
Historia Świętomarcińskiej Groty Matki Bożej 
Już od przeszło 100 lat Grota Świętomarcińska 

stanowi jakby Śródmiejskie Sanktuarium Maryjne, gdzie 
liczni parafianie i przechodnie oddają publiczną cześć 
Matce Bożej. 

Grota odegrała szczególną rolę jako miejsce kultu 
w czasie wojny, kiedy kościół był zamknięty i w pierwszych 
latach po wojnie, kiedy kościół był zniszczony i zrujnowany. 

Wiosną 1911 r. ks. wikariusz Tadeusz Wierbiński 
rozpoczął budowę Groty jako wyraz wdzięczności za 
uratowany wzrok. 

Zamieszczamy poniżej tekst listu ks. Tadeusza 
Wierbińskiego do ks. prałata Wacława Mayera, proboszcza 
parafii Św. Marcina (z dnia 25 kwietnia 1930 r.), w którym 
opisał dzieje powstania Groty „dla potomnych”.  

Myśl o figurze powstała mi nagle. Być może przyczyniła 
się do tego moja choroba zapalenia oczu na wikariacie 
u Św. Marcina, gdyż w czasie choroby nacierałem sobie oczy 
wodą cudowną z Lourdes - i od tego czasu mówię codziennie 
(i dziś jeszcze) Ojcze Nasz i Zdrowaś oraz Najświętsza Maryjo 
Panno z Lourdes módl się za nami. Więc to był może 
bezwiedny przykład powstania figury. 

Później razu pewnego ś.p. pani Bąkowska z Podgórnej 
wręczyła mi 50 marek na nową ramę do oleodruku obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
umieszczonego przy wielkim ołtarzu od strony ambony. Obiecałem, że dam nową ramę. Było to już w czasie, 
gdy po odejściu administratora wikariusza substytutu Swinarskiego mnie powierzono administrację 
w charakterze wikariusza substytutu przy Św. Marcinie. Chciałem więc spełnić życzenie pani Bąkowskiej 
i odnowić obraz. Tymczasem w nocy gdy o tym myślałem przyszła mi myśl, że szkoda 50 marek na oleodruk 
i że wybuduję Grotę M.B. z Lourdes. Miejsce to obrałem dlatego, że gdy była otwarta brama, to był widok na 
ulicę - a po wtóre chciałem też nieco zneutralizować fakt, że tam niedaleko były ubikacje, co uważałem za 
niestosowne naprzeciw wejścia bocznego do kościoła. 

Taka byłaby mniej więcej geneza powstania figury. 
Dalsze środki zdobyłem w ten sposób że poszedłem do p. Brzeskiego, który miał konfekcję na Starym 

Rynku a także i cegielnię i poprosiłem o wagon zlewów klinkierowych na drodze ofiary. Pan Brzeski nie tylko 
udzielił - ale i zwiózł ten materiał. 

Tak w ogóle wszystko szło jak z płatka, bez żadnej trudności i w ogóle nikt mi nic nie odmawiał. 
Dalej przebudowywał wówczas p. Przyjemski swoją kamienicę obok probostwa Św. Marcina. Za 

zwrotem kosztów własnych dostarczał także już domieszanego wapna i cementu. Kutolak Kazimierz - artysta 
nadzorował nad budową i formował. Za wzór dałem mu gwiazdkowy numer Przewodnika Katolickiego 
przedstawiający N.M. Pannę z Lourdes. Walutę brałem przeważnie ze Św. Antoniego i co się dało z kasy 
kościelnej. Figurę kupiłem (zdaję się 180 marek) z terakoty u Św. Wojciecha i tam mi powiedzieli, że jest ona 
z Lyonu (zdaje się) i że jest ostatnią, którą mają. Także wieczna lampka obok jest od Św. Wojciecha. 
Skarbonka wmurowana obok ... Kratę przed grotą dał gratis na moją prośbę pewien stary obywatel - ślusarz 
z Wielkich Garbar, którego nazwisko zapomniałem, a  które by szło jeszcze sprawdzić. Wodę założył - dając 
bezpłatnie pracę i materiał p. Nitszke - konwertyta z ul. Podgórnej, mający tam jeszcze po dziś dzień zakład 
instalacyjny. 

Może to już nie należy do rzeczy - ale podaję także jako dowód, że nieraz trzeba niezmiernie walczyć 
z trudnościami, to że większa część kapłanów ówczesnych w Poznaniu brała mi za złe, że nie będąc 
proboszczem coś tam buduję. 

Takie były mniej więcej losy powstania tej groty. 
Nabożeństwa przy tej figurze rozpoczęły się od razu i zaraz lud garnął się tam, lecz nie zauważyłem 

cudownych wydarzeń, gdyż figurę stawiałem na wiosnę 1911 r. a latem już wychodziłem do Popowa na 
beneficjum. Nadmieniam jeszcze, że zaraz gdy powstała figura, to w niedzielę odprawiając procesję 
kierowałem ją do groty wychodząc głównym wyjściem a wchodząc obok figury bocznym wejściem przez 
kaplicę M.B. Bolesnej. Nie wiem czy po moim odejściu to ustało. To byłoby wszystko. Życzę księdzu 
Prałatowi zdrowia za przyczyną Matki Najświętszej.  

 ks. T. Wierbiński 
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W 1932 r. ostatni przedwojenny proboszcz 
ks. prałat Taczak obudował grotę kaplicą 
z ołtarzem i dwoma otwartymi arkadami 
według projektu architekta Stefana 
Cybichowskiego.  

Konsekracji kaplicy dokonał w grudniu 
1932 r. ks. Kardynał Prymas A. Hlond. Rok 
później Arcybiskup Walenty Dymek zezwolił 
na odprawianie w niedziele i święta o godz. 
1230 Mszy św. dla wiernych, którzy nie mogli 
pomieścić się w kościele. 

Trzykrotnie figura Matki Bożej została 
zbeszczeszczona. W 1941 r. przez hitlerow-
ców. Po wyremontowaniu ustawiono ją we 
wnętrzu kościoła. W trakcie działań 
wojennych o wyzwolenie miasta została razem 
z kościołem całkowicie rozbita. Dopiero po 
wyzwoleniu miasta artysta rzeźbiarz 
Kazimierz Bieńkowski uformował nową figurę 
i w 1946 r. grota została udostępniona 
wiernym.  

 ▲Po raz drugi sprofanowali grotę nieznani 
sprawcy w nocy z 2 na 3 stycznia 1953 r., co 
wywołało ogromne wzburzenie i manifestacje 
przed grotą. By uniknąć demonstracji, władze 
przewiozły nocą figurę do pracowni rzeźbiarza 
E. Haupta, który ją doprowadził do 

poprzedniego stanu i nad ranem została 
ustawiona na swoim miejscu.  

Nasza poetka Kazimiera Iłłakiewiczówna 
napisała na tę okoliczność wiersz 
pt. „Klechta”. Poniżej parę fragmentów: 

Chwiała się świeczka, chybotała 
Matka Boska na kamienie spadała. 
Nie ma już nic … same gruzy, 
Obaliły Matkę Boską łobuzy. 
Zbiegło się pół miasta, pomstuje pełne troski, 
Obaliły łobuzy złe, figurę Matki Boskiej 

Podobno anioł w nocy - tak wieść po mieście 
powtarza 
spuścił się po promieniu i ze snu obudził 
rzeźbiarza. 
Podobno święty Marcin - tak powiadali 
w maglu - 
na siodło przed się zabrał konno w nocy 
figurę nagle, 
a rano gdy powracał stojąco na 
strzemionach, 
leżała mu na rękach cudownie uleczona. 

Jednym słowem - jak tam było na pewno, 
któż wie 
ludzie moi: dość że Matka Boska cała na 
dawnym miejscu stoi. 

Po raz trzeci figura została rozbita 
w 1955 r. Po renowacji w warsztacie 
rzeźbiarza K. Bieńkowskiego, proboszcz 
ks. Jan Maćkowiak poświęcił ją w uroczys-
tość M.B. Gromnicznej. W 1989 r. staraniem 
obecnego proboszcza ks. Czesława Grzelaka 
kaplica, grota i figura zostały gruntownie 
odnowione w zakładzie Braci Rux. 
Grota ma też pewien historyczny wymiar. 
Stąd bowiem 27 grudnia 1918 r. z błogosła-
wieństwem Królowej Polski wyruszyła grupa 
powstańców na zwycięski bój. Stąd kilka 
godzin później wikariusz ks. Antoni Chilomer, 
prowadzący z dziećmi kolędy przy grocie 
został nagle wezwany z Wiatykiem do postrze-
lonego powstańca Franciszka Ratajczaka. 
W bramie narożnego domu przy Placu 
Wolności zdążył jeszcze udzielić - pod gradem 
kul z Prezydium Policji - Ostatniego 
Namaszczenia. Na miejscu tym wmurowana 
została w filarze narożnika ulicy nazwanej 
Jego imieniem tablica pamiątkowa. Druga 
tablica - epitafium upamiętniające duchowe 
więzi powstańców z grotą umieszczona jest 
przy samej grocie.  

Władysław Domański 

W maju 1973 roku nieznani sprawcy 
uszkodzili kratę, zabezpieczającą wota. 
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Modlitwa przy Grocie 

Pan Lucjan Wójcik z Gdańska  przesłał na 
ręce ks. proboszcza swoje refleksje na temat 
modlitwy, drukowane w „Słowie Wspólnoty” 
dwutygodniku parafii Św. Antoniego 
w Gdańsku. Cytujemy fragment tych refleksji 
o modlitwie przy Świętomarcińkiej Grocie 
oraz fragment przesłanego listu: 

„Modlitwa w każdej sytuacji podtrzymy-
wała i podtrzymuje mnie na duchu, w radości 
i cierpieniu. Szczęśliwy jestem, że obrałem tę 
drogę. Wspomnę jeszcze okres pobytu 
w wojsku. Przykre było, gdy zabroniono nam 
chodzić do Kościoła oraz odmawiać modlitwę 
poranną i wieczorną. Było to w Poznaniu. 
Wykorzystywałem wówczas każdą możliwość, 
by udać się do groty Matki Bożej przy ruinach 
kościoła Św. Marcina, aby oddać się w Jej 
opiekę. Nigdy nie zapomniałem o doznanych 
łaskach i w każdym czasie polecam wszystkie 
swoje sprawy Bogu”. 

„Był to rok 1949-1950. W ostatnim czasie, 
gdy byłem w Poznaniu w odbudowanej już 
świątyni zapoznałem się z historią Groty Matki 
Bożej, o czym już pisałem do ks. proboszcza. 
Niezapomniany jest dla mnie ten czas i to 
wydarzenie, o którym wspomniałem w gazetce 
t.j. okres mojego pobytu w wojsku w Poznaniu. 
Miasta Poznania nie znałem i jakże byłem 
szczęśliwy, że z Wolą Bożą trafiłem do groty 
Matki Bożej. Z całą stanowczością mogę 
powiedzieć: do miejsca cudownego - do 
Sanktuarium Maryjnego. Pamiętam też, jak 
przechodnie zawsze zatrzymywali się przy 
grocie Matki Bożej by się modlić. Boże, mimo 
że miejsce to zostało zbeszczeszczone i że 
Grotę Matki Bożej dwukrotnie zdemolowano - 
drugim razem doszczętnie, wierzę w to, że 
miejsce to Sanktuarium Maryjne jest Święte”. 

Geneza codziennego  
Apelu Jasnogórskiego 

Przedruk adnotacji uczynionej przez 
ks. kanonika Mariana Peika w kronice 
parafialnej pod datą 19 kwietnia 1979 roku: 

„Punktualnie o godz. 21 zaczynają bić 
dzwony, przy ich wtórze zebrani przed 
oświetloną grotą śpiewają pieśń do Matki 
Boga. Dzień w dzień, czy deszcz czy zimno, 
rozpoczyna się tak samo Apel przy grocie 
Matki Bożej. Apel gromadzący nieodmiennie 
wiele osób, zarówno tych, którzy nań 
specjalnie przyszli, jak i tych, którzy 

przypadkowo przechodzili ulicą. Dużo dzieci 
i młodzieży, wiele osób starszych. Wszyscy 
wspólnie z księżmi parafii odmawiają 
w intencji Kościoła i Ojczyzny dziesiątki  
Różańca, Pod Twoją Obronę. Rozlega się 
śpiew Apelu i błogosławieństwo. Apel kończy 
wspólny śpiew którejś z pieśni wieczornych. 
Wszystko razem niedługo, najwyżej piętnaście 
minut. Od roku nie zdarzyło się, by Apelu nie 
było. W mróz, w deszcz, codziennie bez 
wyjątku, o godz. 21 bije dzwon, gromadzą się 
wierni. 

Pierwszą myśl o Apelu rzucono podczas 
parafialnej pielgrzymki na Jasną Górę 
w październiku 1977 r. Pomyślano o Apelu 
jako o duchowym przygotowaniu do 
zbliżającej się uroczystości Nawiedzenia 
Jasnogórskiego Wizerunku Matki Kościoła 
i naszej Patronki. Miesiąc przed misjami, 
poprzedzającymi uroczystości nawiedzenia, 
dnia 9 kwietnia 1978 r. odbył się pierwszy 
Apel, który zgromadził bardzo liczną grupę 
parafian. Dnia 16 maja, kilkanaście dni po 
pielgrzymce młodzieży akademickiej do Pani 
Jasnogórskiej, parafia św. Marcina przeżyła 
swoje wielkie święto - wizytę Matki Bożej. 
I właśnie to co było pomyślane jako przygoto-
wanie do uroczystości Nawiedzenia - 
przeobraziło się w Owoc tego Nawiedzenia. 
Dzisiaj zaledwie po roku można odważyć się 
na stwierdzenie, że Apel przy grocie Matki 
Bożej, stanowi stały element duchowego życia 
wspólnoty parafialnej. Łączy ludzi, zarówno 
tych, którzy stoją przed grotą, jak i tych którzy 
z różnych przyczyn uczynić tego nie mogą 
i tylko myślą słuchają bicia dzwonów 
i przyłączają się do modlitwy”. 

Przed Grotą Jasnej Pani 

Ciągle nie wiem, 
co Bogu bliższe 
śpiew słowika 

czy moja modlitwa. 

Już cię nie wołam 
sama przychodzisz przed snem 

i grasz z pacierzem. 
Zapamiętałem z tobą 

kiedy o zachwyt 
byliśmy więksi. 

Maleńki krzyżyk leży na nocnym stoliku 
błyszczy nie tylko srebrem. 

Upewnia od początku  
że nie jedynie ja cierpię. 

Paweł Kuszczyński 
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Profanacja Figury Matki Bożej w br. 

W piątek 30 stycznia 2015 r. (ok. godz. 21.30) 
dokonano kolejnego zniszczenia w grocie - ► 
zrzucono na posadzkę figurę Matki Bożej. 
Upadająca figura uszkodziła dekoracyjne wnętrze 
groty. Figura w dużej mierze została rozbita 
(o czym powiadomiono policję).  

Od poniedziałku - 2 lutego br. do 11 lutego - 
wspomnienia Matki Bożej z Lourdes odprawiane 
były codziennie apele przy grocie w charakterze 
ekspiacyjnym. W modlitwach uczestniczyło wiele 
osób; także w ciągu tych dni po dewastacji - wielu 
Poznaniaków odwiedzało grotę Matki Bożej 
i modliło się przy niej.  

Można było zauważyć, że zniszczenie groty 
spowodowało jeszcze częstsze niż dotychczas 
nawiedzanie groty przez wiernych - nie tylko 
parafian - podobnie było po zbezczeszczeniu 
figury Matki Bożej w latach: 1953 i 1955. Trzeba 
też wspomnieć, że przy grocie Matki Bożej 
z Lourdes na terenie naszej parafii mają miejsce co 
jakiś czas kradzieże kwiatów, świeczek, usiłowa-
nia kradzieży pieniędzy w skarbonie. 

Wcześniej, w nocy z 6 na 7 stycznia br. 
usiłowano zniszczyć skarbonę. Zniszczono głowę 
figury św. Bernadety oraz instalację elektryczną. 

Fragment listu po profanacji groty  
z dnia 15.2.2015 r. 

(…)Modliłam się tam będąc jeszcze panną, 
może to był rok 1958 albo 1959. 

Taka była moja prośba: „Maryjo uproś mi 
u Jezusa dobrego, kochającego męża, dzieci i dach 
nad głową”. Pamiętam do dziś te słowa. (…) 

Chciałam wyjść za mąż, jak każda pewnie 
dziewczyna. Stąd wzięła się myśl z prośbą do 
Maryi. Byłam w Poznaniu z Mamą, może po jakieś 
zakupy; nie pamiętam. Wiem, że tam przy tej 
grocie modliłyśmy się. Nie długo trwało, Maryja 
ubłagała wszystko dla mnie i to o wiele więcej. 
Kochającego miałam męża i kochające mam dzieci 
i ukochany dom, w którym spędzam spokojnie 
radosną starość. 

Bolesława 

Każdego 13-tego dnia miesiąca od 
maja do października odprawiamy Apel 
Fatimski jako duchowe przygotowanie 
do kolejnego jubileuszu - 100 lecia 
objawień fatimskich w 1917 r. Serdecznie 
zapraszamy do udziału w modlitwach. 

 

Zapraszamy do uczestniczenia w Apelach Jasnogórskich  
przy Grocie - codziennie o godz. 2100. 

Dodatek specjalny do Świętomarcińskiego Słowa na okoliczność uroczystego poświęcenia  
odnowionej figury Matki Bożej z Lourdes w dniu 6 maja 2015 roku. 

Parafia św. Marcina w Poznaniu 


