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Wstęp

Dawny kościół św. Pawła – dziś katolicki kościół pa-
rafialny pw. Najświętszego zbawiciela – powstał w latach 
1866–1869 dla gminy ewangelicko-luterańskiej pod tym 
samym wezwaniem. Przez współczesnych został wysoko 
oceniony. wzniesiono go na skraju ówczesnego miasta, 
w  części niezabudowanej, a  jego sylweta i  smukła iglica 
wieży dominowały w  perspektywie miasta zarówno przy 
wjeździe od strony berlina, jak i  ze wzgórza winogradz-
kiego. Utrwalone wówczas miejsce w  panoramie kościół 
ten zajmuje do dziś. Późniejsza zabudowa ul. a. Fredry nie 
przesłoniła kościoła, a nawet uwypukliła jego dominującą 
neogotycką sylwetę.

zamysłem fundatorów była budowa w tej części miasta 
okazałej świątyni protestanckiej, która swą formą zdomi-
nuje najbliższe otoczenie, a także przewyższy istniejące ko-
ścioły katolickie. Dla osiągnięcia celu projekt zlecono sław-
nemu berlińskiemu architektowi Friedrichowi augustowi 
stülerowi, którego bogata i  różnorodna twórczość znana 
jest na terenie całej wielkopolski. spośród wielu kościołów, 
dla których sporządzał projekty lub tylko korygował kon-
cepcję innych architektów, znaczna część się nie zachowała 

wejście główne do kościoła Najświętszego zbawiciela
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(jak w szamotułach czy w białośliwiu koło wyrzyska) lub 
nie pełni swojej sakralnej funkcji. stüler przyjechał do Po-
znania, zanim rozpoczęto prace, aby obejrzeć miejsce prze-
znaczone na świątynię, nie doczekał jednak jej realizacji. 
Do budowy przystąpiono dopiero rok po śmierci twórcy, 
ale została ona doprowadzona do końca dokładnie według 
jego projektu. 

Poznański kościół jest jedną z najwspanialszych budowli  
sakralnych stülera, wyróżniającą się piękną, harmonijną i sy-
metryczną bryłą zdominowaną wieżą oraz bogatym, delikat-
nym detalem architektonicznym. była to pierwsza neogo-
tycka budowla w mieście. Należy do najlepiej zachowanych 
dzieł stülera, i  to nie tylko w  wielkopolsce; ponadto –  
do niezbyt licznej grupy dobrze zachowanych kościołów 
ewangelickich. zmiany wynikające z potrzeby dostosowania 
wnętrza do liturgii rzymskokatolickiej nie zniekształciły go, 
a najnowsze prace konserwatorskie przywróciły mu histo-
ryczny, neogotycki charakter.

Do literatury naukowej poznańską świątynię wprowa-
dziła zofia ostrowska-Kębłowska, badając architekturę 
XiX-wiecznego Poznania1. Pierwszą pełną monografią 
obiektu była natomiast wydana przez wydawnictwo 
Miejskie w  2003 r. książka autorstwa bolesławy Krzy-
ślak Dawny kościół św. Pawła na Fredry, obecny kościół 
Najświętszego Zbawiciela. celem opracowania była pre-
zentacja kościoła jako zabytku o  wysokich walorach 
architektonicznych i  historycznych, ale jednocześnie 
zwrócenie uwagi na jego wyjątkowe miejsce w  dziejach 
miasta. Powstał w okresie, kiedy obie konfesje chrześci-
jańskie – protestancka i katolicka – rywalizowały ze sobą. 
w tamtych czasach kościół św. Pawła był ważnym miej-
scem dla poznańskich protestantów. Dziś, w dobie trwa-
jącego dialogu wyznań, znaczenie i wyjątkowość kościoła 

widok na kościół z tarasu zamku cesarskiego 
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stopniu ingeruje w pierwotny tekst i wprowadza uak-
tualnienia. znacznej rozbudowie uległ rozdział po-
święcony wystrojowi i wyposażeniu świątyni. Uzupeł-
nieniami w  tym zakresie, podobnie jak aktualizacją 
pozostałych treści, zajęła się zofia Kurzawa – historyk 

Najświętszego zbawiciela zdają się podkreślać odbywa-
jące się tu w  latach 1982–2009 ekumeniczne spotkania 
przedstawicieli różnych wyznań.

oddawane do rąk czytelników nowe wydanie mo-
nografii, która ukazała się w  2003 r., w  niewielkim 

Ulica a. Fredry, widok na kościół od strony zachodniej 
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widok kościoła św. Pawła, pocztówka z lat 30. XX w.

sztuki, współredaktor Vii  tomu Katalogu Zabytków 
Sztuki w  Polsce dotyczącego poznańskich zabytków. 
Nowe wydanie to przede wszystkim zmieniony format 
książki i odświeżona szata graficzna, które zostały opra-
cowane dla całej serii „zabytki Poznania”. Publikację 

wzbogacono ponadto dodatkową ikonografią archiwal-
ną, a  także kolorowymi fotografiami współczesnymi 
autorstwa Piotra skórnickiego, jeszcze bardziej upo-
dabniając ją do dotychczas wydanych monografii ze 
wspomnianego cyklu.


