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Słowo wstępne.
Aby godnie obchodzić 25-letni jubileusz kościoła świętej 

Trójcy, czyni się różne przygotowania. Do takich przygoto
wań należy też i niniejsze pisemko. Jestto kartka z dziejów
kościelnych Bytomia z najnowszej doby. Gdy miły czytel
niku weźmiesz książeczkę tę do ręki, to przesuną się przed 
oczami twemi czasy i postacie, na których wspomnienie serce 
twe żywiej zabije. Bo czas, w  którym powstawał nowy ko
ściół św. Trójcy, to czas walki, zwycięztwa i chluby! Bo po
stacie, które przeżywały  owe chwile, o których w  niniejszej 
książeczce mowa, to postacie śpiżowych mężów, mężów 
nauki i poświęcenia. S. p. ks. Szafranek, ta wielka i w spa
niała postać, ś. p. ks. Bontzek, ten tak wielce ukochany nasz 
nauczyciel i poeta, żyjący dziś jeszcze Wielebny ks. prałat 
Schirmeisen, owieńczony również laurem jubileuszowym, 
działali wówczas, krzepiąc i dźwigając ducha.

Oby książeczka ta przyczyniła się do poznania choć 
w  części tych czasów, w  których powstawała  świątynia P ań 
ska, która dziś święci swój jubileusz ćwierćwiekowy.

J. B.





W s t ę p .

Historya parafialnego kościoła św. Trójcy w  Bytomiu na 
Górnym Śląsku związana jest ściśle z historyą miejskiego 
starego kościoła parafialnego Najśw. Maryi Panny  w  Byto
miu. Dawniej istniał jeszcze obok kościoła parafialnego 
w  Bytomiu kościółek proboszczowski pod wezwaniem świętej 
Małgorzaty poza miastem. Z tego też powodu kościół Naj
świętszej Maryi Panny  dla odróżnienia od- kościoła świętej 
Małgorzaty nazywano miejskim parafialnym kościołem. Ta 
nazwa wśród ludu się u trzymała jeszcze do dzisiejszego dnia, 
chociaż właściwie już nie jest na miejscu. W prawdzie  istnieje 
jeszcze kościółek św. Małgorzaty poza miastem, lecz kościo
łem proboszczowskim nie jest. Dziś jest on już tylko kościół
kiem cmentarnym.

Miejsce, gdzie wznosi się teraźniejszy kościół św. Trójcy 
oraz probostwo, służyło dawniej od niepamiętnych czasów 
jako cmentarz dla parafii kościoła Najśw. Maryi Panny. P o 
nieważ dawniejsze miasto Bytom było bardzo małe, to cmen
tarz ten znajdował się już za miastem na tak zwanem Piekar-  
skiem przedmieściu. Na tym więc cmentarzu stał s ta ry  ko
ściółek (od 1620 r. do 1878 r.) cmentarny pod wezwaniem 
Przenajświętszej Trójcy. Świadczy o tern napis łaciński na 
kamiennym krzyżu, k tóry  stoi przed dzisiejszym kościołem 
w  kierunku wielkiego ołtarza. Napis ten łaciński brzmi po 
polsku: „Ku wdzięcznej pamięci hrabiego Henkla Donners-
marka, zmarłego dnia 4 października 1890 r. Tu znajdował 
się główny ołtarz starego w  1878 roku zniesionego kościoła 
św. Trójcy.“



Historya budowy nowego kościoła.
Historya budowy kościoła św. Trójcy jest bardzo cie

kawa. Jak powstała myśl budow y? Na to zapytanie da nam 
odpowiedź i objaśnienie pewien dokument, znajdujący się 
w  archiwum na probostwie przy  kościele Najśw. Maryi 
Panny. Dokument ten nosi napis: „Reparatura czyli raczej
nowa budowa kościoła św. Trójcy“. Z tego dokumentu do
wiadujemy się, iż s ta ry  kościółek św. Trójcy oraz mur na
około cmentarza potrzebował około 1865 roku bardzo konie
cznej naprawy, gdyż znajdowało się to wszystko w  opłaka
nym stanie, Dziwićby mogło, że ówczesny miejski pleban, 
k tóry  był równocześnie także proboszczem przy  kościółku 
św. Małgorzaty, ś. p. ks. Szafranek, ten nadzwyczajnie dzielny 
ksiądz, nie dbał o kościółek św. Trójcy. P rzyczyna  tego była 
następująca. Miasto Bytom naturalnie wskutek coraz więcej 
rozkwitającego przemysłu rozrastało się ciągle. Dawniejsze 
przedmieście Piekarskie wsiąknęło zupełnie do miasta. Tak 
więc cmentarz, k tóry  dawniej był za miastem, znalazł się 
w  ten sposób powoli w  środku miasta. To się różnym osobni
kom nie podobało i ci żądali, aby cmentarz przeniesiono gdzie
indziej znowu poza miasto. Ksiądz Szafranek zaś, (który zre
sztą sprzeciwiał się usunięciu i przeniesieniu cmentarza przy 
kościele św. Trójcy), był zdania, że jeżeli cmentarz ma być 
przeniesiony, to też niepotrzebnie dopiero narobionoby ko
sztów celem odnowienia i upiększenia kościółka oraz płotu 
cmentarnego. Koszta te nie tak ła twoby dało .się zresztą po
kryć. Takiego zdania był ks. Szafranek. Miasto więc po
większyło się, przedmieście Piekarskie wcielono do miasta
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i w  następstwie tego żądano przeniesienia cmentarza za mia
sto w  pole. Te by ły  też powody, iż dla utrzymania i upiększe
nia cmentarza nie czyniono od dłuższego czasu niczego, tak 
iż król. landrat Solger czuł się zmuszony podjąć na nowo 
układy w  celu odnowienia kościółka św. Trójcy, naznaczywszy 
dzień 25 września 1866 r. jako termin w  tej sprawie. Lecz ani 
ten, ani nowy, w  dniu 25 listopada odbyty termin 1870 r. nie 
zdołał przeprowadzić odnowienia kościoła. Deputowani ra 
czej stawili wniosek, aby na razie z odnowieniem kościoła 
św. Trójcy dano sobie spokój, lecz żeby natomiast przystą
piono niezwłocznie do sporządzenia rysunków i kosztorysów 
dla zupełnie nowej budowy kościoła gdyż przewidzieć na
leży, iż odnowienie bardzoby pomału postępowało naprzód.

I. Przygotowania do budowy nowego kościoła.

Od król. regencyi w  Opolu nadeszła dnia 30 stycznia 
1871 r. odpowiedź, iż, jeżeli obecnie podniesiono konieczność 
budowy nowego kościoła, musi być sporządzone orzeczenie 
rzeczoznawcy, z któregoby wynikać musiało, czy odnowienie 
kościółka starego już nie zaleca się i czy ewentualnie musi być 
zbudowany nowy kościół. Lecz, pisze regencya, nawet, gdy
by zalecało się budować nowy kościół, to jednak byłaby je
szcze kwestya, czy i w  jakim celu zachodzi wogóle konieczna 
potrzeba budowy nowego kościoła. Ale nawet, przypuści
wszy, że rzeczywiście zachodzić będzie konieczność budowy, 
to fiskus, chociaż jest patronem kościoła, nie będzie się przy
czyniał żadnemi datkami do pokrycia kosztów nowej budowy. 
Tak pisała regencya.

To też dnia 13 lutego 1871 r. zebrało się kolegium ko
ścielne, aby zająć stanowisko wobec powyższej odpowiedzi 
król. regencyi. Na zebraniu przechodzono punkt za punktem. 
Co do konieczności budowy nowego kościoła kolegium ko
ścielne poparło swe w yw ody  piśmienne orzeczeniem król. bu
downiczego Hanniga z Bytomia, i policyjnemi zarządzeniami, 
na skutek których kościółek św. Trójcy musiano już dnia 
22 lipca 1864 r. zamknąć. W  piśmie do regencyi powiedziano



dalej, iż przeludnienie powiatu Bytomskiego pociąga za sobą 
równocześnie przeludnienie kościołów parafialnych oraz szkół 
w  powiecie Bytomskim i okolicy. S ta tystyka  to udowadnia 
w  zupełności. Tu przypomniało kolegium kościelne, jak pro
boszcz musiał przedsięwziąć już trzy  razy dzielenie parafii 
Bytomskiej. Mianowicie u tworzył parafię Królewskohucką, 
kuracyę na Goduli i kuracyę w  Eintrachthucie. Lecz pomimo 
to Bytomska parafia wskutek ciągłego wzrostu ludności i ka
tolicyzmu obejmowała wciąż przeszło 17 000 dusz z Bytomia, 
Rozbarku, Górecka, gruntów szpitala św. Ducha, młyna Piłko- 
wego, Szombierek, Orzegowa i Łagiewnik. Aby tej wielkiej 
liczbie parafian umożliwić sposobność zaspokojenia’ potrzeb 
duchownych w  kościele parafialnym, proboszcz co niedzielę 
i święto odprawia trzy  nabożeństwa przed południem przy 
pomocy 4 kapelanów, których musi z własnej kieszeni u trzy
mywać, gdyż ani patron, ani kasa kościelna, ani gmina nie 
udziela n a  to żadnej zapomogi pieniężnej.

W  dalszym ciągu swej piśmiennej odpowiedzi wskazało 
kolegium kościelne na to, iż przy każdym nabożeństwie pa
nuje taki niebezpieczny tłok przy wchodzeniu i wychodzeniu 
z kościoła, iż nawet pomimo czuwania policyi kościelnej nie 
można zapobiedz czasem nieszczęściu. Kto w ierzyć nie chce, 
może się sam przekonać. Kolegium prosiło dalej o usunięcie 
tego nieznośnego stanu rzeczy, nieznośnego zarówno dla pol
skich jak i niemieckich parafian. Kolegium kościelne widzi 
jedyną możliwą drogę wyjścia z tego położenia w  tern, iż 
przez zamianę lub kupno kościół protestancki przejdzie na 
własność parafii katolickiej. Jeżeliby zaś ewangelicy swego 
kościoła nie chcieli odstąpić katolikom, to przynajmniej kole
gium żąda, aby pozwolono kościoła ewangelickiego używać 
także do katolickich nabożeństw. W  zamian za to mają otrzy
mać ewangelicy kościół św. Ducha, k tóry dla garstki prote
stantów zupełnieby wystarczył,  naw et w  razie wzrastania 
liczby protestantów, podczas gdy niemiecka część katolickiej 
parafii już taka jest liczna, iż nawet sekularyzowany kośció
łek Minorytów jużby chyba nie wystarczył.  Kościółek św.
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Małgorzaty oraz kościółek św. Trójcy nie mogą, jak się już 
przekonano, pomieścić dziesiątej części parafian, choćby na
wet kościółki te były  w  stanie dobrym.

Z tego więc powodu, pisze kolegium kościelne, musimy 
wciąż na nowo podnosić żądanie, aby zamiast odnawiać i po
prawiać lichy i mały kościółek, zbudowano nowy, obszerny 
kościół jako drugi parafialny lub kuracyalny, w  którym od- 
bywaćby się mogły nabożeństwa mianowicie też dla nie
mieckiej części katolickiej parafii.

Co do kosztów, to by łyby  o tyle mniejsze, że nowy ko
ściół stanąłby na tern samem miejscu co stary, więc w środku 
cmentarza, zamkniętego już zresztą dnia 20 września 1865 r.

Koszta samej budowy ponosić musi po części także fiskus 
jako patron, gdyż jest jedynie zwolniony z kosztów repara- 
cyjnych.

W  końcu kolegium kościelne upraszało landrata, aby za
wezwał król. budowniczego Hanniga i miejską deputacyę bu
dowlaną do ponownego wystawienia rzeczoznawczego 
oświadczenia, iż zachodzi konieczność budowy nowego ko
ścioła.

Skutek tego oświadczenia był ten, iż król. regencya za
wezwała  parafię, aby w ybrała  przedstawicieli, upoważnio
nych do dawania oświadczeń w  imieniu parafii o konieczno
ści budowy nowego kościoła oraz w  jaki sposób spatrzeć 
potrzebne pieniądze. Dnia 18 sierpnia 1871 r. w yznaczył lan- 
drat Solger jako termin w yborów  dzień 3 listopada 1871 r. 
o godz. 10 w  katolickiej szkole. W ybrano jako przedstawi
cieli: 1) radcę zdrowia dr. Heera, 2) restauratora Lukacza, 
3) p. Garusa, 4) radnego miasta Kohlsdorfera, wszystkich 
z Bytomia; 5) posiedziciela Skórę z Rozbarku, 6) posiedzi- 
ciela Lampkę z Rozbarku, 7) sołtysa Raka z Średnich Łagiew
nik, 8) sołtysa Cygana z Szombierek.

Ci też przedstawiciele dnia 23 stycznia 1872 r. dali swe 
orzeczenia w  imieniu kościelnej gminy odnoszące się do bu
dowy kościoła. Gdy orzeczenia te zakomunikowane zostały 
Król. regencyi, zażądał książęco - biskupi generalny urząd



wikaryalny, aby podano ówczesną liczbę parafian, celem 
stwierdzenia, w  jakiej wielkości ma być budowany nowy ko
ściół. Temu żądaniu zadosyć uczyniło kościelne kolegium, 
donosząc w  piśmie, podpisanem przez ks. prob. Szafranka, 
Wermunda i Klehra, do urzędu wikaryalnego, iż liczba dusz 
parafii Bytomskiej wynosi 22 427.

Teraz zaczęły się pomiędzy władzą biskupią i Król. re- 
gencyą długotrwałe pertraktaeye o wielkości kościoła. Z tych 
pertraktacyi wynika, iż książę - biskup dr. Henryk Forster 
był zdania, że nowy kościół musi pomieścić 4 500 osób, gdy 
tymczasem Król. regencya oświadczyła, iż w ysta rczy  kościół 
zbudowany na 3000 osób.

W ezw any  do ponownego oświadczenia, jaki wielki ma 
być now y kościół, ks. prob. Szafranek w  długim liście, w y 
stosowanym do ks. biskupa opisał jak wielce parafia bytom
ska cierpi z powodu braku jeszcze jednego kościoła. Ksiądz 
Szafranek pisze, iż powiatowe miasto Bytom zwiedzane by
w a zwłaszcza w  niedziele i święta przez wiele obcych ludzi 
z całej okolicy. 30 do 40 tysięcy ludzi znajduje się w tedy  
na ulicach i placach miasta. Obcy ci przychodzą w  olbrzy
miej większości także do kościoła i znajdują się w  nim prę
dzej niż parafianie Bytomscy. W śród tych niezliczonych ob
cych ludzi, którzy coprawda w  dzień powszedni są nieliczni, 
lecz za to w  niedziele i święta w  olbrzymich masach napły
wają do powiatowego miasta Bytomia, podpada oddawna 
przeważna ilość niemieckiej narodowości. P raw ie  każdy po
ciąg obu linii kolejowych przynosi całe rodziny i karaw any  
robotnicze, które się coraz częściej osiedlają naokół Bytomia. 
Jeżeli zaś ci osadnicy ze swego niemieckiego kraju pochodze
nia, przynieśli ze sobą choć iskierkę religii, w tedy  odczuwają 
tu w  okolicznych parafiach brak niemieckich kazań, śpiewów 
i modlitw. Jeżeli zaś dowiadują się, iż w  Bytomiu są nie
mieckie nabożeństwa, wtenczas z natury rzeczy ci Niemcy 
z całej okolicy spieszą do bytomskich kościołów na nabożeń
stwo. W tedy  atoli kościół nie pomieści tych obcych i zara
zem swoich parafian. Nie powinno tedy chodzić o parę me-
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trów kw adratowych więcej, lecz powinno się zbudować ko
ściół obszerny, wielki, zwłaszcza, że trzeba i to zważyć, iż 
ludność bytomskiej okolicy mnoży się w  sposób olbrzymi 
i wnet liczba mieszkańców będzie trzykroć tak wielka, jak 
obecna.

Naostatek (pisze ks. prob. Szafranek w  podaniu) nie brak 
głosów, które w  przewidzeniu wielkiej przyszłości Bytomia 
głośno proszą o stawienie z mojej strony nacisku, iżby nowy 
kościół był zbudowany na 8 000 osób. Do tego żądania przy
łączyłbym się i ja, lecz obawiając się, aby przez to budowy 
nie zwlekano, obstaję w  interesie przyspieszenia budowy 
przy tak małem żądaniu. Podp. ks. prob. Szafranek.

Do tęgo podania dołączył ks. prob. Szafranek, celem po
parcia jeszcze rzeczoznawcze orzeczenia czterech członków 
kolegium kościelnego, które brzmiały jak następuje:

„Zważywszy rozkwitający przemysł w  bezpośredniej 
bliskości miasta Bytomia, można przypuszczać, iż nowy ko
ściół wkrótce będzie również tak przepełniony, jak stary. 
Dlatego według mego zdania powinno się zaraz z góry sta
rać o pobudowanie wielkiego kościoła, gdyż późniejsze prze
budowy i dobudowania zawsze by łyby  nie najlepsze.

Moje zdanie jest takie: Obliczyć kościół now y na 5 000
osób.

Jeżeli jednak przez takie żądanie projekt budowy został
by zakwestyonowany, to zgodziłbym się też na kościół 3 000 
dusz.

B y t o m ,  dnia 13 czerwca 1872 r.
N o w a k ,  g łówny rendant.“

„Według mego zdania musiałby nowy kościół być obli
czony na conajmniej 5 000 osób, a więc musiałby otrzymać 
wielkość naszego kościoła parafialnego.

Jeżeli zaś miałoby trw ać  kilka lat, zanimby z budową 
rozpoczęto, wtenczas proponowałbym nawet, aby kościół 
zbudowano w  jeszcze większych rozmiarach, ponieważ do



świadczenie uczy, iż nowe kościoły jak w Król. Hucie i Za
brzu, zaraz po zbudowaniu okazały się już za małe.

Zw ażyw szy  rozrost Bytomia i najbliższej okolicy, zw a
żyw szy  że będzie uczęszczało do kościoła conajmniej 5 000 
osób, mogłoby się łatwo to samo zdarzyć co w Król. Hucie, 
i Zabrzu. Dlatego radzę jeszcze raz, aby conajmniej na 5000 
lub lepiej jeszcze, ze względu na wzrost miasta, aby na wię
cej jeszcze osób now y kościół był obliczony.

B y t o m ,  dnia 13 czerwca 1872.
A' K l e  h r, majster murarski.“

.,Do poprzednich orzeczeń przyłączam się w  zupełności, 
to znaczy, nowy kościół powinien być zbudowany conajmniej 
na 5 000 osób. W  e r m u m d, mydlarz.“

„Pomimo, że moi koledzy zgadzają się na 5 000 osób, to 
jednak na tę liczbę ja zgodzić się nie mogę, gdyż kościół, 
obliczony na taką liczbę, byłby za mały. Jeżeli chcianoby 
na dłuższy czas uczynić zadość wymaganiom duszpaster
stwa, to kościół musi być zbudowany na conajmniej 8 000 
osób, gdyż miasto Bytom w  obecnym czasie wzrasta  rocznie 
o 1 200 dusz, przyczem nie wliczono jeszcze dość wielkich 
miejscowości należących do naszego kościoła.

K 1 a k 1 i k mistrz masarski.“

Jak to podanie skutkowało, wykazuje to, iż Król. landrat 
w ystosow ał do wszystkich katolickich probostw powiatu By
tomskiego już w  dniu 19 cze rw ca  1872 następujące zawez
wanie.

„Aby módz postarać się o odpowiednie uwzględnienie 
duszpasterskiej potrzeby dla niemieckich katolików, żyjących 
wśród ludności polskiej w  mniejszości, koniecznem jest w y 
słanie statystycznego poglądu według załączonego szematu.“

Dnia 23 czerwca 1872 r. doniósł kontroler katastrowy 
Fuchs, iż na skutek zlecenia Król. landrata, poczyni pomiary



cmentarza przy kościele św. Trójcy, przyczem mianowicie 
mierzyć będzie te groby, które jako z nowszych czasów po
chodzące muszą być przy budowie ochraniane.

Gdy tak konieczność budowy drugiego kościoła w  Byto
miu nietylko gruntownie, lecz także skutecznie została udo
wodniona, pomyślano też teraz o stworzeniu lub zebraniu ko
ścielnego funduszu budowlanego. Tymczasem wybuchła tak 
zwana walka kulturna Dlatego generalny dyrektor Erbs jako 
przewodniczący zaprosił kolegium kościelne i zastępstwo 
gminne na środę dnia 26 lutego 1873 przed południem o godz. 
11 do swej kancelaryi na konferencyę, w  której miano obra
dować nad zbieraniem, pomnożeniem i złożeniem na procenta 
pieniędzy kościelno - budowlanych. Jak wynika z zapisków 
prob. Szafranka oraz z pisma magistratu z dnia 2 maja 1873, 
uchwalono na tej konferencyi pobierać w  mieście Bytomiu 25 
proc. podatku kościelnego i zebrane oraz wpływające pienią
dze zaraz składać w  śląskim towarzystw ie  kredytowem na 
3V2 proc. Dalszą historyę budowy kościoła przedstawiają 
akta, znajdujące się przy archiwum w  kościele św. Trójcy.

Ponieważ Król. regencya w  sierpniu zgodziła się na żą
danie J. E. ks. biskupa, iż now y kościół pomieścić musi 5000 
osób, tedy przedstawiciele mogli już w  październiku tego sa
mego roku przystąpić do kwestyi budowiska pod nowy ko
ściół. Dawniej jako budowisko miano na oku miejsce kaplicy 
św. Jacka .  Lecz gmina Rozbarska zgodzić się nie chciała. 
Również propozycyę budowniczego powiatowego, zbudować 
kościół naprzeciwko gimnazyum, musiano odrzucić, gdyż na
bycie tego budowiska byłoby kosztowało 20 000 talarów. 
Zresztą główny posiedziciel tego gruntu, Guttman, oświadczył 
z całą stanowczością, iż swego gruntu nie sprzedałby na ten 
cel pod żadnym warunkiem. Oświadczono się tedy za cmen
tarzem przy kościółku św. Trójcy. W prawdzie  powiatowy 
budowniczy Hannig zaproponował jeszcze później targowisko 
przy ul. Błotnicy w  pobliżu dawniejszej nowo zbudowanej 
szkoły dla dziewcząt. Lecz tu znowu magistrat nie zgodził 
się na to ze względu na plan zabudowania miasta.
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Również i Najprzew. ks. biskup Henryk oświadczył się 
dnia 8 czerwca 1872 po gruntownem zbadaniu spraw y przez 
swego komisarza Marxa (sufragana obecnego) za cmentarzem 
przy kościółku św. Trójcy. Ponieważ grunt budowlany tego 
budowiska uznany został jako dobry, przeto Król. regeneya 
dnia 23 lutego 1874 zarządziła wypracowanie rysunku.

Ponieważ w  roku 1873 i 1874 fundusz budowlany kościoła 
wzrósł na 9 000 talarów, postanowiła kościelna deputacya bu
dowlana w  styczniu 1875 r. zaniechać dalsze pobieranie skła
dek na budowę kościoła, ponieważ ze względu na to, iż przy 
obecnym stanie rzeczy minie bądźcobądź jeszcze kilka lat, 
zanim pieniądze zostaną użyte. Pan  Wermund wypowiedział 
się jako członek kolegium kościelnego za dałszem pobieraniem 
10% i oświadczył, że zamierzone użycie majątku z probostwa 
przeznaczone na utrzymanie duchowieństwa jest niewłaściwe 
i niedozwolone. Na zapytanie powiatowego budowniczego, 
odnoszące się do stylu, w  jakim kościół ma być zbudowany, 
oświadczono się pomimo znacznie większych kosztów za go
tyckim stylem z sklepieniem.

Tymczasem w  rozwoju historyi budowy zaszedł wskutek 
niekorzystnych stosunków czasowych pożałowania godny za
stój. Dnia 7 maja 1874 zmarł ks. prob. Szafranek. W skutek 
wybuchu walki kulturnej nie było ani mowy o obsadzeniu 
probostwa. Ustawą z dnia 20 czerwca 1875 r. powierzono 
zarządzanie kościelnym majątkiem zarządowi kościelnemu 
oraz zastępstwu gminnemu. Ustawą z dnia 22 kwietnia 1875 
roku zatrzymano duchownym pensye. Był to smutny czas, 
w  którym kapelan ks. Bontzek wypowiedział przed landra- 
tem te słowa: Ten, k tóry  kruki żywi, ten i nas „czarnych44
będzie żywił.

W prawdzie Król. landrat von Wittken przesłał dnia 24-go 
czerwca 1876 r. przewodniczącemu zarządu kościelnego, dy
rektorowi generalnemu Erbsowi projekt budowy nowego ko
ścioła, lecz oświadczył zarazem: Muszę i tu znowu wypo
wiedzieć moje już dawniej głoszone zdanie, iż uważam zbu
dowanie nowego kościoła w  Łagiewnikach za potrzebniejsze,



aniżeli w  Bytomiu, i że ewentualnie cmentarz przy kościele 
św. Małgorzaty dla zbudowania drugiego katolickiego ko
ścioła uważam za odpowiedniejszy, aniżeli cmentarz przy ko
ściółku św. Trójcy. W  lutym 1877 r doszło naw et tak dale
ko, iż zarząd kościelny był zdania, że zw ażyw szy  położenie 
katolików wskutek wybuchniętej walki z rządem i zw aży w 
szy biedę wśród ludności należy na razie zatrzymać się z bu
dową kościoła.44 W  marcu tego samego roku zastępstwo 
gminne przyłączyło się do tej uchwały zarządu kościelnego. 
Dnia 26 marca 1878 r. otrzymał rendant kościelny Schwiese 
zlecenie, iż ma z śląskiego gospodarczego banku w e  W rocła
wiu fundusz kościelno-budowlany wycofać i to w  celu na
bycia hipoteki. W prawdzie zastępstwo gminne na początku 
1880 r. usiłowało sprawę budowy kościoła na nowe w prow a
dzać tory, lecz usiłowanie to rozbiło się o kwestyę, w  jaki spo
sób otrzymać odpowiednie środki.

Pod przewodnictwem radcy zdrowia p. dr. Heera zajął 
się tedy zarząd kościelny gruntownie sprawą spatrzenia po
trzebnego funduszu budowlanego. Rozważono i uchwalono 
po części, wziąć z majątku probostwa 60 000 mk., dalej pobie
rać ponowny podatek kościelny 20% podatku państwowego, 
i spowodować fiskusa jako patrona do ponoszenia jednej trzeci 
kosztów budowy. Nawet poproszono nauczyciela gimnazyal- 
nego dr. Bróckerhoffa, aby w ypracow ał plan loteryi na rzecz 
budowy kościoła. Na podanie do ministra dla spraw eduka- 
cyjno-duchownych i medycynalnych odpowiedział rząd dnia 
20 listopada 1881 r., iż zarząd kościelny ma swych praw  co do 
ponoszenia jednej trzeciej części przez fiskusa dochodzić na 
drodze prawnej Naturalnie zaniechano tego. Ostatecznie 
uchwalono zaciągnąć pożyczkę 150 000 mk. Prowincyonalna 
kasa pomocnicza dla Śląska jest jeszcze dziś wierzycielką pa
rafii. Tymczasem zmarł książę-biskup Henryk Forster  (dnia 
20 października 1881), a następcą jego został książę-biskup 
Robert Hercog.

W  marcu 1882 znowu zajęto się energicznie przygoto- 
wawczemi pracami do budowy kościoła. Z dwóch przedło-



żonych przez budowniczego Jakisza rysunków jeden później 
wykonano w  kościele w  Siemianowicach, drugi przyjęto dla 
kościoła św. Trójcy w  Bytomiu i też go wykonano tak jak 
dziś widzimy.

Dnia 24 lipca 1882 wybrano kom-isyę budowlaną, do któ
rej należeli: 1) kapelan ks. Bontzek, 2) radca miejski W er- 
mund, 3) budowniczy Jakisz, 4) ks. kapelan Schirmeisen, 
5) radca sądu ziemiańskiego Griitzner.

Następnie w ystosowano do Najprzew. ks. biskupa trzy 
podania: 1) o udzielenie pozwolenia na budowanie; 2) o udzie
lenie zapomogi pieniężnej do kosztów budowy, mającej w y 
nosić według obliczenia około 280 000 mk.; 3) o utworzenie 
kuracyi. Również udano się do policyi z prośbą o udzięlenie. 
konsensu na budowę.

W net też zaczęły nadchodzić różnego rodzaju podania 
i prośby, dotyczące budowy, z których jedna zasługuje jako 
ciekawość na opowiedzenie. Oto pewien rzemieślnik zgłosił 
się jako stróż dla budowy nowego kościoła, prośbę zaś uza
sadnił tern, iż ma kuzynkę zmarłego ks. proboszcza Szafranka 
za żonę, która swego czasu na probostwie była zatrudniona. 
Więc jemu się z tego powodu należy też miejsce przy nowym 
kościele conajmniej jako stróż!!

Prace  murarskie powierzono majstrowi murarskiemu 
Klehrowi.

Tymczasem komisya budowlana starała się także we 
wszelki sposób o podwyższenie funduszu budowlanego. I tak 
wpłynęło z różnych nadwyżek za zgodą urzędu generalno- 
wikaryalnego 3218,76 mk. Znalazło się także kilku dobro
czyńców. Tak przeznaczyła zmarła dnia 14 stycznia 1884 r. 
służąca Karola W róblówna 90 mk., a zmarły dnia 23 sierpnia 
1885 r. posiedziciel Andrzej Pietrowski przekazał 300 mk. na 
budowę nowego kościoła.

Udano się również z prośbą do funduszu wolnych kuksów.- 
Lecz otrzymano odmowną odpowiedź.





Nowy kościół św . Trójcy



II. Położenie kamienia węgielnego.
W poniedziałek po niedzieli św. Trójcy, dnia 21 maja 

1883 r. rano o godzinie 8 przechodziła ulicą uroczysta proce- 
sya z kościoła Najśw. Panny Maryi na cmentarz przy ko
ściółku św. Trójcy celem uroczystego położenia kamienia w ę 
gielnego. Duchowieństwo, członkowie magistratu, zarządu 
kościelnego i zastępstwa gminnego weszli na rusztowanie do 
wnętrza budującego się kościoła, podczas gdy tysiączne rze
sze ludu zalegały cmentarz. Po wygłoszeniu niemieckiego 
kazania przez administratora ks. Bontzka nastąpiło poświę
cenie kamienia węgielnego według obrządku kościelnego. Do
kument budowlany, napisany w  łacińskim, polskim i niemieckim 
języku, zamknięty w  szklanym cylindrze, tak aby powietrze 
nie miało dostępu, złożony został do wydrążonego kamienia, 
a ten znowu został zamknięty przez cementową płytę. Na
stąpiły teraz ze strony duchowieństwa, nadburmistrza dr. Brii- 
ninga, budowniczego Jakisza, radcy sądu ziemiańskiego Griitz- 
nera i reszty członków zarządu kościelnego i zastępstwa gmin
nego zwykłe trzy  uderzenia młotkiem w  owieńczony kamień 
węgielny.

Włożony do kamienia węgielnego dokument brzmi po pol
sku jak następuje:

„Miejsce bowiem jest ziemia święta (Ex. 3, 5), nie jest tu 
inszego nic, jedno dom Boży a brama niebieska (Gen. 28, 17)! 
W  rzeczywistości, święta ziemia, bo jestto proch i popiół ciał 
zmarłych wiernych, cmentarz to od niepamiętnych czasów. 
Gdy bowiem cmentarz okalający nasz miły kościół parafialny 
stał się za ciasny, nabyto to oto pole obszerne, aby w  odpo
wiedni sposób zadość uczynić parafii wzrastającej z roku na 
rok. I wielka jest liczba tych wiernych, k tórzy w  ciągu stu
leci, upłynionych od owego czasu, po przebytej ziemskiej piel
grzymce tu znaleźli ostatni swój odpoczynek, aby to, co jest 
u nich śmiertelnem przyoblekło nieśmiertelność. (1 Kor. 15, 53.)

Ponieważ jednak sprawiedliwą jest rzeczą żądać, aby ci, 
którzy za życia kroczyli śladami Chrystusa, także i po śmierci
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nie byli odłączeni od niego, przeto zbudowano na tym cmen
tarzu w 1620 r. kościółek na cześć Przenajświętszej Trójcy. 
I stała więc ta Matka pośród swych około niej spoczywają
cych dzieci.

Jakże więc musi się podziwiać pobożny umysł i żyw ą 
wiarę starych, dawnych czasów! Bo Bytomianie, chociaż zu
bożali, nie chcieli zaniechać dawno powziętego zamiaru budo
wania. Woleli raczej zaciągnąć od magistratu Tarnogórskiego 
600 ta larów pożyczki, niż patrzeć obojętnie na to, jak żyjący 
i zmarli ich współbracia cierpieli brak domu Bożego, tej b ra 
my niebieskiej.

Jak się od tego czasu zmieniły stosunki! Bo nietylko 
wygrzebano z ziemi spoczywające zwłoki, o ile nie były  już 
zupełnie rozsute w  proch, lecz i kościółek sam zniknął. P o 
stanowiono go bowiem znieść.

Czy działo się to może dlatego, że tu już zabrakło kato
lików, lub nie ma katolickich nabożeństw? O nie dlatego! 
Przeciwnie!

Wciąż wzras ta  i wzmacnia się prawdziwie chrześciańskie 
czucie i myślenie, nadzieja dóbr tamtego świata, i w  tych tak 
marnych czasach. Nasz Górny Śląsk burzy kościoły chyba 
dlatego, aby zbudować większe i wspanialsze. Jak więc 
zmarli powstaną niezepsuci i zmienieni będą (bo śmiertelność 
musi się przeoblec w  nieśmiertelność, 1 Kor. 15, 53), tak też 
nasz s ta ry  kościółek w  roku 1878 niby umarł i został pogrze
bany, lecz jednak, jak mocno wierzymy, powstanie od dziś za 
trzy  dni roczne, obszerny i bogato wyposażony, i to nie znowu 
jako kościółek poboczny, lecz nibyto jak matka przyszłej dru
giej parafii.

Bo, że wszystkie te masy naszej dzisiejszej parafii w  je
dnej jedynej, choćby w  największej świątyni miejsca mieć nie 
mogą, to łatwo każdy uzna, kto rozważy sobie, co to w szy 
stko należy do tego kościoła parafialnego. Więc: Miasto 
z 18 000 katolików, Rozbark z prawie 4000, Górne i Średnie 
Łagiewniki z razem 3500, Szombierki z 1200, więzienie z około 
500 więźniami, batalion wojska z około 350 żołnierzami kato-
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lickimi, razem więc z około 30 000 dusz. W  poprzednim roku 
w tej parafii pochrzcono 1300, pogrzebano 950 osób, związano 
Sakramentem małżeństwa 250 par, rozdzielono komunii 680 
dziatkom przystępującym po raz pierwszy do komunii świętej. 
Ostatnich Sakramentów św. rozdzielono w  obu tutejszych la
zaretach i innym chorym w  parafii w  900 wypadkach, a ko
munii świętych udzielono wogóle 48 350. Dziatwa szkolna po
biera naukę w  78 klasach elementarnych od 74 nauczycieli 
i nauczycielek.

Jeżeli więc ta olbrzymia trzoda ma być dobrze kiero
wana, a więc jeżeli tak trudne zadanie ma być dobrze roz
wiązane, w tedy  nie w ystarcza  ani jedyny kościół parafialny, 
ani wogóle nie zdołają podołać niewystarczające siły pięciu 
tylko duchownych. Dlatego ogólnie zapanowało zdanie: 

Zbudowany być musi drugi kościół, wielka parafia musi 
być rozdzielona, druga parafia musi być kościelnie utworzona.

Nad czem już więc dawno i kilkakrotnie rozmyślano 
i obradowano, to właśnie teraz zostaje wprowadzone w  czyn, 
a to, jak się zdaje, wśród bardzo pomyślnych warunków. Bo 
nasz Najprzewielebniejszy książę-biskup W rocławski Robert 
podarował z funduszów zebranych przez swego spoczywają
cego w  Panu poprzednika Henryka II i przeznaczonych na 
cele kościelne, 30 000 mk. Parafia zaś, widząc taki wzniosły 
przykład ofiarności, postanowiła, do 4000 mk., dotychczas na 
ten cel zebranych, zaciągnąć jeszcze 150 000 mk. z prowincyo- 
nalnej budowniczej kasy  pomocniczej pod takimi warunkami, 
iż cały dług am ortyzowany zostanie w  ciągu 30 lat. Znajduje 
się więc w  parafialnej kasie budowlanej: 150 000 mk. poży
czonych, 40 000 mk. zebranych i 30 000 mk. podarowanych 
przez Najprzewielebniejszego ks. biskupa Wrocławskiego. 
Mamy jeszcze tę nadzieję, iż pobożni parafianie chętnie dadzą 
jeszcze to, co będzie potrzeba do wykończenia całości. Tak 
więc po przedłożeniu rysunków przez doświadczonego pry
watnego budowniczego Paw ła  Jakischa, po przyjęciu tychże 
rysunków przez zastępstwo parafialne i po udzieleniu pozwo
lenia przez Przewielebny urząd książęco-biskupi, postano-



wiono, na cześć i chwałę Boską i ku dobru parafii, przedsię
wziąć nareszcie to wielkie dzieło budowy kościoła. W  święta  
św. Augustyna, dnia 28 sierpnia roku zeszłego otworzono 
pierwsze groby; wnet zaczęto kopać fundamenta i kolosalne 
m ury kamienne wyrosły  z podziemi! Ponieważ atoli tymcza
sem nadeszła zima, spoczywało wielkie to dzieło roku 1882.

Dziś atoli, w  roku zbawienia 1883, więc w  6 roku ponty
fikatu wielkiego Leona XIII, a w 2 roku księcia-biskupa W ro 
cławskiego Roberta, w  22 roku króla Wilhelma I pruskiego, 
w  10 roku po śmierci nieodżałowanej pamięci proboszcza Jó
zefa Szafranka, za czasów landrata Edmunda von Wittken, 
gdy Jerzy  Briining pierwszym burmistrzem, Norbert Bonczek, 
Reinhold Schirmeisen, Franciszek Klein, Norbert Mattern, 
Ignacy Gałuszka byli kapelanami w  Bytomiu, w dniu święta 
św. Feliksa z Kantalicio, w  poniedziałek po niedzieli świętej 
Trójcy, dnia 21 maja bowiem, poświęcono mury, wzniesione 
pod kierownictwem wymienionego już budowniczego Jakisza 
przez majstra murarskiego Wojciecha Klehra. Poświęcony 
kościelnie kamień węgielny zaś, po otrzymaniu uniżenie upro
szonego pozwolenia od Najprzewielebnieiszego ordynaryusza, 
ja, Norbert Bonczek, administrator probostwa, w  obecności 
Przewielebnego kleru miejscowego, prześwietnego magistratu 
miasta i członków świeckiego zarządu kościelnego, których 
nazwiska poniżej będą podane, wśród wielkich tłumów para
fian, włożyłem według przepisów kościelnych do fundamen
tów. Ty  ale, Przenajświętsza Trójco, której zmiłowanie bez 
granic, której miłość i dobroć bez końca, spojrzyj łaskawie na 
nas, na twoją małą trzodę, na twych pokornych sługów, jak 
tu tłumnie zebrani jesteśmy. I chociaż wewnętrznie za trwo
żeni z powodu burz, jakie się srożą naokoło kościoła ze w szy
stkich stron w tych nieszczęsnych czasach i zewnętrznie uci
skani przez znoje, biedę i niedomaganie, to. jednak prawie że 
nie możemy powstrzymać łez od radości, iż nareszcie masy 
kamienne tej tak długo upragnionej budowy widzimy się pod
nosić. O mury, wzniesione, przez ludzi, przez Boga pobło
gosławione, rośnijcie, dźwigajcie się, Bogu na chwałę, nam na



pożytek! Ponieważ atoli ten daremnie się trudzi, kto odważy 
się budować bez Boga, przeto buduj ty, Najświętszy, T rz y 
krotny Boże, tak ten m artw y  kamień jak też nas, tw e  żyw e 
świątynie. Mieszkaj w  nas i pozwól, abyśmy i my raz mogli _ 
mieszkać w  tobie. A jeżeli m y teraz płaczemy z radości, w i
dząc, jak twój ziemski przybytek się podnosi, tak niech za
kończy się nasza radość przy oglądaniu twego niebieskiego 
majestatu, w  owej Ojczyźnie, która już nie buduje świątyń, 
gdzie ty  jesteś światłem, świątynią i wszsytkiem w e wszy- 
stkiem. O, racz dać nam też to, co przyrzekłeś kiedyś księciu 
pokoju Salomonowi, gdy rzekłeś:

Poświęciłem dom ten, k tóryś zbudował, abym tam poło
żył Imię Moje na wieki, i będą tam Oczy Moje i Serce Moje 
po wszystkie dni. Amen. 3 Król. 9, 3.“

Po odśpiewaniu „Ciebie Boże chwalimy“ procesya udała 
się z powrotem do starego kościoła parafialnego. Tu ks. ad
ministrator Bonczek wygłosił polskie kazanie, poczem nastą
piła uroczysta suma. Liczny udział parafian w  tej uroczysto
ści świadczył o tern, że raźno postępująca naprzód budowa 
nowego kościoła sprawia parafianom wielką radość i zado
wolenie.

III. Budowa kościoła.

Jak już zaznaczono, stała budowa kościoła pod w ypróbo
w anym  kierownictwem budowniczego Jackischa, podczas gdy 
prace murarskie w ykonyw ał majster murarski Klehr. Dnia 
2 października 1882 r. nadeszło pozwolenie na budowę od Naj- 
przewielebniejszego księcia-biskupa Roberta i zarazem ta ra 
dosna nowina, iż ze spadku po zmarłym poprzednim księciu- 
biskupie 30 000 marek zostanie wypłaconych jako zapomoga 
dla budowy. W  roku 1883 i 1884 budowano raźno. W  czer
wcu 1884 r. robotnicy już osięgli projektowaną wysokość i jako 
znak pozawieszali wieńce i kwiaty, tak iż polecono gorąco 
zarządowi kościelnemu, aby wypłacił 60 marek nadzwyczaj
nego wynagrodzenia dla murarzy.



Z szczególną pilnością zajął się sprawą budowy radca 
sądu ziemiańskiego p. Griitzner jako przewodniczący zarządu 
kościelnego. W  miarę jak budowa kościoła postępowała na
przód, zaczęły się mnożyć też różne przykrości, które prze
ważnie w yw oływ ane  by ły  żądaniami płatniczemi z różnych 
stron. O tern świadczy obfity materyał aktowy obliczeń, na
pomnień, zażaleń, orzeczeń, plenipotencyi, wniosków i t. d.

Dnia 30 maja 1885 r. nastąpiło ostateczne sklepienie w  na
wie średniej. Pod koniec roku już dzielnie pertraktowano
0 wewnętrznem wyposażeniu kościoła. Pomalowanie wnę
trza powierzono artyście-malarzowi Nowagowi z Berlina. 
Dostawę malatur szklanych otrzymała firma Turcke w  Zittau 
w  Saksonii. Budowę ołtarzy powierzono firmie Buhl we W ro
cławiu. Obraz do głównego ołtarza, mający przedstawiać 
Przenajśw. Trójcę i jej wielbicieli, miał malować niejaki Fahn- 
roth. Organy z 40 głosami, 3 klawiaturami i jednym pedałem 
miał budować mistrz Wilhelm z W rocławia  za cenę 15 000 
marek. Dzwony zamówiono u Gajtnera we Wrocławiu. Gdy 
na wiosnę roku 1886 skończono budowę wielkiej wieży, po
święcono dzwony ze względu na bliską uroczystość konse- 
kracyjną w  dniu 9 czerwca bez szczególnej uroczystości
1 wciągnięto je do wieży.

Jak wynika z przeglądu wszystkich w ydatków  i kosztów, 
odnoszących się do budowy, kościół kosztował 304 352 mk. 
Dla budowy probostwa, którego historyę opiszemy na innem 
miejscu, spotrzebowano tylko 27 620 mk. Dochody wynosiły 
z funduszów i podatków kościelnych razem z procentami 
78 312 mk. Darowizn wpłynęło: od Najprzew. księcia-biskupa 
30 000 mk., od innych dobroczyńców, jak od Peuklera 150 mk., 
od Laszczyka 1200 mk., od Wróblowej 90 mk., od Maryi Pro- 
ske 300 mk., od Franciszki Żyłki w  Rozbarku 300 mk., razem 
więc 32 040 mk. Dobroczynność i ofiarność parafian przy
niosła z różnych składek 35 814 mk. Oprócz tego z różnych 
jeszcze innych dochodów wpłynęło 4 863 mk. Tak więc go
tówką zebrano razem 151 029 mk., czem pokryć można było 
tylko jedną połowę kosztów budowy. W  celu pokrycia dru



giej połowy kosztów musiano zaciągnąć pożyczkę 150 000 mk. 
w  prowincyonalnej kasie pomocniczej dla Śląska. Że atoli bu
dowę, która w  1886 r. już była  blisko ukończenia, ukończono 
bez znaczniejszej przeszkody i bez większego nieszczęścia, 
jest do zawdzięczenia oprócz Boskiej opiece także dobremu 
i przezornemu kierownictwu dzielnego budowniczego Jakisza, 
który ma około tej budowy oraz około wiele innych budowli 
w parafii św. Trójcy niespożyte zasługi.

IV. Poświęcenie kościoła.
Dnia 10 maja 1886 r. zebrali się zastępcy Bytomskich to

w arzys tw  w  hotelu Sanssouci w  celu omówienia uroczysto
ści, jakie z okazyi pobytu J. E. Najprzew. ks. Biskupa przy 
poświęceniu nowego kościoła odbyć się miały. W ybrano  kO1- 
mitet, na którego czele stał nadburmistrz dr. Briining. Na 
pokrycie kosztów uroczystości uchwalono z majątku probo
stwa zapomogę na 900 marek a z kasy  kościelnej 500 do 600 
marek.

Dnia 10 czerwca atoli doniósł Najprzew. ks. Biskup, iż 
z powodu choroby nie może podjąć podróży do Bytomia 
w  celu konsekracyi nowego kościoła.. Poświęcenia miał tedy 
dokonać ks. biskup-sufragan Gleich przy niezmienionym pro
gramie. Dnia 17 czerwca dostojnik Kościoła zawitał do B y
tomia. Domy ulic, przez które się pochód poruszał były  gu
stownie w  zieleń przystrojone, niemniej i dworzec. O god-z. 
5 nadjechał pociąg, z którego wysiadł Najprzew. ks. Biskup 
w  towarzystwie swego kapłana i ks. Schirmeisena, k tóry na
przeciw do Pyskowic pojechał. P rzeszedłszy szpaler, utwo
rzony z kilkudziesięciu bytomskich mieszczan, udał się do po
bocznej sali, gdzie go powitali ks. dziekan Hruby z Bielszo- 
wic i ks. Stabik z Siemianowic a po przybraniu się w  biskupie 
szaty, wyszedł z dworca, przed którym oczekiwały go dzieci 
szkolne. Tutaj mała dziewczynka wystąpiwszy, prosiła o bi
skupie błogosławieństwo. P rz y  pierwszej bramie tryumfal
nej oczekiwał ks. Biskupa pierwszy burmistrz miasta p. dr. 
Briining i sołtysi parafialnych wsi. Po przywitaniu wsiadł ks.



Biskup-sufragan do czterokonnego powozu i pojechał szpale
rem, utworzonym przez wszystkie związki w Bytomiu istnie
jące i górników, poprzedzony przez około 40 gospodarzy roz- 
barskich w  strojach narodowych, na dzielnych koniach. U bra
m y przy Piekarskiej ulicy powitał ks. proboszcz Bontzek, 
otoczony gronem kapłanów w  liczbie około 50 ks. Sufragana, 
poczem tenże udał się w  procesyi do kościoła farnego Najśw. 
Maryi Panny. Po  wygłoszeniu tu polskiego i niemieckiego 
kazania, odprowadzono ks. Biskupa na nowowybudowaną 
farę przy kościele św. Trójcy, gdzie dostojny gość zamieszkał 
aż do 22 czerwca. Następnie przemaszerowali obok fary oko
liczni gospodarze na koniach z muzyką na czele, górnicy, cze
ladź katolicka i t. d. W  piątek i sobotę udzielał Najprzew. 
Biskup sakramentu Bierzmowania we farnym kościele. W  nie
dzielę dnia 20 czerwca 1886 r. o godz. %8 rano rozpoczęła 
się uroczystość poświęcenia kościoła św. Trójcy, w  której 
liczne zebrane duchowieństwo, pomiędzy nim także członek 
tumskiej kapituły dr. Franz brał udział. O godz. % ‘i l  akt po
święcenia był skończony. Gdy otwarto bram y nowo poświę
conego kościoła dla ludu, zaczęto odprawiać nabożeństwo 
pontyfikalne, przy którem ks. ks. dziekan Hruby z Bielszowic, 
Sambale z W rocławia i obaj proboszczowie ks. ks. Bontzek 
i Schirmeisen asystowali. Do nabożeństwa przyśpiewywał 
chór kościelny. Po skończonem nabożeństwie pontyfikalnem 
Najprzew. ks. Biskup-sufragan zaintonował „Ciebie Boże 
chwalimy". Ponieważ kościół nie mógł pomieścić wszystkich 
uczestników wspaniałej uroczystości, przeto ks. prób. Michal
ski wygłosił kazanie na wolnem miejscu przed kościołem 
w  pobliżu probostwa.

W śród honorowych gości znajdował się prezydent regen
cyjny hrabia Zedlitz - Triitschler, hrabia Ballestrem, poseł 
Szmula w  mundurze rycerzy  św. Grobu, poseł Letocha, radca 
regencyjny Schylla, prezydent sądu ziemiańskiego Gryczew- 
ski, landrat von Wittken, porucznik von Mach i major Kluge 
i wiele znaczniejszych obywateli miejskich różnego w y 
znania.











O godz. 2 po południu odbyła się uczta w  sali hotelu Sans- 
souci, do której zasiadło 135 osób. P ierw szy  toast wzniósł 
Najprzew. ks. Biskup na cześć Ojca św. i Cesarza, w y w o 
dząc, że lud górnośląski pomimo jaskrawego materyalizmu 
i różnych innych pokus, zachował uczucie religijne, czego 
najlepiej dowodzi nowo wybudowana, tak wspaniała św ią ty
nia Pańska Gdzie zaś religia panuje, tam panuje także sza
cunek dla zwierzchności. Lud górnośląski trzym a się ściśle 
nauki swego Kościoła katolickiego, jak niemniej swego Cesa
rza. Prezydent regencyjny wzniósł toast na zdrowie nieobe
cnego, chorobą złożonego Najprzew. ks. biskupa Roberta, ży
cząc mu jak najrychlejszego wyzdrowienia. Pan hrabia Bal- 
lestrem toastował na zdrowie Przewiel. ks. biskupa-sufragana 
Gleicha, który dziękując za to. w ynurzył także podziękowa
nie wszystkim, którzy się jakimkolwiek sposobem przyczy
nili do budowy nowo poświęconego kościoła, szczególnie bu
downiczemu p. Jackischowi. Następnie pierwszy burmistrz 
wzniósł zdrowie prezydenta regencyjnego, a na zdrowie p. 
pierwszego burmistrza toastował kanonik dr. Franz. W  końcu 
pierwszy burmistrz p. dr. Briining, wzniósł zdrowie na cześć 
obu nowo zamianowanych proboszczów ks. ks. Bontzka 
i Schirmeisena.

Podczas uczty nadszedł telegram, że cesarz udzielił bu
downiczemu nowego kościoła w  dowód uznania order korony 
IV klasy, co pomiędzy obecnemi wielką radość wywołało.

Wieczorem odbyła się kolacya u pierwszego burmistrza 
miasta, którą urządzono w sali posiedzeń dla radnych miasta 
w  ratuszu. Zaś około godz. 9 rozpoczął się zapowiedziany 
pochód z pochodniami, w  którym udział wzięło około 300 gór
ników ze swemi lampami przy odgłosie muzyki. Także prze
szło 300 członków różnych stowarzyszeń bytomskich z lam
pionami postępując ulicą Kolejową, Gliwicką na Rynek, gdzie 
w  czworoboku obszernym przez wojsko przed ratuszem 
utworzonym, członkowie s traży  ogniowej i turnerów w y k o 
nali pląsy z pochodniami, poczem radca sądowy p. Griitzner 
miał przemowę do ks. Biskupa-sufragana, za co tenże podzię



kował serdecznemi słowami po niemiecku i po polsku za 
wszystkie dowody okazanej mu czci i szacunku. Po odśpie
waniu dwóch pieśni przez bytomskie tow arzys tw a śpiewa
ckie zakończyła się cała uroczystość ku zadowoleniu w szy
stkich.

W  następny dzień udała się gromada 50 dzieci we wieku 
od 3 do 5 lat do nowego probostwa, aby tam być na posłu
chaniu u ks. Biskupa.

W  sali dzieci stanęły w  półkole. Najpierw 5-letnia dziew
czynka majstra ślusarskiego Jurecki wygłosiła wierszyk, po
tem 5-letni chłopak kupca Kallera wręczył ks. Biskupowi zło
tem haftowany znak książkowy a 4-letnia córeczka registra- 
tora Neumana podała ks. Biskupowi wspaniały bukiet kwia
tów.

Takimi uroczystościami mozolna praca ks. Biskupa została 
przerywana, k tóry nie tylko poświęcił now y  kościół, lecz tak
że w  czasie swego pobytu udzielił 14 500 osobom sakramentu 
Bierzmowania. W e wtorek po południu o godz. 5 zjawili się 
członkowie komitetu uroczystościowego, aby dostojnego go
ścia odprowadzić na dworzec. Powóz biskupi poprzedzał 
znowu orszak rozbarskich gospodarzy w  strojach narodowych 
na koniach. Ze smutkiem żegnali bytomscy katolicy swego 
kochanego biskupa. (Według ówczesnego sprawozdania „Ka- 
tolika“.)
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Historya budowy probostwa.
Pierwsze kroki celem budowy probostwa przy kościele 

św. Trójcy spowodował ks. biskup Robert orędziem z dnia 
6 grudnia 1883 r. Opierając się na orędziu tern, przesłał Naj- 
przewiel. ksi. Biskup dnia 26 m arca  1884 r. zarządowi kościel
nemu dw a rysunki probostwa, wykonane przez budownicze
go Jackischa, oraz obliczenie kosztów, które miały wynosić 
pierwotnie 34 000 marek. Jednakowoż kościelne korporacye 
robiły tu trudności i pozwoliły na wykonanie budowy tylko na 
rachunek kapelana Schirmeisena, k tóry wówczas już przewi
dziany był na duszpasterza dla nowego kościoła i k tóry wsku
tek wspaniałomyślności kilku wielkich dobroczyńców rozpo
rządzał pewnymi środkami pieniężnemi. Tak więc też rze
czywiście według nieco zmienionego rysunku probostwo zo
stało zbudowane na koszt kapelana Schirmeisena za 30 000 
mk. W  lutym 1885 zarząd kościelny żądał jeszcze od kapelana 
Schirmeisena, aby na jego koszt zrobiono na probostwie po
dłogi. Lecz ks. kapelan przybyw szy wskutek zaproszenia na 
jedno posiedzenie zarządu kościelnego, omówił całą zawikłaną 
sprawę i uzyskał to, iż uchwalono wewnętrzne urządzenie 
probostwa wykonać na koszt gminy według kosztorysu budo
wniczego Jackischa za 18 700 marek, podczas gdy kapelan 
Schirmeisen obowiązał się, celem pokrycia kosztów dać 
wszystkie te pieniądze, które wogóle posiada na tę budowę, 
o ile już nie zostały spotrzebowane.

Ponieważ oprócz wewnętrznego urządzenia tego probo
stwa było jeszcze do wykonania uregulowanie placu kościel
nego, oraz miano zbudować nowe probostwo przy kościele



Najśw. Maryi Panny  za 33 000 marek, ponieważ musiano też 
myśleć o powiększeniu cmentarza, przeto udano się do księdza 
biskupa Roberta z prośbą o udzielenie pozwolenia na poży
czkę 60 000 marek. Pozwolenie uzyskano.

Że przy budowie probostwa przy kościele św. Trójcy 
czyniono tak wielkie trudności, polegało na tern, iż nie chciano 
słyszeć o podziale starej parafii i o stworzeniu nowej parafii. 
Życzono sobie bowiem, żeby przy nowym kościele ustanowio
ny był tylko kuratus, zależny od kościoła Najśw. Maryi 
Panny.

Dochodziło do tego jeszcze, iż przyzwyczajono się już do 
widoku starego, zupełnie nie wystarczającego probostwa przy 
kościele Najśw. Maryi Panny, tak, iż patrząc na rysunki, w e
dług których miało być zbudowane nowe probostwo przy ko
ściele św. Trójcy, obawiano się, że probostwo to już będzie 
chyba pałacem, wcale do probostwa nie podobnym, gdy tym 
czasem w  rzeczywistości budowa ta nie przekraczała granic 
skromności.

Na wiosnę 1885 probostwo było gotowe i już w  lipcu tego 
roku można było stawić wniosek, aby do mieszkania dla ko
ścielnego mógł kościelny Strzedula wciągnąć od 1 sierpnia.

W  tym samym roku wykonano też budowy poboczne, 
pomiędzy nimi murowane ogrodzenie ogrodu farskiego. Po  
zbadaniu budowli przez deputacyę budowlaną, w ybraną  przez 
zastępstwo gminne, otrzymano pozwolenie prezydenta regen
cyjnego, że budynek może być oddany do użytku.

W yrównanie i plantacyę placu kościelnego powierzono p. 
Wermundowi.

Cała budowa probostwa kosztowała 40 772 marek z cze
go poniósł kapelan Schirmeisen 13 152 mk.



IV.

Dzieje dotychczasowe parafii św.Trójcy.
Już przed poświęceniem nowego kościoła starał się ksią- 

żęco-biskupi urząd o to, aby nowa świątynia Pańska jak naj
prędzej mogła zadość uczynić wszelkim wymaganiom dusz
pasterstwa i koniecznie potrzebnej większej opieki dla kato
lickich obywateli Bytomia. Chociaż utworzenie nowego pro
bostwa nie było zaraz możliwe, to jednak miało być przez 
ustanowienie samodzielnego duchownego przy kościele św. 
Trójcy zapewnione codzienne nabożeństwo i wykonanie 
wszystkich duszpasterskich prac w  wymienionym kościele. 
Jak w dalszym ciągu poniżej w  rozdziale „Duchowieństwo44, 
zostanie wykazanem, już dawno przedtem zajmowano się 
sprawą osoby. Było ogólnem życzeniem katolików Bytom
skich, aby kapelan Schirmeisen przez ustanowienie przy ko
ściele św. Trójcy pozostał w  Bytomiu. Życzenie to spełniło 
się, gdy kapelan Schirmeisen pewnie i ku swej własnej rado
ści otrzymał następujące pismo:

W rocław, dnia 5 czerwca 1886 r.
Donoszę Waszej Wielebności, iż zleciłem memu Prze-  

wieleb. Urzędowi Generalno - wikaryalnemu, aby W aszą 
Wielebność zamianował duszpasterzem przy nowo w ybu
dowanym kościele. Cieszę się, iż mogę wyrazić Waszej 
Wielebności przez to moje uznanie za długoletnią, w ierną 
pracę i za skuteczne zabiegi przy budowie .nowego kościo
ła. Udzielam Waszej Wielebności niniejszem tytuł „pro
boszcz44 z prawem noszenia kołnierza proboszczowskiego. 
Dalsze zarządzenia nadejdą od mojego Przewiel. Urzędu 
Generalno-wikaryalnego. Książę-biskup + Robert.



Dnia 9 czerwca 1886 r. kapelan Schirmeisen otrzymał 
z  Urzędu Generalno-wikaryalnego następujące pismo:

Wskutek osobnego zlecenia Najprzew. ks. biskupa Ro
berta, mianujemy niniejszem W aszą Wielebność duszpaste
rzem nowo zbudowanego kościoła św. Trójcy z tern zazna
czeniem, iż W asza  Wielebność zechce swoją posadę objąć 
w  dniu poświęcenia kościoła t. j. dnia 20 czerwca b. r.

Ponieważ kanoniczne utworzenie nowej parafii świętej 
Trójcy na razie jeszcze nie jest wskazane, chociaż podział 
wielkiej parafii ze względu na duszpasterstwo wydaje się 
koniecznie potrzebny, to postanowiono ze strony ks. Bi
skupa, żeby od 20 czerwca br. wykonywane było duszpa
sterstwo przez duszpasterza kościoła św. Trójcy w  zacho
dniej części parafii, zaś w  wschodniej przez duszpasterza 
z kościoła Najśw. Maryi Panny. Co się zaś tyczy, zaopa
trzenia szkół i zakładów, to musi nastąpić porozumienie po
między proboszczem Najśw. Maryi Panny  i duszpasterzem 
kościoła św. Trójcy.

Proboszcz przy kościele Najśw. Maryi Panny  jest obo
wiązany wypłacać duszpasterzowi przy kościele św. Trójcy 
połowę dochodów z majątku probostwa, podczas gdy dusz
pasterzowi przy  kościele św. Trójcy przypada obowiązek 
utrzymania kapelanów, mających być ustanowionych przy 
kościele św. Trójcy. Co do uregulowania fundacyi, to po
zostawiamy to na razie nierozstrzygnięte.

Również pozwolenie na mający być ustanowiony po
rządek nabożeństw zarówno dla kościoła farnego, jak dla 
kościoła św. Trójcy zatrzymujemy i nie rozstrzygamy na 
razie. W prowadzenia  na urząd duszpasterski ma dokonać 
dziekan Hruby z Bielszowic.

Tak więc wnet po poświęceniu kościoła, proboszcz 
Schirmeisen objął swój urząd nasamprzód sam, aż w  dniu 

śś. P iotra  i Paw ła  znalazł w  osobie nowo wyświęconego księ
dza P aw ła  Flaschy pierwszą pomoc. Nowo w yświęcony 
ksiądz Paw eł  Flascha, obecnie dziekan w  Szywaldzie przy



t: Gliwicach, syn nauczyciela bytomskiego Flaschy, odprawił 
bowiem dnia 29 czerwca 1886 r. o godz 10 w kościele św. 
Trójcy pierwszą swą Mszę świętą. Dnia 5 lipca gmina o trzy
mała pierwszych kapelanów w  osobie kapelana Jana Włóczki 
z Chorzowa i kapelana Ludwika lunkla. Ponieważ Orzegów 
i Szombierki należały do nowej parafii, odprawiano też od 
czasu do czasu w  tamtejszych miejscowych kaplicach nabo
żeństwa. Porządek nabożeństw, sporządzony z jak najwięk
szą starannością i największem uwzględnieniem dwujęzyko- 
wej ludności, został dnia 14 sierpnia 1886 przez książęco-bi- 
skupi urząd Generalno-wikaryalny zatwierdzony.

W  sierpniu 1886 roku pierwsza procesya w yruszyła  z ko
ścioła św. Trójcy do Niem. Piekar a we wrześniu podążyła 
pierwsza pielgrzymka na górę św. Anny.

W  niedzielę, dnia 26 września 1886 r. po południu o go
dzinie 3 poświęcono uroczyście piękne staeye drogi krzyżo
wej, a następnie urządzono kanonicznie drogę krzyżową.

P rzy  końcu roku 1886, a więc po pół roku naliczono 
w  książkach kościelnych parafii św. Trójcy 374 chrztów, 240 
pogrzebów, 78 ślubów, 175 odwiedzin chorych i 8 500 świę
tych komunii rozdzielonych wśród wiernych.

W  niedzielę po Nowym roku 1887 poświęcił ks. proboszcz 
Schirmeisen zmarłemu dnia 26 grudnia 1886 ks. biskupowi Ro
bertowi następujące wspomnienie: „Nadzwyczaj łagodny i do
brotliwy biskup, współzałożyciel tego kościoła św. Trójcy, 
wspaniałomyślny fundator tutejszego zakładu dla chorych 
imienia Roberta, k tóry  z o tw artą  ręką i ciepłem sercem w ła 
śnie nasze miasto i gminę wyszczególnił, zdobył sobie spra
wiedliwe prawo do naszej wszechstronnej, głębokiej wdzięcz
ności. Poleca się duszę jego modłom wiernych““.

Ponieważ także duszpasterstwo wojskowe przeszło na 
kościół św. Trójcy, dano katolikom-żołnierzom dwa razy ro
cznie sposobność do przyjmowania Sakramentów św. spo
wiedzi i ołtarza.

W  poniedziałek dnia 20 czerwca 1887 rano o godzinie 9 
odprawił nowowyświęcony ksiądz Wincenty Muszalik, obe-



cnie dziekan i były  proboszcz w  Lipinach swą pierwszą 
Mszę świętą.

W  poniedziałek 4 lipca 1887 r. parafia św. Trójcy brała  
udział w  uroczystości 25-letniego jubileuszu ks. proboszcza 
Bontzka przy kościele Najśw. Panny  Maryi.

Dnia 23 października 1887 r. odbyło się uroczyste nabo
żeństwo dziękczynne z okazyi intronizacyi Najprzewielebniej- 
szego księcia-biskupa Jerzego.

Dnia 15 kwietnia 1888 r. odbyło się poświęcenie i kano
niczne urządzenie drogi krzyżowej w  kościółku Mater dolo- 
rosa (Matka boleściwa).

Dnia 20 kwietnia 1888 r. wystawił Najprzewielebniejszy 
książę-biskup Jerzy  dokument o ustanowieniu parafii przy ko
ściele św. Trójcy.

Dnia 28 kwietnia 1888 r. nadeszło od rządu zatwierdzenie 
dokumentu o ustanowieniu parafii.

W  końcu czerwca 1888 wprowadził ks. dziekan Hruby 
z Bielszowic ks, proboszcza Schirmeisena do ustanowionej 
parafii.

Dnia 17, 18, 19 lipca 1888 brała parafia żyw y  udział w XI 
generalnem zebraniu katolików śląskich w Bytomiu.

W śród wielkiego udziału wiernych obchodzono corocznie 
święto poświęcenia kościoła i odpusty kaplic należących do 
parafii, w  Szombierkach, w  kościółku św. Małgorzaty i Mater 
dolorosa. O dbywały  się tam kazania i sumy oraz procesye 
z obnoszeniem Przenajświętszego.

Dnia 9 lipca 1889 poświęcono uroczyście dom chorych 
Roberta.

Dnia 28 czerwca 1891 r. poświęcono kamienny krzyż, 
wzniesiony na placu kościelnym na miejscu ołtarza dawniej
szego kościółka starego.

Dnia 1 kwietnia 1892 r. rozpoczęły ubogie Siostry szkolne 
za zezwoleniem kościelnych i świeckich władz swoją dzia
łalność we wyższej szkole i nauczaniu przemysłowem.

Dnia 18 lutego 1893 r. zmarł ks. proboszcz Bontzek wsku
tek paraliżu płuc. W skutek tego ucierpiała znacznie uroczy



stość 50-Ietniego jubileuszu biskupiego Jego Świątobliwości 
Ojca św. Leona XIII, planowana na dzień 19 lutego 1893 r.

Dnia 22 lutego 1893 r. odbył się przy bardzo wielkim 
udziale i ogólnej żałobie uroczysty pogrzeb zasłużonego 
i świątobliwego ks. proboszcza Bontzka. Złożono go w  gro
bowcu kościółka Mater dolorosa.

Dnia 7 marca 1893 r. przybył kapelan Augustyn Bertzig 
z Krapkowic w  miejsce kapelana Tunkla, zamianowanego 
proboszczem w  Kochłowicach.

Dnia 15 sierpnia 1893 r. poświęcił uroczyście ks. proboszcz 
Schirmeisen jako kurator klasztor „Dobry P as te rz44 i w pro
wadził pierwszą przełożoną klasztoru.

Dnia 2 maja 1894 r. przybył J. Eminencya do Bytomia 
i udzielił w  trzech następnych dniach 7876 osobom sakramentu 
Bierzmowania. 1 ?■gfc i

Dnia 4 maja 1894 r. poświęcił J. Eminencya klasztor i ka
plicę ubogich szkolnych Sióstr przy ulicy Piekarskiej.

Dnia 19 czerw ca  1894 r. odprawił Przewiel. proboszcz 
połowy dr. Jan Assmann uroczyste nabożeństwo i udzielił ka
tolickim żołnierzom garnizonu Bytomskiego sakramentu Bierz
mowania.

Dnia 30 września 1894 r. poświęcono kamień węgielny 
pod nowy kościół w  Orzegowie. P rz y  tej sposobności w m u
rowano następujący dokument w  brzmieniu polskiem:

W  imieniu Przenajświętszej Trójcy, Ojca, Syna i Du
cha świętego. Amen!

Nad czemeśmy zdawna rozmyślali i cośmy w ykonać  
postanowili, ma się spełnić. Nasz Orzegów ma dla swych 
3000 katolickich mieszkańców w łasny  kościół otrzymać, 
Panu Bogu na cześć a pobożnej gminie na zbawienie. Ody 
Pan hrabia Schaffgotsch na Kopicach na budowę tąż 30 000 
marek i miejsce, które kościół ma zajmować, podarował, 
jego dyrektor generalny Erbs z wolnych cząstek grubo- 
wych (Freikuxgelderfond) zatem 50 000 mk. wypośrednił 
a gmina Orzegów ostatek potrzebnych do budowania pie



niędzy dać obiecała, — mogliśmy za dozwoleniem ducho
wnej i świeckiej zwierzchności budowanie zapocząć.

Dzisiaj, 30-go W rześnia 1894 r., gdy wielki Leon XIII 
zajmuje stolicę Apostolską, za panowania Wilhelma II, ce
sarza Niemieckigo i króla Pruskiego, gdy kardynał Jerzy  
Kopp był książę - biskupem Wrocławskim, — ja Rajnold 
Schirmeisen, jako proboszcz parafii do Św. Trójcy w  By
tomiu przynależałej, za dozwoleniem przewielebnego ordy- 
naryusza w  pośród wielkiego mnóstwa parafianów kamień 
węgielny dla tegoż rzymsko-katolickiego kościoła uro
czyście poświęciłem.

O! Boże, Panie nasz, którego miłosierdzie nieograni
czone, a którego miłość i dobroć niema końca, spojrzyj 
łaskawem okiem na wierny lud Twój. Biedne i p rzy
kre jest jego życie, ale obfita i żyw a jego wiara. P o 
błogosław, Ojcze niebieski, łzy radości, które przy spoj
rzeniu na ową od tak dawna pożądaną budowę cieką. 
Pobłogosław też tąż m artw ą  budowę, aby się na cześć 
Twoją podnosiła a zakończoną została; błogosław też 
nas Twoje żywe świątynie na czas i wieczność. Amen!

Dnia 23 października 1894 r. pobłogosławił ks. proboszcz 
Schirmeisen kaplicę miejskiego domu dla sierot.

Od 1— 11 grudnia 1894 r. Ojcowie Franciszkanie odpra
wiali św. misye dla polskich parafian.

Od 3— 10 lutego 1895 r. odbyły się św. misye dla nie
mieckich parafian.

Dnia 28 maja 1895 r. J. E. ks. Kardynał przybył wskutek 
zaproszenia magistratu do Bytomia, aby poświęcić kaplicę 
w  miejskim domu dla sierot.

Dnia 16 września 1895 r. zostały uroczyście poświęcone 
pizez ks. proboszcza Schirmeisena nowe dzwony dla kościoła 
Orzegowskiego.

Dnia 15 grudnia 1895 r. odbyła się uroczysta benedykcya 
nowego kościoła parafialnego w  Orzegowie.

Dnia 22 listopada 1896 r. poświęcono i otworzono nowy 
cmentarz dla parafii św. Trójcy.



W  maju 1897 r. zaprowadzono miesięczną adoracyą P rz e 
najświętszego Sakramentu.

Dnia 29 września 1897 r„ przesiedli! się kapelan Bertzig 
jako proboszcz do Biskupic. W  jego miejsce wstąpił admini
strator ks. Jan Grossek z Biskupic.

Dnia 1 lutego 1898 r. zachorował ks. kapelan Grossek 
i musiano go odstawić do Bogucic.

Dnia 14 czerwca 1898 r. odprawił nowowyświęcony 
ksiądz Benno Drzezga, obecnie proboszcz w  Miasteczku pod 
Tarnowskimi Górami, swą pierwszą Mszę świętą, a dnia 15 
czerwca 1898 r. nowowyświęcony ks. Wiktor Kroemer, obe
cnie proboszcz w  Tułach w  powiecie Oleskim.

Dnia 19 czerwca 1898 r. zmarł ks. kapelan Grossek w  ką
pieli w  Reinerz.

Dnia 1 lipca 1898 r. objął ks. kuratus W łóczka miejsce 
duchownego więziennego w  Bytomiu. W  jego miejsce w s tą 
pił dnia 20 lipca 1898 r. jako I kapelan przy kościele św. Trójcy 
ks. kapelan Wiktor Durynek z Król. Huty.

Dnia 4 sierpnia 1898 r. obradował przy kościele św. Trójcy 
eucharystyczny kongres dla księży.

Dnia 7 sierpnia 1898 r. wstąpił w  miejsce zmarłego kape
lana Grosska nowowyświęcony ksiądz Alfred Drzyzga jako 
II kapelan przy kościele św. Trójcy.

Dnia 27 czerwca 1899 r. odbyła się uroczystość prymicyi 
nowowyświęconego księdza Spyry, obecnie kuratusa w  Jii- 
terbog.

Początek nowego stulecia obchodzono w  nocy nowo
rocznej na 1 stycznia 1901 r. przez uroczyste odprawienie 
sumy przed wystawionym Przenajśw. Sakramentem o godzi
nie 12. Udział wiernych, także w  przyjmowaniu św. Sakra
mentów Pokuty  i Ołtarza, był dość żywy.

Dnia 24 lutego 1901 r. zaczął się rok jubileuszowy. Jako 
warunek uzyskania jubileuszowego odpustu przepisane było 
oprócz wypełnienia innych przepisów, codzienne dwurazowe 
odwiedzenie obu kościołów parafialnych podczas dni 15. Ju
bileusz ten trwał do 25 sierpnia 1901 r.



Rok 1901 przyniósł parafii św. Trójcy trzy  uroczystości 
prymicyjne i to w  dniu 25 czerwca prymicye now owyśw ię
conego księdza W iktora Siwego, obecnie kuratusa w  Nowej- 
wsi pod Poczdamem, w  dniu 26 czerw ca nowowyświęconego 
ks. W altera  Gonski, obecnie kapelana w  Świętochłowicach 
i w  dniu 27 czerwca nowowyświęconego księdza P aw ła  Spy- 
ry, obecnie wikarego przy tumie we Wrocławiu.

Dnia 1 lipca 1901 r. objął ks. kapelan Durynek, w ybrany  
przez magistrat na nauczyciela religii i wyższego nauczyciela, 
swoją nową posadę. Gdy ks. kapelan Drzyzga został w  miej
sce kapelana Durynka I kapelanem, objął nowowyświęcony 
ks. Aurel Barabasz urząd II kapelana dnia 5 września 1901 r.

Dnia 6 maja 1902 r. przybył do uroczyście przystro
jonego miasta J. E. ks. Kardynał, aby w  dniu 7 i 8 maja udzie
lać w  kościele Najśw. Maryi Panny  sakramentu Bierzmo
wania.

Dnia 30 czerwca 1902 r. odprawił nowowyświęcony 
ksiądz Józef Niestroj, obecnie kuratUs w  Opolu, swoją pierwszą 
Mszę świętą.

Dnia 1 marca 1903 r. obchodzono uroczyście 25-letni ju
bileusz koronacyi Jego Świątobliwości Ojca św. Leona XIII

Dnia 24 czerwca 1903 r. odprawił nowowyświęcony ks. 
Maks Kaller, obecnie proboszcz na wyspie Rugii, swe p ry 
micye.

Dnia 28 lipca 1903 r. odbyła się uroczystość żałobna z po
wodu śmierci wielkiego Papieża Leona XIII.

W  miejsce ks. kapelana Drzyzgi, mianowanego probo
szczem przy nowym kościele w  Szombierkach, wstąpił dnia 
7 listopada 1904 r. nowowyświęcony ks. Józef Cibura jako 

drugi kapelan, podczas gdy ks. kapelan Barabasz posunął się 
na stanowisko I kapelana.

Dnia 13 listopada 1904 r. odbyła się benedykcya nowego 
kościoła w  Szombierkach.

Złoty jubileusz ogłoszenia dogmatu o Niepokalanem P o 
częciu Najśw. Maryi Panny  przygotowywano przez polskie 
i niemieckie kazania misyjne. Jubileusz sam obchodzono dnia



8 grudnia 1904 r. bardzo uroczyście. Pomiędzy innemi od-
► V

była się pomiędzy 5 i 7 godziną iłuminacya.
Nowy kościół w  Szombierkach uroczyście poświęcony 

został dnia 20 czerwca 1905 r. przez J. E. ks. Kardynała 
i okazał się przy tej sposobności już za mały, gdyż gmina nie 
liczy 3 500 lecz 6 000 dusz.

Na mocy fundacyi, zatwierdzonej przez książęco-biskupi 
Generalny urząd w ikaryalny  byw a  od 1 maja 1907 r. w  każdy 
czwartek odprawiana uroczysta suma z wystawieniem Prze-  
najśw. Sakramentu i procesyą.

Dnia 24 czerwca 1907 r. odprawił nowowyświęcony ks. 
Loskę, obecnie kapelan w  Głogówku, swoją pierwszą Mszę 
świętą.

Dnia 26 sierpnia 1907 r. odbył się przy licznym udziale 
pogrzeb przełożonej ubogich Sióstr szkolnych, Róży Weinert 
na nowym cmentarzu.

Od 1 do 8 grudnia 1907 odbywały się niemieckie a od 
8 do 15 grudnia polskie misye.

Dnia 24 września 1908 r. poświęcono przybudowę probo
stwa, zawierającą salę i pokoje mieszkalne.

Dnia 29 listopada 1908 r. obchodziła parafia złoty jubi
leusz kapłański Jego świętobliwości Ojca św. Piusa X uroczy- 
stem nabożeństwem, iluminacyą i wielkiem uroczystem zebra
niem, na którem wygłosił nadburmistrz dr. Briining piękną 
mowę.

Dnia 17 m arca  1909 r. zmarł powszechnie łubiany kuratus 
Włóczka u Braci Miłosiernych w e Wrocławiu. Zwłoki jego 
sprowadzono i złożono w  kościółku „Materdolorosa“.

Od 4 do 7 maja 1909 r. przebywał J. E. ks. Kardynał zno
wu w  Bytomiu i udzielał w  kościele św. Trójcy sakramentu 
Bierzmowania.

Dnia 22 czerwca 1909 r. odbyły się prymicye nowowy- 
święconego księdza Artura Gabierscha (obecnie kapelana 
w  Opolu), a 24 czerwca również odprawiał prymicye nowo
wyświęcony ks. Je rzy  Schulz, obecnie kapelan w  Pszczynie.



Dnia 11 października 1909 r. w yruszyła  po raz pierwszy 
uroczysta procesya do nowozbudowanej, dzięki ofiarności p. 
Stefana Langera kapliczki pod wezwaniem Najśw. Panny Ma
ryi Wspomożenia, gdzie na intencyę fundatora odbyło się uro
czyste nabożeństwo z kazaniem i sumą.

Dnia 2 sierpnia 1910 r. obchodzono jak we wszystkich 
kościołach parafialnych, tak też i w  kościele św. Trójcy z oka- 
zyi 700-letniego jubileuszu zakonu Franciszkańskiego, uro
czyście odpust Porcyunkuli.

Dnia 1 października 1910 r. opuścił ks. kapelan Barabasz 
Bytom, aby przesiedlić się do Głogówka jako kuratus. Ks. 
kapelan Cibura tedy został pierwszym kapelanem, stanowi
sko drugiego kapelana otrzymał ks. kapelan Karol Pollak 
z Olesna.

W  ostatnim zaś czasie urządzono kilkakrotnie cykle ka
zań, z których cieszyły się nadzwyczajnym udziałem wier
nych mianowicie kazania jezuity O. Assmana.



Życie kościelne.
Z dotychczasowej historyi dziejowej parafii, obchodzącej 

obecnie jubileusz, wynika już, iż życie religijne w  parafii jest 
nadzwyczaj ruchliwe. Jeżeli w  dalszym ciągu zjawisko to 
ma być szczególnie opisane, należy z góry zaznaczyć, iż dla 
ścisłego sąsiedztwa obu bytomskich kościołów parafial
nych oraz dla stosunku spokrewnionego, w  jakim stoją 
wzajemnie do siebie, gdyż można uważać jeden kościół 
za matkę, drugi za córkę, wszystko to, co z tego punktu 
widzenia można powiedzieć, także odnosi się do starszej 
parafii Najświętszej Maryi Panny. Bo o ile Bytom zaży
w a od dziesiątek lat s ławy jako dobre katolickie miasto, 
to ma to w  pierwszym rzędzie do zawdzięczenia błogiej dzia
łalności, która w ysz ła  z kościoła Najśw. Maryi Panny. Tylko 
prawdziwie apostolskiemu poświęceniu i wniosłej pracy nie
odżałowanej pamięci ks. Bontzka oraz jego współpracowni
ków jest do zawdzięczenia, iż bytom scy katolicy w  religijno- 
moralnym usposobieniu zostali umocnieni i utrwaleni, iż nau
czyli się cenne dobra w iary  świętej szanować i je jako naj
w yższy  skarb strzedz i pilnować.

W  tej tak zbawiennej pracy pomagali duszpasterzom 
wiernie dzielni, pobożni i religijni nauczyciele, z których 
wielu było prawdziwemi ozdobami swego stanu. Wspomnieć 
tu tylko wypada na takie nazwiska jak: Braksator, Flascha, 
Dreizel, Schiwy i t. d. Owoce takiej pracy wychowawczej 
na szczęście nie zostały rozproszone, jak to się stało gdzie
indziej, ponieważ Bytom posiada dobry szczep starych zasie
działych obywateli, którzy dawniej tak kochali swe rodzinne



miasto, iż nie porzucali je, gdy się zbogacili, ani nawet wten
czas, gdy się im dobrze nie powodziło, gdy stosunki gospo
darcze nie były  najlepsze. I to jest tą dobrą rzeczą, którą 
się Bytom jak żadne inne miasto, poszczycić może.

Parafia św. Trójcy powstała wówczas, gdy stosunki re
ligijne w  Bytomiu się zaczęły polepszać. Jej zadaniem więc 
było teraz dóbr w iary  bronić i je rozmnażać. Dzięki łasce 
Boskiej i niestrudzonym pracom wszystkich do tego powo
łanych nie zmarnowano tego dobra, lecz broniono go mężnie 
pomimo różnych zwalczać z takim skutkiem, iż dobro to ro
sło z roku na rok jak kapitał ulokowany na procenty.

Naturalnie nie może ujść uwadze bacznemu oku obser
watora, iż potężny rozwój miasta Bytomia coraz więcej przy
nosi ze sobą nietylko światła lecz także ponurych cieni wiel
komiejskiego życia. Nawet budzi się obawa, iż może mają 
racyę ci, którzy mniemają, że sława Bytomia jest lepsza ani
żeli jego stan religijno - moralny. Lecz należy mieć nadzieję, 
iż taka obawa katolickim obywatelom wypędzi sen fałszywej 
pewności siebie z powiek, żeby czasem istotnie pszeniczne 
pole życia religijnego nie było zupełnie zanieczyszczone 
chwastem potęg wrogich świętemu Kościołowi.

Najpiękniejszem objawem życia katolickiego są niezaprze- 
czenie obie wielkie procesye na Boże Ciało. Jedna z nich 
z kościoła Najśw. Maryi Panny przechodzi ulicami w  samo 
święto Bożego Ciała, druga z kościoła św. Trójcy w  następną 
niedzielę. Ulice, któremi przesuwa się wspaniała procesya, 
przybrane są w  odpowiednie piękne ozdoby. I tak we wzo
rowym porządku kroczą te tysiączne rzesze ludu wiernego, 
śpiewając, modląc się i rozważając wielkie znaczenie święta. 
W  taki to sposób dawają głośne świadectwo przed ludźmi, 
iż Ten, którego słaba ręka księdza obnosi w  monstrancyi 
w  postaci chleba, jest żyw ym  Bogiem. I ten niedowiarek, 
k tóry  uważa taką procesyę tylko za sugestyę mas, jest czło
wiekiem bez serca, bez duszy. Religia nie jest tylko rzeczą 
uczucia lecz ogarnia i zajmuje równie rozum i wolę. Gdzie 
zaś religia znajduje się rzeczywiście, tam nie da się zamknąć
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w e wnętrzu człowieka, lecz prze z całą siłą do objawienia 
jej na zewnątrz. Dlatego też właśnie pomimo pięciokrotnego 
nabożeństwa w  niedziele i święta, tłok jest tak wielki w  ko
ściele, iż nawet przy niepogodzie niektórzy wierni uczestni
czą w  nabożeństwie i w  ten sposób objawiają mężnie prze
chodniom swoją świętą wiarę. Również w  dni powszednie 
liczni wierni słuchają Mszy świętych, ód 6 zrana do godz. 
9 lub 10, co jest dowodem, iż Bytom scy katolicy nietylko pil
nie spełniają ostre przykazania Kościoła, lecz nawet z w łas
nego popędu przychodzą, aby dostąpić łask nieprzebranych, 
płynących z bezkrwawej ofiary Chrystusowej.

Na kazania, wygłaszane przez tutejszych i obcych kazno
dziei również wierni uczęszczają licznie i pilnie.

Wielce łubiane są także wieczorne nabożeństwa, urządzo
ne na cześć Matki Boskiej w  miesiącach Maju i Październiku. 
Kościoły wtenczas są nabite ludźmi a chwała Królowej nie
bios rozbrmiewa tu w  przecudnych akordach z chóru śpiewa
ckiego lub też wznosi się potężnie śpiew ludowy z piersi kil
kutysięcznego tłumu ku niebiosom Najświętszego. Krótko 
powiedziawszy* przez cały rok, prawie przez każdy dzień od 
wczesnego rana do późnego wieczora, objawia się w  Byto
miu bardzo żyw e religijne życie, które ogłaszać nie przesta- 
wają śpiżowe usta dźwięcznych dzwonów kościelnych.



Szkoły znajdujące się w obrębie parafii.
W  obrębie parafii św. Trójcy znajdują się następujące 

szkoły:
1. Królewskie gimnazyum, na którego czele stoi obecnie 

dyrektor profesor Julian Ziaja. Utworzone w  1867 roku przez 
miasto Bytom jako katolickie gimnazyum, zostało układem 
z roku 1888/89 upaństwowione, przyczem jednak katolicki 
jego charakter nie został zarzucony. Nauki katolickiej religii 
udzielał aż do roku 1910 prawie wyłącznie znany szeroko ze 
swej uczoności i wielkiej wiedzy radca duchowny profesor 
dr. Flóckner, któremu dopiero w  1900 r. dodano do pomocy 
drugiego nauczyciela religii w  osobie ks. Alojzego Kresse. 
Obecnie na gimnazyum są nauczycielami religii dr. Reinelt 
i George.

2. Katolicka w yższa szkoła dla dziewcząt u Sióstr szkol
nych. Na początku walki kulturnej, Siostry szkolne, które 
już w  ciągu 60 lat rozwijały swą błogą działalność w  Byto
miu, musiały zaniechać swego posłannictwa i przesiedlić się 
do Austryi, gdzie miały swój dom mateczny w  miejscowości 
granicznej Weiswasser., Na Wielkanoc 1892 r. powróciły 
atoli za zezwoleniem kościelnych i świeckich władz z prze
łożoną Różą W einert do Bytomia i na nowo podjęły swoją 
wzniosłą pracę w  domu radcy miasta Muschalika przy ulicy 
Piekarskiej, urządzając tu mały pensyonat, wyższą szkołę dla 
dziewcząt i szkołę dla prac ręcznych. Ponieważ do zakładu 
garnęło się coraz więcej uczenie, musiano wnet zabrać się do 
budowy własnego domu przy ul. Piekarskiej. I też w  maju 
1894 r. J. E. dokonał poświęcenia tego nowowybudowanego



zakładu. Nabyto też niedługo potem przylegający grunt od 
ogrodnika Langera, a ponieważ liczba uczenie się stale pod
niosła, musiano znowu pomyśleć o dobudowaniu, z którem 
rozpoczęto w  1898 r. W  październiku 1909 r. przybudowę tę 
poświęcono.

Rewizye, wykonane przez władze szkolne, wykazały , iż 
szkoła ta pod każdym względem odpowiada wymaganiom 
nauki. Po śmierci powszechnie łubianej przełożonej Róży 
Weinert, zamianowano siostrę Anunciatę Opitz przełożoną za
kładu. Obecnie kierownictwo szkoły z przeszło 700 uczeni- 
cami spoczywa w  rękach państwowo egzaminowanej wyższej 
nauczycielki M. Solany. Oprócz sióstr naucza jeszcze kilku 
świeckich nauczycielek i nauczycieli, oraz dwóch duchow
nych.

3. Miejska szkoła elementarna IV z 700 uczniami i 518 
uczennicami pod kierownictwem rektora  W ernera, k tó ry  
urząd ten już sprawuje od roku 1897.

4. Miejska szkoła elementarna V z 763 uczniami i 694 
uczennicami pod kierownictwem rektora  Kabotha od 1905 r.

Miejska szkoła elementarna w  M. Dąbrowie z 205 ucznia
mi i 225 uczennicami od października 1900 pod kierownictwem 
głównego nauczyciela Skudelnego.
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VII.

Zakłady kościelne.
Z historyą parafii św. Trójcy jest także ściśle związane 

utworzenie lub rozwój niektórych zakładów kościelnych.
1. Miejski dom św. Józefa przy ulicy Piekarskiej, w  księ

dze gruntowej zapisany jako własność kościoła św. Trójcy, 
służył już dawno przed założeniem parafii św. Trójcy Miło
siernym Siostrom św. Wincentego a Paulo pod kierowni
ctwem zasłużonej przełożonej Angeliki Stache jako dom mie
szkalny. Po  śmierci tej bochaterki w  dziedzinie Miłosierdzia, 
u tworzyła  jej następczyni przytułek dla niewiast, potrzebu
jących opieki, oraz ochronkę dla dzieci. Obecnie przełożoną 
tego zakładu jest czcigodna M. Józefa.

2. Książęco - biskupi konwikt —dla chłopców, założony 
został w  październiku 1887 r. jako zakład pensyjny dla kato
lickich gimnazyastów. Zakład ten ma utalentowanym synom 
poczciwych rodziców katolickich służyć jako mieszkanie 
z utrzymaniem i nadzorem a w  pierwszym rzędzie miał usu
nąć doktliwy brak katolickich duchownych. Ks. kanonik dr. 
Franz był pierwszym kuratorem tego zakładu, ks. kapelan 
Schirmeisen jego zastępcą na miejscu. Zakład, w  którym 
czynne są Siostry Boromeuszki, mieścił się pierwotnie w  mu- 
rach dawniejszej katolickiej wyższej szkoły dla dziewcząt. 
Konwikt otworzono z 30 uczniami, k tórzy najpierw mieli być 
pod dozorem miejskiego nauczyciela Hergesela, lecz otrzymali 
duchownego prefekta w  osobie znajdującego się obecnie 
w  Aleksandryi dziekana Hermana Schwarcera. Za czasów 
jego następcy, prefekta ks. Kohlsdorfera, k tóry  niestety zmarł 
już w  39 roku życia, otrzym ał zakład na zachodniej stronie



toru kolei po praw ym  brzegu Odry, nowy, piękny i wiielki 
dom, który jest dziełem budowniczego Jackischa. Obecnie 
kierownictwo domu tego z 75 uczniami spoczywa w  rękach 
prefekta Jana Spendla. Kuratoryum tworzą Wiel. ks. prałat 
Schirmeisen i komisarz, radca duchowny Schmidt w  Katowi
cach.

3. Zakład Roberta przy ulicy Dworcowej. Z o tw orze
niem tego zakładu usunięto w  Bytomiu wielki ii dotkliwie od
czuwany brak. Dlatego powitano z radością gotowość ksią- 
żęco-biskupiego zarządu, k tóry oświadczył, iż chętnie przyj
mie pod bardzo dogodnemi warunkami starych, niezdolnych 
do pracy, zubożałych obywateli i pozostających bez opieki 
chorych w  zakładzie Roberta. Dnia 1 czerwca 1886 r. o tw ar
to w  obecności kanonika dr. F ranza i miejskich władz oraz 
generalnej przełożonej zakonu św. Boromeusza z Cieszyna 
zakład, wyposażony 40 łóżkami. Dnia 9 lipca 1889 r. odbyło 
się uroczyste poświęcenie dawniejszego lazaretu knapszafto- 
wego przy ulicy Dworcowej, przekazanego teraz na zakład 
Roberta, który w  1898 r. musiano dobudować. Obecnie znaj
duje się w  zakładzie Roberta, któregd kierownictwo ma w  rę
kach po śmierci bardzo zasłużonej przełożonej M. Corony, 
czcigodna przełożona M. Alkantarina, przeszło 220 męż
czyzn i niewiast. W  ostatnim czasie zakład Roberta wskutek 
braku miejsca, nabył jeszcze grunt znajdujący się przy ulicy 
Hohencollernskiej. Kuratorem tego zakładu jest Wieleb. ks. 
prałat Schirmeisen.

4. Klasztor „Dobry P as te rz“ przy szosie Tarnogórskiej, 
jest zakładem w ychow aw czym  i domem poprawy dla zagro
żonych moralnie lub już upadłych dziewcząt. Zakład, o tw ar ty  
w  1893 roku, i spełniający wybitnie dzieło miłości, znajdował 
się najpierw pod kierownictwem przełożonej M. M ałgorzaty 
Kempermann. Ta wnet umiała się postarać o powiększenie 
budynku. W  listopadzie 1896 r. poświęcono też nowozbudo- 
wane boczne skrzydło z obszerną kaplicą. Później także 
musiano pomimo wielkich długów ciągle dobudowywać. Do 
pokrycia kosztów w  części przyczynił się w e  wspaniałomyśl



ny sposób hrabia Lazar Henkel Donnersmark i zmarła h ra
bina Joanna Schafgotsch za pośrednictwem radcy duchowne
go Schirmeisena.

Duszpasterzem tego domu jest Wieleb. ks. proboszcz Źo- 
łondek, k tóry  pomimo swych 75 lat i pomimo choroby ócz 
cieszy się jeszcze bardzo czerstwem zdrowiem. Zakład po
siada obecnie około 35 sióstr, i stoi pod kierownictwem czci
godnej przełożonej H. Hermanny Cichy. Liczba dziewczyn 
w  zakładzie wynosi obecnie 150. Kuratorem jest Wieleb. ks. 
prałat Schirmeisen.

5) Zakład dla kalek. J. E. Najprzew. ks. Kardynał posta
nowił za inicyatywą Wiel. ks. prałata Schirmeisena u tworze
nie i zbudowanie katolickiego zakładu dla kalek w  Bytomiu. 
Dobroczynne to urządzenie, pomyślane we wielkim stylu, pod
nosi się już w  północno-zachodniej części strony miasta przy 
szosie Tarnogórskiej w  pobliżu konwiktu książęco-biskupiego. 
Źe wspaniała budowa ta tak szybko postępuje naprzód, jest 
zasługą doskonałego kierownictwa radcy budowniczego Brug- 
gera. Kuratoryum tego najnowszego urządzenia dobroczyn
nego w  parafii św. Trójcy, w  którem ustanowione będą ró
wnież czcigodne Siostry Boromeuszki, składa się z Wiel. ks. 
prałata Schirmeisena, radcy sprawiedliwości generalnego dy
rektora dr. Stefana i Wiel. ks. prob. Adamka z Chorzowa.



Kościelne towarzystwa.
Obok licznych b rac tw  i tow arzystw  w  celu pielęgnowa

nia modlitwy i pobożności (jak bractwo szczęśliwej śmierci, 
b rac tw a różańcowe, apostolstwo modlitewne, bractwo Serca 
Jezusa, bractwo św. Trójcy, św. Józefa i bractwo szkaplerzne, 
związek wiecznej adoracyi i maryańskie kongregacye) zasłu
gują z powodu wysokiej wartości wychowawczej jeszcze na 
szczególne wyróżnienie: Związek chrześciańskich matek,
związek chrześciańskiej rodziny i związek dziecięctwa Jezu
sowego, który w  każdą pierwszą środę w  miesiącu po połu
dniu o godz. 3 zgromadza dzieci do kościoła na krótkie nabo
żeństwo i który zbiera grosze na wykupienie ubogich pogań
skich dzieci. Związek św. Wincentego dzieli się na zgroma
dzenie męzkie i kobiece, które oba pilnie starają się o pełnie
nie dobrych uczynków.

Oprócz tych b rac tw  i związków czysto kościelnych 
, istnieje jeszcze kilka innych katolickich publicznych tow a

rzystw.
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IX.

Duchowieństwo.
Proboszcz przy kościele św. Trójcy Reinhold Schirmeisen, 

urodzony dnia 8 stycznia 1842 r. w  Dobrodzieniu, studyował, 
o trzym aw szy  w  gimnazyum w  Raciborzu świadectwo doj
rzałości, we Wrocławiu teologię, poczem wyświęcony został 
dnia 28 czerwca 1866 r. przez ks. .biskupa Henryka Forstera  
na księdza.

Niedługo potem otrzymał swą pierwszą posadę jako ka
pelan przy kościele Najśw. Panny  Maryi w  Bytomiu. Tu peł
nił służbę Bożą jako kapelan przez 20 lat. Jego działalność 
najlepiej oświetla pismo zarządu kościelnego do Najprzewie- 
lebniejszego ks. biskupa Roberta Hercoga, w  którem czytamy 
pomiędzy innemi co następuje:

„Co zaś atoli się tyczy kwestyii odnoszącej się do osoby, 
to chcielibyśmy, o ile nam wolno wypowiedzieć życzenie, 
uniżenie prosić, aby miejsce kuratusa, mające być utworzone, 
było powierzone tutejszemu kapelanowi Schirmeisenowi. 
Z wielkiem bólem serca parafianie się dowiedzieli, iż powie
rzenie mu probostwa w  Piekarach nie należy do niemożliwo
ści i mają obawę, iż raz jednak, czy prędzej czy później stąd 
będzie chciał odejść, aby dostać^ się na samodzielne stanowi
sko, co naturalnie nie można mu za złe wziąć, jeżeli nie znaj
dą się środki i drogi, aby mu tu dać samodzielne stanowisko. 
Mniemamy jednak, że Wiel. ks. kapelan Schirmeisen bardzo 
chętnieby tu pozostał, m y zaś zatrzymalibyśmy pośród nas 
duszpasterza, którego odejście bardzoby wielką sprawiło 
nam boleść44.



Zasługi Wiel. ks. proboszcza p rzy  kościele św. Trójcy są 
tak znane, iż ocenienia ich ze względu na skromność jego 
można łatwo zaniechać.

Dnia 25 maja 1895 r. został on mianowany przez J. E. ks. 
Kardynała książęco-biskupim radcą  duchownym, a według 
Brewe Ojca św. z dnia 28 lutego 1908 r. obdarzony został 
godnością prałata domowego Jego Świątobliwości Ojca św. 
Oby Bóg najłaskawszy raczył mu pozwolić działać jeszcze 
długie długie lata wśród nas!

W  25 latach istnienia parafii św. Trójcy pomagało pro
boszczowi w  duszpasterstwie 9 kapelanów:

1) Ks. Jan Włóczka, ur. dnia 4 m arca  1841 r. w  Zabrzu, 
wyświęcony dnia 28 czerwca 1870 r., był najpierw kapelanem 
we Wielkim Chełmie i Chorzowie, następnie I kapelanem 
i kuratusem przy kościele św. Trójcy i to od 5 lipca 1886 r. 
aż do 1 lipca 1898 r., naostatek był duchownym więziennym 
w tutejszem więzieniu aż do śmierci dnia 17 marca 1909 r.

2) Ks. Ludwik Tunkel, ur. dnia 3 października 1862 r. 
w  Friedersdorf, wyświęcony dnia 26 czerw ca 1886 r., był 
II kapelanem przy kościele św. Trójcy od lipca 1886 r. do 
1893 r. i jest od 27 lutego 1893 r. proboszczem w  Kochłowicach.

3) Ks. Augustyn Bertzig, urodzony dnia 10 grudnia 1864 r. 
w  Opolu, wyświęcony dnia 23 czerwca 1890 r., był najpierw 
kapelanem w  Krapkowicach, następnie kapelanem przy ko
ściele św. Trójcy od 1893 do 1897 r., jest od 19 października 
1897 r. proboszczem w  Biskupicach.

4) Ks. Jan Grossek, ur. dnia 14 grudnia 1870 r. w  B ra
linie, wyświęcony dnia 21 czerwca 1897 r., był najpierw ka
pelanem i administratorem proboszczowskim w  Biskupicach, 
następnie II kapelanem przy kościele św. Trójcy od 1897 r. aż 
do śmierci, która nastąpiła dnia 19 czerwca 1898 r.

5 Ks. Wiktor Durynek, ur. dnia 31 sierpnia 1872 r. w  Ka
towicach, wyświęcony dnia 21 czerwca 1897 r., był najpierw 
3 kapelanem w  Król. Hucie przy kościele św. Barbary, na
stępnie pierwszym kapelanem przy kościele świętej Trójcy 
od 1898 do 1901 r. i jest od 1 lipca 1901 czynny jako w yższy



nauczyciel oraz nauczyciel religii przy tutejszej katolickiej 
wyższej szkole realnej.

6) Ks. Alfred Drzyzga, ur. dnia 18 stycznia 1874 r. w  Szal
ko wicach, wyświęcony dnia 11 czerwca 1898 r., byl drugim 
i pierwszym kapelanem przy kościele św. Trójcy od 1898 do 
1904 r., a jest od 27 września 1905 r. proboszczem w  Szom
bierkach.

7) Ks. Aureliusz Barabasch. ur. dnia 4 kwietnia 1876 r. 
w  Gołkowicach, wyświęcony dnia 22 czerwca 1901 r., był 
drugim i pierwszym kapelanem przy kościele św. Trójcy od 
1901 do 1910 r. i jest od 1 października kuratusem w  Gło
gówku.

8) Ks. Józef Cibura, ur. dnia 10 listopada 1875 r. w  Le
śnicy, wyświęcony dnia 21 czerw ca 1904 r., był drugim kape
lanem od 1904 do 1910 r. i jest odtąd pierwszym kapelanem 
przy kościele św. Trójcy.

9) Ks. Karol Pollak, ur. dnia 3 grudnia 1880 r. w Zabeł- 
kowie w  Raciborskiem, wyświęcony dnia 23 czerwca 1905 r., 
był najpierw kapelanem w Oleśnie i jest od (października 
1910 r. drugim kapelanem przy kościele św. Trójcy.



Kościelne korporacye i urzędnicy.
Zarząd kościelny przy kościele św. Trójcy odbył swoje 

pierwsze posiedzenie, na które stawiło się 7 członków, pod 
przewodnictwem ks. proboszcza Schirmeisena dnia 7 sierpnia 
1888 r. Do korporacyi tej należeli wówczas następujący pp .: 
1) Główny nauczyciel Bunibke z Miejskiej Dąbrowy, 2) maj
ster murarski Grundmann, 3) kupiec Józef Kaller, 4) majster 
murarski Klehr, 5) budowniczy Jakisch, 6) inspektor górniczy 
Liss, 7) dyrektor gimtnazyalny dr. Schulte, 8) radca sądu zie
miańskiego Slowig, 9) mistrz krawiecki Spinczyk, 10) radca 
sprawiedliwości Toepfer.

Zastępstwo gminne obradowało po raz pierwszy pod 
przewodnictwem adwokata dr. Stephana dnia 3 września 1888 
roku. Zjawili się w szyscy  30 zastępcy gminni i to: 1) Ry
szard Alscher, 2) Piotr Burdzig, 3) Wojciech Bzdok, 4) Józef 
Ciossek, 5) Jan Fischer, 6 Antoni Gałuszka, 7) W alenty  Ka- 
waletz, 8) dr. Stanisław Kozioł, 9) Filip Kużaj, 10) Ryszard 
Machinek, 11) Piotr Musialik, 12) P aw eł  Pogorzałek, 13) Ignacy 
Szastok, 14) Franciszek Słota, 15) W aw rzyniec  Ciosek, 16) 
Franciszek Sotzig, 17) dr. Stephan, 18) Antoni Stoklossa, 
19) Hieronim Wieszała, 20) Tomasz Budziński, 21) Piotr  Sob
czyk, 22) Feliks Kaintoch, 23) Franciszek Przełożyński, 24) Jan 
Dylich, 25) Jan Mokrski, 26) Franciszek Mletzko, 27) Aleksan
der Kołodziej, 28) Jakób Rusecki, 29) Piotr Szymczyk, 30) Al
bin Kornke.

Podnieść też szczególnie należy z uznaniem, iż obie te 
kościelne korporacye pracowały  zawsze w  najlepszej zgodzie 
z proboszczem i nigdy mu nie stawiały przeszkód ani przy-



krości, lecz przeciwnie radą i czynem służyły, gdzie i jak 
mogły.

Oibecnie zarząd kościelny tworzą następujący panowie: 
l) burmistrz Friedrich, 2) adwokat Galluschke, 3) chałupnik 
Gałuszka, 4) dyrektor rzeźni Hillmann, 5) kupiec Józef Kaller,
6) radca miasta inspektor górniczy Muschalik, 7) majster mu
rarski Neumann, 8) w yższy  nauczyciel dr. Schierse, 9) poza
służbowy dyrektor więzień Szczęśniak, 10) kupiec Syrzisko.

Z wielką pilnością i rozwagą stara się mianowicie radca 
miejski p. Muschalik o sprawy, dotyczące kościoła parafial
nego i gminy.

Do zastępstwa gminnego należą obecnie w  czasie 25-let- 
niego jubileuszu następujący panowie: 1) urzędnik stanu cy
wilnego T. Kaluza jako przewodniczący, 2) kupiec Franciszek 
Knauer jako zastępca przewodniczącego, 3) Stefan Langer,
4) w yższy  sekretarz pocztowy Wolf, 5) przedsiębiorca bu
dowlany Sobota, 6) posiedziciel domu Józef Kasprzyk, 7) maj
ster stolarski Hieronim Wieschala, 8) gospodarz Szymon Ga
łuszka, 9) gospodarz Jakób Bula, 10) Noky, 11) gospodarz Jó
zef Sobczyk, 12) gospodarz Franciszek Pogorzałek, 13) go
spodarz Maciej Gałuszka, 14) gospodarz Piotr Sobczyk, 15) po
siedziciel domu Józef Jaschok, 16) mistrz malarski Franko- 
witz, 17) majster masarski Scherner, 18) posiedziciel W aw rzyn  
Ciosek, 19) kapelusznik Kawaletz, 20) kupiec Susek, 21) po
siedziciel domu Paw eł  Pogorzałek, 22) gospodarz Jan Pogo
rzałek, 23) gospodarz Paw eł Milka, 24) majster stolarski 
Krzonkala, 25) gospodarz Piotr Kasperczyk, 26) gospodarz 
Stefan Schigulski, 27) posiedziciel domu Piotr Gałonska, 28) po
siedziciel domu Bernard Bobrowski, 29) majster rzeźnicki W a 
lenty Woźnitzka, 30) majster murarski Dominik Drescher.

Kasami kościelneml zarządza już od początku p. dyrektor 
banku Schwiese z największą sumiennością i wielką pilnością. 
On to sprawił, że kościół św. Trójcy w  ciągu czasów spłacił 
98 400 mk. długów. Oprócz tego pokryto po części z bieżą
cych dochodów potrzebne wydatki, tak iż kościół ma pomię



dzy innemi jeszcze 51 600 mk. w  prowincyonalnej kasie po- 
mocniezej długu.

Urząd organisty piastował w  pierwszym roku po konse- 
kracyi kościoła nauczyciel Schiwy jako urząd poboczny. 
W  czerwcu 1887 powołany został nauczyciel Oton Hoffmann 
z Pfaffendorfu na główny urząd* organisty. Od tego czasu 
urząd ten sprawuje z niestrudzoną pilnością.

Razem z kościołem św. Trójcy obchodzą też 25-letni ju
bileusz obydwaj kościelni pp. Zacheusz Strzedula i Adolf 
Schrempel. Obaj pełnili sumiennie swe obowiązki. Od kilku 
lat pomaga im w  tej czynności w  uznania godny sposób po- 
międży innemi kościelny Józef Przewieślik.



XI.9T-~

Zakończenie.
Parafia św. Trójcy w  25 latach jej istnienia rozwijała się 

dzięki wielu szczęśliwym stosunkom i okolicznościom dość 
spokojnie. Przedewszystkiern na wyszczególnienie zasługuje 
piękna harmonia i zgoda ze świeckiemi władzami. P rzy  tak 
miłem wspomnieniu może parafia - jubilatka w  rzeczywistości 
święcić święto radości. Oby święto to dobrze się udało we 
wszystkich częściach, oby wszystkie te życzenia i dowody 
miłości, któremi przy tej sposobności obsypany będzie W ie
lebny prałat-jubilat jako zastępca parafii, zamieniły się w  ty 
leż próśb i modlitw przed tronem Najwyższego, aby parafią 
i nadal kwitła na chwałę i cześć Boską i ku pożytku i zba
wieniu powierzonych jej dusz.
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■ ~T ê r ; Wmfc ł 2 | ? ?  1

-̂ sSk'


