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para�i bractw zawodowych, jak np. kołodziejów, garbarzy, 
powroźników, rybaków grodzkich, tkaczy i innych. 

Na północnym �larze za tęczą znajduje się dziś ambo-
na. Jak wskazują opisy, mieściła się tam już w początku 
XVII w., a można być przekonanym, że także w czasie, gdy 
kościół istniał w pierwotnym rozmiarze. Tendencją póź-
nego średniowiecza było lokowanie ambon w  części dla 
wiernych, a więc przed łukiem tęczowym. Trudno jednak 

określić to w kościele salowym. Po rozbudowie odstąpiono 
od tej zasady. Ambona pozostała na pierwotnym miejscu.

Oczywiste było i  jest umieszczenie ołtarza główne-
go. Ustawiony od wschodu, w zamknięciu prezbiterium, 
oświetlony ob�cie z  trzech stron znajdował się w  tym 
miejscu od początku, tzn. od czasu konsekracji pierwot-
nego kościoła. Data 1594, wspomniana wyżej, odnosi 
się do konsekracji nowej, późnorenesansowej struktury 

Widok sprzed ołtarza w kierunku północno-zachodnim; na pierwszym planie ambona, w głębi arkady międzynawowe
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architektonicznej, dziś nam zresztą nieznanej39. Ówcześnie 
powszechnie praktykowano obdarzanie wybranej altarii 
dochodami z  rozmaicie lokowanych funduszów, które – 
co nieuniknione – po latach traciły na wartości. Sposobem 
odnowienia możliwości funkcjonowania ołtarza były ko-
lejne fundacje. Dobrym przykładem jest właśnie święto-
marciński ołtarz główny. Znana jest jedna przynależna mu 
średniowieczna fundacja wieloletniego proboszcza z końca 

XV w., Tomasza z Wielowsi (choć jak się okazuje z ba-
dań Karwowskiego40, złożona z wielu mniejszych fundacji 
adresowanych do licznego grona pracujących w kościele: 
kaznodziei, organisty, mansjonarzy i wikariuszów), ucho-
dzącego za pomysłodawcę późniejszej rozbudowy kościoła, 
erygowana w 1486 r. przez biskupa Uriela Górkę. Można 
się spodziewać, że pierwotnie na mensie ołtarza ustawio-
na była nastawa szafkowa z jedną bądź kilkoma rzeźbami 

Widok z chóru muzycznego na nawę główną i prezbiterium oraz nawę południową
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pośrodku, ewentualnie obrazem na desce, z  całą pewno-
ścią z  postacią świętego patrona świątyni i  ołtarza, a  po 
bokach znajdowały się skrzydła wypełnione rzeźbami lub 
malowidłami. Po rozbudowie i zasklepieniu całego kościo-
ła zdecydowano się erygować nowy ołtarz, o tym samym 
patronacie, renesansowy, z obrazem na desce (jak zaznacza 
Hap w 1611 r., starym, a więc chyba gotyckim) przedsta-
wiającym zapewne Marcina. Prawdopodobnie ołtarz ten 
uległ zniszczeniu w czasie pożaru kościoła w 1657 r. Za-
stąpił go ołtarz barokowy, jak informują wszystkie kolejne 
wizytacje: drewniany z tabernakulum czarnym, częściowo 
złoconym. Zalaszowski (1695) dodaje informację, że oł-
tarz był rzeźbiony, a Rogaliński (1781), że malowany, co 
można rozumieć jako wielobarwny. 

Oprócz tej XV-wiecznej fundacji zachowały się in-
formacje o  kilku późniejszych fundacjach do ołtarza 
głównego: dla altarzysty Bractwa Literackiego, nieznana 
dokładnie z daty (zapewne niedługo po zawiązaniu brac-
twa); z 1628 r. plebana Stanisława Wybornego dla ośmiu 
mansjonarzy mających śpiewać codziennie nabożeństwo 
o Najświętszej Marii Pannie; erygowana przez biskupa An-
drzeja Szołdrskiego w  roku 1644; stosunkowo niewielka 
fundacja Sebastiana Sukienkiewicza z 1656 r., niebawem 
wykorzystana na odbudowę spalonego kościoła. 

Najwięcej śladów wieków średnich można jeszcze zna-
leźć w  aktach pierwszej wizyty, odbytej przez biskupa 
Hapa. Jest ona najmniej znana. W 1611 r. wizytator zastał 
tu dwa cyboria: nowe, przy głównym ołtarzu, po stronie 
Ewangelii, czyli po stronie północnej, kamienne rzeźbione, 
wówczas zawierające Najświętszy Sakrament, oraz stare, 
na lewo od nowego. Można przypuszczać, że były to szaf-
ki umieszczone w murze bądź ustawione przy nim, obie 
jeszcze w  tradycji średniowiecznej, według współczesnej 
nomenklatury należałoby je nazwać sakramentariami. Jest 
bardzo prawdopodobne, że „nowe cyborium” miało for-
my renesansowe. Również kamienne i bogato dekorowane 

było baptysterium, czyli chrzcielnica, nie wiadomo, nie-
stety, gdzie umieszczona. Przy cyborium, jak wzmianku-
je wizytator, znajdował się stary ołtarz niekonsekrowany, 
o  niewymienionym (prawdopodobnie nieznanym) we-
zwaniu. Stał on zapewne u zbiegu ściany ukośnej, jednej 
z zamknięcia prezbiterium, i ściany podłużnej. 

Najstarszą informacją związaną z fundacjami innych al-
tarii jest fundacja ołtarza dla istniejącego przy kościele od 
niewiadomego nam czasu Bractwa Ubogich, jak podkreśla 
Kotowski, bractwa o nieznanych nam założeniach, groma-
dzącego ubogich czy też tych, którzy chcieli im pomagać. 
W przeciwieństwie do tego znamy dokładnie daty fundacji 
i osoby fundatorów oraz erekcji ołtarza. Ufundował go, jak 
podaje Karwowski, testamentem z 1450 r. rezydujący przy 
kościele kapłan Wawrzyniec zwany Lorkiem. Starszych 
bractwa mianował patronami mającego powstać ołtarza. 
Erekcji nowego ołtarza dokonał w 1454 r. biskup Andrzej 
z Bnina41. Nie jest powszechnie wiadome, że otrzymał on 
wezwanie głównych patronów kraju, św. św. Wojciecha 
i Stanisława, oraz Matki Boskiej42. Nie możemy być pewni 
jego pierwotnego umiejscowienia. Po rozbudowie świąty-
ni jako jedyny został przeniesiony do części nawowej, do 
wydzielonej arkadą z nawy północnej kaplicy przy ścianie 
tęczowej. Skoro wtedy stanął po stronie Ewangelii (czyli 
od północy), można przypuszczać, że i przedtem znajdo-
wał się po tej stronie. Wydaje się, że przenosiny były wyni-
kiem jego „brackości” oraz dążenia zarządców kościoła, by 
wszelką aktywność określonych grup wydzielić i odsunąć 
od coraz bardziej zatłoczonego prezbiterium, każdą loku-
jąc we własnej kaplicy. Można domniemywać, że w XV w., 
jeszcze przed rozbudową, ołtarz mieścił się przy ambonie, 
a więc w pobliżu wejścia do kościoła, po przebiciu arkad 
do kaplicy Kowali przy pierwszym �larze od zachodu. Na-
leży przypuszczać, że tu ołtarz Bractwa Ubogich otrzymał 
formę szafkową. Zastąpił go w tym miejscu ołtarz fundacji 
Pawła i Urszuli Gorgonów. 
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Stan zawieszenia. Ksiądz Jan  
Lewicki (1889–1909)

Kolejny kapłan obejmował para�ę w 1889 r. Tradycyjnie 
po kilku dekadach trzeba było podjąć prace remontowe 
w  kościele. Na zewnątrz wymieniono pokrycie dachowe 
oraz powtórnie otynkowano świątynię. Prace te przebie-
gły w latach 1892–1894. Na koniec pomalowano kościół 
wewnątrz98. Do tego – jak się wydaje – ograniczyła się ak-
tywność proboszcza na polu artystycznym. Wynikło to za-
pewne z przekonania o nieuchronności rozbiórki świątyni 
i potrzebie budowy nowej. Już w roku 1894 w kurendzie 
rozprowadzonej przed obradami dozoru kościelnego po-
stawiono problem kolejnej rozbudowy kościoła lub budo-
wy nowego w miejscu obecnego99. W ten sposób powróci-
ło poważne prawdopodobieństwo jego usunięcia. Kolejne 
prace remontowe (naprawa dachów, malowanie wnętrza) 
przypadły na lata 1905–1907. W tym czasie pojawia się 
nowy, nieznany dotąd czynnik, państwowa ochrona za-
bytków100. Kontakty, jak się zdaje, były raczej zdawkowe. 

Władze para�i niechętnie przyjmowały wtrącającego się 
przedstawiciela władz zaborczych. 

Zamiast inwestować w  prace przy kościele, postano-
wiono wznieść nowy dom proboszczowski. W tym samym 
miejscu, po zachodniej stronie kościoła, prawie w  tym 
samym obrysie zaprojektowano wysoki budynek odpo-
wiadający gabarytem wcześniej wzniesionym kamieni-
com przy Świętym Marcinie i Piekarach. Projekt powstał 
w 1903 r., wykonał go młody architekt Stanisław Miecz-
kowski. Miał to być budynek dwupiętrowy z  wysokim 
parterem i podpiwniczeniem, w układzie dwuipółtrakto-
wym, wykorzystującym szeroko przyjęte doświadczenie 
kamienicy czynszowej, jednak bez istotnego elementu, bez 
o�cyny. Dość rozbudowany bryłowo jak na obiekt w linii 
ulicznej. Zastosowane w strukturze zewnętrznej rozwiąza-
nia zaliczyć należy do eklektyzmu, ze znacznym udziałem 
tzw. kostiumu francuskiego, zespołu form wypracowa-
nych w architekturze francuskiej na przełomie XVI i XVII 
stulecia. Architektonicznie zwracałby z  całą pewnością 
uwagę w pierzei ulicy. Jednak jako bliski sąsiad gotyckiego 
kościoła tworzyłby wyrazisty kontrast. Z nieznanych nam 
powodów probostwa nie zbudowano. 

Problemy, jakie musiały narastać w  coraz liczniejszej 
para�i, z całą pewnością uległy osłabieniu, gdy utworzo-
no para�ę Bożego Ciała, wyłączającą spod kompetencji 
proboszcza św. Marcina Wildę, Dębiec i  znaczącą, gęsto 
zabudowaną część śródmieścia. Równie wielką ulgą było 
zbudowanie kościoła dla Łazarza i Górczyna, silnie zbliża-
jącego duszpasterstwo do wiernych obu tych dzielnic. Ulgę 
tę okupiła cała para�a ogromnym wysiłkiem �nansowym. 
Odsunięta w czasie została sprawa decyzji o rozbiórce ko-
ścioła. Po śmierci ks. Lewickiego (1909) administrator pa-
ra�i w 1911 r. postanowił wymalować kościół, wprowadzić 
oświetlenie elektryczne i wznieść nową fasadę. Konsystorz 
wysłał swego rewizora, ks.  Wacława Mayera, który wy-
powiedział się zdecydowanie przeciwko budowie nowego  

Projekt tzw. wikaryjki, fasada, B. i K. Ballenstedtowie, 1879,  
ze zb. AP
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kościoła. Według niego szkoda było środków nawet na tak 
ograniczony plan prac, który zaproponował administrator, 
jako że kościół wymagał generalnego remontu, a zburzenie 
go i budowa nowego byłyby czystą rozrzutnością. Zamiast 
tego należałoby zbudować nowy kościół przy Königsrin-
gu, dzisiejszej alei Niepodległości, włączając jego monu-
mentalną architekturę w zespół wznoszonych podówczas 
budynków reprezentacyjnych. Spowodowałoby to podział 
para�i. Dzięki takim poglądom ks. Mayer otrzymał nomi-
nację na proboszcza św. Marcina. 

Wielka restauracja. Ksiądz Wacław 
Mayer (1913–1930)

Przybywszy w 1913 r. do para�i, ks. Mayer musiał stono-
wać swoje stanowisko. Zastał społeczność doskonale zor-
ganizowaną, od lat przekonaną o  konieczności rozbiórki 
starej świątyni i budowy na jej miejscu nowej, odpowied-
niej do wielkości obecnej para�i. Dlatego w  następnym 
roku zgodził się na rozpoczęcie prac projektowych przez 
Lucjana Michałowskiego. W zbiorach rodziny architekta 
zachował się zespół planów nowej świątyni z  tego czasu, 
ostatnio fragmentarycznie opublikowany i  omówiony101, 
pozwalający poznać proces dochodzenia do �nalnego pro-
jektu (z maja 1914 r.). Od początku przewidywano kościół 
przeorientowany o 45 stopni, zwrócony fasadą na północ 
(na ul. Święty Marcin) i z prezbiterium od południa, się-
gającym prawie ul. Wysokiej. Od najwcześniejszego pro-
jektu zakładano ustawienie wysokiej wieży na zamknięciu 
wąskiego odcinka alei Wilhelmowskiej (późniejszych Alej 
Marcinkowskiego). Projektant wraz z władzami para�alny-
mi, z którymi zapewne konsultował swoje pomysły, wahali 
się z dokładną lokalizacją kościoła. Obok położenia mniej 
więcej pośrodku nieruchomości dopuszczano też umiej-
scowienie go po wschodniej stronie, w bliskości kamienicy 

Mateckiego, co wymagałoby przeniesienia pomnika Mic-
kiewicza na zachodnią stronę nowego budynku. Nie było 
też sprecyzowanego poglądu na typ wnętrza świątyni. 
Pierwszy projekt przewidywał kościół trójnawowy halowy, 
w kolejnych pojawia się wnętrze ścienno-�larowe oraz ba-
zylikowe z  transeptem. To ostatnie zwyciężyło. Pierwsze 
projekty ukształtowane były raczej w formach późnorene-
sansowych. Kolejne wyraźnie ewoluują w  stronę baroku, 
w redakcji raczej północnowłoskiej, dominującej w historii 
architektury polskiej XVII stulecia, a nie neobaroku wil-
helmińskiego, znacznie bardziej masywnego i monumen-
talnego. Jak zauważa Kubiak, wieża w  ostatecznym pro-
jekcie została zlokalizowana tak, aby zamknąć perspektywę 

Projekt probostwa, fasada, S. Mieczkowski, 1903, ze zb. AP
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ulicy świętomarcińskiej od wschodu, przeciwstawiając się 
kolosalnej, neoromańskiej wieży zamkowej, zamykającej 
tę ulicę od zachodu. Lata I wojny światowej powstrzyma-
ły decyzję o  rozpoczęciu jakichkolwiek prac. Odkładano 
to do zakończenia działań wojennych. Gdy to nastąpiło, 
wróciła Polska, ale „wybuchła” in�acja, która unicestwiła 
środki, jakie para�a w wielkim trudzie zbierała latami.

Argumentacja ks.  Mayera przedstawiona jeszcze przed 
wojną konsystorzowi nabierała sensu w  oczach para�an. 
Rozbiórka kościoła obciążyłaby wszystkich ogromnymi 
kosztami. Lepiej więc było podtrzymywać stary budynek, 
niż narażać się na koszty nie do zapłacenia. Odczekano kil-
ka lat, aż sytuacja się unormowała, i podjęto wysiłek zgodny 
z programem proboszcza. Prace wykonano na skalę nigdy 

Projekt na nowy kościół św. Marcina i zabudowania towarzyszące, widok od frontu, L. Michałowski, wersja ostatnia, maj 1914 
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Projekt na nowy kościół św. Marcina i zabudowania towarzyszące, 
rzut, L. Michałowski, wersja ostatnia, maj 1914; linia przerywana 
to zarys starego kościoła 

tu niespotykaną. Jednak sytuacja była odmienna od do-
tychczasowych. Poznań stawał się prawdziwym ośrodkiem 
sztuki. Ściągnęło tu nieco artystów z innych miast, liczących 
na chłonny rynek i  dość zasobne społeczeństwo. Powstała 
uczelnia artystyczna przygotowująca w wielu specjalnościach 
twórców, którzy mogli doradzić, ale i – co najważniejsze – 
zaprojektować i  wykonać. Zatrudniono architekta Stefa-
na Cybichowskiego, współpracującego z  para�ą wcześniej 
przy okazji drobniejszych spraw. Najpierw zajęto się wnę-
trzem świątyni. Dzięki serii zdjęć J. Pucińskiego (ryc. ryc. na 
ss. 30, 32, 43 i 45) pokazującej, jak w 1922 r. wyglądał ko-
ściół w środku, można ocenić jego cechy jako dobra kultury 
i dzieła architektury. Szczególnie zły był su�t w nawie głów-
nej. Także pomalowanie ścian i sklepień negatywnie wpły-
wało na odbiór całości. Z drugiej strony nie można odmówić 
temu wnętrzu wrażenia „omszałości” i „starożytności”. Zna-
mienne, że wspomniana seria fotogra�i nie ukazuje kaplicy 
św. Józefa, a nawet nie ujawnia jej obecności przy kościele. 

Kiedy koniecznością stało się zwiększenie pojemno-
ści świątyni, ks.  Mayer postanowił przekształcić kaplicę 
św. Józefa w czwartą nawę, zlikwidować jej apsydę ołtarzo-
wą i z obu stron dobudować po jednym przęśle, zachodnie 
łącząc z obiema nawami kościoła, a wschodnie przeznacza-
jąc na zakrystię. Przy okazji rozbiórce musiała ulec narożna  
wieżyczka schodowa na poddasze, która przydawała fasa-
dzie malowniczości. Zakrystię połączono z  prezbiterium 
przęsłem przejściowym, wydzielonym ze wschodniego 
przęsła pierwotnej zakrystii. Tym samym zlikwidowano 
ołtarz Najświętszej Marii Panny. Pewne zmiany wprowa-
dzono też w prezbiterium. Parę okien bocznych powięk-
szono w dół. Można mieć nadzieję, że usuwając podmu-
rowania, a nie – wcinając się w miąższ muru. Natomiast 
okno środkowe całkowicie zamurowano, przysłaniała je 
nastawa ołtarzowa, więc uznano je za niepotrzebne.

Podczas remontu dachów i  elewacji postanowiono 
nadać fasadzie wyraziste cechy baroku, choć sklepienia 

naw bocznych czy wykrój okien wskazywały na zupełnie 
inny zasób form. „Barokowość” nowej fasady podkre-
ślało półowalne zryzalitowanie kruchty przed wejściem 
zachodnim, artykułowane monumentalnymi pilastrami. 
Przyjęcie takiej konwencji architektonicznej z pewnością 
było związane z  oczekiwaniami proboszcza i  rady pa-
ra�alnej. Od dawna triumfy w  naszym regionie święcił 
tzw.  styl krajowy, czyli spokojny, monumentalny barok 
z  domieszką wczesnego klasycyzmu102, który jeszcze pod 
zaborem pruskim uznano za typowy polski styl narodo-
wy. Celem uformowania takiej koncepcji było odróżnienie  


