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Figura św. Rodziny stojąca na dziedzińcu parafialnym jest darem z okazji jubileuszu
chrześcijaństwa. Fundatorami był ówczesny ks.
prob. Michał Maciołek i duszpasterze, którzy
pełnili w tym czasie posługę. Figurę wystrugał
Andrzej Kmiecik. Wykonana jest ona z drewna
dębowego i zaimpregnowana419. Rzeźba przedstawia Maryję odzianą w obfitą suknię, z długim
welonem na głowie, trzymającą w rękach nowonarodzone Dzieciątko oraz Józefa odzianego
w obszerną tunikę i płaszcz, z kapeluszem na
głowie, dzierżącego w dłoni kij pasterski.

U zbiegu ul. Piątkowskiej i Wyłom,
znad muru okalającego Zgromadzenie
Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, wyłania się fragment metalowego krzyża, który
niegdyś miał charakter przydrożny. Posiada
on Pasyjkę, ukazującą Chrystusa z głową
opadającą na prawą stronę z perizonium
zwężającym się ku prawemu biodru. Nad
nią jest inskrypcja INRI. Świątek poświęcił
13 września 1992 r. ks. kapelan Stanisław
Nowak420. Jest to miejsce, w którym siostry
modlą się indywidualnie.

419
420

Rozmowa z ks. prob. Krzysztofem Skowrońskim (luty 2019 r.).
Wg Kroniki Zgromadzenia (kwiecień 2019 r.).
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Kapliczki znajdujące się na obecnym terenie Winiar to zaledwie niewielka cząstka tego, co można było zobaczyć tu wcześniej. Do dnia dzisiejszego
zachowały się jedynie cztery obiekty sakralne. Były otoczone opieką mieszkańców, a ks. prob. Janusz Szajkowski powołał w 1982 r. Komitet Opieki
nad Kapliczkami.
Kapliczka Chrystusa Frasobliwego usytuowana przy zbiegu ul. Piątkowskiej i Trójpole,
znajdowała się niegdyś na terenie posesji Leona Rosta. Pierwotnie we wnęce stała drewniana, strugana
figura św. Rocha. Do obiektu organizowano pielgrzymki w oktawie św. Rocha tj. w dniach od 16 do
23 sierpnia. Rzeźba została zniszczona przez Niemców podczas okupacji. Tuż po wojnie właściciel terenu umieścił w kapliczce ceramiczną postać Chrystusa
Frasobliwego, który od tej pory jest jej patronem421.
Obecnie na szycie znajduje się blaszana chorągiewka z dwoma gwiazdkami i napisem: P. L. 1857,
a nad nią metalowy krzyż. Kapliczka ma trzy arkadowe prześwity, a jej środkową część zdobią blendy.
Przy kapliczce odbywały się przez wiele lat modlitwy z okazji Misji św.
Kapliczkę św. Józefa ufundowała bamberska rodzina Paetzoldów w 1859 r.422 Pierwotnie znajdowała
się przy gospodarstwie na nieistniejącej już ul. św. Jana,
jednak w 1978 r., w związku z budową Osiedla Winiary, została przeniesiona o 17 metrów na zachód423,
i obecnie stoi przy bloku nr 10. Przez lata znajdowała
się w niej drewniana figura św. Wawrzyńca, jednak
w okresie międzywojennym jego miejsce zajęła postać
Najświętszego Serca Pana Jezusa z dwoma adorującymi go aniołami. Figurę zniszczył okupant. W 1947 r.
właściciel naprawił uszkodzenia wywołane pociskami: tynki i czterospadowy daszek pokrył nową blachą
i ustawił krucyfiks424. Dziś patronem świątka jest postać św. Józefa z Dzieciątkiem na ręku. Kapliczka jest
murowana i otynkowana, a nad uskokowym gzymsem
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 1178; zob. także J. J. Sobczak, op. cit., s. 22;
K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 175.
422
J. J. Sobczak, op. cit., s. 21; zob. także K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 178.
423
AP, Opracowanie dotyczące kapliczek przydrożnych.
424
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 1176.
421
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wznosi się czterospadowy daszek pokryty dachówką. Całość wieńczy metalowa
chorągiewka zwieńczona krzyżem, z datą 1859.
W górnej części są trzy arkadowe prześwity, a wysoką dolną część zdobią
blendy o wrzecionowym kształcie i wgłębienia z miejscem na kwiaty. W dole
widoczny jest odręczny napis:
Na Cześć i Hwałę // Panu Bogu Postawio- //
na Została Ta Figura // Roku 1859.

Kapliczka Matki Bożej jako patronów posiadała niegdyś św. Idziego
i św. Józefa. Obie rzeźby były dziełem bamberskiego snycerza Tadeusza Glogera,
który wykonał je z drewna sosnowego. Ufundowano ją w 1857 r. przez Stefana
i Barbarę Hirschów425. Niegdyś stała na ogródku przydomowym przy posesji
nr 17 na ul. św. Jana, a obecnie na skwerze pomiędzy blokami. We wnęce
najwyższej kondygnacji stała polichromowana figura św. Idziego. Patron miał habit zakonny opatów
opadający na stopy, ozdobną infułę na głowie oraz
taśmy opadające na ramiona i pierś. Święty dzierżył w lewej dłoni pastorał, a prawą podawał łani.
Na częściowo zachowanej podstawie znajdował się
napis: Th: Glog (…).1857426. W środkowej kondygnacji ustawiono polichromowaną figurę św. Józefa,
która podobnie jak rzeźba św. Idziego, została
ustawiona w momencie wybudowania świątka. Figura przedstawiała postać z księgą przyciśniętą do
piersi i z różdżką w kształcie laski, zakończonej
kielichowatym kwiatem. Józef odziany był w długą
szatę, która sięgała niemal do stóp. Nad głową miał
nimb. Na podstawie kapliczki można było znaleźć
napis: T. Gloger 1856427. W 1978 r. rzeźby zostały skradzione, a dwa lata później trafiły do zbiorów Muzeum Etnograficznego. W górnej wnęce od
1983 r. stoi ceramiczna figura Maryi. Przez wiele lat
odbywały się przy niej modlitwy z okazji Misji św.

425
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 978; zob. także J. J. Sobczak, op. cit., s. 19; K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 175.
426
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 978.
427
AKM, Katalog zabytków ruchomych 977.
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Kapliczka św. Wawrzyńca została
zbudowana w 1833 r. Jest zatem najstarszą
z wszystkich winiarskich obiektów sakralnych.
Postawiona przez bamberską rodzinę Remleinów, przesiedloną w latach 1829-1834,
w związku z budową Cytadeli. Obiekt usytuowano w ogródku przed domem na ul.
Stanisława 16. Posesja ta należała na początku XX w. do rodziny Bączkowskich428.
W 1940 r. figurę zabrali właściciele posesji,
na której stała kapliczka, ponieważ chcieli
uchronić ją przed zniszczeniem. W 1945 r.
wrócili i postawili świątek na dawnym miejscu. W 1978 r. rzeźbę przekazano proboszczowi parafii w związku z rozbudową osiedla,
i z czasem wróciła na swoje miejsce. 12 marca 1994 r. została skradziona, a odzyskano
ją 27 marca429. W górnej części kapliczki są
arkadowe prześwity, a w głębi stoi figura św.
Wawrzyńca. Rzeźba przedstawia patrona wraz z rusztem, opartym o prawą stopę
i palmą w lewej dłoni. Kapliczka jest murowana i otynkowana, zwieńczona czterospadowym daszkiem pokrytym dachówką, z metalowym prętemz
chorągiewką z datą 1833. W dolnej części widoczne są nisze na kwiaty,
w jednej z nich znajdował się niegdyś obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
W oktawie św. Wawrzyńca tj. 10 sierpnia urządzano specjalne procesje z modlitwami i śpiewami.
Warto też wspomnieć o jeszcze jednej kapliczce, którą w 1906 r. wystawiła rodzina Mańczaków na zakończenie budowy domu przy ul. św. Leonarda
14. Patronował jej św. Józef z Dzieciątkiem, a sama figura była strugana i pochodziła z pierwszej połowy XIX w. Pod świątkiem znajdowała się także tablica
fundacyjna z napisem:
Na cześć // i chwałę Bożą // postawiono // tą figurę // 22 września 1906 roku.

W latach 70. kapliczkę rozebrano wraz z domem podczas budowy osiedla
Winiary430.

428
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 1174; zob. także J. J. Sobczak, op. cit., s. 18;
K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 179.
429
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 1175.
430
AKM, Katalog zabytków ruchomych karta nienumerowana.
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Jako obiekty przydrożne można także potraktować dwie figury usytuowane pod koniec lat 50. XX wieku
w niewielkich wnękach na elewacji Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia
Sióstr Maryi Niepokalanej przy ul. Tadeusza Rejtana 6. Pierwsza fig ura przedstawia postać Matki Bożej Niepokalanie
Poczętej, druga św. Józefa z Dzieciątkiem.
Matka Boża ukazana jest w długiej, marszczonej sukni z przewiązanym w kokardę
czarnym pasem oraz w beżowych szatach
z czarnym podszyciem. Maryja stoi na
kuli ziemskiej, przytrzymując stopą węża.
Szaty Józefa przedstawione są w podobnej
kolorystyce. Odziany jest on w długą tunikę oraz obfit y płaszcz zwieńczony czarnymi lamówkami. W prawej ręce trzyma
wtulone Dzieciątko ubrane w długą, białą
sukienkę, w lewej zaś dzierży lilię.
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Parafia pw. św. Wawrzyńca ul. Przybyszewskiego
Na placu przykościelnym znajduje się krzyż misyjny i figura Matki Bożej.
Pierwszy krzyż ustawiono w następstwie powojennej Misji św. w 1948 r. Obecny świątek został postawiony po drugiej Misji św., która odbyła się w 1960 r.
Nad Pasyjką, ukazującą postać Chrystusa z głową przechyloną na prawą stronę
i wąskim perizonium na biodrach, wyryto napis: IN // RI, a na wysokości jego
rąk: MISJA ŚWIĘTA. Pod Pasyjką widoczne są daty w których odbyły się ów
nabożeństwa:
A.D. // 1948 // 1960 // 1967 //1978 // 1993 // 1999.

Z tyłu wyryto w formie ligatury litery HR. Krzyż stoi na ozdobnym
podłożu z cegieł i jest otoczony czarnym płotkiem oraz krzewami roślinnymi
i kwiatami, które przynoszą wierni. Przy świątku rozpoczyna się droga krzyżowa przed Wielkim Tygodniem oraz Nabożeństwa Niedzieli Palmowej.

Jako ciekawostkę warto przytoczyć sytuację z 1967 r., kiedy to
w Wielki Piątek ówczesny proboszcz ustawił przed wejściem do kościoła wysoki, drewniany krzyż, mający upamiętnić Tysiąclecie Chrztu Polski. W związku
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z tym, że uczynił to bez zezwolenia, nałożono na parafię dwie kary pieniężne
w łącznej wysokości 3050 zł431.
Figura Matki Boskiej została ufundowana przez członków wspólnoty Maryi Królowej Polski, którzy przywieźli ją z pielgrzymki z Medjugorie
w czerwcu 2006 r. Poświęcił ją ks. abp. Stanisław Gądecki w październiku
2006 r. po mszy kończącej wizytację kanoniczną parafii432. Figura przedstawia
postać Matki Bożej, ubranej w marszczoną suknię i krótki, dopasowany płaszcz,
która prawą dłonią wskazuje na swoje serce. Cokół został wykonany z betonu
i kostki granitowej. Teren, na którym stoi jest bardzo zadbany, podłoże jest
wyłożone białymi kamykami, a samą figurę otacza pięć tujek. Przy świątku
zawsze są ustawione świeże kwiaty, znicze, ławeczka, na której można usiąść
i oddać się zadumie oraz umieszczona w głazie tabliczka z napisem:
MÓDLCIE SIĘ // O POKÓJ // W WASZYCH SERCACH //
W WASZYCH RODZINACH // I NA CAŁYM ŚWIECIE.

431
432

Wg Kroniki Parafii św. Wawrzyńca.
Rozmowa z ks. prob. Adamem Kamizelą (październik 2018 r.).
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Parafia pw. św. Wojciecha ul. Wzgórze św. Wojciecha
Krzyż misyjny usytuowano przy wejściu do świątyni w latach 60. XX w.
Na jego ramionach znajduje się napis: RATUJ DUSZĘ SWOJĄ, a na trzonie
tabliczka informująca o ostatniej odbytej Misji św.:
JUBILEUSZOWE // MISJE ŚWIĘTE //
13 – 21. 11. 1999 r. // REDEMPTORYŚCI.

Krzyż jest osadzony w szczudle i nie posiada ochronnego opierzenia na
szczycie i ramionach.
Oba filary bramy prowadzącej na dziedziniec
kościelny były niegdyś zwieńczone najprawdopodobniej figurami patronów miasta. Trudno ustalić,
kiedy one powstały, pewnym jest, że na początku XX w. już były, o czym świadczą pocztówki
z tamtego okresu. Podczas walk w 1945 r. kościół
wraz z otoczeniem doznał poważnych uszkodzeń.
Obecnie mur jest zwieńczony figurą Chrystusa, którą ustawiono najprawdopodobniej w latach
80. XX w. Przedstawia ona jego postać odzianą w długą, prostą tunikę, z nałożonym obfitym
płaszczem. Lewą rękę ma na piersi, a prawą unosi
w geście błogosławieństwa.
Naprzeciwko kościoła św. Wojciecha, na ul.
Działowej, znajduje się bazylika św. Józefa i klasztor
Karmelitów Bosych. Przed wejściem do sanktuarium
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znajduje się piaskowcowy posąg modlącego się św. Rafała Kalinowskiego,
który odsłonięto w 1989 r. Przedstawia on świętego odzianego w habit i pogrążonego w modlitwie. Na cokole można znaleźć napis, przybliżający jego
postać:
ŚW. // RAFAŁ KALINOWSKI // KARMELITA BOSY// 1835-1907 //
POWSTANIEC // SYBIRAK // ZAKONNIK // GORĄCY PATRIOTA //
WIELKI CHRZEŚCIJANIN.

Na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan, usytuowanym u zbiegu
ul. św. Wojciech i Księcia Józefa, znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Figura autorstwa Augustyna Schöpsa stała niegdyś przed
klasztorem reformatów na Śródce433. Ufundował ją w 1771 r. dziedzic Kotlina
Ludwik Roszkowski. W sierpniu 1892 r. została przeniesiona na cmentarz:
(…) Właśnie cmentarz parochialny Stej Maryi Magdaleny
został do porządku przyprowadzony, ogrodzeniem opatrzony
i upiększony. Front tego cmentarza dotyka do ulicy przedmieścia
ś. wojciechowskiego i brakuje jedynie do ozdoby zupełnej tegoż,
statuy tak pięknej, jak jest wizerunek na początku wymieniony434.

433
434

J. Borwiński, H. Grzeszczuk-Brendel, op. cit., s. 99, s. 147.
R. Linette, J. Matysiak, Cmentarz i Krypta Zasłużonych w Poznaniu, Poznań 2013, s. 23.
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Rzeźba jest ustawiona na wysokiej, barokowej kolumnie i ukazuje postać
Maryi odzianą w obfite szaty, dające wrażenie ruchu. Jej głowa jest otoczona
gwieździstym nimbem. Matka Boska stoi na kuli ziemskiej otoczonej wężem,
a jej lewa stopa znajduje się na złotym półksiężycu.

Parafia pw. Świętego Krzyża ul. Częstochowska
Drewniany krzyż misyjny stojący na placu przykościelnym, jest najwyższym z wszystkich świątków znajdujących się na terenie miasta Poznania.
O czternastometrowy dąb postarał się proboszcz parafii Szczury ks. Zbigniew
Maturski. Przywiezieniem drzewa, wykonaniem i ustawieniem świątka zajęli się
parafianie435. Krzyż posiada małą, metalową Pasyjkę, ukazująca postać Chrystusa
z głową przechyloną na lewą stronę, z perizonium zwężającym się ku prawemu
biodru. Na belce poziomej wyryto napis: PAMIĄTKA MISJI ŚW. Prócz niego, wzdłuż trzonu, tuż pod obrazkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, wyryto
daty odbytych Misji:
J. Wiśniewski, Dzieje parafii pw. Świętego Krzyża w Poznaniu 1929-2009, Poznań 2009,
s. 60.

435
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1. 30 V - // 6 VI // 1999,
2. 5 – 12 // IX // 1965,
3. 9 – 16 // IX // 1973,
4. 11 – 18 XII // 1977,
5. 21 – 29 X // 1989.

Krzyż osadzono w szczudle. Parafianie stawiają przy nim kwiaty oraz znicze.
Jest to miejsce indywidualnej modlitwy i oprócz tego odbywają się przy nim
festyny parafialne. Naprzeciwko krzyża misyjnego, znajduje się drugi, prowizoryczny, pełniący funkcję ołtarza na czwartą stację Bożego Ciała. Posiada on blaszkę
z napisem INRI.
Dodatkowo pomiędzy kościołem
a biurem parafialnym istniał przez wiele lat
ozdobny ogródek święty, w którym stał niewielki, drewniany krzyż z obrazkiem przedstawiającym Najświętsze Serce Pana Jezusa
oraz kapliczka z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Oba obiekty usunięto
ostatecznie latem 2019 r., co najprawdopodobniej jest związane z tym, że w przyszłości
parafianin planuje ufundować grotę dziękczynną w podzięce za narodzenie syna436.

436

Rozmowa z ks. prob. Sławomirem Baraniakiem (listopad 2018 r.).
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Przed budynkiem probostwa znajdowała się
figura Matki Bożej Różańcowej umieszczona na
wysokim, metalowym słupie. Latem 2019 r. ustawiono na cokole figurę pochodzącą z wyżej wymienionej kapliczki. Matka Boża ukazana jest w długiej,
białej sukni i błękitnych szatach zwieńczonych złotą lamówką. Jej postać stoi na kuli ziemskiej oplecionej wężem. Świątek ustawiono przodem w kierunku ulicy, by swą opieką otaczał przechodniów.

Na terenie parafii u zbiegu ul. Ściegiennego i Jarochowskiego znajduje się
metalowy krzyż powypadkowy wraz z tabliczką:
Ś.P. // SZUMI // 25.05.2012 // żył 24 lata.

Przed świątkiem zawsze stoją znicze, jest też regularnie przyozdabiany
kwiatami.

Dawniej na tych terenach znajdowało się kilka obiektów przydrożnych:
na rogu ul. Głogowskiej i Górczyńskiej stała kapliczka św. Wawrzyńca,
u zbiegu ul. Górczyńskiej i Kordeckiego kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, a przy ul. Sielskiej i Jarochowskiego kapliczka Chrystusa437.
Stało także kilka krzyży m.in. na ul. Palacza, w okolicach dworca górczyńskiego i na rogu ul. Głogowskiej i Bosej438.
J. Wiśniewski, Dzieje parafii pw. Świętego Krzyża w Poznaniu 1929-2009, Poznań 2009,
s. 27.
438
AAP, sygn. PA 334/189.
437
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Parafia pw. Świętej Rodziny ul. Promienista
Krzyż stojący na placu przykościelnym został
postawiony po pierwszej Misji św., która odbyła się
w 1999 r.439 Jest to drewniany świątek, posiadający
na ramionach zaokrąglone gałki. Znajdują się na
nim dwie tabliczki upamiętniające uroczystości:
1. I MISJE ŚWIĘTE // NA JUBILEUSZ 2000
// 12.06 – 20.06 1999 roku // W CZASIE
PIELGRZYMKI OJCA ŚW. //
JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY // MISJE
PROWADZILI MISJONARZE – ŚWIĘTEJ
RODZINY,
2. MISJE ŚWIĘTE // NA JUBILEUSZ 25-LECIA
PARAFII // 23 – 31.05.2009 r. // PROWADZILI
OJCOWIE OBLACI M.N.

Przy krzyżu gromadzą się dzieci na Procesje Komunijne, o godz. 4:30
rozpoczyna się Droga Krzyżowa, a także modlitwy o Podwyższenie Krzyża
Świętego.

Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej stojąca na patio została zakupiona przez parafię w 2002 r.
w celu stworzenia dodatkowego miejsca do modlitwy
indywidualnej. Odbywają się przy niej także Nabożeństwa Majowe i Apele. Świątek ukazuje postać Matki
Bożej odzianej w białą suknię, z przewiązanym w talii
pasem i błękitne szaty. Maryja stoi na błękitnej kuli
ziemskiej, przytrzymując stopą węża.

439

Rozmowa z ks. prob. Jackiem Maćkowiakiem (grudzień 2018 r.).
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Warto też zwrócić uwagę na płaskorzeźbę Świętej Rodziny wykonaną z piaskowca i znajdującą się tuż przy głównym wejściu do świątyni. Wykonana została wg projektu artystki rzeźbiarki Ireny MelnikRosińskiej, a ufundowano ją na jubileusz parafii w 2010 r.440 Obiekt
przedstawia Maryję oraz Józefa odzianych w dopasowane szaty, spoglądających z troską na błogosławiącego Jezusa. Nad nimi znak Ducha
Świętego – gołąb.

Niegdyś przy przedpolu Fortu VIII, które obecnie leży na terenie parafii,
stała murowana kapliczka z figurą św. Marii Magdaleny. Wśród mieszkańców
krążyła plotka mówiąca, że w tym miejscu straszy: „komuś, kto późnym wieczorem mijał owo miejsce, podobno płoszyły się konie, innemu przejeżdżającemu ciemną nocą konie stawały dęba i nie chciały iść dalej” 441. Kapliczka wraz
z figurą zostały zniszczone przez Niemców.
Parafia pw. Świętej Trójcy ul. 28 Czerwca 1956 r.
Na placu przykościelnym znajduje się krzyż misyjny i figura Matki Bożej Fatimskiej. 28 listopada 1998 r. odbyła się uroczysta procesja z nowym
drewnianym krzyżem, której zwieńczeniem było jego ustawienie i poświęcenie. Wzdłuż jego trzonu wyryto daty odbytych Misji św.: 1946, 1958, 1966,
1974, 1977, 1979, 1990, 1998, 2008 i 2018. Krzyż jest osadzony w szczudle,
a na jego ramionach i szczycie znajdują się deski stanowiące ochronę przed
zniszczeniem.

440
441

Rozmowa z ks. prob. Jackiem Maćkowiakiem (grudzień 2018 r.).
E. Czabański, Z kart historii Junikowa, Poznań 2013, s. 21.
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Figura Matki Bożej Fatimskiej została poświęcona w 1999 r. podczas
uroczystości przez ks. bp. Grzegorza Balcerka442. W pierwszą rocznicę poświęcenia odbyły się uroczystości z udziałem wiernych, odmówiono Różaniec
Fatimski i wśród pieśni maryjnych poprowadzono procesję z lampionami do
Matki Bożej, gdzie odbył się Apel Fatimski. Figura wykonana jest z tworzywa,
pomalowana na biało i ustawiona na cokole wykonanym z cegieł klinkierowych. Przedstawia ona postać Matki Bożej w długiej marszczonej sukni i miękko opływających ciało szatach. U jej stóp znajdują się róże. Wielu wiernych
modli się przy niej indywidualnie i stawiane są kwiaty oraz znicze.

W 1945 r. dzięki staraniom ks. Józefa Szymkowiaka, ustawiono na terenie parafii dwa krzyże przydrożne. Pierwszy z nich, drewniany z Pasyjką,
znajduje się do dnia dzisiejszego u zbiegu ul. 26 czerwca 1956 r. i Opolskiej,
na gruncie należącym niegdyś do bamberskiej rodziny Trittów. Świątek
ufundował Zenon Załachowski, a poświęcony został 22 lipca 1945 r. przez
ks. Szymkowiaka443. Postać Chrystusa wykonana jest z tworzywa i ukazuje go
z głową opadającą na prawe ramię, z wąskim perizonium na biodrach. Nad
Pasyjką jest inskrypcja INRI.

442
443

Kronika Parafii św. Trójcy Poznań-Dębiec.
Kronika Parafii św. Trójcy Poznań-Dębiec.
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Drugi krzyż stał w przeszłości przy ul. Opolskiej 18 na gruncie Franciszka Płotkowiaka jako wotum dziękczynne za przetrwanie wojny. W dniu
24 marca 1946 r. poświęcił go ks. Szymkowiak444.

444

Tamże.
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Na elewacji domu nr 297 stojącego przy ul. 28 czerwca 1956 r., znajduje się strugana figura św. Wawrzyńca. W okresie międzywojennym stała
w XIX-wiecznej kapliczce przy ul. Szczepana 17, która podzieliła los wielu innych świątków i została zniszczona podczas okupacji przez Niemców. Rzeźbę
udało się jednak uratować i po wyzwoleniu umieszczono ją w oszklonej wnęce
domostwa445.

Na ul. Cisowej 11 na prywatnej posesji stoi figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Dom zamieszkiwał niegdyś ks. Zbigniew, a świątek
był dla niego podarkiem446. W 2008 r. w ogrodzie przydomowym wykonano fundament wraz z postumentem i ustawiono postać Matki Bożej447.

445
Rozmowa z mieszkanką domu proszącą o anonimowość (grudzień 2018 r.); zob. także
J. J. Sobczak, op. cit., s. 54.
446
Rozmowa z p. Różą i Tomaszem Gargulińskimi (luty 2019 r.).
447
Rozmowa z teściem p. Gargulińskich - p. Zbigniewem (luty 2019 r.).
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Świątek przedstawia Maryję ubraną w obszerną suknię przewiązaną pasem w talii
i szatami dającymi wrażenie ruchu. Osoby indywidulane zatrzymują się przy niej
i wykonują znak krzyża. Mieszkańcy zaplanowali renowację obiektu na 2019 r.
Parafia pw. Świętych Aniołów Stróżów os. Kosmonautów
Dnia 17 października 1998 r. podczas uroczystej procesji z kaplicy tymczasowej (znajdującej się przy bloku 24) na plac budowy kościoła, przeniesiono drewniany krzyż448. Poświęcił go ks. prob. Witold Parecki. Jest wykonany
z drewna dębowego, a na ramionach, posiada napisy: RATUJ DUSZĘ SWOJĄ i DROGA DO OJCA. Przykręcono do niego trzy tabliczki, z czego jedna
jest przygotowana na zapis kolejnej uroczystości, a dwie informują o odbytych
Misjach św.:
1. MISJE PARAFIALNE // 10-18 październik 1998 r. //
O. Józef Kozłowski SJ // i Zespół Mocni w Duchu,
2. MISJE PARAFIALNE // 1-9 październik 2011 r. // OO. Oblaci.

Przy krzyżu, na święto Bożego Ciała, stawiany jest ołtarz; przy nim kończy się także osiedlowa Droga Krzyżowa. Wierni ustawiają przed świątkiem
kwiaty i znicze.

448

Rozmowa z ks. prob. Witoldem Pareckim (luty 2019 r.).
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Prócz tego świątka, od ok. 1986 r. przy bloku nr 24 stał niewysoki, sosnowy, prowizoryczny krzyż. Został postawiony przez młodzież na zakończenie
rekolekcji oazowych. Krzyż stał w tym miejscu do momentu, w którym uległ
całkowitemu zniszczeniu.
Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego os. Wichrowe Wzgórze
Pierwszym krzyżem, będącym symbolem wiary na tym terenie, był
brzozowy świątek postawiony na placu budowy kościoła dnia 13 listopada
1982 r. Nazajutrz uroczystości poświęcenia dokonał ks. abp Jerzy Stroba wraz
z ks. prob. Parafii św. Jana Bosko Henrykiem Soboniakiem449. Z czasem krzyż
wymieniono na nowy i osadzono w szczudle. Obecnie z racji swojego umiejscowienia (gęste drzewa i krzewy) jest zupełnie niewidoczny. Wokół niego
znajduje się kilka sztucznych kwiatów i mała Pasyjka na jego trzonie.
Krzyż misyjny, stojący na placu przed wejściem do kościoła, został poświęcony 9 czerwca 2000 r. podczas Misji Jubileuszowych. Na jego ramionach
wyryto napis:
RATUJ DUSZĘ SWOJĄ.

449

Wg Kroniki Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.
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Na trzonie ma dwie tabliczki dotyczące odbytych uroczystości misyjnych:
1. MISJE JUBILEUSZOWE // 4-11 CZERWCA 2000 //
KSIĘŻA FILIPINI // Z GOSTYNIA,
2. Pamiątka // Misji Świętych // 16 do 23 maja 2010 r. // oo. Oblaci – Poznań.

Krzyż osadzony jest w szczudle, a na ramionach ma ochronne opierzenie.
W przeszłości odbywały się przy nim festyny rodzinne.
W ogrodzie przykościelnym, w otoczeniu bujnej roślinności, znajduje się
niewielka kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem. Przedstawia ona postać
Maryi odzianej w białą suknię ze złotym pasem w talii oraz granatowymi szatami spiętymi na piersi. W obu rękach trzyma Dzieciątko ubrane w białą, długą
sukienkę, wykonujące gest błogosławieństwa. U podstawy figury znajduje się
wieniec z róż. Przy świątku odbywają się Nabożeństwa Majowe.

Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, projektu i wykonania Roberta
Sobocińskiego, zrobiona jest z mosiądzu. Jej intronizacji dokonał 24 czerwca 2007 r. ks. abp Stanisław Gądecki. Rzeźba przedstawia postać Chrystusa
odzianego w długą tunikę i płaszcz spięty na piersi. Uwagę przykuwa jego złote
serce w glorii. Jezus stoi na ziemi okolonej wstęgą z napisem:
MIEJCIE ODWAGĘ, JAK ZWYCIĘŻYŁ ŚWIAT. /J 16,33/.

Wokół płyty fundamentowej umieszczono 40 kamieni z całego świata.
W czerwcu i lipcu codziennie o godz. 21 odbywają się przy figurze litanie
do Najświętszego Serca Pana Jezusa i do Krwi Przenajświętszej. Dodatkowo
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20 czerwca każdego roku, o godz.21, odbywa się nabożeństwo dziękczynne,
które kończy się złożeniem kwiatów przy pomniku450.

Na terenie parafii, znajduje się także czarny, prosty metalowy, wbity
w podłoże krzyż powypadkowy, upamiętniający śmierć Pawła Adama. Tabliczka głosi:
ŚP // PAWEŁ ADAM // ŻYŁ 25 LAT // DATA 7 WRZEŚNIA 2003 R. //
ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ // NASZ UKOCHANY SYN //
BRAT, SZWAGIER I PRZYJACIEL.

Przed świątkiem zawsze są ustawione kwiaty i znicze.

450

Rozmowa z ks. prob. Janem Szczepaniakiem (luty 2019 r.).
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Parafia pw. Wniebowzięcia NMP ul. Majakowskiego
Na placu przykościelnym znajdują się: krzyż misyjny, grota Matki Bożej z Lourdes i figura św. Józefa z Dzieciątkiem. Krzyż misyjny usytuowano na tle
kamiennej ściany okolonej bluszczem. W jego pobliżu
znajduje się tablica upamiętniająca pierwszego proboszcza parafii - ks. prał. Stanisława Kałka. Na trzonie
świątka widoczne są dwie tabliczki z napisami:
1. MISJE ŚWIĘTE 2000 // XII-1999 //
Ks. Maciej Kubiak // misjonarz,
2. MISJE ŚWIĘTE // 8 – 14. 03. 2008 //
Ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot.

Krzyż ustawiono w szczudle i otoczono niewielkimi głazami.
Grota Matki Bożej z Lourdes usytuowana jest obok krzyża misyjnego.
W założeniu ks. prob. Dominika Kużaja grota miała stanowić akcent kończący
procesyjne obejście kościoła. Poświęcił ją ks. bp. Jędraszewski dnia
8 września 2000 r.451 Ściana groty
jest wykonana z kamienia narzutowego o zróżnicowanej wielkości
i kolorystyce, a jej czaszę stanowi
pas ochronny wykonany z pleksi o przydymionym zabarwieniu.
Na dużym głazie stoi figura Matki Bożej z dłońmi złożonymi do
modlitwy. Jej postać odziana jest
w białą suknię i silnie zmarszczone
szaty, z przewiązanym w talii jasnoniebieskim pasem. Przez prawą rękę
przewieszony jest długi, biały różaniec zwieńczony żółtym krzyżykiem.
Na drugim głazie widoczna jest
klęcząca św. Bernadetta, ubrana
w biały habit z dłońmi przyciśnięRozmowa z ks. prob. Dominikiem Kużajem (marzec 2019 r.); AP, Dokumentacja związana
z budową groty.

451

314

Mała architektura sakralna

tymi do piersi. U podstawy obu figur widoczne są kwiaty i znicze, które
stawiają wierni. Przy świątku odbywają się sobotnie Nabożeństwa Majowe.
Trudno ustalić moment, w którym ustawiono figurę św. Józefa z Dzieciątkiem. Jest to rzeźba betonowa ustawiona na cokole z kamiennych bloków.
Ukazuje postać św. Józefa odzianego w długą, białą tunikę, okrytą obszernym
żółto-zielonym płaszczem. W prawej ręce dzierży lilię, a w lewej Dzieciątko
owinięte szatami.

Ceramiczna figura Matki Bożej Różańcowej jest ustawiona we wnęce budynku,
w którym mieści się biuro parafialne. Matka
Boża ubrana jest w jasnożółtą i silnie marszczoną przy szyi suknię. Postać ma przewiązany w talii niebieski pas i jasnoniebieskie szaty
zwieńczone złotą lamówką. U jej podnóża widoczne są pnące róże. Dłonie ma złożone do
modlitwy a przez jej prawą rękę przewieszony
jest długi srebrny różaniec.
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Czwarty z kolei krzyż przydrożny stoi u zbiegu ul. Stalowej i Piwnej.
Pierwotny świątek zniszczyli żołnierze niemieccy. Pasyjkę udało się uratować
i przechowywały ją dwie okoliczne mieszkanki. Po wyzwoleniu w dniu 21 października 1945 r. ustawiono nowy krzyż. 25 lat później mieszkańcy ufundowali drewno na kolejny świątek. W 2007 r. obiekt wymieniono ponownie,
a podczas kopania fundamentów odnaleziono butelkę wraz z pergaminem informującym o jego historii452. Pasyjka ukazuje postać Chrystusa z głową przechyloną na prawą stronę, z wąskim perizonium zwężającym się ku prawemu
biodru. Nad nią jest inskrypcja INRI. Ogrodzenie tworzą cztery ceglane filary
połączone metalowym płotkiem.

Krzyż przydrożny, znajdujący się przy ul. Darzyńskiej, stał
na tych terenach od „dawien dawna”. Był on miejscem, przy którym przez wiele lat gromadzili się
wierni na Nabożeństwa Majowe.
Wiadomo, że podczas okupacji
został usunięty, a po wyzwoleniu
ustawiono go ponownie, jednak
o 100 m dalej od pierwotnej lokalizacji, gdzie miał być bardziej widoczny. Mieszkańcy wykonali krzyż
z dębu, który uprzednio ścieli za
zgodą leśnictwa. Pasyjkę ufundował
452

Rozmowa z ks. prob. Dominikiem Kużajem (marzec 2019 r.).

316

Mała architektura sakralna

Michał Jankowiak. Poświęcenie miało miejsce w 1947 r., a dokonał go ks. prob.
Stefan Bartkowski453. We wrześniu 2017 r. postanowiono wymienić świątek.
Wykonawcą nowego był Edwin Janaszak, jego fundatorem natomiast Andrzej
Nowak. Ustawiono go 12 września 2017 r., a dwa dni później - 14 września,
w święto Podwyższenia Krzyża dokonano uroczystego poświęcenia. Świątek ma
na swym trzonie wyryte i pomalowane złotą farbą daty: 1947 // 2017. Posiada
on maleńką, złotą Pasyjkę ukazującą postać Chrystusa z głową opadająca na
piersi, z długim, sięgającym kolan perizonium. Krzyż osadzony jest w szczudle
i otoczony niewielkim płotkiem. Parafianie stawiają przy nim kwiaty i znicze.
Zatrzymują się przy nim pielgrzymki zmierzające do Tulec i odbywa się ostatnie Nabożeństwo Majowe.

Figura Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny stała
niegdyś w dolinie Cybiny w pobliżu zabudowań Sióstr Oblatek na Olszaku
w Kobylepolu. Wg inskrypcji na cokole to właśnie siostry były jego fundatorkami. W 1937 r. ustawiono ją z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży na gruncie wydzielonym przez Mycielskich przy obecnej ul. abp.
Walentego Dymka. W tym czasie świątek został odnowiony przez rzeźbiarza
Władysława Marcinkowskiego. Poświęcenie odbyło się 15 sierpnia, a dokonał
go ks. Stefan Bartkowski454. Podczas wojny kolumna i cokół zostały zniszczone
przez Niemców, a rzeźbę udało się ocalić –przechowywał ją ogrodnik majątku
Opracowano na podstawie: http://wniebowzieta.archpoznan.pl/index.php/historia-parafii/
figury-i-krzyze-naszej-parafii/krzyz-przy-ul-darzynskiej (dostęp 30.03.2019 r.)
454
Proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Spławiu.
453
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Mycielskiego Stefan Dotka. Po wyzwoleniu KSM odnowiło figurę, którą usytuowano na korynckim kapitelu pochodzącym ze spalonego pałacu Mycielskich455. Uroczystości poświęcenia dokonano 17 listopada 1946 r.

W czerwcu 1995 r. doszło do dwukrotnego
zniszczenia świątka. Odnowioną rzeźbę poświęcił
15 sierpnia 1995 r. ówczesny prob. parafii Stefan
Schudy456. W 2009 r. powstał plan przeniesienia
figury wskutek przebudowy ul. Dymka. W maju
2011 r. całość postanowiono wymienić i przenieść
na ul. Majakowskiego - miejsce było nieodległe,
a co najważniejsze mocno związane z historią okolicy. 16 października 2011 r. ks. prob. Dominik
Kużaj poświęcił obiekt. W 2017 r. świątek został
odnowiony przez Andrzeja Sosińskiego. Matka
Boża ubrana jest w marszczoną, długą suknię oraz
miękko opływający sylwetkę błękitny płaszcz. Stoi
na kuli ziemskiej, przytrzymując stopą węża.

AP, Figura Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – program prac konserwatorskich i przeniesienia figury, Poznań 2009.
456
Informacja ze strony: http://wniebowzieta.archpoznan.pl/index.php/historia-parafii/figury-i-krzyze-naszej-parafii/figurki-i-krzyze-naszej-parafii (dostęp 30.03.2019 r.)
455
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Pomysł wybudowania kapliczki Jezusa Miłosiernego powstał w 2000 r. podczas
uroczystości poświęcenia budowy pierwszego budynku osiedla TBS. Jej patronem miał
zostać Jezus Miłosierny, by uczcić Jubileusz
Roku 2000. Świątek powstał dzięki hojności
fundatorów i wykonawców, przede wszystkim przedsiębiorstwa Energopol 7 – Poznań
S.A., które realizowało osiedle, a także firmom: Mini Agro Usługi, Wytwórni Klejów
i Zapraw Budowlanych Atlas S.A. i Biuro Projektowo-Badawczego „Miastoprojekt - Poz
-nań”457. Figurę wg projektu architekta całego osiedla Małgorzaty Konarskiej-Stro-ynowskiej wykonał rzeźbiarz Romuald
Łuczko. Ukazuje ona postać Chrystusa odzianego w marszczone szaty. Prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa, lewą
zaś wskazuje na swoje serce. Kapliczkę poświęcił ks. bp. Grzegorz Balcerek
2 czerwca 2002 r.458
Na terenie parafii na ul. Kobylepole znajduje się także krzyż powypadkowy. Świątek zespawano z trzech rur, a pod ramionami przymocowano
metalowe inicjały JL. Stoją przy nim znicze, a przez trzon przewieszono wieniec.

AP, Pamiątka z uroczystości poświęcenia Kapliczki Jezusa Miłosiernego na Osiedlu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Folwarcznej w Poznaniu, Poznań 2002.
458
Rozmowa z ks. prob. Dominikiem Kużajem (marzec 2019 r.).
457
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Parafia pw. Wszystkich Świętych ul. Grobla
Na terenie przykościelnym znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanie
Poczętej, a nad wejściem do świątyni figury śś. Piotra i Pawła. Gipsowa figura
Matki Bożej została ustawiona na wysokim cokole, na placu przykościelnym
ok. 2015 r.459 Matka Boża ubrana jest w marszczoną, długą suknię oraz miękko opływający sylwetkę płaszcz. Stoi na kuli ziemskiej, przytrzymując stopą
węża. Rzeźba jest miejscem modlitwy indywidualnej, wykonuje się przy niej
także zdjęcia młodych par.

Figury śś. Piotra i Pawła wieńczą wejście główne do świątyni. Czas powstania rzeźb datuje się na 1786 r. Obie wykonane są z piaskowca, a usytuowano je nad portalem w 1803 r. z inicjatywy Andrzeja Ackermanna. Św. Piotr
trzyma w lewej ręce księgę460, z kolei św. Paweł przytrzymuje lewą ręką otwartą
księgę, zaś w prawej dzierży drzewce461. Ich sylwetki charakteryzują się silnym
wygięciem w kształcie litery S, obfitymi szatami i sztywno ułożoną tkaniną.

Rozmowa z ks. prob. Januszem Grześkowiakiem (luty 2019 r.).
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 2975.
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AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 2976.
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Mała architektura sakralna

Początki historii słynnego krzyża chwaliszewskiego są nieznane. Pierwsza legenda głosi, że podczas jednej z powodzi przypłynął z Jasnej Góry Chrystus, który ocalił miasto i stanął na moście. Druga mówi, że podczas wojen
szwedzkich Matka Boska przypłynęła do Poznania i zatrzymała się na moście
chwaliszewskim, kiedy Szwedzi musieli uciekać z miasta z powodu zniszczeń,
dokonanych przez wodę462. Wiadomo, że od 1876 r. świątek stał na środku
mostu chwaliszewskiego:
…krzyż ten, mimo że był drewniany, prostotą swoją i złoconym
Chrystusikiem niezmiernie nastrojowo dostosowany był do
charakterystycznego krajobrazu miejskiego, jaki przedstawiała
ówczesna ta dzielnica nadwarciana463.

W związku z decyzją władz, dotyczącą budowy nowego mostu, krzyż ten
przeniesiono na Jeżyce na grunt Wojciecha Magra464. Szybko jednak podjęto starania, by na moście ustawić nowy krzyż. Propozycja została jednak odrzucona przez prezydium policji, rejencję poznańską i ministerstwo spraw
wewnętrznych. Spór trwał dwa lata. Prob. Leon Raatz postanowił poprosić
wiernych o wsparcie finansowe na postawienie nowego krzyża i przekazywanie datków pieniężnych do swoich parafii. Jego prośbę opublikował Kurier
Poznański, Dziennik Poznański i Goniec Wielkopolski. Władze postanowiły
ukarać grzywną proboszcza oraz redaktorów. Raatz odmówił zapłacenia kary,
bowiem uważał, że decyzja była bezzasadna465.
15 kwietnia 1880 r. świątek usytuowano obok schodów prowadzących
do koryta rzeki466. Świątek został wykuty z żelaza w 1878 r. przez fabrykę
Hipolita Cegielskiego. Miał 4 m wysokości i 2,26 m szerokości. Ustawiony
był na podstawie żelaznej, umieszczonej w kamieniu granitowym i otoczony
metalowym parkanem. Złoconą figurę Chrystusa sprowadzono z Monachium.
Odlew cynkowy, ważący 150 kg, był bardzo precyzyjnie przedstawiony – posiadał wszystkie wklęsłości anatomiczne ciała ludzkiego, a stopy były przybite
do krzyża z osobna. Aktu poświecenia dokonano 18 kwietnia 1880 r.
W 1922 r. renowacji dokonali mistrzowie malarscy Franciszek Grien
i Wincenty Głębocki wraz z właścicielką składu farb malarskich „Palette”.
W 1937 r. z okazji Kongresu Chrystusa Króla, Pasyjkę obłożono 22,5 karatowym złotem. Wszelkie prace z tym związane przeprowadził rzeźbiarz Stefan

Rozmowa z p. Wiesławem Nawrockim (wrzesień 2018 r.).
S. Janicki, Zarys historii krzyża przy poznańskim moście chwaliszewskim, ”Kronika Miasta
Poznania” 1990, nr 3/4, s. 240.
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Zob. parafia św. Floriana; K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 187.
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S. Janicki, op. cit., s. 247.
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AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 3433.
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