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Kościół św. Małgorzaty
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K ościół św. Małgorzaty powstał jako far−
ny Śródki w pierwszej połowie XIII w.
na placu targowym osady miejskiej,

która z czasem przekształciła się w niewielkie
miasto z rynkiem i zabudową przyrynkową.

azwa Śródka pochodzi od cotygo−
dniowych targów odbywających się
w środy. Najwcześniejsze źródłoweN

potwierdzenie istnienia pierwszego budynku
kościelnego, być może drewnianego, pocho−
dzi z 1231 r., kiedy biskup poznański Paweł osa−
dził na Śródce dominikanów, jak napisał Dłu−
gosz: po lewej stronie drogi prowadzącej ze Śródki
do Główny od strony kościoła św. Małgorzaty.
Już jednak w 1244 r. książę Przemysł I oddał
dominikanom do dyspozycji kościół św. Go−
tarda po drugiej stronie Warty wraz z terenem
pod budowę klasztoru, natomiast Przemysł II
w 1288 r. kościół św. Małgorzaty oddał bisku−
pom poznańskim.

udowa istniejącego obecnie murowa−
nego kościoła miała miejsce w XIV w.
lub na początku XV w. i był on wówczasB

największym spośród wszystkich świątyń pod−
miejskich. Jeszcze w XV w. dobudowano do
nawy od północy kaplicę św. Barbary. Pierwot−
nie wnętrze nakrywał prosty drewniany strop,
następnie na początku XVI w. zostało nakryte
wspaniałym sklepieniem gwiaździstym. Wtedy
też powstał ozdobny szczyt zachodni, a nieco
później podwyższono dzwonnicę. Budowę
zakończyła fundacja dzwonu w 1539 r.

olejne prace podjął ks. proboszcz Sta−
nisław Grudowicz, który ufundował
w 1652 r. kaplicę i ołtarz św. Filipa

Nereusza i rozpoczął starania o utworzenie
Kongregacji. Równocześnie prowadził przebu−
dowę kaplicy św. Barbary. W działaniach tych
wspierali księdza mieszkańcy Śródki, szczegól−
nie zasłużył się Bartłomiej Lamprecht, obywa−
tel Poznania i Śródki pochowany w pod−
ziemiach kościoła, którego portret trumienny
znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym.

K

1671 r. Kongregacja Oratorium św.
Filipa Nereusza otrzymała kościół św.
Małgorzaty ze wszystkimi prawamiW
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i obowiązkami parafialnymi. Przełożony Kon−
gregacji w latach 1723−1750, ks. Michał Buła−
kowski, zapoczątkował barokizację wnętrza.
Około 1783 r. zmieniono otwory okienne,
otynkowano elewacje i ogrodzenie oraz posta−
wiono nową bramę. W 1805 r. zniesiono Kongre−
gację Filipinów, a kościół włączono do nowo
utworzonej Parafii Archikatedralnej. W XIX
i XX w. przeprowadzono szereg restauracji.
W czasie II wojny światowej kościół służył
jako magazyn książek.

Architektura i wnętrze
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K ościół jest budowlą gotycką z baroko−
wymi kaplicami. Wnętrze nawy i prez−
biterium nakrywa piękne późnogo−

tyckie sklepienie gwiaździste, natomiast wystrój
ścian oraz wyposażenie pochodzą w większości
z okresu blisko stupięćdziesięcioletniego powią−
zania kościoła z Kongregacją Oratorium Świę−
tego Filipa Nereusza. Do filarów ścian dodano
późnobarokowe pilastry z kapitelami w odmia−
nie kompozytowej. Otwarte do kaplic arkady
o łuku pełnym otrzymały stiukową późnoba−
rokową dekorację z drugiej ćwierci XVIII w.
Z tego też czasu pochodzą: ołtarz główny, ambo−
na, chrzcielnica i balustrada chóru muzycznego.
Wyróżniają się czerwoną marmoryzacją z jasną,
bogatą ornamentyką. Na zaplecku chrzcielni−
cy znajduje się płaskorzeźbiona scena chrztu
w Jordanie. W kaplicy św. Filipa Neri zachwyca
ołtarz poświęcony patronowi Kongregacji ze
stiukową płaskorzeźbą sceny wizji tego świę−
tego. Ołtarz główny poświęcony jest Matce
Boskiej, z obrazem Wniebowzięcia NMP.

o bokach ołtarza rzeźby archaniołów
Michała i Rafała. Dwa ołtarze boczne
przy filarach przyściennych wydzie−P

lających przęsło prezbiterialne są nieco później−
sze, ukończone na przełomie XVIII i XIX w.
Z wcześniejszego, siedemnastowiecznego, wy−
posażenia pochodzą dwa obrazy Maryjne: Maria
z Dzieciątkiem stojąca na półksiężycu i ado−
rowana przez anioły oraz Maria z Dzieciątkiem
tronująca na obłokach wokół muzykujących
aniołów. Z tego też czasu pochodzi drewniany
krucyfiks w aneksie przy kruchcie.

Bolesława Krzyślak
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Kościół św. Małgorzaty

z parafialnej perspektywy

Kościół św. Małgorzaty pełni rolę koś−

cioła pomocniczego w Parafii Archika−

tedralnej. W tej świątyni tętni życie li−

turgiczne wspólnoty lokalnej. Odpra−

wiane są w nim liczne Msze św. i na−

bożeństwa w niedziele i święta, a także

w dni powszednie. Odbywają się rów−

nież koncerty organowe organizowa−

ne przez Radę Osiedla i Parafię. Moż−

na powiedzieć, że jest to prawdziwa

“Perła” Śródki, bogato  iluminowana

ukazuje piękno i starożytność archi−

tektury i tworzy niezwykły duchowy

klimat. Ten kościół jest jak studnia na

środku wioski, do której przez wieki

przychodzą ludzie, by czerpać Moc dla

ducha. Napis nad bramą  muru przy−

kościelnego w języku łacińskim wyjaś−

nia wchodzącym: Nie jest tu nic innego
jak tylko Dom Boga i Brama do Nieba.
Z tego kościoła wychodzi “Precesja

Światła” w święto Niepokalanego Poczę−

cia Najświętszej Maryi Panny 8 grud−

nia – przez Most Biskupa Jordana,

obok najstarszej polskiej katedry do

figury Matki Bożej zlokalizowanej

przy książęcym kościele Najświętszej

Marii Panny na Ostrwoiu Tumskim.
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email: parkat@archpzonan.org.pl
tel. 061 - 852 96 42
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