionach znajdują się blaszki chroniące świątek przed zniszczeniem. Obecnie odbywają się przy
nim Nabożeństwa Majowe.
398

Rozmowa z ks. prob. Szczepanem Łakomym (listopad 2018 r.).
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Na skrzyżowaniu ul. Biskupińskiej i Krajeneckiej, w miejscu dawnego
pieca chlebowego, będącym niegdyś centrum wsi, znajdują się dwa obiekty
sakralne: kapliczka Matki Boskiej oraz krzyż. Kapliczkę ustawiono na prośbę
mieszkańców. Poświęcił ją 26 sierpnia 2008 r., w Uroczystość Matki Bożej
Częstochowskiej, ks. prob. Rafał Pierzchała. Poświęcenie poprzedzono Mszą
świętą w intencji fundatorów i mieszkańców Strzeszyna. Kapliczkę zaprojektował architekt Marcin Bartz. W głębokiej wnęce, otoczonej klinkierowym
obramowaniem umieszczono gipsową figurę Matki Boskiej, która została
skradziona. Z inicjatywy ks. Rafała Pierzchały, wstawiono drugą, identycznie
wyglądającą. Jako dodatkowe zabezpieczenie zamontowano kraty. Z czasem
umieszczono także tablicę upamiętniającą postać ks. abp. Leona Przyłuskiego,
którą poświęcił ks. abp. Stanisław Gądecki 20 września 2013 r.:
Pamięci Księdza Arcybiskupa Leona Przyłuskiego //
Prymasa Polski w latach 1845-1865 //
ur. 1789 r. w Strzeszynku, zm. 1865 r. w Poznaniu //
zasłużonego dla Kościoła i Ojczyzny //
w trudnych czasach niewolni narodowej //
Mieszkańcy Strzeszyna 2013 r.

Historia krzyża sięga czasów przedwojennych. W tym miejscu była niegdyś polna droga, a wysoki krzyż stał na jej początku399. Podczas II wojny
światowej, na rozkaz Niemców, ówczesny właściciel majątku musiał usunąć
399

Rozmowa z ks. prob. Rafałem Pierzchałą (listopad 2018 r.).
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krzyż. Drugi ustawiono po wojnie w 1946 r.400 W połowie lat 70., z uwagi
na silne spróchnienie, zamieniono go na nowy na prośbę ks. Antoniego Sroki.
Wykonano go w ukryciu przed władzami, a pod koniec lat 90. ks. prob. Rafał
Pierzchała umieścił w jego dolnej części małą kapliczkę z Matką Boską. Gdy
krzyż uległ degradacji postanowiono go zastąpić w 2008 r. kolejnym. Ze starego wykonano setki mniejszych krzyżyków, które rozdawano potrzebującym
w dniu poświęcenia obu świątków. Obecnie jest na nim metalowa Pasyjka
pomalowana na srebrny kolor. Ukazuje postać Chrystusa z głową wzniesioną
ku górze, w długim, sięgającym kolan perizonium. Szczyt krzyża zwieńczono
metalowym daszkiem, pełniącym funkcje ochronne przez zniszczeniem. Można też zauważyć małą wnękę, w której znajduje się fragment trzeciego krzyża.
Przy krzyżu stojącym jeszcze przed wojną, z racji braku kościoła, spotykali się
mieszkańcy i żegnano też zmarłych. Przy obu obiektach, jeszcze do niedawna
odbywały się różnorodne uroczystości religijne: Nabożeństwa Majowe, święcenie pokarmów, zakończenie Procesji.

Nie znane są okoliczności powstania kapliczki stojącej na ul. Koszalińskiej. Wiadomo, że był to niegdyś rozstaj dróg - jedna prowadziła na Psarskie, druga do Złotnik. Początkowo stała w niej figura św. Mikołaja, który
miał chronić mieszkańców przed wilkami i możliwe, że właśnie w tej intencji została postawiona401. Od czasów przedwojennych patronowała jej Matka
400
401

Rozmowa z p. Genowefą Stanisławską (styczeń 2019 r.).
J. J. Sobczak, op. cit., s. 25-26; K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 185.
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Boża402. Przez okres wojny kapliczka stała pusta. Obecnie świątkiem zajmuje
się Stefania Tomczak, która ufundowała w 2003 r. kraty jako wotum dziękczynne za 50 lat małżeństwa. W jej wnętrzu znajduje się umieszczona na
kamieniu figura Najświętszego Serca Maryi, ukazującą Matkę Bożą odzianą
w długą, złotą suknię i obszerne fioletowe szaty. Rękoma wskazuje na swoje
złote serce, oplecione wieńcem z róż. Podstawa, na której stoi figura zwieńczona jest napisem FATIMA. W październiku 2018 r. świątek odmalowano.
Kapliczkę wykonano z cegły i nakryto dwuspadowym daszkiem, niegdyś zwieńczonym
krucyfiksem. Pod wnęką widoczne są z czterech stron znaki Krzyża. Dawniej odbywały
się przy kapliczce Nabożeństwa Majowe i do
tej pory można spotkać modlących się przy
niej ludzi.
Na terenie parafii stoi także drewniany
krzyż powypadkowy z metalową Pasyjką,
upamiętniający zderzenie samochodu osobowego z motocyklem w 2015 r.403

E. Nawrot, Dzieje Kiekrza i okolicy, Poznań 2000, s. 150.
Rozmowa z ks. prob. Szczepanem Łakomym (listopad 2018 r.) i p. Genowefą Stanisławską
(styczeń 2019 r.).
402
403
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Parafia pw. św. Ojca Pio ul. Warneńska
Krzyż misyjny stojący na ul. Literackiej, był pierwszym symbolem wiary
w tej okolicy, przeniesionym w procesji od krzyża stojącego przy ul. Biskupińskiej404. Został ufundowany przez wiernych i wyszlifowany przez Józefa
Robana405. Obecnie stojący świątek jest drugim z kolei, a wykonał go Mariusz Krukowski. Znajdują się na nim: Pasyjka ukazująca Chrystusa z głową
przechyloną na prawą stronę i z wąskim perizonium na biodrach, oraz niewielka wnęka; mała kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i tabliczka
informująca o pierwszej odbytej Misji św. Wnękę przygotowano z zamiarem
umieszczenia w niej fragmentu starego krzyża z ul. Biskupińskiej, ale tego planu jednak nie zrealizowano406. Kapliczka także ma powiązanie z tamtejszym
krzyżem, bowiem zdobiła go przez kilka lat. Znajduje się w niej figurka Matki
Bożej ubranej w białą suknię i błękitne szaty, z różańcem u jej stóp. Tabliczka
posiada inskrypcję, mówiącą:
Krzyż ten ufundowali // Parafianie na zakończenie MISJI ŚWIĘTYCH //
wygłoszonych przez // ks. Rafała Pajszczyka // w dniach od 5-13.09.1998.

Krzyż został osadzony w szczudle i ustawiony na betonowym podłożu.
W przeszłości odbywały się przy nim Nabożeństwa Majowe i święcenie pokarmów, a obecnie zakończenie Roku Wiary i Drogi Krzyżowej. Przed krzyżem
ustawiane są regularnie kwiaty i znicze.
Rozmowa z p. Genowefą Stanisławską (styczeń 2019 r.).
Rozmowa z p. Henryką Roban (styczeń 2019 r.).
406
Rozmowa z p. Mariuszem Krukowskim (styczeń 2019 r.).
404
405

284

Mała architektura sakralna

Na placu przykościelnym znajduje się kapliczka Matki Bożej Fatimskiej
i głaz z figurą św. Ojca Pio. Kapliczkę ufundowali w 2017 r. parafianie z okazji stulecia objawień fatimskich. Figurę przywieziono z Fatimy, gdzie została
poświęcona. Po uroczystości poświęcenia kapliczki, doszło do kradzieży rzeźby407. Wkrótce jednak odnaleziono ją i dla lepszego zabezpieczenia wstawiono
szkło ochronne. Kapliczka jest murowana, otynkowana i zwieńczona dwuspadowym daszkiem wraz z krucyfiksem i dwoma chorągiewkami z datami
917 i 2017. Z trzech stron podstawy znajdują się napisy:
od frontu:
JA JESTEM // MATKA BOŻA // RÓŻAŃCOWA,

z prawej strony:
BÓG CHCE // ROZPOWSZECHNIĆ // NABOŻEŃSTWO //
MEGO // NIEPOKALANEGO // SERCA,

z lewej strony:
ODMAWIAJCIE // CODZIENNIE // ROŻANIEC //
O POKÓJ DLA ŚWIATA // I NAWRÓCENIE // GRZESZNIKÓW.

407

Rozmowa z ks. prob. Andrzejem Herktem (grudzień 2018 r.).
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Figura Ojca Pio znajduje się na placu przykościelnym i ustawiona na
granitowym głazie. Głaz z stał poświęcony przez bp. Balcerka dnia 23 maja
2004 r. i początkowo stał przy kaplicy tymczasowej, która była pierwszym
miejscem kultu Ojca Pio. Figurę sprowadził ks. Andrzej Herkt z San Giovani
Rotondo. Została wykonana z kompozytu marmurowego. Pod nią znajduje się
tablica upamiętniająca to wydarzenie:
„KAŻDY Z WAS MOŻE POWIEDZIEĆ //
OJCIEC PIO JEST MÓJ” // Słowa św. Ojca Pio.

Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, stojąca u zbiegu ul. Melchiora Wańkowicza i Aleksandra Puszkina, została wykonana wg projektu mgr
inż. Pawła Hałaburdzina408. Na pękniętej betonowej płycie, symbolizującej
wyjście, ustawiono specjalną konstrukcję z ażurowej pergoli. Początkowo patronem obiektu była Matka Boża Fatimska, jednak figura została skradziona, a na jej miejscu postawiono rzeźbę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.409
Rzeźba ukazuje postać Maryi odzianej w długą, marszczoną suknię, pasem
przewiązanym w talii i obfitych szatach. Stoi na kuli ziemskiej, przytrzymując
stopą węża. Przy figurze odbywają się Nabożeństwa Majowe, Procesje Eucharystyczne, a w przyszłości będą miały miejsce także Uroczystości Niepokalanego Poczęcia.

408
409

AP, Dokumentacja związana z postawieniem figury.
Rozmowa z ks. prob. Andrzejem Herktem (grudzień 2018 r.).
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W planach księdza proboszcza jest postawienie na rondzie siedzącej figury
Ojca Pio.

Parafia pw. św. Rocha ul. św. Rocha
Obecnie stojący na placu przykościelnym
drewniany krzyż misyjny, postawiono 20 listopada
1983 r. na pamiątkę odkupienia i na zakończenie rekolekcji jesiennych. Poświęcony przez ks. bp. Zdzisława Fortuniaka. Znajdują się na nim cztery tabliczki
informujące o odbytych Misjach św.:
1. PAMIĄTKA MISJI ŚWIĘTYCH // prowadził: //
ks. dr Andrzej Kaszycki z Kielc // w roku 2009,
2. PAMIĄTKA MISJI ŚW. // prowadzonych przez
księży Filipinów // z Gostynia w roku 1999 // z okazji //
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000,
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3. PAMIĄTKA MISJI ŚW. // prowadzonych w dniach 24.IV-3.V.1988 r. //
przez Księży Sercanów // z Tarnowa // W Roku Maryjnym 1987/1988 //
z okazji // Jubileuszu 50 – lecia budowy // kościoła św. Rocha w Poznaniu,
4. NA PAMIĄTKĘ // ROKU ODKUPIENIA // KRZYŻ TEN //
POŚWIĘCIŁ // KS. BISKUP ZDZ. FORTUNIAK // NA ZAKOŃCZENIE //
REKOLEKCJI JESIENNYCH // W UROCZYSTOŚĆ
// CHRYSTUSA KRÓLA // DNIA 20.11.1983,
5. PAMIĄTKA MISJI // z okazji Nawiedzenia // Obrazu Matki B(oskiej)
Częstoch(owskiej) // w dniach 2-4.5. 1977. // Prowadzili oo. Redemptoryści.

Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem jest
usytuowana na narożniku cmentarza przykościelnego i prowadzi do niej osobna alejka. Od lat 20.
XX w. rzeźba znajdowała się przy domu państwa Hamerskich, przy ul. Szczytnickiej 138.
W 1973 r. dom zlikwidowano w związku
z rozbudowaniem osiedla Rataje i figurę przeniesiono za zgodą ks. prob. Stanisława Bielskiego, na teren parafii św. Rocha410. Świątek
ukazuje postać Matki Bożej stojącej na kuli
ziemskiej oplecionej przez węża. Maria ubrana
jest w różową suknię i błękitny, obfity płaszcz.
Dzieciątko odziane jest w beżową sukienkę
i siedzi na prawym ramieniu Matki. Rzeźbę
wykonano z betonu, a podstawę z żeliwa. Figura stoi na cokole w kształcie spłaszczonego sześcianu. Niegdyś znajdowała
się w gablocie, zwieńczonej namiotowym daszkiem z równoramiennym krzyżem411. Obecnie odbywają się przy niej Nabożeństwa Majowe raz w tygodniu
w soboty.
Figura św. Rocha pierwotnie znajdowała się przy starym, nieistniejącym
już szachulcowym kościele i stała na wysokim, betonowym cokole. Nie wiadomo, kiedy i przez kogo została wykonana, szacuje się jednak, że powstała pod
koniec XIX w.412 Wiadomo, że podczas II wojny światowej była przechowywana w magazynie, który został utworzony w starej świątyni. Rzeźbę przeniesiono w 2006 r. na teren przykościelny, jest usytuowana blisko płotu i skierowana
ku drodze, tak by każdy przechodzący mógł się przy niej pomodlić. Święty
odziany jest w jasnobrązowy płaszcz o miękko drapowanych fałdach. Na piersiach ma spiętą pelerynę, a na plecach kapleusz. Na lewym boku widoczna jest

Rozmowa z ks. prob. Piotrem Garsteckim (październik/listopad 2018 r.).
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 2565.
412
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 2537.
410
411
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sakwa. Święty ukazuje ranę na lewym udzie, a prawą rekę trzyma na piersi.
Z prawej strony znajduje się biały pies trzymający w pysku chleb.

Krzyż przydrożny stojący na Łacinie nie należy do jurysdykcji parafii,
jednak proboszcz parafii św. Rocha sprawuje nad nim opiekę. Jego historia
sięga czasów przedwojennych. Edmund Węcławski zakupił w 1937 r. parcelę
przy ul. Łacina, gdzie wkrótce zbudował zakład stolarski. Przy budynku postawił krzyż, który został wykonany według jego własnego projektu. Tuż po wybuchu II wojny światowej Niemcy wysiedlili go i przejęli jego zakład. Niemiec,
który zajął dom, miał brata służącego w Luftwaﬀe, który po ujrzeniu krzyża
przewrócił go, a siekierą przepołowił Pasyjkę na wysokości ud znajdującego się
na niej Chrystusa. Podczas jednego z lotów, wydarzyła się katastrofa lotnicza.
Przeżył ją, doznał jednak licznych obrażeń i amputowano mu nogi na wysokości ud. Jego brat dowiedziawszy się o tym, nakazał powtórnie postawić krzyż
i powiesić na nim nową Pasyjkę413. Budynek ten już nie istnieje, a krzyż stracił swój charakter przydomowy, zyskując przydrożny. Jest to drewniany świątek, zamknięty dwuspadowym daszkiem z niewielkim grzebieniem. Posiada
Pasyjkę metalową, pomalowaną na złoty kolor. Postać Chrystusa ukazana jest
Rozmowa z ks. prob. Piotrem Garsteckim (październik/listopad 2018 r.); zob. także Św.
Roch patron na miasteczku, monografia kościoła i parafii św. Rocha w Poznaniu, Poznań 2008,
s. 31.
413
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z głową delikatnie przechyloną na prawą stronę oraz długim, sięgającym kolan
perizonium. Obecnie odbywają się przy krzyżu okazjonalne modlitwy, takie
jak Koronka do Miłosierdzia Bożego w rocznicę śmierci ks. Sopoćko.

Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika os. B. Śmiałego
Pierwszy krzyż stojący na placu przykościelnym był metalowy i ustawiono go w 1990 r., zanim zaczęto budować świątynię. Z czasem zastąpił go
drewniany świątek, który postawiono i poświęcono na zakończenie Misji św. 14 października
1999 r. W 2017 r. w wyniku silnych wichur krzyż
uległ złamaniu. Nowy, dębowy krzyż poświęcił ks.
bp. Grzegorz Balcerek 25 listopada 2018 r.414 Na
jego ramionach widoczne są złote litery, ułożone
w napis: JEZU UFAM TOBIE. Na trzonie krzyża
umocowano dwie tabliczki, upamiętniające dwie
Misje św.:
1. II Misje Święte // 04-09 grudnia 2-10 //
ks. Maciej Kubiak,
2. I Misje Święte // 09-14 października 1999 //
ks. Maciej Kubiak.

414

Rozmowa z ks. prob. Waldemarem Kasprzakiem (styczeń 2019 r.).
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Kapliczka Matki Bożej
Fatimskiej jest usytuowana
w jednej ze ścian wieży przykościelnej. Drewniana figura została wyrzeźbiona przez Tytusa
Puchalskiego. Rzeźba przedstawia postać ukoronowanej Matki Bożej ubranej w kremową
suknię, pasem w talii i błękitnej
szacie. Przez dłonie złączone do
modlitwy przewieszony jest różaniec. Matka Boża stoi na obłoku. Poświęcenie figury przez ks. bp. Grzegorza
Balcerka i jej instalacja w oknie miały miejsce 13 maja 2006 r.415 Każdego
13. dnia miesiąca, od maja do października, figura jest wyciągana z kapliczki
i noszona w procesji dookoła kościoła. Przy oknie odbywają się także Apele
Jasnogórskie.
Na ul. Garsteckiego 12 mieszkają
Państwo Walerian i Elżbieta Janiszewscy, którzy regularnie co roku na Boże
Ciało wystawiają figurę Maryi Róży
Duchownej do wnęki na elewacji. Rzeźba przedstawia postać Matki Bożej ubranej w beżową suknię i szatę w tym samym
kolorze zwieńczoną złotą lamówką. Przez
dłonie złączone do modlitwy przewieszony jest różaniec. Figura pochodzi z Ziemi
Świętej416 i jest wykonana z gipsu, a u jej
podstawy znajduje się łaciński napis:
MARIA ROSA MYSTICA // ORA PRO
NOBIS // MARIAE ECCLESIAE.

Parafia pw. św. Stanisława Kostki na Winiarach
Pierwszy krzyż misyjny ustawiono na placu przykościelnym 9 kwietnia
1933 r. Kolejny świątek pojawił się wkrótce po zakończeniu wojny, tj. 30 marca 1947 r., kiedy to przeniesiono go w procesji pokutnej od Sióstr Pasterek.
415
416

Wg Kroniki Parafii pw. św. Stanisława Biskupa.
Rozmowa z p. Elżbietą i p. Walerianem Janiszewskimi (styczeń 2019 r.).
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Krzyż stojący obecnie został wymieniony podczas ostatniej Misji św. Był to dar dziękczynny z okazji 90 – lecia
istnienia parafii. Stary świątek został pocięty i wykorzystany jako opał w Wigilię Paschalną417. Na jego ramionach znajdują się czarne litery tworzące napis:
RATUJ · DUSZĘ · SWOJĄ,

a na trzonie tabliczka z datami odbytych Misji św.:
MISJE // ŚWIĘTE // 1947 // 1953 // 1974 //
1978 // 1988 // 1999 // 2008 // 2018.

Świątek osadzono w szczudle, a na jego szczycie
i ramionach znajduje się ochronne opierzenie. Ustawia się przy nim ołtarze
z okazji Nabożeństw Fatimskich w okresie od 13 maja do 13 października
i święta Podwyższenia Krzyża, poza tym jest to miejsce indywidualnej modlitwy.
Grota Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, stojąca naprzeciwko krzyża
misyjnego, została poświęcona 15 sierpnia 1990 r.418 Podstawa jest zrobiona
z otoczaków i kamieni polnych. Figura Matki Bożej ukazana jest w marszczonej sukni, z zawiązanym w kokardę pasem na talii i obszernych szatach. Stoi
ona na kuli ziemskiej, przytrzymując stopą węża.

Rozmowa z ks. prob. Krzysztofem Skowrońskim (luty 2019 r.).
Wg internetowej kroniki parafii pw. św. Stanisława Kostki: http://www.stanislawkostka.pl/
index.php/informacje/historia-parafii.html (dostęp wrzesień 2018 r.)
417
418
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