
Wprowadzenie

Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża w Bytomiu-Miechowicach zalicza się do 
grona tych ośrodków, które mocno zaznaczyły się w historii i kulturze Górnego Ślą-
ska (P. Górecki 2017: 58). Choć jest to budowla neogotycka, pochodząca z II połowy  

XIX w., to cieszy się szczególnym sentymentem mieszkańców nie tylko ze względu na wy-
jątkowe piękno, ale dlatego, że zastąpiła dawną świątynię barokową, pochodzącą z 1657 r., 
a rozsławioną w poemacie Stary kościół miechowski (1879) autorstwa ks. Norberta Bonczy-
ka (J. Kopiec 1999: 79). Jego dzieło jest regionalną śląską epopeją, napisaną w celu przedsta-
wienia dziejów lokalnej społeczności na tle historii dawnej miechowickiej świątyni. Dlatego 
mówiąc w Miechowicach o kościele, trzeba mieć na myśli zarówno ów „stary kościół mie-
chowski”, jak i „nowy” kościół, na który przeniesiony został cały ładunek emocjonalny ze 
strony mieszkańców i parafian Miechowic. 

Barokowy kościół zastąpił jeszcze wcześniejszy drewniany, który miał zostać zbudowany 
przez bożogrobców, zwanych też miechowitami. Warto nadmienić, że parafia miechowicka 
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The article describes the history of organs in the noble Church of the Holy Cross in Bytom-
Miechowice. The largest amount of information has been preserved about the instrument built in 
1905 by the Schlag und Söhne company from Świdnica. This organ was dismantled in the 1960s 
due to heavy mining damage and was later replaced by a temporary instrument. However, work is 
currently underway on the renovation of the temple. A proposal to recreate the historical organ is 
among the plans and is included in the ongoing design work.
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do I  połowy XIX w., podobnie jak cała 
ziemia bytomska, należała do archidiece-
zji krakowskiej. Barokowa świątynia była 
usytuowana na przeciwległym wzgó-
rzu w  stosunku do dzisiejszej, a  w  jej 
kryptach, co odkryto w czasie rozbiórki 
w  1853 r., odnaleziono groby zakonni-
ków, właśnie bożogrobców (P. Górec-
ki 2017: 58). Nie zachowały się jednak 
żadne ryciny ani obrazy przedstawiające 
bryłę „starego kościoła miechowskiego” 
z  wyjątkiem jednego obrazu przedsta-
wiającego św. Judę Tadeusza, gdzie po le-
wej stronie u dołu widnieje namalowana 
dawna świątynia. Niestety, obraz św. Judy 
zaginął, ale zachowała się na szczęście 
jego fotografia.

Zarówno „stary” kościół, jak i  obec-
nie istniejący, pozostają w  świadomości 
parafian czymś wyjątkowym ze względu 
na wspomniane wcześniej walory histo-
ryczne i kulturowe, ale także ze względu 
na to, że kiedyś parafia ta była bardzo 
rozległa. Obejmowała Miechowice, Karb, 

Bobrek, a z drugiej strony także część Rokitnicy (dzisiejszej dzielnicy Zabrza). Okoliczne pa-
rafie traktują więc świątynię miechowicką jako swój „kościół-matkę” i mają do niej wielki 
sentyment. Miłość wiernych do świątyni jest warta podkreślenia dlatego, że od ponad 50 lat 
kościół jest doświadczany tragicznymi skutkami szkód górniczych, które od lat 60. XX w. na 
stałe zagościły w tej parafii i naznaczyły negatywnie losy całej dzielnicy, w tym także świątyni. 
Niestety, jej los podzieliły też w dużym stopniu organy, którym zostaje poświęcony niniejszy 
artykuł. 

Wyjątkowość świątyni potęguje fakt, że w parafii Świętego Krzyża w Miechowicach praco-
wali wielkiej miary kapłani, którzy pozostawili po sobie dorobek i pamięć niezwykłego zaan-
gażowania duszpasterskiego i kulturowego. Wśród nich znalazł się m.in. ks. Johannes Kuboth 
(1857‒1920) ‒ gorliwy kapłan, znakomity kaznodzieja, a także budowniczy kilku kościołów, 
przy których powstały nowe parafie (B. Podhajecki 2015: 32‒33). Ten wymiar historii parafii 
także dodaje honoru samej świątyni.

Kościół Świętego Krzyża w  Miechowicach zaznaczył się także jako miejsce ważne pod 
względem tworzenia się kultury muzycznej. To przy tej świątyni istniało bardzo bogate życie 
muzyczne, a organistą i dyrygentem chóru był Tomasz Cieplik (1861‒1925) ‒ niezwykle zasłu-
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Skan. 1. Widok strony tytułowej dzieła ks. N. Bonczyka Stary 
kościół miechowski (na okładce widnieje jedyny zachowany 
widok „starego kościoła”)



żony dla Śląska muzyk, absolwent Królewskiego Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego 
w Oleśnie, późniejszy właściciel konserwatorium muzycznego w Bytomiu i rozsławionego na 
Górnym Śląsku sklepu muzycznego pod nazwą Musikhaus Cieplik (R. Pośpiech 2011: 69‒70). 
Dopełnieniem muzycznej tradycji kościoła miechowickiego były organy, które w 150-letniej 
historii „nowej” świątyni były już kilkakrotnie zmieniane lub przebudowywane. Historia tego 
instrumentu jest interesująca, ponieważ jest odzwierciedleniem specyficznych dla Górnego 
Śląska problemów z zachowaniem historycznych instrumentów w sytuacji niekończących się 
dylematów związanych z problemem szkód górniczych i ich następstwami.

1. Historia kościoła i jego stan obecny

Neogotycki kościół Świętego Krzyża w  Bytomiu-Miechowicach został wybudowa-
ny w  latach 1856‒1864 jako fundacja Marii Winckler z  Domesów, właścicielki Miechowic  
(E. Wieczorek 2015: 27). Architektem kościoła został uznany berliński projektant August Sol-
ler (1805‒1853). Kościół został poświęcony 5 lutego 1865 r., ale wieżę kościoła dobudowano 
dopiero w 1894 r. (P. Górecki 2017: 58).

Niestety, po II wojnie światowej pod całą dzielnicą, w tym także pod samą świątynią, pro-
wadzone było, z małymi przerwami, bardzo intensywne wydobycie zalegających tam złóż wę-
gla kamiennego. Prace te były kontynuowane w  latach 1944‒1956, 1962‒1972, 1974‒1981, 
1984‒1988 oraz 1990‒2001 na poziomie 400 i 500 metrów pod ziemią (L. Klabis 2015: 6). 
Obecnie nadal trwają czynności wydobywcze na poziomie 510 m. W sumie w okresie po-
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Fot. 1. Widok frontu kościoła Świętego Krzyża Fot. 2. Portal neogotycki



wojennym wyeksploatowano złoże o  łącznej 
grubości ponad 23 metrów (L. Klabis 2015: 
6). Rabunkowe wydobycie bez tzw. podsyp-
ki sprawiło, że cały teren osiadł kilkadziesiąt 
metrów ‒ i  to w  dodatku bardzo nierówno-
miernie. Zaowocowało to zmianą krajobrazu, 
odwróceniem cieków wodnych, zniszczeniem 
infrastruktury drogowej i kolejowej, ale przede 
wszystkim ucierpiały budynki, które w  takiej 
sytuacji pękają, tracą statykę, aż dochodzi do 
ich przechyłu, a w końcu do rozbiórki, kiedy 
stają się zagrożeniem dla mieszkańców. Wiele 
z  nich w  konsekwencji wyburzono, a  miesz-
kańcy zostali przeniesieni do innych dzielnic 
miasta. Również dawne zabudowania para-
fialne trzeba było zastąpić nowymi. Dlatego 
w  1991 r. wybudowano nową plebanię oraz 
nowy dom katechetyczny (P. Górecki 2017: 
58).

Konsekwencją eksploatacji złóż węgla sta-
ły się kilkakrotne remonty kościoła. Został 
on opasany żelbetonową opaską na pozio-
mie fundamentów, a  w  górnej części został 
ankrowany z wykorzystaniem kotew, prętów 
i  innych większych elementów metalowych. 
Jednak i  to nie zabezpieczyło go przed dal-
szym niszczeniem, tym bardziej, że jego styl 
jest ubogacony wieloma elementami typowy-
mi dla kierunku neogotyckiego, jak pinakle, 
maswerki i  inne, które ogromnie ucierpiały 
przez minione lata i były wielokrotnie odtwa-
rzane.

Dotychczasowe prace były finansowane za-
równo przez kopalnię „Miechowice”, jak i przez 
kopalnię „Bobrek”. Zarządy kopalni współpra-
cowały szczególnie z  ks. prob. Janem Plichtą, 
który od lat 70. XX w. kilkakrotnie prowa-
dził prace nad usuwaniem szkód górniczych. 
Wprawdzie mówi się, że dzięki temu „zacho-
wano miejsca pracy” i „miejsce modlitwy”, ale 
wysiłek wiernych, którzy partycypują w  kosz-
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Fot. 3. Okno boczne z maswerkiem

Fot. 4. Widok nachylenia kościoła względem innych 
budynków
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tach utrzymania świątyni, oraz kosz-
ty prac finansowanych przez zarządy 
kopalń stawiają trudne pytania o sens 
ratowania kościoła. Chodzi o zestawie-
nie kosztów zysku z wydobycia węgla 
z  kosztami wydanymi na renowację 
świątyni. Jednak w tym wszystkim nie 
może się zatracić świadomość, szcze-
gólnie u  decydentów, że kulturowa 
i religijna wartość jest w przypadku tej 
właśnie świątyni wyjątkowa (L. Klabis 
2015: 6).

W związku ze szkodami górniczy-
mi i z pracami remontowymi kościoła, 
przestały także istnieć w  dawnej for-
mie organy zbudowane przez firmę 
Schlag und Söhne w 1905 r., co zosta-
nie szczegółowo opisane w  kolejnym 
punkcie niniejszego tekstu.

Według relacji ks. prob. Bartłomie-
ja Podhajeckiego, w  ostatnich latach 
kościół doświadczył mocnego prze-
chyłu ku stronie wschodniej, co jest 
odczuwalne w  momencie kroczenia 

po jego posadzce, a  także doświadcza kolejnych pęknięć. Podobnego przechyłu doświadczy-
ły także probostwo i  dom katechetyczny, które zostały już naprostowane (probostwo o 30 cm 
w pionie, a dom katechetyczny o 120 cm).

W 2019 r. stoją przed parafią oraz przed wykonawcami remontów z ramienia właściciela 
kopalni, czyli firmy „Węglokoks”, dwa istotne i konieczne zadania. Pierwsze zadanie to zabezpie-
czenie kościoła przed upadkami oderwanych elementów budowli. Jest to konsekwencja nakazu 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Drugie zadanie związane jest z koncepcją 
przywrócenia świątyni stanu pierwotnego. W tym względzie na rok 2019 wyznaczono przy-
gotowanie stosownej dokumentacji na prostowanie obiektu, co ma skutkować podniesieniem 
wschodniej jego części o ponad 160 cm. W listopadzie 2019 r. pełna dokumentacja projektu ma 
zostać zatwierdzona. Jak wielkie ma to być przedsięwzięcie, świadczą prognozy finansowe. Koszt 
dokumentacji ma wynieść ok. 1 miliona zł, a całkowity koszt remontu w przybliżeniu ok. 50 
milionów zł. Projekt zakłada nowoczesną metodę polegającą nie na prostowaniu całej podstawy 
kościoła, ale na obcięciu murów na poziomie jego posadzki i dźwignięciu całej konstrukcji na 
ponad 1000 podnośnikach hydraulicznych oraz wykonaniu nowej konstrukcji podtrzymującej 
całą bryłę budowli. Prace będą wymagały całkowitego wyłączenia kościoła z użytku, a więc wy-

Fot. 5. Pęknięcia wewnątrz świątyni

Fot. 6. Ankry i zabezpieczenie sufitu



budowania tymczasowej świątyni, a czas realizacji projektu prostowania kościoła ma obejmo-
wać wstępnie 3 lata, a realnie może trwać nawet 5‒6 lat.

W  konsekwencji tak założonego projektu remontu pojawi się konieczność odnowienia 
całego wnętrza świątyni. W dzieło renowacji ma być włączony także projekt przywrócenia, 
a więc rekonstrukcji organów zbudowanych przez firmę Schlag und Söhne w dawnym kształ-
cie konstrukcyjnym, z neogotyckim prospektem oraz estetyką brzmieniową późnego roman-
tyzmu, jaką w początkach XX w. reprezentowała ta firma. Jednak to zagadnienie warto po-
przedzić rysem historycznym organów w omawianej świątyni.

2. Historia organów

Historia organów w  miechowickim kościele Świętego Krzyża jest z  pewnością długa 
i obejmuje co najmniej kilka stuleci, jednak dokładna historiografia odnośnie do organów tej 
świątyni jest bardzo skąpa.

Najstarsza informacja o organach w Miechowicach pochodzi z protokołu wizytacyjnego 
archidiecezji krakowskiej z lat 1720‒1721. Jest tam mowa o 5-głosowych organach, które stały 
na chórze. Jest tam także informacja o organiście, który był zarazem kantorem, a który miesz-
kał w osobnym domu (M. Kogut 2004: 222).

Widomo też, że w późniejszym czasie przy tamtejszych organach pracował pochodzący 
z Krakowa organmistrz Sitarski, który w 1788 r. miał przenieść „stare organy” z Miechowic 
do Chorzowa. Rok później ten sam organmistrz otrzymał od bożogrobców zlecenie na wy-
budowanie pozytywu w  kościele Ducha Świętego w  Bytomiu (L. Burgemeister 1973: 286;  
F. Koenig 2014: 426).

Zatem dwie powyższe, najstarsze wiadomości o  organach w  Miechowicach pochodzą 
z XVIII w., a więc jeszcze z czasu „starego kościoła miechowskiego”. Nie wiadomo, jaka była 
dalsza historia organów, ale z zapisów Józefa Bonczola, miechowickiego historyka amatora 
i archiwisty Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, wynika, że w 1840 r. zakupiono organy do ko-
ścioła w Miechowicach (J. Bonczol 2015: 10). Jednak autor nie odnotował źródła, z którego 
pozyskał tę informację. Brak jest też jakichkolwiek szczegółów dotyczących tego instrumentu.

Kolejne informacje na temat organów w Miechowicach pochodzą z przełomu XIX i XX w. 
Według prof. J. Gembalskiego, w kościele Świętego Krzyża mógł znajdować się właśnie instru-
ment przeniesiony ze „starego kościoła miechowskiego” (Arch. 1). Być może był to właśnie ten 
z 1840 r. W archiwum parafialnym zachowały się dokumenty wnoszące pewne informacje od-
nośnie do tych organów, które istniały w miechowickim kościele w końcówce XIX i w począt-
kach XX w., choć nie przekazują żadnych informacji o kształcie tych organów. W tym okresie 
organistą w miechowickim kościele był wspomniany już Tomasz Cieplik. On też w później-
szym okresie najprawdopodobniej troszczył się o  instrument w Miechowicach i naprawiał 
go. Zachowały się w archiwum rachunki za nadzór i wykonaną naprawę organów w 1892, 
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1898 i  1899 r. (Arch. 2). Warto 
zwrócić uwagę, że T. Cieplik na ra-
chunkach podpisywał się nie jako 
organmistrz (Orgelbaumeister), 
ale jako organista (Organist). Przy 
naprawie organów pracował także 
gliwicki organmistrz Ernst Kurzer, 
co miało miejsce w  1891, 1899 
i 1900 r. (Arch. 2). 

Warto też zwrócić uwagę, że 
w  archiwum parafii zachowały się 
świadectwa potwierdzające wpłaty 
na rzecz organmistrza Paula Ber-

schdorfa. Pochodzą one z 1909 i 1910 r. (Arch. 2). Jednak można sądzić, że dotyczą organów 
Berschdorfa w ówczesnym nowym kościele w Bytomiu-Karbiu, który w tamtym czasie należał 
jeszcze do parafii miechowickiej. Potwierdzeniem tego może być zachowane w archiwum pismo 
P. Berschdorfa z kwietnia 1910 r., skierowane do proboszcza z Miechowic, gdzie jest mowa o or-
ganach właśnie w Karbiu (Arch. 2).

Z zachowanych dokumentów można wnioskować, że instrument, który znajdował się 
w kościele w Miechowicach na przełomie XIX i XX w., potrzebował nadzoru i bieżących 
napraw, czego świadectwem są właśnie wspomniane rachunki. Istniejący wtedy instrument 
został w końcu w 1905 r. zastąpiony nowymi organami firmy Schlag und Söhne ze Świdnicy, 
które istniały prawdopodobnie w niezmienionej formie do lat 60. XX w. Jednak w archiwum 
nie zachowały się żadne dokumenty firmowe ani inne, potwierdzające, że był to instrument 
firmy Schlag und Söhne. Budowniczy organów nie był też wymieniany w  momencie ich 
rozebrania. Ciekawą jest rzeczą, że nie zachowały się takie dokumenty, skoro zachowały się 
pomniejsze rachunki wypłacane E. Kurzerowi czy T. Cieplikowi. Wydaje się, że można to 
tłumaczyć tylko jednym faktem. Można przypuszczać, że oryginalne dokumenty z budowy 
organów pozostały jednak w posiadaniu rodziny Tiele-Winkler ‒ ówczesnych fundatorów 
kościoła, właścicieli części przemysłu górnośląskiego, którzy, co zostało już wspomniane, 
byli fundatorami obecnego kościoła.

Zapis w kronice parafialnej odnośnie do wspomnianych organów obejmuje jedną stronę 
i  jest następujący (zachowano oryginalną pisownię): „Organy [nagłówek]. Ponieważ w ciągu 
remontu kościoła z  powodu szkód górniczych kotwy miały być założone przez organy, Ko-
palnia „Bobrek” dała organy – stare ale wartościowe – całkowicie rozebrać i cofnąć ku ścianie. 
Obudowa cała jest nowa, również dużo nowych piszczałek. Zewnętrzny wygląd organów jest 
prowizoryczny i musi być kiedyś zastąpiony przez projekt zatwierdzony przez wojewódzkiego 
Konserwatora w Katowicach. Nowy projekt jest bardziej stylowy. Wykonawcą nowych robót jest 
Leon Michalik ze Świętochłowic. W lutem 1968 r. organy zostały odebrane przez prof. Barona, 
organistę w kościele św. Barbary w Bytomiu” (Kronika parafialna 1968). Obok zacytowanego 
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Fot. 7. Wykaz instrumentów zbudowanych w 1905 r. przez firmę Schlag 
und Söhne



zapisu widnieje fotografia z widokiem 
prospektu dawnych organów i podpi-
sem: „Poprzedni wygląd organów”.

Zatem od lat 60. funkcjonuje 
w kościele ten przebudowany w wy-
niku szkód górniczych instrument, 
który wykonał w 1968 r. wspomnia-
ny Leon Michalik (Arch. 1). Nie od-
powiada on zewnętrznie wystrojowi 
neogotyckiej świątyni i  jest też nie-
spójny pod względem koncepcji es-
tetyki brzmieniowej. Spełnia on jed-
nak swoją funkcję jako instrument 
liturgiczny. 

W  związku z  planowanymi pra-
cami remontowymi pojawiła się jed-
nak myśl, aby przywrócić kościołowi 
i parafii dawny instrument w formie 
z 1905 r. Kwestia ta zostanie omówio-
na w jednym z kolejnych punktów.

Opisując historię organów trzeba jeszcze zaznaczyć, że w zasobach archiwum parafialnego 
w zespole pod nazwą „Naprawa organów” znajdują się także dokumenty firmy Berschdorf, po-
chodzące z czerwca 1931 r., na dostarczenie dmuchawy elektrycznej wraz z elementami potrzeb-
nymi do jej zamontowania. Całość kosztów opiewała na kwotę 450 marek. Z kolei w sierpniu 
tego samego roku ta sama firma opracowała kosztorys prac remontowych, łącznie ze strojeniem 
i intonacją, co opiewało na kwotę 695 marek. W kosztorysie widnieje ciekawy przelicznik wyra-
żony w dolarach amerykańskich, gdzie 1 marka = 10/42 U.S.A. Dollar (Arch. 3). Z tego wzglę-
du, jak wynika z jednego z pism, Carl Berschdorf odwiedził osobiście Miechowice 14 września  
1931 r. Jednak widocznie remont ten nie został zrealizowany, ponieważ w archiwum parafial-
nym zachował się kolejny kosztorys, z 11 stycznia 1932 r., w którym C. Berschdorf proponuje 
o wiele szerszy zakres prac remontowych. W tym przypadku znów jest podany przelicznik, ale 
już wyrażony w „czystym złocie”, gdzie 1 marka = 1/2790 kg Feingold (Arch. 3). 

Najprawdopodobniej i ten zaplanowany remont nie został zrealizowany, ponieważ w ar-
chiwum zachował się kolejny kosztorys, z 8 sierpnia 1939 r., a więc opracowany na parę tygo-
dni przed wybuchem II wojny światowej, który obejmuje odnowienie i rozbudowę organów 
w kościele Świętego Krzyża w Miechowicach. Tytuł tego dokumentu brzmi: Kostenanschlag 
für Instandsetzung und Erweiterung der Orgel der Kath. Pfarrkirche zum Hl. Kreuz Mechtal  O/S 
(Arch. 3). Organy o 2 manuałach i pedale miały zostać rozbudowane do 42 głosów. W drugim 
manuale miał zaistnieć realny super. Propozycja dyspozycji przedstawiała się następująco:
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Fot. 8. Widok prospektu organów firmy Schlag und Söhne z 1905 r.



Manuał I: Principal 16’, Principal 8’, Gedeckt 8’, Gemshorn 8’, Octave 4’, Quin-
tade 4’, Quinte 2 2/3’, Octave 2’, Cymbel 3 fach (1/2’, 1/3’ i 1/4’), Mixtur 5-6 fach 
(2’, 1 1/3’, 1’, 2/3’, 1/2’) oraz Trompete 8’.

Manuał II: Principal 8’, Flaut major 8’, Salicet 8’, Dolkan 8’, Singend Principal 4’, 
Doppelrohrflöte 4’, Nasat 2 2/3’, Schwiegel 2’, Terz 1 3/5’, Scharff 3-4 fach (pisz-
czałki z głosu Progression) oraz Krummhorn 8’.

Pedał: Principal 16’, Subbas 16’, Zartbass 16’, Octavbass 8’, Flautbass 8’, Choralbass 
4’, Blockflöte 2’, Posaune 16’.

Całkowity koszt prac według kosztorysu miał wynosić 9105 marek (Arch. 3, 2).

Zatem można przypuszczać, że propozycja przebudowania organów w kościele Świętego 
Krzyża w Miechowicach, zaproponowana przez firmę Berschdorf, pozostała jedynie jako kon-
cepcja, która nie otrzymała możliwości realizacji z powodu wybuchu II wojny światowej.

3. Organy firmy Schlag und Söhne z 1905 r.

Trwające aktualnie prace koncepcyjne nad remontem kościoła Świętego Krzyża, jak zosta-
ło to już zaznaczone, są prowadzone w wielu kierunkach. Jednym z nich jest plan dotyczący 
organów, aby w wyniku prac zaproponowanych w projektach w 2019 r. znalazł się także plan 
odtworzenia instrumentu z 1905 r. 

Jak już zostało wspomniane, nie zachowały się ani oryginalne dokumenty z czasu budowy 
organów, ani też żadne inne, włącznie z zapisami w kronice parafialnej, które potwierdzałyby 
dzieło firmy Schlag und Söhne. 
Dlatego prowadzone były od kil-
ku lat badania nad wyjaśnieniem 
proweniencji tych organów, któ-
re zakończyły swój żywot w  la-
tach  60. XX w. Badania okazały 
się owocne.

Na pierwszą cenną informa-
cję o organach z 1905 r. autor ni-
niejszego opracowania natknął 
się w listopadzie 2014 r., w czasie 
badań nad historycznym czaso-
pismem cecyliańskim zatytuło-
wanym „Cäcilia”, wydawanym 
we Wrocławiu od 1893 r. Było 
ono organem stowarzyszenia 
cecyliańskiego istniejącego na 
Śląsku i będącego częścią stowa-
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Fot. 9. Wykaz dyspozycji organów zachowanej w czasopiśmie „Cäcilia”



rzyszenia cecyliańskiego powstałego 
w Niemczech w połowie XIX w. (All-
gemeinen Cäcilien-Vereins.) Jego zało-
życielem i opiekunem przez długie lata 
był ks. Franz Xavier Witt (1834‒1888) 
(W. Kirsch 1995: 117‒119). Więk-
szość roczników pisma zachowała się 
w bibliotece uniwersyteckiej w Kolo-
nii (Universitäts- und Stadtbibliothek 
Köln) (F. Koenig 2015). 

Ważnym elementem opisywa-
nym w czasopiśmie były informacje 
o wybudowanych nowych organach 
różnych firm śląskich oraz różnego 

rodzaju reklamy firm organowych. I tak w jednym z numerów z 1906 r. natrafiono na wy-
kaz organów zbudowanych w 1905 r. przez firmę Schlag und Söhne. I tam właśnie widnieje 
informacja odnośnie do interesującego nas instrumentu. Obok innych są tam wymienio-
ne także organy zbudowane w kościele katolickim w Miechowicach, które liczą 26 głosów 
([b.a.] 1905: 20‒21).

Odkrycie tej cennej informacji stało się zachętą do dalszych badań. Ich konsekwencją było 
znalezienie w grudniu 2014 r. w innym roczniku tego samego pisma, tym razem w Bibliotece 
Narodowej w Lipsku (Deutsche National Bibliothek), kolejnych interesujących danych. Otóż 
w jednym z numerów z 1936 r. odnaleziono artykuł Georga Bartscha o organach w rejonie 
Bytomia. Artykuł ten jest opisem organów Bytomia oraz okolicznych kościołów leżących 
w granicach powiatu bytomskiego. Autor zamieszcza w nim podstawowe informacje o orga-
nach, a więc nazwisko budowniczego, lata budowy, a przede wszystkim dokładną dyspozycję 
każdego z opisywanych instrumentów. Wśród nich znajduje się także opis organów w Mie-
chowicach. Według autora, miały one 2 manuały i pedał. W tym momencie stało się też rzeczą 
wiadomą, że liczyły 26 głosów. Ich dyspozycja przedstawiała się następująco:

Manuał I: Principal 16’, Principal 8’, Gamba 8’, Gemshorn 8’, Gedackt 8’, Hohl-
flöte 4’, Octave 4’, Cornett 8’ 1-3 fach, Rauschquinte 2 2/3’ fach 2’, Mixtur 5 fach.

Manuał II: Liebl. Gedeckt 16’, Principal 8’, Salicet 8’, Portunal 8’, Aeoline 8’, Flaut 
Major 8’, Doppelrohrflöte 4’, Portunal 4’, Fugara 4’, Progress. harm. 2-3 fach, 
Oboe 8’.

Pedał: Principalbass 16’, Violon 16’, Subbass 16’, Doppelflöte 8’, Octavbass 8’, 
Posaune 16’.

Połączenia: Pedalkoppel/I, Pedalkoppel/II, Manualkoppel II/I.

Dodatkowe urządzenia: Piano, Mezzoforte, Tutti, Auslöser, Registraturaus-
schalter, Auslöser dazu, Jalousieschweller (G. Bartsch 1936: 70‒71).
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Fot. 10. Widok prospektu tymczasowych organów z 1968 r



Najprawdopodobniej organy miały pneumatyczną trakturę i stożkowe wiatrownice. Za-
tem odnalezienie w wyniku badań szczegółowych informacji na temat organów w Miecho-
wicach oraz zachowana w kronice parafialnej fotografia dawnego neogotyckiego prospektu 
pozwalają podjąć prace w kierunku odtworzenia dawnego instrumentu pod względem struk-
tury zewnętrznej i wewnętrznej.

4. Koncepcja odtworzenia organów

Odnalezienie cennych informacji odnośnie do kształtu organów zachęciło ks. prob. Bartło-
mieja Podhajeckiego, aby już wiosną 2015 r. zwrócić się z prośbą do prof. Juliana Gembalskiego 
z Akademii Muzycznej w Katowicach o opinię w tej sprawie, a także z prośbą o opracowanie 
wstępnej koncepcji odtworzenia organów na podstawie wyników badań. Dokument taki został 
opracowany już w kwietniu 2015 r. i stanowi podstawę do opracowania założeń projektu kon-
strukcyjnego oraz do wypracowania podstawowego kosztorysu prac.

W swojej opinii prof. J. Gembalski napisał: „Odtworzenie organów będzie ważnym etapem 
przywrócenia świetności zabytkowej świątyni, która wpisana jest w historię śląskiego Kościoła 
i w jego kulturę. Podjęcie skomplikowanej pracy na rzecz rewitalizacji obiektu kultury służącego 
mieszkańcom miasta i całego regionu nie będzie możliwe bez udziału środków finansowych ze 
źródeł publicznych” (Arch. 4).

Założenia wstępnego projek-
tu prof. J. Gembalskiego łączą 
w  sobie chęć odtworzenia in-
strumentu w  zewnętrznej formie 
z pewnym pragmatyzmem w od-
niesieniu do technicznej strony 
organów. W  tym przypadku nie 
chodzi bowiem o  wierną kopię 
organów Schlaga, ale o stworzenie 
nowych, dostosowanych do miej-
sca i  czasu, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu najnowszych osią-
gnięć w  dziedzinie budownictwa 
organowego. Projekt obejmuje 
więc budowę szafy i odtworzenie 
architektonicznego prospektu na 
podstawie zachowanej fotografii 
w  stosownych, uchwytnych na 
podstawie fotografii proporcjach 
(Arch. 1). Organy mają na powrót 
otrzymać 26 głosów rozdzielo-
nych na dwa manuały i pedał, ale 
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Rys. 1. Pierwsza próba wykonania rysunku technicznego  
prospektu organów z 1905 r. (mgr inż. Michał Siegmund)



przy lekko poszerzonym zakresie klawiatur, co stwarza lepsze warunki wykonawcze (w ma-
nuale do „g3”, a w pedale do „f1”). Pomimo że w historycznym instrumencie istniały zapewne 
wiatrownice stożkowe, to jednak ciekawa rozważenia wydaje się propozycja zastosowania wia-
trownic klapowo-zasuwowych z wykorzystaniem sterowania elektromagnetycznego. W tym 
wypadku nie chodzi tylko o kwestie brzmienia, ale trzeba również uwzględnić trwałość now-
szych rozwiązań i mniejsze koszty utrzymania w przyszłości, w porównaniu do wiatrownic 
stożkowych i traktury pneumatycznej. Przy decyzji wyboru nowszych rozwiązań w dziedzinie 
brzmieniowej istniałaby potrzeba przebadania innych instrumentów firmy Schlag und Söhne 
z tego samego okresu pod względem parametrów mających wpływ na brzmienie organów, jak 
menzuracja, materiały, szczegóły konstrukcyjne piszczałek,  wreszcie intonacja. W stosunku 
do dyspozycji projekt zakłada rozważenie kilku rozwiązań wariantowych, np. rozdzielenie 
głosu Raschquinte 2 2/3’ i 2’ na dwa samodzielne głosy, co poszerzy możliwość interpretacji 
muzyki organowej przez indywidualne wykorzystanie każdego z rzędów piszczałek. Innym 
możliwym rozwiązaniem jest włożenie do szafy żaluzyjnej całego manuału II, a nie tak, jak 
było w historycznym instrumencie ‒ tylko trzy głosy II manuału znajdowały się w szafie. Stół 
gry ma być odtworzony według innych stołów typowych w tym czasie dla firmy. Natomiast 
system powietrzny ma składać się z miecha magazynowego bez podawacza oraz dmuchawy 
elektrycznej (podawacz jest zbędny w przypadku zastosowania traktury elektromagnetycz-
nej). Choć i w tym względzie istnieje alternatywa zastosowania miecha pływakowego lub na-
wet dwóch niezależnych miechów. 

Zakończenie

Przybliżona skrótowo historia organów w kościele Świętego Krzyża w Bytomiu-Miecho-
wicach, w której brakuje jeszcze wielu ważnych informacji, pokazuje troskę osób odpowie-
dzialnych za organy, które są ważnym elementem wystroju, ale także mają ogromne znaczenie 
dla liturgii. Były zadbane, naprawiane, miały swój nadzór, a kiedy trzeba było je zmienić, zmie-
niano je na nowsze. To pokazuje, że i dziś troska rządców parafii o  organy jest sprawdzianem 
odpowiedzialności przed Bogiem i historią za to, co zostało nam, współczesnym, powierzone.

Dzieje kościoła w Miechowicach pokazują, że w zetknięciu z gospodarką i  „prawami 
rynku” pojawiają się problemy i doświadczenia, które są bezlitosne dla dzieł kultury i które 
budzą ogromne dylematy. Jednak świadomość ważności dzieł kulturowych powinna prze-
ważyć szalę na rzecz jednoznacznej decyzji o naprawie statyki kościoła, jego zewnętrznej 
bryły, wystroju, a także o odtworzeniu organów w ich historycznym wystroju z uwzględnie-
niem wartości użytkowej. Wszystko to powinno pociągnąć za sobą decyzję o zastosowaniu 
nowszych rozwiązań technicznych i podjęciu realizacji koncepcji opracowanej przez prof. 
Gembalskiego.

Na obecnym etapie istnieje pilna potrzeba przełożenia wstępnego projektu autorstwa prof. 
J. Gembalskiego na projekty techniczne, które powinny być uwzględnione jesienią 2019 r. 
i  ujęte w  całkowitym kosztorysie prac nad ratowaniem kościoła „miechowskiego”. W  tym 
względzie cenna będzie każda pomoc merytoryczna.
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SUMMARY 
The article presents the history of the organ in the church dedicated to the Holy Cross 

in Bytom-Miechowice and the concept of recreating in the temple a historical instrument 
from 1905. History of the organ in the church of the Holy Cross in Miechowice dates back 
to at least a  few centuries ago and concerns instruments found in the previous baroque 
church from the 17th century which was made famous by Fr. Norbert Bonczyk in the poem 
Old Church of Miechów from 1879. The earliest reports about the organ in Miechowice 
come from the visit protocols from the first half of the eighteenth century which mention 
the existence of 5-voice organ located on the music choir of the church. The studies on the 
church in Miechowice specify that the last organ in the so-called “old church of Miechów” 
was built in 1840 although no specific source is provided. Probably after the construction of 
the present church (the so-called new church) and its dedication in 1865, the organs were 
moved to the new temple. Archival research shows that at the end of the 19th century and 
at the beginning of the 20th century, the instrument was taken care of by, among others,  
T. Cieplik, once an organist of this church and later the founder of the musical conservatory 
in Bytom and a merchant, and E. Kurzer, an organ maker from Gliwice. The firm of Paul 
Berschdorf from Nysa also took part in renovating the organ in Miechowice. In the parish 
archives, bills have been kept which confirm the work of the mentioned people. Later, the 
organ was replaced with a new instrument. However, until 2014, it was not clear who its 
builder was and when it was built. The original documents were probably in the possession 
of the founders and they are not in the parish archives. It was only archival research abroad 
in Cologne and Leipzig in November and December 2014 (Universitäts- und Stadtbiblio-
thek Köln; Deutsche National Bibliothek Leipzig) which made it possible to establish that in 
1905 the new 26-voice organ was built in the temple by Schlag und Söhne company from 
Świdnica. The instrument survived until the 1960s. Thanks to the research, its exact dispo-
sition is known and we have learnt that the company of Carl Berschdorf also worked on the 
instrument offering in 1939 its full extension to 42 voices. This project, however, was never 
realized due to the outbreak of World War II.

In the 1960s, intensive work on removing the effects of mining damage was carried out in 
the church. Then, Schlag’s organ was dismantled and the case and the beautiful neo-gothic fa-
cade fitting the entire interior of the temple were destroyed. Fortunately, the only photograph 
of the Schlag organ prospectus has survived in the parish chronicle. In 1968, a  temporary 
instrument was built on the basis of the former organ which remains in use today.

Presently, further work is in progress being the next stage of saving the temple of the Holy 
Cross. First of all, the process of leveling the church must take place. A conception has the-
refore arisen that, in view of the need to completely renew the structure and interior of the 
temple, the historical 26-voice instrument from 1905 should be restored. An early project was 
prepared by Julian Gembalski from the Academy of Music in Katowice. Currently, work is 
underway to create technical and executive designs that are to be included in the overall cost 
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estimate of the planned temple revitalization project. The matter seems more urgent since the 
cost estimates are to be approved in November 2019.

The assumptions of the initial project by prof. J. Gembalski combine the desire to recreate 
the organ in its external form with a certain pragmatism in relation to the technical side of 
the instrument. In this case, it is not about making a faithful copy of Schlag’s organ, but rather 
a new instrument adapted to the place and time employing the latest achievements in the field 
of organ building. The project therefore includes the construction of the casing and having 
the architectural prospectus reconstructed in appropriate proportions based on the preserved 
photograph. The organ is to receive 26 voices divided into two manuals and pedal, but with 
a slightly widened range of keyboards which is to create better performance conditions for the 
music (up to “g3” in the manual and up to “f1” in the pedalboard). Although there were proba-
bly conical windchests in the historical instrument, it seems interesting to propose the use of 
electromagnetically operated slider and pallet windchests. What needs to be taken into acco-
unt is not only the sound but also the durability of newer techniques and lower maintenance 
costs in the future. Still, when deciding to employ newer technical solutions, the quality of the 
sound cannot be overlooked. Therefore, there is a need to examine other Schlag und Söhne 
instruments from the same period in terms of parameters affecting the sound of the organ like 
mensuration, materials used, construction details of the pipes, and finally their intonation.
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