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Widok kościoła i probostwa z ok. 1905 r., ze zb. BU
dotychczas, monumentalnych polichromii mala-
rza stanisława jarockiego, uznawanego dotych-
czas niemal wyłącznie za twórcę scenografii. za 
umożliwienie poznania archiwaliów parafialnych 
serdecznie dziękujemy. 

składamy podziękowania Katarzynie jakubas 
za materiały dotyczące maksymiliana wilczew-
skiego, natomiast za informacje związane ze sta-
nisławem boreckim dziękujemy hannie Góźdź 
i marianowi torzewskiemu. 



23

Projekt  
i budowa kościoła 

najwcześniej informacje dotyczące budowy 
kościoła na Łazarzu przedstawiono na jednym 
z pierwszych posiedzeń nowo powstałego wydzia-
łu Przyrodników i techników towarzystwa Przy-
jaciół nauk, w maju 1896 r., równocześnie z pre-
zentacją projektu kościoła jeżyckiego autorstwa 
architekta jana rakowicza. referent wyjaśnił, że 
pierwsza działka ofiarowana przez gospodarza jó-
zefa schneidera w opinii architektów okazała się 
niekorzystna dla planowanej inwestycji z uwagi na 
oddalenie od szosy i obniżenie terenu. natomiast 
drugi plac spełniał określone wymogi, bo był to 
„pagórek leżący o 100 metrów dalej od Pozna-
nia nad szosą głogowską i mający drugi front od 

Po lewej:
Dachy i sygnaturka kościoła

Po prawej: 
Dekoracyjny kwiaton wieńczący trójkątne wimpergi wieży
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namyślono się i rozszerzono zmieniono projekt 
pierwotny i chociaż za to policja poznańska bu-
dowlana skazała na 30 marek to tego żałować nie 
można, bo kościół, który powstał jest i obszerny 
i podług zdania mężów którzy mają powagę w są-
dzeniu o tem co piękne jest rzeczywiście piękny. 
Projektu wybudowanego kościoła nie ma, bo pan 
budowniczy wilczewski i Proboszcz X. dr. le-
wicki przez wspólne studium układali projekt 
częściowo podług jednej ogólnej myśli. zasadą 

Kościół od strony północno-wschodniej
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W początkowych latach działalności kościoła 
w jego zasobach znajdowały się jedynie dwa kieli-
chy, w tym jeden przekazany z kościoła św. Mar-
cina z dedykacją dla św. Łazarza i drugi daro-
wany przez panią Schmidt. Jednak już w 1930 r. 
do ubezpieczenia podano liczbę pięciu kielichów. 
W tej chwili wśród zachowanych naczyń nie ma 

darowanego przez kościół św. Marcina, zachował 
się natomiast drugi kielich sprawiony w 1901 r. 
na konsekracje kościoła przez Romanę Schmidt 
z Poznania z napisem fundacyjnym na odwrocie 
stopy („Na chwałę Bożą do kościoła na Św. Ła-
zarzu ofiaruje Romana Schmidt z Poznania d. 15. 
Września 1901”). Mosiężny złocony kielich 

Kapa z garnituru złotego, ok. 1902 r. Ornat z garnituru złotego z haftowaną kolumną, ok. 1902 r. 
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okazało, miejsce ustawienia groty było niefor-
tunne – w maju 1932 r. magistrat wezwał para-
fię do jej usunięcia w ciągu 14 dni, ponieważ na 
ścianie, do której przylegała, pokazała się wilgoć, 
zmurszenie i zaczął kruszyć się tynk161. nie pozo-
stawało nic innego, jak przeniesienie jej, a wła-
ściwie wybudowanie w nowym miejscu. tym 
razem grota ulokowana została po północno- 
-wschodniej stronie kościoła, a prace wykonała ta 
sama firma józefa bieńkowskiego, także stosując 

szlakę. w kwietniu 1933 r. grota była już wy-
kończona i jak stwierdził proboszcz: „wszystkim 
Grota w nowej szacie i na nowem miejscu się po-
doba”162. Podał przy tym ciekawą informację, że: 
„w skale umieszczony jest z odpowiednim napi-
sem kawałek z dzwonów dawniejszych, zarekwi-
rowanych przez niemców, na cele wojny, kawał-
ka tego dostarczyło tow. uczestników Powstania 
wlkp. Św. Łazarz – Górczyn”163. Ostatnio grota 
poddana została remontowi w 2005 r., kiedy to 

Grota Matki Boskiej z Lourdes, 1933 r. 




