
Po bokach ołtarza rzeźby archaniołów Michała i Rafała.

Dwa ołtarze boczne przy filarach przyściennych

wydzielających przęsło prezbiterialne są nieco późniejsze,

ukończone na przełomie XVIII i XIX w. Z wcześniejszego,

siedemnastowiecznego, wyposażenia pochodzą dwa obrazy

Maryjne: Maria z Dzieciątkiem stojąca na półksiężycu

i adorowana przez anioły oraz Maria z Dzieciątkiem

tronująca na obłokach wokół muzykujących aniołów.

Z tego też czasu pochodzi drewniany krucyfiks w aneksie

przy kruchcie.
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Kościół św. Małgorzaty powstał jako farny Śródki w pierwszej

połowie XIII w. na placu targowym osady miejskiej, która

z czasem przekształciła się w niewielkie miasto z rynkiem

i zabudową przyrynkową.

Nazwa Śródka pochodzi od cotygodniowych targów odbywają−

cych się w środy. Najwcześniejsze źródłowe potwierdzenie

istnienia pierwszego budynku kościelnego, być może drew−

nianego, pochodzi z 1231 r., kiedy biskup poznański Paweł

osadził na Śródce dominikanów, jak napisał Długosz: “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. Gotarda po

drugiej stronie Warty wraz z terenem pod budowę klasztoru,

natomiast Przemysł II w 1288 r. kościół św. Małgorzaty

oddał biskupom poznańskim.

Budowa istniejącego obecnie murowanego kościoła miała

miejsce w XIV w. lub na początku XV w. i był on wówczas

największym spośród wszystkich świątyń podmiejskich.

Jeszcze w XV w. dobudowano do nawy od północy kaplicę

św. Barbary. Pierwotnie wnętrze nakrywał prosty drewniany

strop, następnie na początku XVI w. zostało nakryte wspa−

niałym sklepieniem gwiaździstym. Wtedy też powstał

ozdobny szczyt zachodni, a nieco później podwyższono

dzwonnicę. Budowę zakończyła fundacja dzwonu w 1539 r.

Kolejne prace podjął ks. proboszcz Stanisław Grudowicz,

który ufundował w 1652 r. kaplicę i ołtarz św. Filipa Nereusza

i rozpoczął starania o utworzenie Kongregacji. Równocześnie

prowadził przebudowę kaplicy św. Barbary. W działaniach

tych wspierali księdza mieszkańcy Śródki, szczególnie

zasłużył się Bartłomiej Lambrecht, obywatel Poznania

i Śródki pochowany w podziemiach kościoła, którego portret

trumienny znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym.

W 1671 r. Kongregacja Oratorium św. Filipa Nereusza

otrzymała kościół św. Małgorzaty ze wszystkimi prawami

i obowiązkami parafialnymi. Przełożony Kongregacji w latach

1723−1750, ks. Michał Bułakowski, zapoczątkował barokiza−

cję wnętrza. Około 1783 r. zmieniono otwory okienne, otyn−

kowano elewacje i ogrodzenie oraz postawiono nową bramę.

W 1805 r. zniesiono Kongregację Filipinów, a kościół włą−

czono 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

Kościół jest budowlą gotycką z barokowymi kaplicami.

Wnętrze nawy i prezbiterium nakrywa piękne późnogotyckie

sklepienie gwiaździste, natomiast wystrój ścian oraz wyposa−

żenie pochodzą w większości z okresu blisko stupięćdzie−

sięcioletniego powiązania kościoła z Kongregacją Oratorium

Świętego Filipa Nereusza. Do filarów ścian dodano późnoba−

rokowe pilastry z kapitelami w odmianie kompozytowej.

Otwarte do kaplic arkady o łuku pełnym otrzymały stiukową

późnobarokową dekorację z drugiej ćwierci XVIII w. Z tego

też czasu pochodzą: ołtarz główny, ambona, chrzcielnica

i balustrada chóru muzycznego. Wyróżniają się czerwoną

marmoryzacją z jasną, bogatą ornamentyką. Na zaplecku

chrzcielnicy znajduje się płaskorzeźbiona scena chrztu

w Jordanie. W kaplicy św. Filipa Neri zachwyca ołtarz

poświęcony patronowi Kongregacji ze stiukową płasko−

rzeźbą sceny wizji tego świętego. Ołtarz główny poświęcony

jest Matce Boskiej, z obrazem Wniebowzięcia NMP.


