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NEOKLASYCYSTYCZNE KOŚCIOŁY I KAPLICE POZNANIA. 
PROJEKTY, REALIZACJE I KONSERWACJA WYBRANYCH OBIEKTÓW

Architekturę sakralną Poznania w okresie między
wojennym, szczególnie 2 poi. lat dwudziestych XX w., 
określiła dominacja doktryny monumentalnego, aka
demickiego klasycyzmu, którą można omówić w szer
szej perspektywie zamierzeń i realizacji. Klasycystycz- 
na tradycja stanowiła świadomą próbę obdarzenia 
wznoszonych wówczas kościołów uniwersalną poety
ką tchnącą „szlachetną prostotą i spokojną wielko
ścią”, która sankcjonowała jej ponadczasowy walor, 
a jednocześnie unaoczniała powagę Kościoła katolic
kiego w odrodzonym państwie1.

W ową uniwersalną formułę wpisały się trzy kościo
ły parafialne: p.w. Zmartwychwstania Pańskiego 
na Wildzie, p.w. św. Jana Vianney na Sołaczu oraz 
p.w. św. Stanisława Kostki na Winiarach, które wykre
owały niepowtarzalne akcenty widokowe w krajobra
zie miasta, zarówno pod względem jakości architekto
nicznej, jak i monumentalizmu założeń2. Klasycystycz- 
ną stylistykę przywołują także dwie kaplice: sióstr mi
łosierdzia św. Wincentego à Paulo oraz karmelitanek 
bosych, harmonijnie wkomponowane w istniejącą 
zwartą strukturę miejską na terenie Górczyna.

Lata trzydzieste, tworząc wizję nowego porządku 
estetycznego inspirowaną ożywczymi impulsami, przy
niosły w sferze budownictwa kultowego znamienną 
syntezę elementów klasycystycznych i modernistycz
nych, stopionych w nową jakościowo całość określaną 
mianem „nowego klasycyzmu” lub — częściej — „umiar
kowanego modernizmu”3. Egzemplifikację tzw. pół- 
modernizmu stanowi świątynia p.w. Trójcy Świętej na 
Dębcu wg proj. Mariana Andrzejewskiego z 1936 r., 
w której pierwiastki modernistyczne uległy wyciszeniu 
na rzecz przejrzystej, horyzontalnej struktury zamknię
tej w liniach monumentalnego klasycyzmu4. Na zmo
dernizowanych motywach klasycznych osnute zostały 
także projekty Stefana Cybichowskiego z 1938 r. na

1. Władza duchowna z nieufnością spoglądała na eksperymentalne 
tendencje architektoniczne lat dwudziestych, nawet jeśli były one 
łagodzone odniesieniami historycznymi.
2. Powstanie tych kościołów  uwarunkował powojenny wzrost liczby 
ludności wyznania katolickiego w  obrębie dynamicznie rozwijają
cych się dzielnic.
3. Ciśnieniu panującej ówcześnie estetyki oparły się dwie świąty
nie: p.w. św. Rocha na Miasteczku z 1938 r. w g proj. Franciszka 
Morawskiego oraz p.w. św. Michała Archanioła na Jeżycach z lat 
19 3 2 -1 9 3 6  wg proj. Mariana Andrzejewskiego, które wzbudzają 
asocjacje z neoromanizmem, w  drugim przypadku o rodowodzie 
lombardzkim.
4. Jedynym kościołem , który podjął modernistyczną tradycję jest
kościół p. w. św. Antoniego Padewskiego na Starołęce, wzniesiony
w  latach 1950 -1 9 5 8  wg proj. Rogera Sławskiego, o skubizowanej
bryle zdominowanej asymetryczną, trójuskokową wieżą od frontu,

kościół klasztorny oo. dominikanów w śródmieściu, 
który już po II wojnie przyjął wzorzec starochrześci
jańskiego kościoła z Trembowli, zbudowanego w la
tach 1927-1928 wg proj. Adolfa Szyszko-Bohusza, 
o wyraźnych zapożyczeniach z repertuaru sztuki kla- 
sycystycznej.

Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

Pierwszym kościołem krystalizującym swój kształt 
w ramach doktryny klasycyzmu był kościół pamiątko
wy p.w. Zmartwychwstania Pańskiego na Wildzie, któ
rego dzieje sięgały korzeniami roku 1916, stanowiące
go zwieńczenie starań podejmowanych od 1913 r. 
przez proboszcza parafii Bożego Ciała ks. Leona Ran- 
kowskiego w porozumieniu z bpem Edwardem Li- 
kowskim. Pierwotny zamysł upamiętnienia 950 rocz
nicy przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa i założenia 
pierwszego biskupstwa splótł się w czasie realizacji 
z momentem odzyskania niepodległego bytu, który 
nadał świątyni charakter wotywny5.

W 1916 r. nabyto niezabudowane tereny nad doliną 
nadwarciańską pod budowę kościoła, powierzając jego 
projekt wybitnemu poznańskiemu architektowi — Ro
gerowi Sławskiemu6. Realizacja założenia sakralnego 
o niespotykanej dotąd skali (długość 150 m) wymagała 
pozyskania dodatkowych gruntów, co nastąpiło już po 
zakończeniu wojny, w maju 1919 r.7

Jednak niesprzyjająca sytuacia ekonomiczna, a także 
renesans klasycyzmu przesądziły o rezygnacji z pier
wotnej koncepcji Sławskiego, która silnie osadzona 
w optyce stylu rodzimego, odwoływała się do romań
skiego kanonu kompozycyjnego'3. W momencie wzno
wienia starań o wzniesienie kościoła przez ks. kard. 
prymasa Edmunda Dalbora, wykładnią dla architektu
ry stała się klasyczna konwencja stylowa.

z charakterystycznym rozwiązaniem elewacji bocznych w  formie 
potrójnych segm entów zamkniętych trójkątnymi szczytami i prze- 
prutych ogromnymi rozetami.
5. Ślad tych zamierzeń utrwalił się w  symbolicznym nazewnictwie 
ulic: Dąbrówki, Pamiątkowa.
6. Projekt Sławskiego został przedłożony do akceptacji władz miej
skich dnia 1 XII 1917 r.
7. Ks. J. Dolina, Parafia Księży Z m artw ychw stańców  w  Poznaniu na 
Wildzie, Lublin 1970, s. 50.
8. Roger Sławski, wszechstronnie wykształcony architekt poznański, 
kom ponował swobodnie w  zakresie różnych stylistyk. Pomimo że 
swoje credo artystyczne najpełniej wyraził w  stylu neobarokowym, 
to w  jego obfitej działalności sakralnej odnajdujemy także projekty 
i realizacje utrzymane w  duchu romanizmu (kostium neoromański 
nadał dwóm  wersjom projektowym dla kościoła p.w. św. Antoniego 
Padewskiego na Starołęce w  Poznaniu, który zrealizował ostatecznie
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Wymownego znaczenia nabrał także fakt powierze
nia budowy kościoła i organizacji parafii Zgromadze
niu Księży Zmartwychwstańców. Na konferencji, któ
ra odbyła się w Poznaniu w dniu 5 X 1922 r. z udzia
łem Wikariusza Generalnego Zgromadzenia ks. prałata 
Meissnera, ustalono m.in., że z uwagi na kryzys gos
podarczy, do końca 1923 r. powstanie kościół o cha
rakterze tymczasowym, a później właściwy kościół no
szący jako wotum dziękczynne za odzyskanie niepod
ległości wezwanie Zmartwychwstania Pańskiego9. 
Wraz z przekazaniem Zgromadzeniu dwudziestotysię- 
cznej parafii wildeckiej 26 XII 1922 r., jego Generalny 
Przełożony ks. Władysław Zapała podjął wysiłki zmie
rzające do pozyskania środków finansowych na budo
w ę10, którą rozpoczęto dnia 16 IX 1923 r. od uroczy
stego aktu wmurowania kamienia węgielnego przez ks. 
prymasa Dalbora. Jej kierownictwo objął znany po
znański budowniczy Maksymilian Garstecki. Obiekt 
w stanie surowym był gotowy w grudniu 1923 r., jed
nak prace nad wystrojem wnętrza, wyposażonego już 
w ołtarze i konfesjonały, trwały do 1931 r.11 Dnia 1 I 
1924 r. przy istniejącym już kościele powstała parafia.

Kościół księży zmartwychwstańców (ił. 1), dzięki 
usytuowaniu na krawędzi wysokiej skarpy doliny nad
warciańskiej i powiązaniu widokowym z otwartym 
krajobrazem prawobrzeżnego Poznania, podkreśla sil
ny akord przestrzenny. Z drugiej strony wpisuje się 
harmonijnie w luźną zabudowę willową dzielnicy. Pla

1. Kościół p.w . Zm artwychwstania Pańskiego. Fot. S. Ulatowski, 
1933 r.

1. Church o f  the L ord’s Resurrection. Photo: R. S. Ulatowski, 1933

w  redakcji modernistycznej). W  końcowej fazie twórczości, przypa
dającej na okres międzywojenny, odwoływał się do estetyki neokla- 
sycznej. Wśród realizacji z tych lat nie ma jednak dzieł sakralnych.
9. Ks. J. Dolina, op. cit., s. 52.
10. Znaczną kwotę pieniężną otrzymał od księży zmartwychwstań
ców  z Kanady i Stanów Zjednoczonych (głównie z Chicago), resztę 
pokryły zbiórki pieniężne.
11. Jesienią 1929 r. otynkowano kościół od zewnątrz oraz pom alo
wano jego wnętrze.
12. Pierwotnie od strony wschodniej taras i balustrady o segmen
tach naprzemiennie pełnych i tralkowych wieńczyły wazony, zastą
pione po odbudowie masywnymi kulami.

nowana budowa kościoła spowodowała korektę pier
wotnej regulacji kwartału wytyczonego na wschód od 
głównej osi komunikacyjnej Wildy, ul. 28 Czerwca 
1956 r. Z koncepcji symetrycznego układu zognisko
wanego wokół centralnego placu Wranglera przeję
to regularną siatkę ulic, z których wiodące znaczenie 
miały, wykreślone doń prostopadle ulice: Langiewi
cza i Pamiątkowa. Na zamknięciu tej drugiej, w miej
scu romboidalnego pl. Wranglera, powstał plac pod- 
kowiasty.

Kościół został usytuowany po północnej stronie tego 
placu, narożnikowo, w punkcie zbiegu ul. Langiewicza 
z ul. Dąbrówki, do której przylegał fasadą. Zgodnie 
z nowym planem z 1931 r. przedłużono oś ul. Dąbrówki 
tworząc przed frontem kościoła rozległy, prawie kwad
ratowy plac stanowiący dla niego rodzaj pendant.

Wzniesiona w 1937 r. wolno stojąca wieża kościel
na, równoważąc optycznie całość założenia sakralne
go, zamknęła perspektywę widokową ul. Pamiątkowej. 
W widoku od strony wschodniej podbudowę wizualną 
świątyni stanowił dobudowany do niej poprzecznie dom 
zakonny, usytuowany kalenicowo wzdłuż ul. Zmar
twychwstańców. Malownicze usytuowanie zespołu sa
kralnego na koronie i zboczu skarpy wyzyskano dla 
stworzenia dwupoziomowego, tarasowego układu og
rodowego, którego górna część, o charakterze zamknię
tego dziedzińca ogrodowego, obramowana tralkową 
balustradą od frontu, została połączona z dolnym ta
rasem, o quasi-warownym wzmocnieniu zbocza, mo
numentalnymi, trójbiegowymi schodami12.

Z propozycją wykonania nowego projektu świątyni 
zwrócono się w 1923 r. do Aleksandra Kapuścińskie
go, który jako profesor Akademii Budowlanej w Poz
naniu formował swą osobowość twórczą w obliczu 
ugruntowanej tradycji klasycystycznej1 \  W kościele 
pamiątkowym oo. zmartwychwstańców urzeczywist
nił w pełni swoje artystyczne credo14. Architekt przed
stawił dwa alternatywne projekty operujące antycznym 
schematem zwartej świątyni nakrytej dwuspadowym 
dachem o kalenicy zwieńczonej od wschodu kopułową 
sygnaturką w formie monopteru, który został ograni
czony od frontu trójkątnym szczytem ozdobionym 
akroterionami w postaci dwóch podwójnych kopuł 
z krzyżem po bokach i dwiema pełnoplastycznymi fi
gurami przy krzyżu w osi. W sposobie ukształtowania 
ich elewacji klasyczna zasada równoważenia podzia
łów pionowych i poziomych współbrzmiała z efektem

13. Projekty Kapuścińskiego po uzgodnieniu przez władzę duchow
ną zostały 4 IX 1923 r. przesłane do zatwierdzenia wojewodzie 
poznańskiemu. Dnia 29 I 1925 r. uzyskały akceptację Miejskie
go Urzędu Policji Budowlanej, a 25 V 1925 r. ostateczną sankcję 
nadała im decyzja Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego.
14. W  przypisywanym mu zespole klasztornym ss. karmelitanek 
bosych z 1928 r., położonym  u zbiegu ulic Jarochowskiego i N ie
golewskich również dał wyraz zamiłowaniu do kanonów estetyki 
klasycyzmu. N a temat działalności twórczej Kapuścińskiego brak 
jakichkolwiek opracowań, co utrudnia atrybucję.
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2. Fasada kościoła wg drugiej wersji projektow ej

2. Façade o f  the church acc. to the second project version

fakturowego kontrastowania powierzchni. Linearnie 
kwadrowane na wzór kamiennych ciosów dolne partie 
zostały oddzielone kordonowym gzymsem od gór
nych, gładkich płaszczyzn przeprutych wysokimi, 
prostokątnymi otworami okiennymi. Jednak pomimo 
wprowadzenia analogicznej artykulacji pilastrowej, 
zróżnicowania fakturowego, a nawet przyjętej zasady 
kreowania głównego akcentu architektonicznego, ar
chitekt uzyskał w obu przypadkach zróżnicowany wy
raz estetyczny.

W pierwszej wersji projektowej elewacje osiągnęły 
niemal pałacowy wygląd. Oś kompozycyjną fasady 
kształtował płytki trójosiowy ryzalit o dekoracyjnym 
sterczynowym zwieńczeniu w formie kopuł z krzyżem, 
który poprzedzał pozorny portyk ukoronowany rzeź
biarskim kartuszem herbowym zakonu zmartwych
wstańców. Pomiędzy trzema kanelowanymi pilastrami 
portyku znajdowały się dwa dekoracyjne otwory 
drzwiowe, zamknięte półkolistym nadświetlem o ra
dialnych szczeblinach wzbogaconych motywem festo- 
nów, które wyraźnie odwoływały się do repertuaru 
form pałacowych. Analogiczną dekorację uzyskał pół
kolisty otwór okienny umieszczony w osi trójkątnego, 
gładkiego szczytu. W bocznych elewacjach o jedno
stajnym rytmie sześciu otworów okiennych podzielo
nych pilastrami, na przedłużeniu których z połaci da

15. W zorcem formalnym dla projektu mógł być kościół p.w. MB 
Częstochowskiej na warszawskim Powiślu zrealizowany w  latach 
1 9 1 6 -1 9 3 9  wg proj. Hugona Kudery. W  tym samym schemacie 
zwartej bryły nakrytej dwuspadowym dachem, ozdobionej od frontu

chowej wyrastały analogiczne sterczyny, wyróżniało się 
przęsło środkowe, w całości pokryte delikatnym 
kwadrowaniem, z otworem drzwiowym poprzedzo
nym silnie wysuniętym dwukolumnowym portykiem 
zamkniętym balustradą, od frontu przyjmującą kształt 
trójkątnego tympanonu. W partii dachu przęsło ak
centował dwuschodkowy szczyt z parą podwojonych 
kopuł z krzyżem na przedłużeniu pilastrów.

Do realizacji został przyjęty drugi projekt, w którym 
najbardziej okazałą oprawę architektoniczną uzyskała 
także fasada dzięki plastycznemu rozwiązaniu środko
wego przęsła w formie monumentalnego, trójkolum- 
nowego portyku o kanelowanych kolumnach jońskich 
(w projekcie toskańskich), który dźwiga belkowanie 
z fryzem tryglifowo-metopowym, zwieńczone rzeźbiar
skim, barokizującym kartuszem z herbem oo. zmar
twychwstańców w polu tym panonu11 (il. 2).

Boczne elewacje, w odróżnieniu od poprzedniej wer
sji, zostały wyartykułowane pilastrami na przęsła dwu
osiowe oraz urozmaicone centralnym półkolistym, trój- 
przęsłowym ryzalitem, zaakcentowanym dwuschod- 
kowym szczytem na zamknięciu półstożkowego da
chu, z portalem drzwiowym zwieńczonym barokizują
cym naczółkiem, wzbogaconym festonami i spływami 
wolutowymi. Istotnym elementem projektu była płas
korzeźbiona dekoracja figuralna wypełniająca prosto-

monumentalnym kolumnowym portykiem, zostały wzniesione łódz
kie kościoły: p.w. MB Zwycięskiej z 1926 r. wg proj. Józefa Kabana 
oraz zbór ewangelicko-reformowany z lat 1 9 2 8 -1 9 3 2  wg proj. 
W. Janiszewskiego.



3. Loggia arkadowa. Fot. H. Hałas, 2 0 0 0  r. 

3. Arcade loggia. Photo: H. Hałas, 2000

kątne płyciny górnej strefy fasady i ryzalitów na wzór 
fryzu, a także półkoliste blendy dwóch frontowych 
drzwi, ujętych w pilastrowe portale zwieńczone trój
kątnym naczółkiem16. Wszystkie elewacje ujednoliciło 
dodatkowo belkowanie z rzędem ząbków pod okapem 
dachowym. W 1932 r. zarysowała się koncepcja wto
pienia w przęsła boczne fasady dwóch wież o przekro
ju ośmiobocznym, zwieńczonych kopułowymi latar
niami w formie monopteru, która na szczęście nie 
została zrealizowana1 . Integralną częścią koncepcji 
Kapuścińskiego było ukształtowanie skarpy od strony 
północnej i wschodniej. W drugim projekcie zapre
zentował mur oporowy od północy, o kwadrowanym 
licu, który został przerwany w osi ryzalitu monumen
talnymi, trójbiegowymi schodami o pełnej balustra
dzie z akcentem rzeźbiarskim.

Osobny projekt z 1927 r. dotyczył zrealizowanego 
monumentalnego założenia od wschodu w formie wy
sokiego, quasi-warownego muru oporowego (w pro
jekcie ożywionego arkadowymi blendami z boniowa- 
nymi podziałami wertykalnymi), przerwanego pośrod
ku trójbiegowymi schodami.

Do estetyki klasycystycznej odwołało się także wnę
trze świątyni, które określa przestronna, szeroka nawa, 
nakryta sklepieniem zwierciadlanym o dekoracji kase- 
tonowo-rozetowej, wspartym na kanelowanych krok- 
sztynach. Wertykalizm podziału ścian masywnymi joń- 
skimi półkolumnami w wielkim porządku, o trzonach 
do połowy gładkich, wyżej kanelowanych18, zgodnie 
z zasadą równoważenia podziałów został osłabiony 
poprzez ich opięcie gzymsem kordonowym, ale rów
nież dzięki obfitemu przenikaniu światła poprzez pary 
wysokich otworów okiennych, które skracają i posze
rzają przestrzeń.

16. Warto dodać, że wśród projektów architekta można odnaleźć 
wersję z 1927 r., która prezentuje w polu tympanonu płaskorzeź
bioną scenę Zmartwychwstania Chrystusa.
17. „Kurier Poznański” z 15 X 1932.
18. Początkowo projekt przewidywał gładkie trzony kolumn o joń-
skich kapitelach wzbogaconych podwieszonymi festonowo draperiami.

Istotnym elementem nawy są dwie symetryczne, 
obszerne loggie arkadowe w środkowym jej przęśle 
o konchoidalnym kasetonowym sklepieniu, ograni
czone tralkowymi balustradami wspartymi na dwóch 
półkolumnach toskańskich, pomiędzy którymi ścianę 
przepruwa para otworów drzwiowych, ujętych wspól
nym obramieniem złożonym z trzech jońskich pila- 
strów, dźwigających wydatne belkowanie14 (il. 3). Od 
zachodu nawa, zaakcentowana parą ogromnych, wol
no stojących jońskich kolumn, przenika się z emporą 
muzyczną, której ścianę tylną artykułują rozmieszczo
ne skrajnie dwa otwory okienne. Emporę ogranicza 
tralkowa balustrada, w środkowej partii wybrzuszona 
odcinkowym lukiem i ozdobiona trzema płaskorzeź
bionymi herbowymi kartuszami wolutowymi, rozpięta 
nad licem gładkiej ściany przeprutej dwoma otworami 
drzwiowymi (ił. 4). Perspektywę wnętrza zamyka od 
wschodu prosto zamknięte prezbiterium, zakompono
wane w formie łuku triumfalnego flankowanego joń- 
skimi pilastrami, sklepione kolebką o dekoracji kase
tonowej z rozetami, z wyodrębnioną tęczą i półkolistą 
blendą ołtarzową o kasetonowych archiwoltach (il. 5). 
Prezbiterium komunikuje się poprzez dwa arkadowe 
otwory z kaplicami bocznymi nakrytymi kasetonowym 
sklepieniem zwierciadlanym, które do nawy otwierają 
się półkolistymi prześwitami rozwiązanymi w formie 
aediculi wypełnionej ołtarzem, zwieńczonej gładkim 
fryzem (w projekcie figuralnym reliefem) i trójkątnym 
naczółkiem, z parami antycznych waz na przedłużeniu 
kanelowanych pilastrów.

Dopełnieniem klasycystycznego wystroju wnętrza 
były elementy wyposażenia, które można z dużym 
prawdopodobieństwem przypisać Kapuścińskiemu20. 
Odnosi się to szczególnie do architektonicznego pros-

» i i i —i— r—i—«— г t  i— f

4. Wnętrze kościoła. Fot. H. Hałas, 2 0 0 0  r. 

4. Church interior. Photo: H. Hałas, 2 000

19. Projekt przewidywał dwie wersje zwieńczenia, jedno w  kształcie 
trójkątnego tympanonu, drugie w  postaci rzeźbiarskiego kartusza 
herbowego oo. zmartwychwstańców z dekoracją figuralną.
20. Warto zaznaczyć, że w  alternatywnej wersji Kapuściński zapro
jektował wyposażenie sięgając do repertuaru m otyw ów  baroko
wych. Odnosi się to do konfesjonałów sklepionych konchową musz-
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S. Prezbiterium. Fot. H. Hałas, 2 000  r.

5. Presbytery. Photo: H. Hałas, 2000

pektu organowego wykonanego po 1929 r., którego 
partia centralna została rozwiązana w analogii do ścia
ny ołtarzowej, w formie luku triumfalnego, ze środko
wym segmentem zwieńczonym pełnoplastycznym wy
obrażeniem orła na tle liry pomiędzy dwoma wazami, 
oddzielonym parą jońskich pilastrów od bocznych, 
arkadowych prześwitów zwieńczonych trójkątnymi 
naczółkami. Zachowane projekty z ok. 1926 r. wska
zują na architekta jako twórcę ołtarzy, chrzcielnicy, 
kropielnic, konfesjonałów i przykolumnowych lamp.

Architektoniczne, jednopolowe ołtarze, kontrastu
jące zróżnicowanymi odcieniami marmoryzacji z bielą 
ścian, tworzą jednorodny stylistycznie zespół, przyswa
jający motywy klasycystyczne w duchu monumentali
zmu. W zarysie szerokiej, arkadowej blendy prezbite
rium został zakomponowany schodkowo ołtarz głów
ny p.w. Chrystusa Zmartwychwstałego, z figurą Chry
stusa w szczycie, poprzedzony mensą wspartą na 
dwóch rzędach zgrupowanych w pary tralek. Ołtarze 
boczne, p.w. św. Józefa (po lewej stronie prezbiterium) 
i p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (po prawej stro
nie prezbiterium), zwieńczone figurami Matki Boskiej 
i św. Józefa otrzymały postać masywnych mens wspar
tych na dwóch parach kanelowanych doryckich ko
lumn, w osi których znajdują się niskie, prostopadło- 
ścienne nastawy niszowe, po bokach ujęte uskokowo 
spiętrzonymi ćwierćkolistymi rozetami, u góry — fry
zem tryglifowym i wydatnym gzymsem.

Nie zachowały się dwa pozostałe ołtarze boczne, 
kropielnice, a także konfesjonały. Ołtarz p.w. św. Te
resy złożony był z niskiej mensy wspartej na dwóch 
masywnych filarach tralkowych i prostokątnego reta
bulum, z obrazem przedstawiającym św. Teresę, zwień
czonego motywem półgwiazdy wypełnionej płasko
rzeźbioną dekoracją różaną. Ołtarz p.w. św. Antoniego 
przyjął analogiczny kształt niskiej mensy wspartej na 
masywnych kolumnach toskańskich, z wysoką predel

lą i ujętych kolumienkami wzbogaconymi wolutowymi spływami, 
które tworzyły ich boki, oraz ambony o wybrzuszone) czaszy i ba
lustradzie, pokrytych esowatą wicią roślinną, której baldachim

lą dekorowaną oszczędnie ornamentem wstęgowym, 
która została półkoliście wybrzuszona w osi, stanowiąc 
podstawę pod figurę św. Antoniego umieszczoną w od
cinkowo zamkniętej niszy wypełniającej pole prosto
kątnej nastawy, flankowanej pilastrami i zwieńczonej 
trójkątnym szczytem z krzyżem.

Kropielnice miały formę waz o kanelowanych brzu- 
ścach opiętych festonami draperii. Zachowały się lam
py opinające przyścienne jońskie półkolumny w kształ
cie podwójnych obręczy połączonych promienistymi 
akantowymi wolutami, pod którymi trzony zdobią 
laurowe festony. Klasycyzującą stylistykę otrzymała 
także przyścienna, ośmioboczna w przekroju, drew
niana ambona o korpusie i baldachimie skomponowa
nych w układzie zwierciadlanym z powtórzeniem de
koracji palmetowej, do której prowadzą schody zam
knięte balustradą, ozdobione akantową arabeską z wy
odrębnionym segmentem podestu ujętym parą filar
ków dźwigających płomieniste wazy21.

Kościół uzyskał w tle ąuasi-skrzydła poprzez wto
pienie jego partii wschodniej w bryłę monumentalne
go domu zakonnego, wzniesionego w latach 1923-

6. Kościół p .w . Zm artwychwstania Pańskiego. Fot. H. Hałas, 200 0  r. 

6. Church o f  the L ord’s Resurrection. Photo: H. Halas, 2 000

w kształcie zdwojonej kopuły z krzyżem w szczycie ożywiała bujna 
dekoracja figuratywna.
21. Wsparta na kolumnie czasza została podzielona jońskimi kolumien-
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1925 wg proj. Aleksandra Kapuścińskiego kalenicowo 
wzdłuż ul. Zmartwychwstańców. Jej surowy wyraz 
zewnętrzny z wielkim porządkiem pilastrów, podkreś
lających osie środkowe elewacji, nawiązuje do wystro
ju architektonicznego świątyni. Główny akcent poło
żony został na opracowaniu wieloosiowej fasady, 
zwieńczonej trójkątnym tympanonem, którą wzboga
ca od południa parterowy ryzalit podzielony półko- 
lumnami toskańskimi sali kinowo-teatralnej22.

Ostatnim elementem, dopełniającym w 1937 r. ar
chitekturę kompleksu sakralnego, była 37-metrowa 
wieża w typie włoskiej campanilli, wyeksponowana na 
zamknięciu perspektywicznym ul. Pamiątkowej, wed
ług projektu Tadeusza Hornunga z marca 1935 r. Wy
strój architektoniczny kwadratowej w przekroju, wy
sokiej wieży, mimo że nosi wyraźne piętno moderni
zmu, nie jest wolny od klasycystycznych uzależnień. 
Dolna część wieży, opięta narożnymi jońskimi kolum
nami, dźwigającymi imposty zwieńczone kostkowym 
gzymsem, odwołuje się wyraźnie do wystroju architek
tonicznego świątyni (il. 6).

W pierwotnej wersji projektowej w szczytach ko
lumn umieszczone były antyczne, płonące wazy z fe- 
stonami na brzuścach. Ostatecznie spoczęły na nich 
w marcu 1939 r. ponadnaturalnej wielkości rzeźby 
przedstawiające czterech polskich świętych: Andrzeja 
Bobolę, Stanisława Bpa, Kazimierza i Jana Kantego, 
dłuta poznańskiego rzeźbiarza Jana Zoka. Z dolną par
tią kontrastuje górna część, ożywiona czterema koli
stymi tarczami zegarowymi, oddzielona gzymsem od 
dzwonnicy, zrytmizowanej czterema prostokątnymi 
otworami okiennymi, z cofniętą sygnaturką o struktu
ralnych przeźroczach, zwieńczona kulą z krzyżem.

Pierwotnie dzwonnica przepruta była czterema, pół
koliście zamkniętymi, szczelinowymi otworami okien
nymi i nakryta okapowym dachem, nad którym góro
wała smukła, kopułowa sygnaturka z krzyżem 
w szczycie. W analogicznej klasycyzującej konwencji 
utrzymana była zaprojektowana przez Hornunga fron
towa balustrada, podzielona masywnymi filarami 
dźwigającymi nieistniejące dziś płonące wazy z festo- 
nami na brzuścach.

kami na sześć kwater z płaskorzeźbionymi wizerunkami czterech 
ewangelistów, św. Pawła i Chrystusa Dobrego Pasterza, a lambreki
nowy baldachim został zwieńczony pełnoplastyczną figurą św. M i
chała Archanioła.
22. Wielka sala kinowo-teatralna, poprzedzona westybulem, uzys
kała klasycystyczny, pałacowy wyraz dzięki zróżnicowaniu ścian 
parami jońskich piiastrów, oddzielających półkoliste otwory okien
ne i blendy w  górnej strefie ścian bocznych oraz dyskretnej dekoracji 
z motywami w ieńców  laurowych i rozet o wolutowym  zwieńczeniu. 
Ściana wschodnia została wyróżniona balkonem wspartym na 
dwóch jońskich kolumnach, pod którym znalazły się reprezentacyj
ne loże.
23. Sprawozdanie o stanie budynków kościelnych oraz urządzeń 
z 1 XII 1947 r. w archiwum parafialnym.
24. Pierwotnie okna były szklone w  krzyżowych szczeblinach, 
w latach 1 9 5 2 -1 9 5 4  wypełnione zostały figuralnymi witrażami wy-

Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego został 
zamieniony w czasie okupacji na magazyn wojskowy, 
zaś dom zgromadzenia zakonnego wykorzystany na 
urząd zaopatrzenia. W styczniu 1945 r. Niemcy pod
łożyli ogień pod dom zakonny, który niemal doszczęt
nie spłonął. Przetrwały nadpalone mury do poziomu 
parteru w partii południowej oraz dwie kondygnacje 
reprezentacyjnej klatki schodowej. Dzięki ofiarnej po
mocy parafian ocalała świątynia, która poniosła szkody 
jedynie od strony północnej. Zniszczeniu uległo cera
miczne pokrycie dachowe oraz cztery okna, w których 
brakowało szyb. Wnętrze zostało pozbawione wypo
sażenia: bocznych ołtarzy p.w. św. Teresy i św. Anto
niego, ław i konfesjonałów2'.

Już w latach 1946—1948 nastąpiła odbudowa do
mu zakonnego wg pierwotnego projektu, prowadzo
na pod kierownictwem budowniczego Tadeusza Ra- 
tyńskiego. W sierpniu 1945 r. firma W. Napieralskie- 
go przeprowadziła zabezpieczające prace dekarskie na 
dachu kościoła. W latach 1952-1954 wstawiono 
12 dużych i 4 małe witraże w otwory okienne elewa
cji bocznych, a w 1955 r. zaszklono dwa otwory 
okienne fasady24. W 1955 r. przełożono istniejącą da
chówkę karpiówkę, którą w kwietniu 1989 r. wymie
niono na pokrycie z blachy miedzianej. W 1957 r. po
malowano ściany świątyni, zaś w latach 1967-1968 
kompleksowym remontem objęto oprócz wnętrza tak
że elewacje.

Zasadnicze prace konserwatorskie zostały przepro
wadzone w latach dziewięćdziesiątych na zlecenia ks. 
proboszcza Ireneusza Hanzewniaka. W poł. 1991 r. 
poddano renowacji elewacje kościoła, usuwając stare, 
odparzone tynki, pokryte łuszczącą się farbą i zakłada
jąc nowe25. W styczniu 1999 r. wolno stojąca wieża 
doczekała się nowych tarcz zegarowych. W połowie 
tegoż roku przystąpiono do modernizacji wnętrza 
w partii prezbiterium, polegającej na położeniu mar
murowej posadzki oraz wykonaniu z marmuru dwóch 
tralkowych balustrad, wolno stojącej mensy ołtarzowej 
i ambony26. W maju 2000 r. zastąpiono zniszczony la
strykowy podest frontowych schodów na granitowy, 
przenosząc jej mozaikowy fragment z datą budowy 
kościoła do kruchty.

konanymi przez Józefa Elsnera w g proj. Klemensa Wasiewicza. Małe 
witraże o kompozycji emblematycznej, przy prezbiterium nawiązy
wały do patronów ołtarzy bocznych —  św. Józefa i Matki Boskiej, 
pozostałe, o tematyce chrystologicznej, apostolskiej i maryjnej, 
przedstawiały: Ukamienowanie św. Szczepana, Ukazanie się Chry
stusa św. Tomaszowi, Ukazanie się Chrystusa św. Marii Magdalenie, 
Wniebowstąpienie, Narodzenie Chrystusa, Przekazanie w ładzy św. 
Piotrowi, Rozesłanie aposto łów , N awrócenie św. Pawła, Zesłanie 
Ducha Św., Zwiastow anie i W niebowzięcie.
25. Dnia 12 VI 1991 r. zostało wydane zezwolenie konserwator
skie na wykonanie prac elewacyjnych w g dokumentacji opracowa
nej przez arch. arch. J. i W. Śpikowskich (projekt kolorystyczny) 
i A. Miarkowskiego (metodologia prac).
26. Projekt przebudowy prezbiterium opracował arch. H. Marcin
kowski w  czerwcu 1999 r.
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Kościół p.w. św. Jana Vianney

Odmienne oblicze formalne w obrębie neoklasycz- 
nego kanonu prezentował kościół p.w. św. Jana Vian
ney na Solaczu. Warto zaznaczyć, że już Joseph Stiib- 
ben w swoim planie urbanistycznym kolonii willowej 
z 1911 r. przewidywał budowę zboru ewangelickiego 
na zamknięciu krótkiej ul. Pomorskiej, pomyślanej jako 
szeroka aleja tworząca rodzaj placu27. Te inicjatywę 
podjął proboszcz parafii św. Wojciecha — ks. Narcyz 
Putz, który stanął na czele Komitetu Budowy. Protek
torat nad inwestycją objął ks. kardynał prymas August 
Hlond, który w dniu 25 VI 1928 r. wydał dekret erek
cyjny powołujący do istnienia parafię p.w. św. Jana 
Vianney, obejmującą swym zasięgiem Urbanowo, Go- 
lęcin, Podolany, Strzeszyn i Strzeszynek, a 30 września

tego roku dokonał aktu uroczystego poświęcenia ka
mienia węgielnego. Budowa kościoła, dzięki ofiarności 
parafian i różnych instytucji, została ukończona latem 
1930 r.2s Józef Strauss, kierujący pracami murarskimi, 
już w 1928 r. doprowadził mury do linii gzymsu, rok 
później inż. A. Bazyl wzniósł pierścień żelbetowych 
arkad wydzielających nawę wraz z rozpiętą nad nią ko
pułą29. W dniu 20 VII 1930 r. odbyła się uroczysta 
konsekracja świątyni przeznaczonej dla ok. 1000 wier
nych, której przewodniczył ks. prymas H lond’0.

Kościół, wzniesiony na wcześniej przewidzianym 
dla niego miejscu, stał się istotną dominantą kompo
zycyjną wpisującą się w przestrzenny układ Sołacza 
(il. 7). Uzyskał uprzywilejowaną lokalizację na znacz
nym wzniesieniu, obejmującym północno-zachodni 
kraniec dzielnicy ogrodowej, na zamknięciu optycz-

7. Kościół p .w . św. Jana Vianney. Fot. H. Poddębski, 1933 r. 

7. Church o f  St. John Vianney. Photo: H. Poddębski, 1933

27. A. Jakubowska, Dzielnica w illow a na Solaczu, „Kronika Miasta 
Poznania” 1999, nr 3, s. 83.
28. Na rzecz budowy kościoła dobrowolnie opodatkował się korpus
oficerski i podoficerski 7 pułku artylerii ciężkiej stacjonującego
w koszarach na Sołaczu. Od 1928 r. organizowano w  parku sołac- 
kim doroczne kiermasze, z których całkowity dochód przeznaczano 
na budowę kościoła, a później na spłaty długu zaciągniętego u bu
downiczych: J. Straussa, A. Bazyla i W. Urbaniaka.

29. Prace ciesielskie wykonała firma Władysława Urbaniaka, zaś 
miedziane pokrycie dachowe —  R. Neumann. Opierzenie kopuły 
sygnaturki nad prezbiterium było dziełem firmy W. i S. Heidingne- 
rów, a krzyż wieńczący latarnię nad kopułą korpusu wykonał Sta
nisław Nowak.
30. „Nowy Kurier” z 22  VII 1930. W tym też dniu rządy w  parafii 
objął jej pierwszy proboszcz ks. Henryk Lewandowski, który anga
żował się w  prace budowlane, sam też projektując różne sprzęty 
kościelne.
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8. Kościół p .w . św. Jana Vianney. Fot. H. Hałas, 2 000  r.

8. Church o f  St. John Vianney. Photo: H. Halas, 2000

nym poprzecznej osi kompozycyjnej parku rozciągają
cego się u jego podnóża, której przedłużeniem stał się 
wydłużony, prostokątny parter obramowany alejkami. 
Owo perspektywicznie uformowane przedpole wido
kowe, ocienione szpalerem lipowym, stworzyło rodzaj 
avant-court. Bryła świątyni o frontowym portyku, 
wypiętrzonym dodatkowo tarasowymi schodami, 
w kulisowym ujęciu otaczających włoskich topól, po
mimo niewielkiej skali, rysuje się w pełni monumen
talnie w otoczeniu luźnej zabudowy willowej.

Władza kościelna powierzyła w 1928 r. wykonanie 
projektu kościoła wraz z aranżacją przestrzenną poz
nańskiemu architektowi Stanisławowi Mieczkowskie
mu, którego twórczość była ściśle zamknięta w krę
gu oddziaływań i wpływów klasycyzmu’1. Kościół 
p.w. św. Jana Vianney należał do jego najciekawszych 
kreacji sakralnych’2. Niestety, trudności finansowe 
udaremniły zrealizowanie dwutarasowego założenia 
przed jego frontem, które było integralną częścią zało
żenia. Podbudowę świątyni miał stanowić mur oporo

31. Już 20 IV 1928 r. projekt uzyskał akceptację Kurii Arcybiskupiej, 
a 10 października został zatwierdzony przez Miejski Urząd Policji 
Budowlanej.
32. Zamiłowanie do kanonów klasycyzmu zdradzał także przy pro
jektowaniu nielicznych kościołów wielkopolskich. Kaplicę w  Dzierż- 
nicy zaprojektował ok. 1920 r. w typie klasycznej rzymskiej świąty-

wy wzmocniony w narożach masywnymi filarami na 
wzór pylonów, który został przerwany w osi monu
mentalnymi, paradnymi schodami, ujętymi po bokach 
parą rzeźb spoczywających na wewnętrznych filarach. 
W nawiązaniu do wystroju architektonicznego kościo
ła lico muru podzielone było lizenami na trzy prosto
kątne pola dekorowane prostokątnymi płycinami, 
a korona — zaakcentowana tralkową balustradą. Dol
ny taras ograniczał niski pełny murek ze schodami 
w osi. Ostatecznie uregulowano jedynie skarpę i zbu
dowano tarasowe schody.

Kościołowi nadał architekt niespotykaną w Pozna
niu formułę kopułowej rotundy otoczonej obejściem 
z czterema aneksami w osiach, z których północny sta
nowił rozbudowany treflowo człon prezbiterialny 
z dwiema zakrystiami (ił. 8). Z ostateczną realizacją 
warto porównać projekt, który przewidywał bogatszy 
wystrój wnętrza. Odnosi się to do dekoracji krucht 
bocznych, doświetlonych przez półkoliste nadświetla, 
które wieńczyły tralkowe balustrady oraz ożywiały wnęki 
konsolkowe z rzeźbą w bocznych przęsłach, a także do 
podokiennej strefy obejścia, wzbogaconej parapetami 
wspartymi na konsolkach, które ostatecznie ukształto
wały elewację. Inaczej opracowano także zewnętrzne lico 
bocznych krucht, które w wersji projektowej ożywiał 
kolisty oculus, umieszczony ponad prostokątnym por
talem drzwiowym z półkolistym nadświetlem.

Zrealizowana budowla, na rzucie koła, została zdo
minowana potężną kopułą na tamburze, ze smukłą 
latarnią o arkadowych przeźroczach i barokizującym, 
baniastym hełmie, która wznosiła się ponad kręgiem 
obejścia płynnie z nią scalonego poprzez dzwonowato 
wygiętą połać jednospadowego dachu.

Idea centralnej rotundy została zatarta w spiętrzonej 
addycyjnie partii północnej z trójbocznie zamkniętym 
prezbiterium, nakrytym kopułą zwieńczoną kopułową 
sygnaturką o arkadowych prześwitach, pierwotnie 
opiętych spływami wolutowymi, które flankują dwa 
bliźniacze, czwórbocznie zamknięte aneksy, ujęte u gó
ry tralkowymi attykami, obecnie nieistniejącymi.

Główny architektoniczny akcent został położony na 
ukształtowanie fasady, poprzedzonej sześciokolumno- 
wym portykiem korynckim, zwieńczonym schodko
wym szczytem, którego oś zdobi krzyż ujęty u dołu 
dwoma spływami wolutowymi spiętymi konchową 
muszlą. Pomiędzy środkowymi kolumnami lico fasady 
przepruwają trzy otwory drzwiowe, powyżej których 
umieszczono oculusy tworzące horyzontalną triadę, 
zaś jej boczne przęsła akcentują prostokątne płyciny.

Klasycystyczną formułę kolumnowych portyków za
stosował architekt także w osi bocznych krucht, w po
staci zdwojonych par kolumn o kapitelach pseudolo-

ni z czterokolumnowym korynckim portykiem zwieńczonym trój
kątnym tympanonem. Ku klasycyzującemu barokowi skłonił się 
projektując w 1927 r. kościół w  Grabowie Królewskim, parafrazu
jący schemat rzymskiego kościoła II Gesù, w  którym fasadę, zwień
czoną tympanonem, opinają pary kolumn w  klasycznej superpozycji 
porządków.
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tosowych, dźwigających trójkątne tympanony. W este
tyce klasycyzmu utrzymana jest pełna umiaru, dyskret
na artykulacja ramowo-płycinowa wraz z obiegającym 
elewacje pełnym belkowaniem, zamkniętym kostko
wym gzymsem. O ile jednak elewację podkopułową 
różnicują prostokątne, wydłużone płyciny występujące 
w alternacji z prostokątnymi oknami, to w wystroju 
elewacji obejścia, przeprutej segmentowo zamkniętymi 
otworami okiennymi, widoczne są ślady zapożyczeń 
z dziedzictwa późnobarokowego. Są to delikatnie ry
sowane, uszakowe obramienia otworów okiennych, 
spięte w kluczu klińcem, zgeometryzowane prostokąt
ne płyciny o uskokowych narożach, wolutowe konsol- 
ki dźwigające parapety okienne, a przede wszystkim 
obramienia — owalnych oculusów o linearnych .spły
wach, które zastąpiły projektowane oculusy okrągłe.

Zewnętrznej sylwecie odpowiada dyspozycja wnęt
rza, które określa kolista nawa z rozpiętą nad nią ogro
mną kopułą na tamburze, wydzielona pierścieniem 
ośmiofilarowych arkad, naprzemiennie wyższych i niż
szych, od otaczającego ją niższego obejścia, sklepione
go półkolebką i doświetlonego odcinkowo zamknięty
mi otworami okiennymi rozmieszczonymi pomiędzy 
szerokimi lizenami. Dolną strefę tamburu różnicują 
prostokątne, leżące płyciny, podzielone promieniście 
gurtami na pola przeprute powyżej prostokątnymi ot
worami okiennymi, głęboko wykrojonymi w segmen
towo zamkniętych lunetach.

Zastosowanie schematu kolistej nawy było wyjątko
wym na terenie Poznania przypadkiem odejścia od 
podłużnego układu świątyni, nie naruszało jednak 
uwarunkowanej tradycją autonomiczności strefy ołta
rzowej (il. 9). Prezbiterium, od wewnątrz koliste 
w rzucie, otwierające się do nawy koszowo zamkniętą 
tęczą, sklepione konchą i doświetlone trzema prosto
kątnymi otworami okiennymi pomiędzy szerokimi pi
lastrami, silnie zaznacza swą odrębność. W oś poprze
czną obejścia wbudowano dwie, trójbocznie zamknię
te, boczne kruchty o bokach wciętych odcinkowo, 
z prostokątnym portalem w środkowym przęśle, uję
tym na skrajach dwoma pilastrami. Od południa nad
wieszono nad obejściem emporę muzyczną, zamkniętą 
pierwotnie tralkową balustradą o łuku odcinkowym, 
poniżej której ścianę przepruwają trzy portale drzwio
we oddzielone szerokimi pilastrami.

W tradycję klasycyzmu wpisały się witraże o gład
kich taflach szklanych, obwiedzionych ornamentalną 
bordiurą, wykonane w 1930 r. przez Zakład M alar
stwa Dekoracyjnego i Witrażownictwa „Polichromia” 
Henryka Nostitz-Jackowskiego, oraz proste płycino- 
we drzwi wykonane prze firmę Bąkowskiego i Smoli- 
bowskiego.

W centrum prezbiterium umieszczona była pier
wotnie wolno stojąca skrzyniowa mensa ołtarzowa 
z dekoracyjnym antependium, oś której akcentowało 
tabernakulum. Natomiast zaprojektowane ok. 1936 r. 
drewniane wyposażenie przywoływało stylistykę mo-

9. Wnętrze kościoła —  prezbiterium. Fot. H. Hałas, 2 000  r. 

9. Church interior —  presbytery. Photo: H. Hałas, 2000

dernistyczną. Odnosi się to do ołtarza bocznego 
p.w. Królowej Korony Polskiej, konfesjonałów i balu
strady ołtarzowej.

Ołtarz boczny składa się z pokrytych rautami skrzy
niowej mensy i tabernakulum, wzbogaconym po bo
kach wiązkami kłosów pszenicznych, oraz delikatnej 
nastawy z obrazem Matki Boskiej Królowej Korony 
Polskiej w dekoracyjnym obramieniu, z bocznymi fak
turowymi pasami, zakończonymi panopliami z orłami, 
oraz zwieńczeniem w postaci ukoronowanego mono
gramu Marii ujętego u dołu Krzyżem Virtuti Militari 
spinającym dębowy wieniec.

Konfesjonał w dolnej, jednodrzwiowej części po
kryty rautami, został zwieńczony rautowym pasem 
zaakcentowanym w osi tablicą dekalogu z krzyżem, 
a na skrajach — motywami kotwicy i gorejącego serca.

Tę stylistykę przyjęła także ażurowa balustrada oł
tarzowa o dwuskrzydłowych drzwiczkach skompono
wanych z trójkątów i dwóch segmentów bocznych, 
podzielonych poziomymi prętami, ozdobionych deko
racją z kłosa pszenicznego i winogronowych kiści, któ
rą podtrzymywała para aniołów. Niewykluczone, że 
twórcą całościowego wyposażenia był Marian Szcze-
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paniec, którego pewnymi dziełami są: balustrada, kro- 
pielnica, tabernakulum i lampy wiszące.

Kościół p.w. św. Jana Vianney okupanci zamierzali 
przekazać w użytkowanie Wyższej Szkole Sztuk Plasty
cznych, jednak prawie do końca wojny pełnił funkcję 
magazynu wojskowego, a przez pewien czas służył ja
ko stajnia33. Kościół doznał dotkliwych szkód podczas 
działań wojennych34. Mury i pokrycie dachu zostały 
podziurawione od ostrzału armatniego i karabinowe
go, gzymsy koronujące oraz obramienia okienne obe
rwane. Poważnemu uszkodzeniu uległ frontowy por
tyk, którego jedna kolumna została całkowicie zdru
zgotana, a dwie pęknięte. Większość witraży miała wy
bite szyby, ocalały tylko trzy.

Proboszcz parafii sołackiej ks. Henryk Lewandow
ski zaraz po powrocie z niewoli przystąpił do remontu 
świątyni, powołując we wrześniu 1945 r. Fundusz O d
budowy Kościoła. W pierwszej kolejności zrekonstru
owano portyk kolumnowy, zamurowano wyrwy w mu
rach i naprawiono tynki oraz zaszklono otwory okien
ne. W listopadzie tegoż roku zamontowano dwa witraże 
wykonane przez firmę Stanisława Powalisza na wzór 
dawnych, zaś w styczniu następnego — pozostałe35.

W późniejszej fazie przystąpiono do urządzania 
wnętrza, którego wyposażenie zostało zniszczone lub 
zagrabione. W lipcu 1945 r. nadwieszono przy filarze 
nawy drewnianą neoromańską ambonę o ośmiopolo- 
wej czaszy pokrytej motywem arkadowych płycin, 
w 1946 r. wstawiono ławy z kościoła p.w. św. Michała 
Archanioła, a także drugi konfesjonał. Z dawnego wy
posażenia wnętrza zachował się obraz przedstawiający 
Marię Królową Polski z Dzieciątkiem, odnowiony przez 
autora, Włodzimierza Bartoszewicza (?), w 1947 r. 
i wstawiony wtórnie do ocalałego ołtarza bocznego. 
W 1949 r. przywrócono drugi ołtarz boczny o schod
kowym zwieńczeniu, którego retabulum ozdobił obraz 
Najświętszego Serca Jezusa namalowany przez Adolfa 
Chyłę w 1947 r. Przetrwał również obraz wyobrażają
cy św. Jana Vianney pędzla Józefa Oźmina (?), wiszący 
pierwotnie nad głównym ołtarzem w prezbiterium.

W maju 1949 r. przeprowadzono prace remontowe 
w prezbiterium i zakrystii, a latem roku 1954 pomalo
wano całe wnętrze świątyni36. W maju 1976 r. w prez
biterium wstawiono trzy witraże, zaprojektowane przez 
Marię Powalisz-Bardońską, z wyobrażeniami św. Woj
ciecha, Ostatniej Wieczerzy i św. Jana Vianney, a dwa lata 
później ustawiono w nim nowy, granitowy ołtarz główny.

33. Krótki zarys historii parafii spisany przez ks. Zygmunta Dro- 
szcza 19 IV 1965 r.
34. Sprawozdanie o stanie budynków kościelnych i beneficjalnych 
oraz urządzeń kościoła parafialnego p. w. św. Jana Vianney w  Po
znan iu-Sołaczu wg stanu z 1 X  1945 r. w  zbiorach archiwum para
fialnego.
35. A. Urbańska, Kościół parafialny p .w . Jana Vianney, „Kronika 
Miasta Poznania” 1993, nr 3, s. 165.
36. Ogłoszenia parafialne za rok 1949 r. w  zbiorach archiwum  
parafialnego.
37. W  medalionach wyobrażone zostały wizerunki św. brata Alberta 
Chm ielowskiego, św. Rafała Kalinowskiego, bł. Edmunda Bojanow-

Wnętrze utraciło swój nieskazitelnie ascetyczny, jed
norodny wyraz w latach osiemdziesiątych, z inicjaty
wy ks. proboszcza Mariana Mikołajczaka, który po
wierzył artyście malarzowi Teodorowi Szukale wyko
nanie nowego wystroju malarskiego kopuły. Bezpo
średnio nad systemem arkad, w osi filarów umieszczo
no medaliony z półpostaciami świętych, które połą
czyła festonowa wić laurowa z ukwieconymi zwisami 
nad arkadowymi prześwitami, a powyżej ścianę pokrył 
szeroki fryz w formie esowatej, akantowej wici z roze
tami kwiatowymi37. Czasza kopuły została ozdobiona 
naprzemiennie zwisami owocowymi i campanullami, 
wśród których widnieje napis „Chwała Bogu na wyso
kościach”. Na wzór ołtarza bocznego Teodor Szukała 
wykonał na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. 
drugi ołtarz boczny, p.w. Najświętszego Serca Jezusa, 
umieszczając w uszakach i w zwieńczeniu monogramy 
Chrystusa.

W 2000 r. w miejscu dawnego prospektu organo
wego nadwieszono, bezpośrednio nad wejściem, nowy 
— drewniany, trójdzielny, wykonany przez Michała 
Łożykowskiego, scalony ze ścianą drewnianymi tral- 
kowymi balustradami. Z przestrzeni prezbiterium usu
nięto trójstopniowe podium i wstawiono nowe, drew
niane wyposażenie: wolno stojącą mensę i ambonę 
oraz wtopiono w trzon lewego pilastra tabernakulum. 
W kwietniu 2001 r. wnętrze prezbiterium zostało po
malowane, zaś partie ścian poniżej otworów okien
nych pokryte drewnianą boazerią.

Kaplica p.w. św. Łazarza

Pod wpływem doktryny klasycyzmu powstała także 
kaplica p.w. św. Łazarza (ob. p.w. Niepokalanego Serca 
Maryi), która została dowiązana do zwartego zespołu 
budynków Zakładu dla Kalek i Nieuleczalnie Chorych 
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosier
dzia św. Wincentego à Paulo przy ul. Sielskiej>s. Za
chodnią ścianą szczytową przylegając do budynku Za
kładu, kaplica kształtuje zwartą kalenicową pierzeję. 
Od tyłu otwiera się na rozległe założenie ogrodowe 
z wydzielonym sadem i warzywnikiem. Kaplica zosta
ła wzniesiona w 1924 r. przez budowniczego Maksy
miliana Garsteckiego wg projektu znanego poznańskie
go architekta Adama Ballenstaedta, w którego obfitej 
twórczości kultowej przewijają się równolegle tenden
cje klasycystyczne i modernistyczne’9.

skiego, Ы. Karoliny Kózkówny, bł. Urszuli Ledóchowskiej, bł. ks. 
bpa Michała Kozala, ks. Jerzego Popiełuszki i ks. kard. Stefana W y
szyńskiego.
38. Kaplica zastąpiła pierwotną kaplicę znajdującą się wewnątrz 
zakładu ufundowanego w  1907 r. przez hr. Anielę Potulicką. W la
tach 1929-1931  funkcjonowała jako kościół parafialny, po 1931 r. 
stała się kaplicą o charakterze publicznym. Zob.: ks. L. Wilczyński, 
Z dziejów  Zakładu p. w. św. Łazarza Sióstr M iłosierdzia w  Poznaniu 
przy ul. Sielskiej, Poznań 1999.
39. Jego najciekawszą kreacją sakralną, utrzymaną w  duchu akade
mickiego klasycyzmu, był kościół klasztorny p.w. św. W incentego 
à Paulo w  Bydgoszczy z lat 1 9 2 4 -1 9 3 9 , wystawiony jako pomnik
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Zwarta, parterowa bryła kaplicy, o prostokątnym 
rzucie, nakryta została stromym dwuspadowym da
chem o kalenicy ożywionej osiowo umieszczoną syg
naturką z baniastym hełmem. W odmienny sposób po
traktował architekt elewację frontową i tylną, z któ
rych pierwszej narzucił skojarzenia z budownictwem 
świeckim (ił. 10). Fasadę urozmaica pośrodku szeroki 
podcień, otwierający się dwiema jońskimi kolumnami, 
w głębi którego widnieje trójbocznie zamknięta kruch- 
ta z prostokątnym portalem drzwiowym, zwieńczo
nym wolutowym naczółkiem, przerwanym w osi ocu- 
lusem z klińcami. Jej skrajne osie ożywia para prosto
kątnych otworów okiennych w uszakowych obramie
niach, zamkniętych trójkątnymi nadokiennikami z rzę
dem ząbków u dołu. Pięcioosiową elewację ogrodową 
poprzedza monumentalny, sześciokolumnowy portyk 
o jońskich kolumnach ustawionych w osi lizen artyku
łujących jej podział na przęsła, w których regularnie 
rozmieszczono półkoliście zamknięte otwory okienne 
(il. 11). Jedynie skrajne dwie osie przeprute zostały 
prostokątnymi otworami drzwiowymi, powyżej któ
rych znajdują się owalne oculusy. Obie elewacje opina 
koronujący gzyms kostkowy.

Klasyczny rodowód zdradza dyspozycja i wystrój 
jednonawowego wnętrza, zróżnicowanego przyścien
nymi kolumnami korynckimi dźwigającymi kolebko
we sklepienie. Dwa skrajne przęsła wyróżnione zostały 
czterema portalami drzwiowymi, południowe — dwo
ma portalami o schodkowym zwieńczeniu, północne 
— dwoma portalami o zwieńczeniu wzbogaconym 
motywem figuralnym w postaci dwóch przyklękają
cych, uskrzydlonych putt, wspierających się na śli
macznicach ujmujących u dołu obelisk, dłuta Mieczy
sława Lubelskiego.

Zwierciadlanym odbiciem zewnętrznego portalu 
kruchty jest wewnętrzny portal w środkowym przęśle 
ściany północnej, z analogicznym, przerwanym, wolu
towym naczółkiem, powyżej którego mieści się owalny 
oculus z czterema klińcami w osiach. Nad zachodnim 
przęsłem nawy rozpina się empora organowa, wsparta 
na parze jońskich kolumn pośrodku, ograniczona pa
rapetem, o środkowej partii w formie tralkowej balu
strady, a bocznych — powtarzających płaskorzeźbioną 
dekorację z dwiema parami putt przyklękających przy 
obelisku (il. 12). Oś ściany wschodniej akcentuje ar
chitektoniczny, przyścienny, jednopolowy ołtarz, po
przedzony mensą o profilu wklęsło-wypukłym, o licu 
pokrytym żłobkowaniem i narożach opiętych woluta
mi, z retabulum flankowanym ukośnie wysuniętymi, 
korynckimi kolumnami dźwigającymi belkowanie 
z kostkowym gzymsem, które wieńczy przerwany, pół
kolisty naczółek z rzędem ząbków (il. 13).

Kaplica p.W. ŚW. Łazarza nie poniosła szkód budów- 12. Empora organowa. Fot. H. Hałas, 2 000  r.

lanych na skutek wojny. W latach dziewięćdziesiątych 12. Organ gallery. Photo: H. Hałas, 2000

wdzięczności za powrót Pomorza do Polski i dla upamiętnienia sycznej formie oktogonalnej rotundy kopułowej, poprzedzonej od
jubileuszu 300-lecia  założenia zgromadzenia ks. misjonarzy w kia- frontu czterokolumnowym portykiem in antis.

10. Kaplica p .w . św. Łazarza. Fot. H. Hałas, 2000  r. 

10. Chapel o f  St. Fazarus. Photo: H. Hałas, 2000

11. Kaplica p.w . św. Łazarza. Fot. H. Hałas, 2000  r. 

11. Chapel o f  St. Łazarus. Photo: H. Halas, 2000
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przeprowadzono w jej wnętrzu kilka zmian. W 1996 r. 
wypełniono pięć otworów okiennych w ścianie połu
dniowej witrażami z wyobrażeniami św. Wincentego 
à Paulo, św. Ludwika, św. Katarzyny i Najświętszego 
Serca Jezusa. W 1998 r. nastąpiła częściowa moderni
zacja wnętrza, polegająca na zastąpieniu lastrykowej 
posadzki w obrębie podwyższonej partii prezbiterial- 
nej marmurowymi płytami oraz wymianie płyty drew
nianej na marmurową w ołtarzu głównym40. W 2000 r. 
pomalowano ściany kaplicy i pozłocono detale archi
tektoniczne wystroju.

Z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej nie
zwykle istotne jest zapewnienie scharakteryzowanym 
wyżej zespołom i obiektom sakralnym status quo 
w kontekście historycznie pojętego krajobrazu. W ok
resie międzywojennym na dyspozycji wizualnej kościo
łów zaważyły wyznawane ówcześnie poglądy o sposo
bie kształtowania przestrzeni według klasycznego ide
ału światło-powietrze-zieleń. Klasycyzm triumfował 
bowiem w urbanistyce, sprzyjając kształtowaniu roz
ległych przestrzeni, otwartych placów. Zastosowanie 
tego paradygmatu potęgowało walor monumentalno
ści świątyń, wypiętrzonych na skarpach i dodatko
wo wyniesionych tarasowym układem schodów, oto
czonych zielenią i powiązanych z otwartym krajo
brazem. Umiejętne wykorzystanie walorów kompo
zycji przestrzennej znalazło wyraz w rozplanowaniu 
kościołów poznańskich, które do dnia dzisiejszego 
stanowią znaczące akcenty wizualne, ogniskujące nie 
tylko osie widokowe w ramach zespołów dzielnico
wych, ale także wyróżniające się w dalekich perspek
tywach. 13. O łtarz. Fot. H. Hałas, 2 000  r.

13. Altar. Photo: H. Hałas, 2000

40. W ykonawcą prac kamieniarskich był Zakład Kamieniarski Zbig-, 
niewa Wawrzyniaka z Murowanej Gośliny.

Neoclassical Churches and Chapels in Poznań. Projects, Realisation and Conservation of Select Objects

The sacral architecture of Poznań during the in ter-w ar 
period was dom inated by Classical churches and chapels. 
The parish churches of the L ord’s Resurrection in Wilda and 
St. John  Vianney in Sołacz constitute essential vista accents, 
both as regards their architectural quality created by cele
brated  Poznań-based architects and associated w ith the land
scape of m onum ental spatial disposition.

The first church to realise the premises of Classicism was 
the com m em orative church of the Resurrectionists, built in 
1923 according to a project by Aleksander Kapuściński in a 
traditional scheme of a classical tem ple embellished w ith a 
th ree-co lum n Ionian portico crow ned w ith an arm orial car
touche in a triangular tym panon. In 1925 the eastern part 
of the church became blended into the monastic house 
designed by the architect in an analogous style. The whole 
com plex was supplem ented by a campanilla erected in 1937 
according to  a project by Tadeusz H ornung. T he picturesque 
location of the com plex on the edge and slopes of the 
escarpm ent over the W arta made it possible to create a

two-level terrace garden, whose upper part, in the shape of 
a courtyard closed with a bannister, was com bined with the 
lower part w ith a slope fortified by means of th ree-lane 
stairs.

A different form  w ithin the doctrine of Classicism was 
granted to the church of St. John Vianney, built in 1930 
according to a project by Stanisław M ieczkowski in the form 
of a dom e rotunda encircled w ith an area including a pres
bytery closed on three sides, covered w ith a dom e and 
flanked w ith a pair of sacristies whose facade was shaped by 
means of a six-colum n C orinthian portico. The church 
obtained a key localisation in the garden district of Sołacz 
on a considerable hillock, thus crow ning the prolongation 
of the diagonal axis of the park stretching at its foot. Despite 
the rather small scale, its solid, up thrust w ith a terraced 
arrangem ent of stairs, appears to be imposing, surrounded 
by the loose villa developm ent.

The Classical style is also represented by the chapel of St. 
Lazarus (today: the Immaculate H eart of the Virgin M ary),
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built in 1924 according to a project by Adam Ballensteadt 
w ith a cohesive, elongated solid covered w ith a ridge roof 
w ith an ave-bell. The characteristic feature of the front 
elevation is an axial tw o-co lum n arcade while the back 
elevation is preceded by an Ionian colum nade. To the west 
the chapel was blended w ith the buildings of the hospice of 
the M ercy of St. V incent à Paolo, thus creating the frontage 
of Sielska Street in Górczyn.

Serious w artim e damage was rapidly elim inated thanks to 
the initiative of the parish priests. D uring the last tw o dec
ades of the tw entieth  century the church of the L ord’s

Resurrection regained its form er brilliance due to conducted 
conservation, while the interior of the church of St. John  
Vianney partially lost its original appearance ow ing to a new  
painted decoration of the dom e and the m odernisation of 
the presbytery. From the conservation view point p rotection  
is due not only to the architecture of the discussed objects, 
but also to the asserts of their spatial planning, which the 
Poznań churches have preserved up to this day, thus com 
prising prom inent accents w ithin their districts and, at the 
same time, w ithin the far perspectives of the widely com pre
hended tow n landscape.
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