Dzieje Kościoła p.w.
Podwyższenia Krzyża
Świętego w Lublińcu

I. Legenda
Nie zachował się żaden dokument stwierdzający, w którym roku powstało nasze miasto.
Podanie ludowe wspomina księcia Władysława Opolskiego i łączy z nim powstanie Lublińca.
Władysław był młodszym synem księcia śląskiego Kazimierza i Violi. Kazimierz osiadł w
Opolu. Zmarł w 1229roku. Do czasu pełnoletniości synów- Mieszka II i Władysława –
księstwem zarządzała jako regentka ich matka księżna Viola, natomiast ich opiekunem został
Książe Henryk Brodaty z Wrocławia. Mieszko II zawarł w 1239r. związek małżeński z
Judytą-córką księcia Konrada Mazowieckiego i przejął Śląsk Opolski we władanie, ale zmarł
wkrótce-bo w roku 1246. Księstwo Opolskie przejął w tym roku jego brat Władysław,
noszący przydomek Opolski - jako że miał swą siedzibę w Opolu.
Podanie ludowe mówi, że lubił on urządzać polowania w nielicznym towarzystwie w
puszczach, które pokrywały znaczne tereny jego księstwa. Według tegoż podania, zmęczył się
razu jednego i usiadł w cieniu na skraju małej polanki. Urzeczony pięknem tego uroczyska,
rzekł do swych towarzyszy: „Lubi mi się tu kościół i miasto zbudować…” Od owych słów
„Lubi mi się” miała powstać nazwa Lubin lub Lublin – przekształcona latami w Lubliniec.1
Feliks Triest w podręczniku o topografii Górnego Śląska z roku 1864r.2 również powołuje się
na to samo podanie ludowe podając, że Książe Władysław Polczyk ok. roku 1272na miejscu
dzisiejszego miasta Lublińca zbudował małą kapliczkę leśną, ażeby w niej odbywać
nabożeństwa po ukończonych polowaniach. Kapliczki takie lokowano zazwyczaj na najwyżej
położonym miejscu, a takim jest wzgórek n, na którym usytuowany jest Kościół p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Według tegoż podania początek miastu miał dać Bolesław, jeden z czterech synów
zmarłego 13.11.1282r. Księcia Władysława. Podzielił on mianowicie swe księstwo, przy
czym Mieszko otrzymał Cieszyn i Oświęcim, Przemysław- Racibórz, Kazimierz- Koźle,
Bytom, Gliwice, Toszek i Pyskowice, a Bolesław- Opole, w tym także ziemie lublinieckie.
W dokumencie z dnia 01.09.1310r. wystawionym w Opolu, a dotyczącym zwolnień od ceł,
wymieniane są miasta: Opole, Skorogoszcz, Lewin, Krapkowice, Woźniki, Olesno Lubliniec.
Bolesław zmarł 14.05.1313r.

1

Nazwę „Lublinecz” użyto w dokumencie z dnia 23 grudnia 1389r. wystawionym w Opolu przez księcia
Władysława na okoliczność darowania młynów na rzecz kościoła parafialnego w Lublińcu (odpis str. 66-67
Monografii historycznej parafii lublinieckiej Ludwika Musioła z 1956r.)
2
Felix Triest – „Topographisches Handbuch von Oberschlesien” Wydawnictwo W.G. KornWrocław 1864

Niektórzy autorzy podają, że w miejscu pierwotnej kaplicy wybudowano później dzisiejszy
Kościół Parafialny p.w. Św. Mikołaja. Również na to twierdzenie brak jest dokumentów, a
więc można zaliczyć je do legendy.
Przekaz nie określa też żadnych danych o wielkości Kaplicy, ani o rodzaju budulca, choć
można domniemywać, że była ona zbudowana z drewna.
F.A.Zimmermann w „Beytrage zur Beschreibung von Schlesien” wydanych w Brzegu w
1783r. podaje w t. II str. 144w ślad za notatkami z ksiąg kościelnych, że „… na miejscu gdzie
później założone zostało miasto Lubliniec, Książe Władysław zbudował w lesie kaplicę, którą
tak szczodrze uposażył, że mogło się utrzymać przy niej proboszcz i czterech wikarych…”.
Brak na to również jakichkolwiek dokumentów dalszych informacji o losie kaplicy.
Może Książe Jan II zwany Dobrym, fundując w roku 1505nowy drewniany kościół wybrał
n a jego lokalizację miejsce gdzie stała zniszczona już po ponad dwustu latach istnienia
kaplicy postawiona przez jego dalekiego przodka?

II. Świątynia z 1505r.
Pierwsze udokumentowane informacje o istnieniu świątyni drewnianej zawierają protokoły
powizytacyjne parafii św.Mikołaja z lat 1679 i 1687 zawarte w dziele „ Visitationsberichte
der Diozese Breslau, Archidiakonat Oppeln, tom I wydanym w 1904r. we Wrocławiu przez J.
Jungnitza. Teksty protokołów z lat 1679 im 1720 w języku łacińskim stanowią również
załączniki do „Monografii historycznej parafii lublinieckiej” L.Musioła z roku 1956r. W
archiwum parafii znajduja się także rękopisy tłumaczeń protokołów z 1679 i 1687r. na język
niemiecki.
Kościół drewniany z roku 1611 w
Boronowie zbudowany na planie krzyża
(kościół Św. Krzyża w Lublińcu z 1505r.
prawdopodobnie wyglądał podobnie)

Oto ich treść języku polskim odnosząca się
do kościoła św. Krzyża:
•

•

1679r. – „Kaplica Szpitalna” na wschód poza miastem, blisko drogi, zbudowana z
drewna, a mianowicie roku 1505 pod wezwaniem św. Krzyża na planie krzyża,
niedostatecznie pokryta, w związku z czym wnętrze jest zaniedbane i zniszczone.
Posadzka zrujnowana. Główny ołtarz pokryty brudnym obrusem, przedstawia
ukrzyżowanie Pana Jezusa. Dwa mniejsze ołtarze usytuowane ku południu i północy
posiadają obrazy przedstawiające Chrystusa niosącego krzyż i złożonego na łonie
Matki Boskiej. Obrazy niezbyt piękne, ale godne w wyrazie. Przy kościele znajduje
się cmentarz, skromnie utrzymywany, gdzie grzebani są biedacy”.
1687r. – „Drugi kościół jest pod wezwaniem św. Krzyża poza miastem. Jest to stara
świątynia, niekonsekrowana, całkowicie z drewna zbudowana, ściany nawy
niemalowane, posadzka zniszczona, mała drewniana zakrystia znajduje się po stronie
lekcji. W kościele znajdują się trzy ołtarze niekonsekrowane. Nadto świątynia posiada

wieżyczkę nad dachem z jednym dzwonem i drewnianą kostnicę. Kamień węgielny
pod ten kościół położył Książę Opolski. Dokumenty erekcyjne(fundacyjne)zaginęły w
czasach luterańskich”.
W księdze wpływów i wydatków kościoła św. Mikołaja w Lublińcu za lata 1731-1799
odnotowano w roku 1746wydatek 25 talarów „pro scandulis ad reparationem tecti pro S.
Crocem” tzn. „za gonty do naprawy dachu kościoła św. Krzyża”.
Protokół z dni a 09.10.1834r. spisany na okoliczność kontroli i aprobaty rozliczeń
(finansowych)i działalności parafii za lata 1833r. przez ks. Proboszcza Tomasza Mokrosza i
podpisany przez członków zarządu kościoła i magistrat miasta Lublińca stwierdza między
innymi, że „… kościół szpitalny albo Św. Krzyża grozi zawaleniem i dlatego jest zamknięty
do użytku wiernych”.
Ksiądz Teodor Gałązka, autor opracowanej przed II wojną światową monografii „Dzieje
parafii lublinieckiej za czasów dekanatu oleskiego – 1716r. podaje na str.12 że: „… Książe
Opolski miał zbudować kaplicę w miejscu gdzie obecnie znajduje się kościół św. Krzyża”. Na
stronie 15 podaje, że „…kościół św. Krzyża powstaje za czasów ostatniego Piasta w
Księstwie opolskim, Jana, który w roku 1500 obdarza miasto przywilejami. Czas budowy
kościoła to rok 1505. Prawdopodobnie zbudowano go w miejscu pierwotnego kościoła.
Kościół zbudowano najpierw z drewna. Od początku wszystkie notatki historyczne nazywają
go już kościołem szpitalnym”. Autorzy monografii z 1972 „Lubliniec – zarys rozwoju
powiatu” podają co następuje: „ w 1505r.z fundacji księcia Jana II zwanego Dobrym(14601532) wzniesiono w Lublińcu nowy kościół pod wezwaniem Św. Krzyża. Był on usytuowany
w tym samym miejscu co dzisiaj tj. przy ulicy Pawła Stalmacha, ale wówczas poza obszarem
właściwego miasta, tuz za brama tarnogórską. Zbudowany był z drzewa na kształt krzyża.
Przy tym kościele znajdował się szpital, od którego kościół ten znano też szpitalnym. Był to
budynek drewniany o dwu dużych izbach z piecami o dwu komorach. Nie stanowił on
lecznicy, lecz przytułek dla ubogich, starców i kalek. Po wojnie trzydziestoletniej (16181648) na skutek braku konserwacji kościół znajdował się w opłakanym stanie. Dach był silnie
uszkodzony, co pociągnęło za sobą zniszczenie wnętrza, zwłaszcza sufitu i podłogi”.
Grożący zawaleniem kościół rozebrano w maju 1842 r. – jak to podaje autor notatki w
gazecie (prawdopodobnie „ Oberschlesischer Bote” – „ Goniec Górnośląski”) z maja 1903r.
tytuł notatki „60 lat temu – Lubliniec- budowa kościoła”

III. Świątynia z roku 1845
Zły stan budowlany świątyni drewnianej z roku 1505 kazał myśleć ówczesnym parafianom i
patronom kościoła o gromadzeniu środków finansowych na budowę nowego obiektu.
W roku 1765 – w dokumencie z dnia 30 maja – hrabia Anna Barbara de Gaschin nata de
Garnier, siostra ówczesnego właściciela ziemi lublinieckiej, przeznaczyła 300 florenów na
„… Ecclesia Hospitalis S-te Crucis a capitali pro reparati”, tzn. 300 florenów jako kapitał na
remont kościoła szpitalnego św. Krzyża . Legat ten odnotowano pod numerem kolejnym
XXIII księgi fundacji parafii Św. Mikołaja w Lublińcu, która znajduje się w archiwum
parafialnym. Kapitały takie były lokowane na procent w papierach wartościowych, a odsetki
zwiększały gromadzony fundusz.
Na początku roku 1837 fundusz na budowę kościoła wynosił wg księgi wpływów i
wydatków kościoła św. Krzyża:
•

W listach zastawnych – 1800 talarów

•

Jako zaliczka w2płacona do kasy kościoła św. Mikołaja -82 talary 22 srebrne grosze i
7 halerzy, a gotówka w kasie odpowiednio 82 – 10- 2.
Jako wpływy odnotowano między innymi 4% odsetek od 1800 talarów tj. 72 talary i 6%
odsetek od 200 talarów (z fundacji 300 florenów hrabiny Gaschin) tj. 12 talarów. Również
opłaty za koszenie trawy na terenie wokół kościoła zwiększały gromadzony fundusz.
Z chwilą podjęcia decyzji o budowie nowego kościoła utworzono odrębną „kasę budowy
kościoła”, a kwoty przekazywane z funduszu odnotowywano w rozdziale V wspomnianej
wyżej księgi. Wynosiły one 2799 talarów 39 srebrnych groszy 21 halerzy.
Na dzień 01.01.1846r. tj. po poświęceniu Kościoła – wykazano jako majątek funduszu
przysłowiowy 1 talar.

Kościół Św. Krzyża w Lublińcu poświęcony 14 września
1845r. – fotografię wykonano z „cegiełki” z roku 1928
wydanej na okoliczność zbiórki ofiar na rozbudowę tej
świątyni

Według wzmianki we wspomnianej księdze zaangażowano na budowę kościoła 255, 24, 10
więcej niż wynosił posiadany kapitał; stanowiło to zadłużenie wobec dostawców. Zapewne
zaistniały jeszcze dalsze nierejestrowane wydatki, bowiem w protokole powizytacyjnym z
dnia 05.10.1845r. ks. proboszcz Augustyn Wittkowitz stwierdza: „Kościół św. Krzyża został
w bieżącym roku nakładem 3260 talarów nowobudowany, na co z istniejącego funduszu za
zgodą wyższej władzy duchowej wydano 2583 talarów 18 srebrnych groszy i 10 fenigów”.
Brakującą sumę pokryto z dobrowolnych datków.
Dokładne daty położenia kamienia węgielnego oraz poświęcenia świątyni udało się ustalić
w oparciu o notatki gazetowe w języku niemieckim odnalezione w archiwum parafialnym.
W pierwszej notatce 60 lat temu „Lubliniec – budowa kościoła” opisana jest uroczystość
Odnalezienia Krzyża świętego – 3 maja 1843r., podczas której położono kamień węgielny
pod budowę nowej murowanej świątyni – w miejsce starej prawie 600 lat istniejącej budowli
drewnianej, którą z powodu zagrożenia budowlanego rozebrano. Z treści notatki
dowiadujemy się, że znacznej pomocy finansowej i w materiałach budowlanych udzielili
ówczesny patron kościoła – właściciel ziemi lublinieckiej hrabia Andrzej Renard i pełniący
funkcje starosty von Aulock.
Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks. proboszcz Augustyn Wittkowitz, który
przemówił do parafian lublinieckich w języku polskim, a do przedstawicieli władz po
niemiecku.

Druga notatka w języku niemieckim – nosząca datę 16 września 1845r. – informuje, że w
minioną niedzielę (14 września) w święto Podwyższenia Krzyża Świętego miało miejsce
uroczyste poświęcenie kościoła św. Krzyża w Lublińcu. W uroczystej procesji z kościoła
parafialnego przy biciu dzwonów dotarli uczestnicy uroczystości do nowej świątyni, gdzie
dziekan dekanatu lublinieckiego ks. Jan Janeczko z Dobrodzienia dokonał poświęcenia
kościoła. Po otwarciu kościoła wierni mogli podziwiać skromne, ale godne wyposażenie
wnętrza. Przeszło ono ich oczekiwania – stwierdza autor. Na początku Mszy Świętej ks.
proboszcz Gomulka wygłosił kazania w języku niemieckim. Po Credo wygłoszone zostało
kazanie w języku polskim dla zebranych wokoło kościoła.
W zakończeniu notatki jej nieznany autor wyraża reminiscencję do faktu postawienia znaku
krzyża świętego na tym wzgórku około 1243 roku przez księcia Władysława Opolczyka, co
tłumaczy określenie 600 lat istnienia kultu w tym miejscu.
Ks. proboszcz Augustyn Wittkowitz zmarł w 1848 roku na tyfus. Proboszczem został ks.
Eugeniusz Biernacki. Protokół powizytacyjny z roku 1850 informuje, że kościół Św. Krzyża
to budowla masywna jednonawowa, wykonana „wg niemieckiego stylu budowania” z trzema
ołtarzami – w tym jeden z portatili (kamień w mensie ołtarza z relikwiami świętych
męczenników) i niezbędnym wyposażeniem. Wewnątrz sufit gipsowy, posiada wieżyczkę
sygnaturki pokrytą blachą miedzianą z dwoma dzwonami. Kościół otacza dawniejszy
cmentarz ogrodzony wraz z kościołem płotem sztachetowym. Protokół z roku 1867 mówi
natomiast o 1 dzwonie oraz dachu krytym dachówką oraz że msze święte odprawiane są w
każdy piątek i w okresie postu.
W roku 1885 na zarządzenie władz policyjnych przemontowano drzwi wejściowe do
kościoła, które otwierały się dotąd do wewnątrz.. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi na
wypadek pożaru należało je otwierać na zewnątrz.
Z kosztorysu na remont w 1888r. wynika, że malowano dwukrotnie 8 okien drewnianych,
odnowiono i naprawiono 200m2 tynków zewnętrznych, ściany i sufit wymalowano na biało, a
nadto wymieniono cześć porycia dachu (dachówki).
W roku 1903 za ks. proboszcza Franciszka Pluszczyka – przeprowadzony został gruntowny
remont kościoła i otoczenia. Z kosztorysu na te roboty sporządzonego 27.05.1903r. przez
wykonawcę H.Januschke możemy uzyskać pewne wyobrażenie o rozmiarach budowli i jej
charakterystyce. I tak:
•
•
•
•
•

Posadzka cementowa o powierzchni 85,54m2, która była zniszczona i wydeptana,
została aż po podkład z cegieł usunięta i na nowo nałożono dwucentymetrowej
grubości posadzkę z cementu portlandzkiego i piasku w proporcji 1:2,5;
Okna drewniane o wymiarach 3,0x1,4m w ilości 6szt., trzykrotnie wewnątrz i
zewnątrz farbą olejną pomalowano. Były to okna w nawie kościoła – po 3 z każdej
strony;
Okno drewniane przy ołtarzu głównym o wymiarach 3,0x1,1m pomalowano jak okna
w nawie. Było to okno w szczycie wschodnim świątyni, która była orientowana tzn.
zwrócona ołtarzem głównym ku wschodowi;
Balustrada chóru i kolumny wspierające go były drewniane, bowiem ich powierzchnia
została pomalowana farba olejną (chór zapewne znajdował się po zachodniej stronie
nad drzwiami wejściowymi);
Drzwi wejściowe główne posiadały wymiary 240x160cm, były dwuskrzydłowe, góra
zakończona półkoliście, oszklona. Zostały pomalowane na kolor dębu i
polakierowane;

•

Drzwi wejściowe boczne – znajdowały się po stronie południowej i posiadały
wymiary 200x95cm;
• Z kosztorysu na remont ogrodzenia wynika, że od strony szpitala św. Krzyża płot był
sztachetowy na ryglach o długości 3 metry, na słupkach dębowych i miał wysokość
1,5 metra. Na pozostałej długości od strony placu i ulicy miał wysokość 1,3 metra.
Sztachety miały wymiary 8,0x3,5x130cm i były u góry skośnie ścięte i nakryte listwą
drewnianą.
Według polisy z 16.05.1906r. ubezpieczenia od ognia wynika, że kościół posiadał sufit
gipsowy, posadzkę kamienną, wejście drewniane na chór, dach kryty dachówka podwójna, a
konstrukcja wieżyczki była drewniana – pokryta blachą. Wymiary podano: długość - 21m,
szerokość - 12m, wysokość – 9m.
Inwentarz spisany 05.12.1882r. wykazał, że we wnętrzu świątyni znajdowało się
następujące wyposażenie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ołtarze – każdy z obrazem
3
Świeczniki na ołtarzach
10
Ambona
1
Ławki długie
16
Ławka boczna
1
Obrazy drogi krzyżowej
14
Obrazy inne małe
8
Lampa wieczna
1
Lampa
1
Kandelabr
1
Organy
1
Konfesjonał
1
Dzwonki ołtarzowe
2
Dzwony przy zakrystii
1
Dzwony na wieżyczce
1
Krucyfiksy
2
chorągiew
1
Stół w zakrystii
1
Ornaty(biały i niebieski)
2
Kociołek na wodę święconą
2
Ławki na chórze (po jednej na głównym i na bocznym)
Krata żelazna
1

3

„Upadek Pana Jezusa pod
krzyżem” „Opłakiwanie Zmarłego
Pana Jezusa przez Maryję” –
XVII wiek
Obrazy znajdowały się do czasu
rozbudowy w ołtarzach bocznych
kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Lublińcu; obecnie w
kościele św. Anny w Lublińcu

Po wybuchu I wojny światowej – już w roku 1915 – zinwentaryzowano wszelkie
urządzenia z metali szlachetnych i kolorowych na cele wojenne. W odniesieniu do kościoła
św.Krzyża rekwizycjipodlegała blacha miedziana stanowiąca pokrycie wieży oraz elementy
platynowe odgromnika na wieży. Magistrat miasta w piśmie z 24.06.1916r. skierowanym do
zarządu kościelnego nakazał zdjęcie wymienionych materiałów. Zarząd kościelny odwoływał
się od wymienionej decyzji aż do Ministerstwa Wojny w Berlinie – jednak bez skutku.
Magistrat miasta przesyłając do wiadomości pismo ministerstwa z 05.12.1917r. nakazał w
terminie 10 dni oddanie materiałów zarekwirowanych. Demontażu dokonał mistrz dekarski

Teodor Janischowski z Lublińca, który następnie dokonał pokrycia wieżyczki blachą
ocynkowaną.
Zarząd kościelny na posiedzeniu w dniu 10.03.1919r. zatwierdził rachunek na 454,73 marki
firmy K.Linke za naprawę płotu u św. Krzyża, bowiem rygle i słupki były już częściowo
zgnite.
Według Kroniki Szkoły w Lublińcu kościół św. Krzyża służył głównie jako kaplica
pogrzebowa i do odprawiania nabożeństw drogi krzyżowej w okresie Wielkiego Postu.
Ludwik Musioł w swej „Monografii historycznej parafii lublinieckiej” podaje, że odprawiono
w nim do roku 1830 msze święte i nabożeństwa w Dzień Znalezienia Krzyża Świętego, w
Dzień Podwyższenia Krzyża Świętego tzw. odpust - 14 września oraz w drugi dzień Świąt
Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Zesłania Ducha Świętego.
Kościół był świątynią filialną kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja. Wspomniana
monografia L. Musioła podaje, ze ksiądz proboszcz Teofil Strachwitz - w Lublińcu od 1711
do 1727 roku znalazł na probostwie stare rejestry, w których znajdowała się wzmianka o
dokumencie wystawionym przez magistrat miasta Lublińca w roku 1536, w niedzielę w Św.
Macieja (27 luty), którym to dokumentem daruje stawy zwane „czorka” na utrzymanie
alterysty u św. Krzyża. Alteryści, czyli późniejsi wikarzy, mieli istnieć od początków tego
kościoła.
W okresie I wojny światowej rekonwalescenci – ranni w wojnie żołnierze niemieccydomagali się osobnego nabożeństwa odprawianego w kościele Św. Krzyża. Wobec nikłej
frekwencji ks. proboszcz Böhm poinformował pismem z 12.03.1915r. kierownictwo szpitala,
że nabożeństwa odbywać się będą jedynie u św. Mikołaja, gdzie ozdrowieńcy mają
zarezerwowane miejsca w ławkach.
Po zakończeniu wojny, plebiscycie i II Powstaniu Śląskim zapadła decyzja Rady
Ambasadorów o podziale Górnego Śląska i przyznania jego wschodniej części – w tym
miasta Lublińca z częścią powiatu- odrodzonemu w listopadzie 1918r. Państwu Polskiemu.
Dnia 24 czerwca 1922r. polskie władze administracyjne przejęły władzę w mieście, a dnia
26 czerwca wmaszerował do Lublińca, wyznaczonego jako miasto garnizonowe, 74 pułk
piechoty i zakwaterował się w byłych koszarach niemieckich.
Z pułkiem tym wiąże się międzywojenna historia kościoła Św. Krzyża.

IV. Okres lat 1922-1939 i rozbudowa świątyni.
W związku z organizacją duszpasterstwa wojskowego na Górnym Śląsku, na pismo
Administracji Apostolskiej z 17.02.1923r. dotyczące ewentualnych niedogodności
związanych z duszpasterstwem wojskowym, ks. proboszcz Józef Dwucet (w Lublińcu od dnia
17.10.1922r.) odpowiedział, że: 1)nabożeństwa składają się ze mszy św. I 12 minut kazania;
2) nabożeństwo rozpoczyna się o godz. 9.45 i trwa do 10.25; 3) do tej pory nie było żadnych
niedogodności – nabożeństwa odprawia kapelan wojskowy (Archiwum Archidiecezji
Katowickiej – teczka: Duszpasterstwo wojskowe vol. I 1923-1991) Odpowiedź ks.
proboszcza nie precyzuje, w którym kościele odprawiane są nabożeństwa dla wojska.
Dnia 15.08.1924r. między komendą garnizonu Lubliniec a Zarządem kościoła parafialnego
zawarta została umowa w sprawie usług organisty. Dowództwo zobowiązało się oddelegować
ze składu swej orkiestry jednego podoficera do pełnienia obowiązków organisty, a to przy

mszach świętych w dni powszednie, świąteczne, niedziele, przy ślubach, pogrzebach itp.
Obowiązki organisty spełniali Piotr Żak i Leon Karolewski.
Informacje takie zawiera cytowana umowa oraz notatka datowana w Lublińcu dnia
31.05.1927r. opatrzona pieczęcią „Rzymsko-Katolicka Rada Kościelna Lubliniec” i pieczęcią
parafii Lubliniec. Treść notatki jest następująca: „Ponieważ kościół parafialny, w którym
dotąd dla wojska za pozwoleniem Rady Kościelnej odprawiano nabożeństwa, jest za mały,
aby pomieścić parafie cywilną i wojskową, Rada Kościelna wydzierżawiła kościół Św.
Krzyża wojsku czyli parafii wojskowej”.
Pierwsza Rada Kościelna polska składa się z następujących Panów: ks. Dwucet –
proboszcz, przewodniczący Baranek, naczelnik stacji kolejowej Durski, lekarz dentysta
Kozłowski, budowniczy powiatowy Lempka senior, właściciel fabryki Pilawa, dziedzic
Droniowiczki Breliński, przemysłowiec, zastępca przewodniczącego.
Notatka ta zamyka dłuższy okres starań garnizonu oraz parafii wojskowej o „własną”
świątynię. Trzeba dodać, że w Kościele św. Krzyża odbywały się również nabożeństwa dla
młodzieży szkolnej. Informacja o tym zawarta jest na str. 378wspomnianej już kroniki szkoły
i stanowi fragment pisma kierownika szkoły z dnia 02.01.1936r. do inspektora szkolnego:
„…swego czasu odbywały się jeszcze osobne nabożeństwa szkolne w niedzielę i świeta w
Kościele św. Krzyża. Od chwili oddania tego kościoła do użytku 74 G.p.p. i braku miejsca w
kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w niedziele, zredukowano nabożeństwa szkolne w
tych dniach…”
A oto chronologia wydarzeń związanych z wydzierżawieniem kościoła św. Krzyża
garnizonowi lublinieckiemu:
•

Protokół posiedzenia Rady Kościelnej z dnia 15.08.1925 – pierwsza wzmianka o
zamiarze wydzierżawienia kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża świętego
miejscowemu pułkowi;
• Protokół posiedzenia Rady Kościelnej z dnia 04.02.1927r. – odmowa zawarcia umowy
wg projektu garnizonu; ustalenie własnych warunków dzierżawy;
• Protokół z 16.04.1927 – spisanie wraz z przedstawicielami wojska braków i usterek w
kościele św. Krzyża ;
• 26.04.1927r. – podpisanie pierwszej wersji umowy; jeden z punktów przewidywał
obowiązkowe wystąpienie orkiestry w pełnym składzie na życzenie Rady Kościelnej
oraz że parafia wojskowa przeprowadza na własny koszt usuniecie braków
stwierdzonych przez komisję;
• 13.06.1927r. – rozwiązanie umowy wg pierwszej wersji – prawdopodobnie z winy
garnizonu;
• 15.09.1927r. – zawarto nową umowę dzierżawy za opłatą 1000zł rocznie;
zrezygnowano z czynszu za okres do końca roku 1927;
• Kuria Biskupia w Katowicach godzi się na dzierżawę kościoła – pismo 33/27 z
14.12.1927r.
W archiwum parafialnym odnaleziono odpis wyjaśnienia ks. proboszcza Dwuceta
datowanego w Częstochowie dnia 19.06.1940r.(ks. Wucet został usunięty z parafii przez
gestapo), z którego wynika, że oryginał umowy dzierżawy został wydany ks. kapitanowi
Janowi Szymale, który go do wybuchu wojny nie zwrócił.
Zachował się natomiast rękopis propozycji ks. Szymały – proboszcza parafii wojskowej
utworzonej 1 maja 1926r. – co do warunków umowy. Były one następujące:
1. Kościół zostanie zawsze własnością parafii cywilnej św. Mikołaja;

2. Parafia cywilna oddaje kościół św. Krzyża do dyspozycji Wojska Polskiego jak długo
Wojsko Polskie w Lublińcu jest i to tylko w celach katolickich;
3. Parafia wojskowa zobowiązuje się kościół Św. Krzyża utrzymywać w dobrym stanie,
usuwać wszelkie szkody spowodowane użytkowaniem i czasem;
4. Za szkody spowodowane katastrofami nie odpowiada;
5. Nabożeństwa przez parafię cywilną tradycyjnie w kościele Św. Krzyża obchodzone –
jak święto Św. Krzyża itd. będą w nim nadal miały miejsce;
Na końcu notatki znajduje się następujące stwierdzenie: „… w Lublińcu parafia wojskowa
wyłożyła na kościół Św. Krzyża już 3200zł na dach i wieżę i ma zamiar kościół rozbudować
(koszty 22.000 zł) albo przynajmniej zaraz tynkować – koszty 3.000 zł”.
Z notatki wynika, że zanim jeszcze ostatecznie umowę formalnie zawarto, już prowadzono
niezbędne remonty i rozważano rozbudowę świątyni, bowiem istniejąca budowla była zbyt
szczupła na pomieszczenie kilku kompanii żołnierzy.
Na posiedzeniu Rady Kościelnej w dniu 10.08.1928r. rozpatrywano projekt rozbudowy
przez parafię wojskową dzierżawionego kościoła. W zasadzie nie wyrażono sprzeciwu.
Pozostały jedynie do uzgodnienia warunki (protokół z 10.08.1928r. ad pkt2).
Magistrat miasta Lublińca – licząc się z rozpoczęciem rozbudowy – podjął uchwałę z dnia
12.11.1927r. w sprawie nabycia od parafii św. Mikołaja odpowiedniego pasa ternu z parceli,
na której usytuowany był kościół Św. Krzyża. Zamierzano wykonać szerszy chodnik dla
pieszych wzdłuż stron wschodniej i północnej. Zgodzono się wspólnie na odstąpienie przez
parafie z nieruchomości pow. 3970m2 zapisanej w księdze wieczystej WL 235 Dom
Lubliniec parcel 565/169 i 571/169 o łącznej powierzchni 112m2 w zamian za wykonanie
nowego ogrodzenia oraz przejecie przez miasto obowiązku bieżącego czyszczenia chodnika
wzdłuż terenu kościoła. Członkowie Rady Miejskiej nie byli jednomyślni w przedmiocie
konieczności wycięcia lip rosnących na terenie kościelnym również wzdłuż ulicy Pawła
Stalmacha i pl. Kościuszki. Ostatecznie – po wycięciu dorodnych lip- drewno, których
sprzedano (dowód nr 7 z dnia 31.12.1928r. na 1.150,50 zł w rachunkach z 1928r.) miasto
zleciło wykonać ogrodzenie z prętów metalowych osadzonych na cokole murowanym, który
równocześnie stanowił mur oporowy znacznie podwyższonego, w stosunku do poprzedniego
poziomu placu kościelnego- dawnego cmentarza.
W protokole wizytacji parafii św. Mikołaja przez ks. biskupa Arkadiusza Lisickiego z dnia
17.05.1928 stwierdza się między innymi, że „… w ostatnich tygodniach kościół Św. Krzyża
otoczono nowym płotem żelaznym. W tym kościele odprawiane są nabożeństwa dla wojska,
któremu zarząd kościelny go wydzierżawił…”
Istniał jeszcze spór o dopłatę ze strony parafii, bowiem koszt wykonania ogrodzenia
znacznie przewyższał wartość odstąpionego terenu.
Ostatecznie zapisu zmian gruntowych dokonano w roku 1935r.
Jak wynika z pism Kurii Biskupiej w Katowicach z 21.08.1928 r. skierowano do ks.
Szymały – proboszcza parafii wojskowej w Lublińcu – pierwotne plany przebudowy kościoła
nie zostały zaakceptowane, natomiast Kuria przekazała do wykorzystania inne plany
opracowane przez inż. Architekta Jana Biasiona - dyrektora szkoły budownictwa w
Katowicach.
Plany te przesłane przez parafię wojskową do parafii św. Mikołaja przy piśmie L.dz.226/30
w dniu 28.03.1930r. – odnalazły się w archiwum parafialnym, dzięki czemu możemy uzyskać
dalsze parametry pierwotnej budowy, jak i sposób przebudowy. Rysunek przyziomu kościoła
oraz rysunek kościoła po przebudowie załącza się do niniejszego opracowania.

Oprawiony komplet rysunków w skali 1:100 opatrzony pieczątkami stron, podpisami księży
proboszczów, adnotacją o zbadaniu pod względem budowlano-policyjnym w dniu
26.01.1929r. przez Jana Kubosia – technika budowlanego oraz klauzula „zbadano i
zezwolono, Lubliniec, 25/4 29r. Orlicki, burmistrz” z pieczęciami okrągłą i podłużną
miejskiego Urzędu Policyjnego, znajduje się w archiwum parafialnym.
Wspomniane wyżej załączniki stanowią reprodukcje z wymienionego kompletu. Według
przekazu ustnego, realizowano systemem gospodarczym, siłami wojska pod nadzorem
kapitana Edmunda Przychodzkiego (zmarł w sierpniu 1936r.) i sierżanta Wojciecha
Komorniczaka – obeznanych z budownictwem. Środki finansowe na pokrycie kosztów
budowy gromadzone były w różny sposób. Kadra oficerska i podoficerska „opodatkowała
się” deklarując zgodę na potrącenie z ich poborów określonej składki miesięcznej.
Wydrukowane zostały również tzw. „cegiełki” na których widnieje fotografia kościoła przed
jego rozbudową wraz z napisem: „Serdeczne Bóg zapłać za cegiełkę do budowy kościoła
parafii wojskowej w Lublińcu”.
Cegiełkę taka zachowała rodzina Pani Jadwigi Mańka z domu Paruzel z Lublińca, dzięki
czemu można było zaprezentować widok świątyni od strony placu Kościuszki, rosnące lipy
oraz ogrodzenie drewniane, a także brama metalowa i krzyż na kamiennym postumencie.
Drugi egzemplarz „cegiełki” odnaleziono w aktach parafii Podwyższenia Krzyża Świętego,
dokąd przekazał ją nieznany z nazwiska człowiek.
Widokówki kościoła wydanej przed rokiem 1903 nie
udało się mimo wieloletnich poszukiwań uzyskać.
Korpus
podoficerski
pułku
odgrywał
też
przedstawienia teatralne w mieście i okolicznych
miejscowościach, a dochód z nich przeznaczał na
kościół garnizonowy.
Sensacyjnym źródłem pokrycia kosztów budowy było
znalezisko naczynia glinianego ze złotymi monetami.
Żołnierz e karczujący teren pod plac ćwiczeń położony
przy ul. P.Stalmacha – między cmentarzem wojskowym
a laskiem, przed Zakładem Głuchoniemych (wówczas
jeszcze nie istniejącym) znaleźli owo na czynie
zakopane w piasku pod korzeniem sosny. Teren
karczowany o powierzchni 3,76 ha był własnością
parafii św. Mikołaja i został zakupiony w 1919r. pod
przyszły cmentarz. Według umowy z dnia 08.06.1928r.
został on wydzierżawiony garnizonowi lublinieckiemu
na plac ćwiczeń. Znaleziska dokonał pełniący wówczas
służbę zasadniczą Michał Piaskowski ur. 27.07.1908r. w Klonowie (Sieradzkie). Zawarł on
związek małżeński w dniu 04.06.1934r. w Lublińcu z Bronisławą Synowiec, koleżanką
obecnej pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej im. Św. Rafała Kalinowskiego w
Lublińcu – Pani Genowefy Janik. Słyszała ona osobiście relację wymienionego o
okolicznościach związanych z tą sprawą. Michał Piaskowski zamieszkiwał przed śmiercią
przy ul. Mickiewicza nr 31. Zmarł 19.10.1976r. w Lublińcu, natomiast jego żona zmarła
12.02.1990 – również w Lublińcu.
Protokół posiedzenia Rady Kościelnej z dnia 27.12.1928r. zawiera m.in. następujący tekst:
„Wobec wieści jakobina wydzierżawionym terenie cmentarnym wojska znaleziono zakopane
pieniądze złote, uchwala Rada Parafialna zapytać dowódcę 74 p.p. o wysokość znalezionej
kwoty, względnie wyjaśnienie obiegających wieści …”. O odpowiedzi nic nie wiadomo, za to

wieść gminna wśród starszych pokoleń niosła taka informację, że „skarb” spieniężono na
pokrycie części kosztów przebudowy kościoła.
Przebudowa istniejącego obiektu sakralnego polegała na:






















Przeorientowaniu tj. usytuowaniu nowego dobudowanego prezbiterium z dwoma
oknami witrażowymi od strony zachodniej nawy środkowej (istniejącej) po
wyburzeniu ściany szczytu zachodniego budowli;
Zamianie dawnej niszy w szycie wschodnim, gdzie mieścił się ołtarz główny, po jej
obniżeniu, na kruchtę z trzema drzwiami dwuskrzydłowymi, oddzielonej od wnętrza
kościoła drzwiami wahadłowymi oraz wykonaniu wejścia ze schodami o 4 stopniach;
Zamurowaniu dwu okien w szczycie wschodnim i wykonaniu jednego –
usytuowanego centralnie oraz rozety nad nim;
Dobudowaniu po obu stronach absydy mieszczącej ołtarz główny, dwu pomieszczeń,
których jedno przeznaczone było na zakrystię, a drugie na spowiednicę. Do zakrystii
urządzono wejście od prezbiterium oraz od zewnątrz po stronie północnej. Do
spowiednicy istniało wejście od strony prezbiterium oraz strony południowej nawy
bocznej;
Wyburzeniu części ścian bocznych dawniejszej budowli, usunięciu okien
zewnętrznych w ramach drewnianych i dobudowaniu dwu naw bocznych;
Wykonaniu w nawach bocznych po trzy okna witrażowe (w ścianie bocznej) i po
jednym w ścianie szczytowej;
Wykonaniu wejścia bocznego i przedsionka prowadzącego na chór i do nawy
północnej;
Zlikwidowaniu istniejącego prawdopodobnie od strony zachodniej chóru środkowego
i bocznych i wybudowaniu nowego chóru nad nawą główną i nawami bocznymi. Chór
mieści się na podeście żelbetonowym, podparty 4 słupami i posiada balustradę;
Nakryciu stropów naw bocznych daszkiem jednospadowym o konstrukcji belkowej,
połączonej z konstrukcją dachu dwuspadowego (siodłowego) nawy głównej oaz
pokryciu tych daszków papą smołowaną w przeciwieństwie do dachu nad nawą
główną – krytego dachówką;
Wykonaniu na szczycie murów naw bocznych ażurowej balustrady z elementów
betonowych zakrywających widok na daszki jednospadowe;
Podniesieniu poziomu posadzki kościoła o ok.1m, czego pośrednim dowodem jest
wykonanie schodów wejściowych;
Wykonaniu nowej posadzki z płytek ceramicznych;
Rozmontowaniu organów z 1846r. przebudowie ich na instrument o trakturze
pneumatycznej i zamontowaniu na nowym chórze;
Wykonaniu mensy ołtarzowej w każdej z naw;
Wykonaniu wejścia z zakrystii na nową ambonę usytuowaną na ścianie na prawo od
prezbiterium;
Wykonaniu nowych rynien i rur spustowych wody deszczowej z dachu;
Wykonaniu daszku o konstrukcji belkowej nad dobudowanym prezbiterium i pokryciu
go papą smołowaną
Wykonaniu obudowanych ściankami i balustradą wejść prowadzących od strony
chodnika przy ul. P. Stalmacha na plac przed wejściem głównym;
Wykonaniu ogrodzenia placu kościelnego.

Parametry świątyni z roku 1845 podane w polisie ubezpieczenia jej od ognia odbiegają
od tych podawanych w rysunkach dotyczących przebudowy w latach 1928-1929.
Podstawowe wymiary wewnętrzne są następujące:

Nawa główna
Nawa boczna południowa
Nawa boczna północna
Przedsionek przy nawie północnej
Chór nad nawą główną
Prezbiterium
Spowiednica i zakrystia
Wysokość od posadzki po sufit
Wysokość od posadzki po szczyt dachu
Wysokość do czubka wieży
Wysokość wraz z krzyżem
Wnęki okienne w nawach bocznych
Wnęki okienne w szczycie i absydzie
Wnęki drzwi wejściowych
Grubość murów

16,38 x 9,80 m
16,38 x 4,50 m
13,00 x 4,50 m
4,50 x 2,86 m
9,80 x 3,00 m
5,00 x 5,00 m (półkoliste)
4,50 x 2,80 m
8,00 m
16 m
22,50 m
24,00 m
3,70 x 1,60 m
3,70 x 1,00 m
2,30 x 1,60 m
0,52 m (filary odpowiednio wzmocnione)

W nowobudowanym prezbiterium usytuowano ołtarz główny z obrazem przedstawiającym
zdjęcie Pana Jezusa z Krzyża. Obraz olejny namalował uzdolniony artysta malarz – Wojciech
Zieliński – służący w miejscowym pułku w stopniu chorążego.
Prezbiterium zostało odgrodzone od nawy metalową balustradą z klęcznikiem (tzw.
Balaski) z dwoma figurami klęczących aniołków po obu stronach dzierżących w ręku
świeczniki.
Spis inwentarza z roku 1930 stwierdza, że w kościele Św. Krzyża znajduje się ołtarz
główny (wielki ołtarz) oraz dwie mensy do ołtarzy bocznych
Dzięki dwom fotografiom kompletnych ołtarzy bocznych przekazanych do akt parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego przez Sylwestra Dobrego – byłego podoficera 74 G.p.p. –
zamieszkałego przy ul. Droniowickiej, można było określić, że ołtarze boczne wykonywano
w latach 1932-1934, o czym świadczy odręczna notatka i podpis przekazującego na odwrocie
jednego ze zdjęć.

Ołtarz boczny poświęcony św. Józefowi
Z obrazem „Błogosławieństwo żołnierza”
Zbudowany w latach 1932-34 i ustawiony
w nawie południowej

Ołtarz boczny poświęcony św. Michałowi
Archaniołowi – zbudowany w latach 1932-34 i ustawiony
w nawie północnej

W nawie bocznej północnej znajdował się ołtarz istniejący do dzisiaj, posiadający wówczas
jako główny motyw duży obraz św. Michała Archanioła godzącego lancą w smoka leżącego
pod jego stopami. W górnej partii nadstawy ołtarza widnieje tiara i skrzyżowane klucze –
symbol papiestwa.
Św. Michał Archanioł był patronem miejscowej parafii wojskowej.
W nawie południowej znajdował się ołtarz poświęcony Św. Józefowi przedstawiający
błogosławieństwo żołnierzy przez tegoż świętego. Jeden z dwu przedstawionych na obrazie w
pozycji klęczącej żołnierzy rozpościera u stóp Świętego sztandar 74p.p.– co potwierdza liczba
„74” widniejąca w lewym dolnym rogu sztandaru. Drugi otrzymuje błogosławieństwo. W
górnej partii nadstawy ołtarza widnieje również cyfra „74”, nad którą znajduje się
płaskorzeźba orła śląskiego w koronie z rozpostartymi skrzydłami. Orzełki takie nosili
żołnierze 74 p.p. jako dystynkcje pułkowe. Po obu stronach płaskorzeźby znajdują się
miniaturowe sztandary ze sfałdowanymi płatami.
Poświęcenie ołtarza św. Józefowi może stanowić nawiązanie do imienia Marszałka
Piłsudskiego – bardzo wówczas czczonego w Wojsku Polskim.
Obrazy te prawdopodobnie również miał namalować wspomniany już chorąży Wojciech
Zieliński.
W spisie inwentarza dokonanym 15.05.1940r. przez ks. Jana Jarczyka – administratora parafii
Św. Mikołaja (która kościół po wybuchu II wojny światowej ponownie przejęła) stwierdzono,
że w ołtarzu głównym znajduje się na ścianie absydy obraz „Zdjęcie z Krzyża”, ołtarz św.
Michała - po stronie lekcji ołtarz św. Józefa – po stronie ewangelii, a obrazy w nich: św.
Michał Archanioł i Błogosławieństwo Żołnierzy.
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce tom IV zeszyt 8 – powiat Lubliniec (instytut Sztuki
PAN – Warszawa 1960r.) podaje, że w kościele św. Anny znajdują się obrazy z demontażu
ołtarzy w kościele Św. Krzyża, o których jest mowa w protokole powizytacyjnym parafii św.
Mikołaja z roku 1679.
W nawie północnej – przy ścianie między oknami – umocowany został duży krucyfiks (krzyż
drewniany z rzeźbą Ukrzyżowanego Chrystusa) z klęcznikiem na posadzce. Krzyż ten
znajdował się dawniej w kościele parafialnym św. Mikołaja i umieszczony był na tzw.
„belce” – w łuku między prezbiterium a nawą.
Na zewnątrz kościoła od strony wschodniej ustawiono na murowanym cokole kamienną
statuę Pana Jezusa niosącego Krzyż. Według relacji córki fundatora - pani Jadwigi Fornalskiej
- koszt wykonania w wys. 600zł pokrył mistrz rzeźnicki Karol Kolano z Lublińca. Był on
dostawcą mięsa i wyrobów dla miejscowego pułku.
Dnia 30.09.1930r. zawnioskowano w Urzędzie Parafialnym św. Mikołaja wyrażenie zgody na
wmurowanie tablicy pamiątkowej w kościele garnizonowym w Lublińcu na ścianie
zewnętrznej. Tablica miała upamiętniać 10 rocznicę najazdu bolszewickiego na Polskę.
Tablicę prawdopodobnie umieszczono nad wejściem bocznym. Do dziś wystają z muru
końcówki śrub mocujących.
W kościele odbywały się nabożeństwa dla żołnierzy wyznania rzymsko-katolickiego
odprawiane przez proboszcza parafii wojskowej – ks. kapitana (w roku 1931 awansowany do
stopnia majora, a w roku 1938do stopnia podpułkownika) Jana Szymałę. Okresowo
przyjeżdżał do garnizonu duchowny obrządku greko-katolickiego, by odprawić nabożeństwo
dla żołnierzy tego wyznania pochodzących głównie z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej.

W archiwum parafialnym zachowała się prośba dowódcy garnizonu z dnia 09.12.1927r. do
ks. Dwuceta o zgodę na odprawianie nabożeństwa dla katolików przez ks. Szymałę w
kościele parafialnym św. Mikołaja, bowiem przybędzie ks. major Kuzus, który odprawi
nabożeństwo dla grekokatolików u Św. Krzyża.
Protokół wizytacji biskupiej z 15.10.1936r. stwierdza między innymi, ze za zgodą ks.
proboszcza (Dwuceta) odbywają się w kościele Św. Krzyża nabożeństwa dla młodzieży
gimnazjalnej.
Ksiądz Szymala był w latach 1925-33 katechetą w miejscowym Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza

V. Duszpasterstwo wojskowe. Parafia wojskowa p.w. św. Michała
Archanioła – lata 1926-1939 i jej proboszcz ks. Jan Szymała.
Istnienie duszpasterstwa wojskowego na terenie miasta garnizonowego miało różne formy
organizacyjne. Za czasów pruskich Lubliniec stał się miastem garnizonowym 1 października
1913r., a to wskutek coraz bardziej napiętej sytuacji politycznej w Europie, co doprowadziło
do wybuchu I wojny światowej w sierpniu 1914r. Lubliniec położony około 18km od granicy
z carską Rosją – granica przebiegała m.in. przez Herby, którędy wiodła szosa i linia kolejowa
– znajdował się w pasie nadgranicznym i lokowanie garnizonów w miastach tam leżących
było uzasadnione względami strategicznymi.
Już dnia 28.10.1913r. nadeszło pod adresem proboszcza parafii św. Mikołaja ks. Karola
Bohma upoważnienie władzy duchownej do objęcia opieka duszpasterską „katolickiej części”
garnizonu lublinieckiego. Żołnierze wyznania protestanckiego poddani zostali opiece
duchowej ze strony miejscowego pastora.
Dnia 25.10.1913r. komenda garnizonu poprosiła ks. proboszcza Bohma o odprawienie
mszy św. w dniu 10.11.1913r. przed przysięgą rekrutów. Wcześniej, bo 06.10.1913r. zawarta
została umowa o użytkowanie kościoła św. Mikołaja przez garnizon lubliniecki.
Przewidywała ona odprawienie rocznie 14 mszy św. W niedziele i święta, a nadto w dniu
urodzin cesarza II Rzeszy Niemieckiej oraz w dniu przysięgi rekrutów. Umowa ta została
rozwiązana za wypowiedzeniem przez wojsko w dniu 30.09.1919r., a więc prawie w rok po
zakończeniu wojny.
Dnia 26 czerwca 1922r. oddziały 74 pułku piechoty polskiej wmaszerowały do Lublińca
stanowiąc zbrojne zabezpieczenie władzy cywilnej, która przejęła miasto i powiat w dniu
24.06.1922r.
Razem z wojskiem przybył kapelan pułku w randze kapitana – ks. Jan Szymała. Pełnil on
obowiązki duszpasterza garnizonów Lubliniec i czasowo Tarnowskie Góry, gdzie
stacjonowały 11 pułk piechoty i 3 pułk ułanów. W okresie początkowym swego pobytu w
Lublińcu kadra i żołnierze wyznania rzymsko-katolickiego korzystali z kościoła parafialnego
p.w. św. Mikołaja , o czym informuje ks. proboszcz na zapytanie Administracji Apostolskiej
w Katowicach dnia 17.02.1923r.
W umowie zawartej 15.08.1924r. między Komendą Garnizonu Lubliniec a Zarządem
Kościoła Parafialnego Lubliniec sprawie usług organisty - podoficera ze składu orkiestry
wojskowej oddelegowanego do pełnienia tej funkcji w Kościele p.w. Św. Mikołaja – zawarto
w § 3 między innymi następujące zobowiązanie zarządu Kościoła: „… poza tem otrzymuje
Komenda Garnizonu od Zarządu Kościoła w niedziel i święta kościół dla nabożeństw

bezpłatnie …” Nadto w umowie uzgodniono, że 30% sumy wpływów za usługi organisty
(element jego wynagrodzenia)Komenda Garnizonu przeznacza na rzecz duszpasterstwa i
utrzymanie ołtarza garnizonowego.
Dnia 12.10.1927r. ks. Szymała przesłał do Urzędu Parafialnego w Lublińcu pismo l.dz.
613/27 opatrzone pieczęcią podłużną „Duszpasterstwo Garnizonu Lubliniec” o następującej
treści:
Parafia Wojskowa Lubliniec
Titulus: Parochia militaria In campo militari „Lubliniec” sub titulo s. Michaeli Archang.
Erectio: Parafia jest utworzona dnia 1 maja 1926 dekretem erekcyjnym J.E. Biskupa
Polowego W.P. z dnia 22 kwietnia 1926 r.
Cappellanus: Ks. Jan Szymała
Zdanie podane w języku łacińskim znaczy: „… parafia wojskowa w garnizonie Lubliniec
pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła …”.
Patron nowo utworzonej parafii wojskowej – św. Michał Archanioł – jest najbardziej znany
wśród aniołów. Jego imię z języka hebrajskiego znaczy: „Któż jak Bóg”. Liturgia podkreśla
trzy odrębne zadania Archanioła Michała, a mianowicie: jest On bojownikiem (walczy z
szatanem i jego poplecznikami), orędownikiem (wstawia się za nami przed Bogiem) oraz
przewodnikiem dusz. Kult św. Michała Archanioła w chrześcijaństwie datuje się od bardzo
dawna.
Utworzona parafia wojskowa z jej kapelanem, awansowanym w roku 1931 do stopnia
majora, ks. Janem Szymałą objęła duszpasterstwem kadrę i żołnierzy pułku, a także członków
rodzin oficerów i podoficerów służby zawodowej zamieszkujących w Lublińcu. Ks. Szymała
udzielił Chrztu św. Ich potomkom, przygotowywał dzieci do przyjęcia I Komunii Świętej,
udzielał ślubów i chował zmarłych na cmentarzu wojskowym. Prowadził nadto księgi
chrztów, zaślubin i pogrzebów oraz wystawiał odpowiednie świadectwa (metryki). Był też ks.
Szymała głównym motorem i uczestnikiem działań zmierzających do wydzierżawienia
kościoła św. Krzyża, a następnie jego rozbudowy i częściowej przebudowy, a później
odpowiedniego utrzymania użytkowanej świątyni.
W święta państwowe: Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Rocznicę Odzyskania
Niepodległości – 11 listopada – oddziały garnizonu brały prawie w komplecie udział we mszy
polowej odprawianej na rynku miasta z udziałem kapelana wojskowego, który zazwyczaj
wygłaszał kazanie do zebranych - ludności cywilnej i wojska. Po mszy świętej odbywał się
przemarsz zebranych organizacji i stowarzyszeń oraz wojska ulicami miasta, a następnie
defilada przed trybuną honorową ustawioną na chodniku przy ul. Powstańców (obecnie
Plebiscytowa) vis-a-vis budynku banku. Ks. kapelan Szymała znajdował się zawsze na
trybunie wśród władz powiatu i miasta oraz dowództwa garnizonu.
Parafia wojskowa przestała istnieć w Lublińcu z chwilą wybuchu II wojny światowej - 1
września 1939r. Los dokumentów parafii – prawdopodobnie zniszczonych względnie
skonfiskowanych przez gestapo – nie jest znany. Noworodki ochrzczone w Lublińcu przez ks.
Szymałę i zapisane w księgach chrztów parafii wojskowej, które utraciły świadectwo chrztu,
a następnie – już jako dorosłe – tego dokumentu potrzebowały, zmuszone były
dokumentować fakt chrztu w parafii wojskowej pisemnymi oświadczeniami co najmniej dwu
świadków – osób ochrzczonych. Oświadczenia składane i podpisywane były przed ks.
proboszczem parafii św. Mikołaja i są przechowywane w archiwum parafialnym.
Warunki umowy o dzierżawę kościoła św. Krzyża wygasły i świątynia ta stała się
ponownie kościołem filialnym parafii św. Mikołaja.

Losy wojenne rzuciły ks. proboszcza Jana Szymałę - od roku 1938 podpułkownika Wojska
Polskiego – poprzez Rumunię do Francji i stamtąd do Szkocji.
A oto życiorys tego kapłana- żołnierza:
Urodził się ks. Jan Szymała dnia 5 maja 1889r. w
miejscowości Dobrzeń Wielki, leżącej nad Odrą na północ
od Opola, w chłopskiej rodzinie Jana i Agnieszki z domu
Tomala. Z siedmiorga dzieci uchowało się sześcioro: trzy
dziewczynki i trzech chłopców. Ks. Jan był najstarszy z
braci. Uczęszczał do szkoły powszechnej niemieckiej. Po
ukończeniu 5 klasy, mając 13 lat, postanowił poświęcić się
służbie Bogu i wstąpił wraz z trzema innymi chłopcami z
Dobrzenia do Domu Misyjnego O.O. Werbistów w Nysie.
Uczęszczał tam do gimnazjum, by po 5 latach kontynuować
naukę w liceum o.o. Werbistów w miejscowości Modling
pod Wiedniem. Po uzyskaniu matury i odbyciu rocznego
nowicjatu, w 1911r. rozpoczął czteroletnie studium filozofii
i teologii w Wyższym Seminarium o.o.Werbistów –
również w Modling. Koniec jego studiów zbiegł się z
wybuchem I wojny światowej. Po otrzymaniu święceń
kapłańskich dnia 08.09.1914t. we Wrocławiu i odprawieniu
mszy świętej prymicyjnej w rodzinnej wsi , młody kapłan
zostaje powołany do służby w armii niemieckiej. Odbywa
przeszkolenie rekruckie w koszarach, a następnie zostaje skierowany do służby sanitarnej na
terenie Górnego Śląska. Mianowany kapelanem trafia na front zachodni, gdzie trwa do końca
wojny. Wraca do Modling, gdzie uzyskuje zgodę władz zakonnych na zmianę statusu
duchownego jako ksiądz świecki zostaje przyjęty do wspólnoty diecezji wrocławskiej. Z
początkiem 1919r. zostaje wikarym w parafii Św. Trójcy w Mikulczycach pod Zabrzem.
Włącza się w działania mające na celu połączenie Górnego Śląska z odrodzonym państwem
polskim. W lutym 1919r. zostaje zaprzysiężony jako członek tajnej Polskiej Organizacji
Wojskowej Górnego Śląska – utworzonej dla obrony ludności polskiej i przygotowania
wystąpienia zbrojnego na wypadek, gdyby decyzja zwycięskich mocarstw nie respektowała
dążenia ludu śląskiego do połączenia jego ziemi z Polską.
Od maja 1920r. z ramienia Polskiego Komitetu Plebiscytowego prowadzi działalność
agitacyjno – propagandową na terenie Opolszczyzny. Współpracuje z agendami kościelnymi
Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej Górnego Śląska. Wchodzi wraz z
innymi księżmi w skład delegacji polskiego duchowieństwa śląskiego na rozmowy z
przedstawicielami Stolicy Apostolskiej na Śląsku: ks. arbp Achilles Rattim (późniejszym
papieżem Piusem XI) i ks. G. Ogno Serra. Dowodem uznania za udział w pracy plebiscytowej
było nadanie ks. Szymale przez Wojciecha Korfantego honorowej odznaki plebiscytowej „za
dzielność i służbę ojczyźnie”
Z chwilą wybuchu III Powstania Śląskiego (03.05.1921r.) ks. Szymała zgłasza się do
dyspozycji Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych i zostaje mianowany kapelanem
zabrzańskiej grupy szybkiej kapitana Pawła Cyma, która po reorganizacji wojsk
powstańczych została przemianowana na 2 pułk piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Ks.
Szymała uczestniczy wraz z żołnierzami w operacji kędzierzyńskiej (06 – 09.06) i w walkach
o Górę św. Anny (23-26.06). Miarą zasług bojowych w III Powstaniu Śląskim są
odznaczenia, jakie ks. Szymała otrzymał: Krzyż Walecznych, Krzyż Walecznych Śląski,
Krzyż Niepodległości i Złoty Krzyż Zasługi.

Po zakończeniu walk i demobilizacji, z powodu zagrożenia ze strony niemieckiej nie może
wrócić do Mikulczyc. Udaje się do woj. Poznańskiego, gdzie 5 sierpnia 1921r. wstępuje do
Wojska Polskiego i otrzymuje przydział służbowy na kapelana 74 pułku piechoty, który w
Biedrusku pod Poznaniem oczekiwał na wkroczenie na górny Śląski i objęcie garnizonu w
Lublińcu. Zostaje mu przyznany stopień kapitana. Jednocześnie mianowany zostaje
kapelanem garnizonu w Tarnowskich Górach, obejmującego 11 pułk piechoty i 3 pułk
ułanów.
Dnia 26 czerwca 1922r. wkracza wraz z pułkiem do Lublińca, gdzie w południe na placu
obok Strzelnicy odprawia mszę św. dziękczynną.
Po rozlokowaniu się organizuje duszpasterstwo dla kadry i ich rodzin oraz szeregowych
żołnierzy. Z chwilą utworzenia parafii wojskowej w Lublińcu – 1 maja 1926r. – zostaje jej
proboszczem. W roku 1931 awansowany zostaje do stopnia majora. Kuria biskupia stwierdza,
że „… od samego początku swej pracy duszpasterskiej odznaczał się nadzwyczajną
gorliwością i przykładnym życiem kapłańskim”. Dnia 26.06.1931r. nadała mu „prawo
noszenia pelerynki proboszczowskiej” w dowód uznania za nieprzeciętne zasługi położone
dla diecezji. Stolica Apostolska przyznała mu za działalność kościelno-duszpasterską złoty
krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice”.
W roku 1938 awansowany został do stopnia podpułkownika oraz mianowany dziekanem.
Ksiądz Szymała inicjował i realizował w Lublińcu wraz z
innymi społecznikami szereg działań - szczególnie na rzecz
młodzieży:
•

Zorganizował w 1922r. pierwsze polskie
gimnazjum; było to Miejskie Gimnazjum
Koedukacyjne - placówka opłacana z funduszu
Magistratu miasta. Ks. Szymała objął w nim
obowiązki katechety;
• Zorganizował dla uczniów z Opolszczyzny
możliwość kształcenia się w zakresie szkoły
średniej w Lublińcu, zaadoptował dawny budynek
właściciela majątku - później we władaniu Szpitala
Psychiatrycznego – na pierwsza bursę (internat),
zorganizował kursy przygotowawcze z języka
polskiego literackiego;
• Zainicjował budowę nowej bursy (obecnie szpital
wewnętrzny)dla młodzieży na 145 miejsc i był jej
kierownikiem i wychowawcą;
• Zaproponował budowę nowego gmachu dla gimnazjum, który oddano do użytku w
1929r. (poprzednio gimnazjum miejskie – a od roku 1926 państwowe- mieściło się w
budynku przy ul. Sądowej nr 8)
W roku 1935 ks. Szymała został na wniosek ks. bpa Stanisława Adamskiego mianowany
kapelanem żeńskiego i męskiego hufców ZHP w Lublińcu. Był on również kapelanem
Szpitala Psychiatrycznego w Lublińcu i zorganizował w nim kaplicę, o czym świadczy pismo
z dnia 05.05.1931r. Kurii Biskupiej z Katowic skierowane do majora ks. Szymały wraz z
dekretem erekcji kaplicy i poleceniem poświęcenia jej. W roku 1938 – na mocy reskryptu
Stolicy Apostolskiej z dnia 12.04.1938r. – uzyskał zezwolenie na przechowywanie
Najświętszego Sakramentu w kaplicy Zakładu Psychiatrycznego i to na okres 5 lat.

We wrześniu 1939r., mimo 50 lat, poszedł z 74 G.p.p. na front, był z nim do końca, aż do
rozbicia i rozwiązania się jako jednostki bojowej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w granice
Rzeczpospolitej, wraz z cofającym się rządem, naczelnym dowództwem i wojskiem,
przedostał się do Rumunii. Został internowany w obozie dla wyższych oficerów w
Calimanesti, gdzie wkrótce zorganizował szkołę dla dzieci oficerów polskich oraz kaplicę
wojskową. Po pół roku przedostaje się do Francji. Otrzymuje przydział służbowy na szefa
duszpasterstwa tworzonej w centrum formowania oddziałów polskich w Coetquidan w
Bretanii III dywizji piechoty płk. T. Zieleniewskiego. Jednostka ta nie Brala udziału w walce
z Niemcami po ich napaści na Francję w maju 1940r., lecz została rozformowana. Żołnierzom
zalecono przedostać się do Anglii. Ks. Szymała przybył tam we wrześniu 1940r. Zostaje
skierowany na stanowisko szefa duszpasterstwa 4 Brygady Kadrowej Strzelców formowanej
w Szkocji. Brygada rok później została przemianowana na sławną i Samodzielną Brygadę
Spadochronową pod dowództwem gen. St. Sosabowskeigo. Ks. Szymała z powodu
przekroczenia limitu wieku obowiązującego spadochroniarzy – miał wtedy 53 lata – musiał
opuścić Brygadę. Dowódca w wystawionej swemu kapelanowi opinii napisał m.in.: „ Był
naszym prawdziwym religijnym i moralnym przewodnikiem, prawym oddanym służbie
żołnierzem, …zdobył serca wszystkich żołnierzy…”. Ks. Szymała trafia do I Korpusu
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem gen. M. Kukiela. Następnie służy w I
Dywizji Pancernej gen. S. Maczka. Ten tak ocenił szefa duszpasterstwa swojej dywizji: „
Łączy z wysokimi walorami umysłu i serca specjalną zdolność życia z żołnierzem –
podwładnym i dowódcą. Wysokiej klasy patriota”. W końcu 1943r. ks. Szymała jest znowu
szefem duszpasterstwa w I Korpusie i pozostaje na tym stanowisku do 30 maja 1945r.
Ks. Szymała – awansowany na pułkownika – zostaje odkomenderowany do Polskiej Misji
Wojskowej w Paryżu, gdzie jego opiece duszpasterskiej powierzono tysiące polaków
rozproszonych po całej Francji. Po trzech miesiącach pracy na tym odcinku władze wojskowe
kierują go do Polskiej Misji Wojskowej przy dowództwie brytyjskiej strefy okupacyjnej.
Po krótki urlopie na Opolszczyźnie podejmuje decyzję powrotu do kraju. Zdemobilizowany
przechodzi do „cywila”. Dnia 19.11.1946r. jest już w Polsce, skąd pisze prośbę do Kurii
Biskupiej w Katowicach o udzielenie mu bezterminowego urlopu celem podjęcia pracy
duszpasterskiej na terenie opolskiej administracji apostolskiej. Ks. Bolesław Kominek –
administrator apostolski Opolszczyzny – kieruje go do Gliwic i powierza parafię Wszystkich
Świętych. Po ośmiu latach pracy musiał się ks. Szymała rozstać ze swymi parafianami. Dnia 5
maja 1954r. – w dniu 65 rocznicy swych urodzin – zostaje przeniesiony do parafii św. Jacka
w Bytomiu. Ks. Szymała żywił szczególną cześć do św. Jacka Odrowąża urodzonego w
Kamieniu na Śląsku Opolskim. W nowej parafii przeprowadził gruntowny remont kościoła.
Styrany intensywną pracą przez całe życie coraz bardziej zapadał na zdrowiu i wielokrotnie
zmuszany był odbywać kuracje.
Boże Narodzenie roku 1962zastało go na łożu boleści. Życzenia świąteczne swym
parafianom nagrał na taśmie magnetofonowej, którą odtworzono podczas pasterki. W tydzień
później - dnia 31 grudnia 1962r. – zmarł w Bytomiu. Pogrzeb odbył się 3 stycznia 1963r. z
udziałem ks. biskupa Franciszka Jopa z Opola, który przed wyruszeniem konduktu na
cmentarz parafialny wygłosił przemówienie pożegnalne o zmarłym kapłanie, żołnierzu i
patriocie.
Ks. Szymała spoczywa na cmentarzu parafii św. Jacka w Bytomiu.
Rada miejska w Lublińcu nadała w latach 90-tych – w uznaniu zasług byłego duszpasterza
wojskowego dla naszego miasta – jednej z ulic północnej części miasta miano księdza
pułkownika Jana Szymały. Przy ulicy tej mieści się Zespół Szkół Zawodowych Nr1.

VI. Lata wojny 1939-1945
Żołnierze 74 G.p.p. prowadzący walkę obronną na przedpolach miasta musieli się wycofać
pod naporem posiadających ogromną przewagę nacierających oddziałów niemieckich. Miasto
zajęli Niemcy 01.096.1939r. Ksiądz proboszcz Szymała razem z częścią rozbitków Wojska
Polskiego dostał się przez Rumunię na zachód.
Gestapo, komórki, której przybywały do miasta wkrótce i zaczęły swą bezwzględną
działalność, zmusiły ks. proboszcza Dwuceta do opuszczenia parafii i terenu Górnego Śląska
z dniem 13.12.1939r. Do czasu mianowania administratora parafii, którym Kuria Biskupia w
Katowicach uczyniła ks. Jana Jarczyka, parafią zawiadywał ówczesny ks. wikary Jan
Odróbka. Otrzymał on od Kurii Biskupiej list datowany 20.12.1939r. o następującej treści:
„…Doniesiono do Kurii Diecezjalnej, że przy figurze przed kościołem Św. Krzyża zaszła
zmiana cudowna, że ludzie wbrew zakazom policji przed Krzyżem się zbierają. Zechce
Wielebność Wasza natychmiast do K.D. donieść o stanie sprawy…” Pismo podpisał ks.
Juliusz Bieniek – Wikariusz Generalny. Na piśmie widnieje adnotacja ks. Odróbki: „…
Załatwiono przez ustną rozmowę w Kurii …”. Co zrelacjonował adresat pisma – nie
wiadomo. Z przekazu ustnego wiadomo natomiast, że Pan Jezus Krzyż Niosący
przedstawiony w figurze znacznie się pochylił w stosunku do pierwotnego stanu.
Latem 1940r. policja niemiecka poleciła ks. Jarczykowi usunięcie tablicy pamiątkowej z
polskim tekstem umieszczonej w 1930 roku prawdopodobnie nad wejściem bocznym, a nadto
usunąć z ołtarza bocznego obraz przedstawiający błogosławieństwo żołnierzy polskich przez
św. Józefa. Na obrazie tym widniał sztandar pułkowy z polskim orłem. Tablica została zdjęta
– jej los jest nieznany. Obraz z ołtarza nie został zdjęty, lecz przysłonięty arkuszem sklejki
drewnianej.
W teczce dokumentów” sygnatura G III Polizei „ w archiwum parafialnym św. Mikołaja
zachowała się odręczna relacja ks. Jarczyka z przesłuchania go przez gestapo w dniu
22.11.1940r. w tym w związku ze wspomnianym obrazem. Gestapo stawia zarzut: to za mało,
że obraz w kościele Św. Krzyża przedstawiający sztandar biało-czerwony został jedynie
zasłonięty. Należało go całkowicie usunąć z kościoła…”. Ks. Jarczyk odpowiada:
„… Obraz został przez gestapo w poniedziałek dnia 18 listopada 1940r. wyjęty z ram wraz ze
zasłoną i usunięty z kościoła…”. Gestapo pozornie udając niewiedzę chciało się dowiedzieć,
co się stało z obrazem, lecz ks. Jarczyk poinformowany przez życzliwych mu ludzi
zripostował celnie. Dalszy los obrazu nie jest znany.
Gestapo zażądało również usunięcia z kościoła obrazu św. Andrzeja Boboli, co odnotował
ks. Jarczyk przy weryfikacji spisu inwentarza z oku 1943, gdzie pisze: „ Obraz św. Andrzeja
Boboli na żądanie gestapo zabrany do przechowania go w kancelarii parafialnej” (po wojnie
znajdował się w kaplicy św. Aniołów Stróżów – obecnie Najświętszego Sakramentu).
W nocy z 4 na 5 lipca 1941r. rozbito kamieniami osiem okien witrażowych w kościele Św.
Krzyża (wszystkich było 11). Dnia 13 lipca 1941r. – w szóstą niedzielę po Zesłaniu Ducha
świętego – ks. Jarczyk odczytał z ambony ogłoszenie, w którym między innymi podał, że
około 30 kamieni wielkości 1-2 pięści wpadło po wybiciu szyb do wnętrza kościoła, a
podobna ilość odbiła się od muru i spadła na plac przykościelny.
Dnia 05.07.1941r. ks. Jarczyk złożył pisemne doniesienie o tym „wyczynie” wrogów kościoła
do miejscowej policji, która sprawców nie wykryła.
Na posiedzeniu Zarządu Kościoła w dniu 1.10.1941 r. zaakcentowano kosztorys firmy
Gottfried Heinzel z Siemianowic na wykonanie 21 nowych „pól” z ołowiu, oszklenie i

osadzenie ich w oknach za cenę 1400 marek. Nadto zlecono firmie budowlanej Podleska z
Lublińca postawienie rusztowań. Roboty wykonano w listopadzie 1941r.
W kościele Św. Krzyża w tym czasie nabożeństwa odprawiane były sporadycznie. W
teczce „dekanat 202” w archiwum parafialnym św. Mikołaja zachowały się 3 pisma
deklarujące chęć wykorzystania tej świątyni w stopniu większym niż dotąd.
Dnia 27.04.1942r. zwraca się ks. Jarczyk do Kurii stwierdzając, że wobec braku
dostatecznej ilości miejsc w kościele św. Mikołaja zamierza więcej nabożeństw niż dotąd
odprawić w kościele Św. Krzyża. Stawia wniosek o uznanie miejscowego ks. wikarego
Schmidta lokalistą tego kościoła.
Pismem z dnia 01.05.1942r. skierowanym do ks. wikarego Schmidta, Kuria mianuje go
lokalistą kościoła Św. Krzyża z obowiązkiem odprawiania 3 razy w tygodniu mszy św.,
przebywania po mszy św. 1 godzinę w zakrystii do załatwienia spraw parafian oraz udzielania
w tymże kościele lekcji religii dzieciom szkolnym.
W kolejnym piśmie z dnia 15.05.1942r. Kuria proponuje ks. Jarczykowi, by ks. Schmidt
został samodzielnym rektorem kościoła św. Krzyża. Prawdopodobnie sprawy potoczyły się
inaczej, bo następnie ks. Schmidt został lokalistą w Kokotku – wiosce oddalonej od kościoła
parafialnego w Lublińcu o 8 km, gdzie za zgodą ks. biskupa przystosowano lokal zastępczy
na kaplicę, w której odbywały się nabożeństwa.
Nabożeństwa w kościele Św. Krzyża mógł i w Kokotku także, odprawiać przemiennie w
pozostałych dniach tygodnia. Z przekazu ustnego wiadomo, że lekcje religii dla dzieci
odbywały się w tym kościele. Ks. wikary Schmidt – z pochodzenia Niemiec- opuścił
Lubliniec w styczniu 1945r.

VII. Historia lat powojennych 1945-1961
Kościół Św. Krzyża nadal był kościołem filialnym należącym do parafii św. Mikołaja i był
wykorzystywany do celów kultu sporadycznie również przez polskie jednostki stacjonujące w
lublinieckich koszarach po zakończeniu II wojny światowej.
W archiwum parafialnym zachowało się pismo nr LL IX -1055/50 datowane 30.09.1950r.
skierowane przez Kurię Diecezjalną w Katowicach do ks. proboszcza Dr Wilhelma Pluty
(kierował parafią lubliniecką od 14.11.1948r. do września 1951r. – w latach późniejszych
powołany został na biskupa w Gorzowie Wielkopolskim), w którym stwierdzono: „ aż do
załatwienia kwestii administracji kościoła Św. Krzyża, co nastąpi w terminie późniejszym,
zezwala tymczasem na odprawianie w nim nabożeństw wojskowych. Kapelan wojskowy
winien wykazać się odpowiednimi dokumentami jurysdykcyjnymi Kurii Diecezjalnej przed
ks. proboszczem”.
W roku 1953- za ks. proboszcza Józefa Brzeski (w Lublińcu od 1951 do 1957) – firma
Pawła Kubisza z Zabrza wykonała remont dachu i rynien. Pokryto też nową papą dachy nad
nawami bocznymi. Proboszcz ten był inicjatorem remontu wnętrza kościoła, bowiem na
posiedzeniu Zarządu Kościoła w dniu 30.01.1955r. postanowiono przekazać kosztorys
remontu kościoła wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w Katowicach –
prawdopodobnie celem uzyskania dofinansowania kosztów. W roku 1955 zainstalowano
centralne ogrzewanie - stwierdza protokół posiedzenia Rady Parafialnej z 11.07.1957r.
Zamierzenia ks. Brzeski w zakresie renowacji tej świątyni zrealizował ks. Jerzy Reginek –
proboszcz parafii w latach od 1957 do 1961.

Na zebraniu Rady Parafialnej w dniu 11.07.1957r. omawiano sprawę przekazania s.s.
Franciszkankom kościoła Św. Krzyża, które zawnioskowało to zgromadzenie zakonne. Rada
parafialna ustosunkowała się negatywnie do wniosku, uzasadniając swą odmowę
poniesionymi nakładami na remonty oraz faktem, że wobec szczupłości miejsca w kościele
parafialnym, w kościele Św. Krzyża odprawiane są w każdą niedzielę dwie msze święte.
Na posiedzeniu Rady Parafialnej w dniu 22.11.1957r. przekazano nowemu proboszczowi –
ks. Jerzemu Reginkowi (w Lublińcu od 1957 do 1961r.) – informacje o aktualnych
problemach dotyczących parafii. W odniesieniu do kościoła Św. Krzyża podjęto decyzję o
przeznaczeniu na dalszy remont tej świątyni 16.000zł, a nadto postanowiono przenieść tam
ławki z prezbiterium kościoła parafialnego, które postanowiono urządzić w nowy sposób – po
obniżeniu jego poziomu. W roku 1958 postanowiono zlecić malowanie wnętrza kościoła Św.
Krzyża Lublinieckiej Spółdzielni Remontowo-Konserwacyjnej (protokół z dnia 12.05.1958r.)
Na suficie nawy głównej namalowana została scena „
Podwyższenia Krzyża Świętego”. Obraz zaprojektował i
szkice wykonał absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych - Marian Szczerba, prowadzący wówczas ognisko
plastyczne w Opolu. Prace malarskie zrealizował jeden z jego
uczniów – bardzo uzdolniony Jan Mańczyk, urodzony w 1939
roku w Lublińcu, a wówczas zamieszkały w Zawadzkiem.
Jan Mańczyk zmarł nagle w czasie pełnienia służby
wojskowej 16.10.1960r.
W ramach odnawiania wnętrz kościoła zmieniono wystrój
prezbiterium. Stanowiący od lat przebudowy główny motyw
ołtarza – obraz „Zdjęcie z Krzyża” umieszczono pierwotnie
na ścianie szczytowej nawy południowej, a przy kolejnym
malowaniu kościoła na chórze organowym. W ołtarzu głównym umieszczono duży krucyfiks,
znajdujący się dotąd w nawie północnej. Przeniesienie i umocowanie krzyża zlecił ks.
Reginek pracownikom Stolarskiej Spółdzielni Pracy w Lublińcu – Henrykowi Kalusowi i
Henrykowi Kokotowi.
W trakcie wykonywanych w dniu 11.09.1959 r. czynności
„odkryli” oni w drzewcu krucyfiksu (w belce pionowej)
skrytkę wydrążoną, zamykaną drewnianą zasuwą. Skrytka
zawierała dokument spisany w językach: łacińskim, polskim i
niemieckim, treść, którego przekazali ustnie po wielu latach
wymienieni stolarze autorowi niniejszego opracowania
(wówczas prezesa Zarządu i kierownika Spółdzielni).
Odtworzona z pamięci treść była mniej więcej następująca:
„… za ks. Proboszcza i dziekana Eugeniusza Biernackiego
konserwację krzyża przeprowadził mistrz stolarski
Pietrzykowski rodem z Warszawy. Stwierdza on, że drzewce
jest w dobrym stanie, podobnie jak korpus Chrystusa
wyrzeźbiony z jednego pnia lipowego drewna. Czasy są
ciężkie, trwa wojna Prus z Austrią (1866 r.) lub z Danią
(1864r.), duży nieurodzaj zboża i ziemniaków (podano ceny w
talarach i srebrnych groszach za miary nasypowe)…”

Pracownicy owi umieścili ponownie odnaleziony dokument w skrytce, a nadto dołączyli
tam maszynopis, tekst, którego udało mi się uzyskać w odpisie od żyjącego dotąd Henryka
Kalusa. Odbitkę maszynopisu stanowi załącznik do niniejszego opracowania.
Pochodzenie krucyfiksu nie jest znane, jak również rok, od którego znajduje się on w
posiadaniu parafii. Z odnalezionych zapisów w archiwum parafialnym znane są następujące
fakty: Sołtys wsi Steblów – Mathusek – zwrócił się 29.02.1884r. pismem do Zarządu
Kościoła z zapytaniem, czemu została usunięta lampa olejna ufundowana przez niego 25 lat
temu, która paliła się przed dużym krzyżem pod belką, a umieszczono tam inną lampę. W
poz. 63 spisu dokumentów fundacyjnych z dni 16.06.1904r. i 08.11.1904r. figuruje zapis:
Mathusek Józef – 150 marek- 18.01.1872r. – zatwierdzono 27.01.1872r. „na utrzymanie
lampy”.
Zarząd Kościelny odpowiedział, że w tej sprawie decyduje ks. Proboszcz Cichoń. Belka, o
której mowa, znajdowała się w kościele parafialnym w łuku prezbiterium. Krucyfiks
przeniesiono stamtąd do kościoła Św. Krzyża przed rokiem 1930, bowiem spis inwentarza
tego kościoła z roku 1930 obejmuje już ów krucyfiks. Po obu stronach krucyfiksu,
stanowiącego centrum ołtarza głównego mieszczą się obecnie figury Matki Zbawiciela i św.
Jana Apostoła. Figura św. Jana istniała wg przekazu ustnego już przed rokiem 1939,
natomiast gipsową figurę Matki Boskiej zakupiła Pani Maria Wiora z ul. Oświęcimskiej i
darowała kościołowi w latach późniejszych.
W odpust „Podwyższenia Krzyża Świętego” – dnia 16 września 1959r. oddano do użytku
wiernych odnowioną świątynię. Informację o tym zawiera protokół posiedzenia Rady
Parafialnej z dnia 03.03.1960r. Wkrótce doposażono ją w ławki i konfesjonał, o czym
decydowała Rada Parafialna na swym posiedzeniu. Również zlecono Panu Bąkowi (posiadał
warsztat mechaniczny przy pl. Cichym) wykonanie pancernego tabernakulum przy ołtarzu
głównym. Protokół z dnia 12.07.1960 r. wspomina też o zamiarach wykonania nowych ławek
i konfesjonału dla kościoła Św. Krzyża.
Brak jest dokładniejszych informacji o nabyciu i ustawieniu figur na ołtarzach bocznych.
Prowizoryczny inwentarz z dnia 25.04.1966 roku stwierdza, że istnieją „ trzy ołtarze
drewniane”. Boczne ołtarze pochodzą z lat 1932 34 i w zasadzie – poza usunięciem obrazów
Św. Michała Archanioła i Błogosławieństwa Żołnierzy przez św. Józefa oraz liczby „74”,
płaskorzeźby orała śląskiego i miniatur sztandaru pułkowego z górnej partii drugiego z nich –
nie zmieniły swojego wyglądu. W ołtarzu w nawie południowej zamiast obrazu Św. Michała
Archanioła znajduje się obecnie statua Pana Jezusa. Nie jest jasne, czy obraz ten usunęło
również gestapo w czasie wojny, czy też zdjęto go w czasie remontu w latach 50-tych.
Na drugim ołtarzu – w nawie północnej – ustawiono figurę Matki Boskiej, a w zwieńczeniu
wykonano płaskorzeźbę Matki Boskiej Częstochowskiej. Fotografie aktualnie istniejących
ołtarzy zamieszczone są w niniejszym opracowaniu.
Wkrótce po oddaniu do użytku wyremontowanego i odnowionego kościoła filialnego p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego, ks. Proboszcz Jerzy Reginek pismem z dnia 13.11.1959r.
skierowanym do Kurii Diecezjalnej w Katowicach wniósł prośbę o utworzenie nowej parafii
Św. Krzyża w Lublińcu podając, że Rada Parafialna uważa podział parafii św. Mikołaja za
konieczny. Dalej w uzasadnieniu podaje, że kościół św. Mikołaja jest za mały na 9000
parafian. Nowa parafia miałaby liczyć około 2500 parafian – 620 rodzin.
Mieszkanie dla ks. proboszcza, składające się z trzech pokoi z kuchnią, znajduje się w willi
oddalonej 250 metrów od kościoła, połowę której można tanio nabyć.
Zachowała się kartka z wyliczeniem podanych w uzasadnieniu liczb. I tak:

• z ul. Droniowickiej
• z Droniowiczek
• z Kopców
• z ul.P. Stalmacha
• z ul.Przemysłowej
• ze stacji kolejowej
• z ul Biała Kolonia
• z ul. Piaskowej
• z ul. Zielonej
Razem

72 rodziny
46 rodzin
26 rodzin
165 rodzin
26 rodzin
15 rodzin
118 rodzin
57 rodzin
95 rodzin
620 rodzin

Do wyliczenia liczby parafian przyjęto średnią 4 osób na rodzinę, co dało 2580 parafian.
Sprawa podziału parafii zaczęła się toczyć – z tym, że na początek utworzony został przy
kościele Św. Krzyża rektorat z obowiązkami i prawami parafii. Stało się to z dniem
01.03.1962 roku. Pierwszym rektorem mianowany został ks. Tadeusz Jaskółka – podówczas
(od 31.08.1961 r.) wikariusz kościoła św. Mikołaja. Zapewne z okresu przed renowacją
kościoła św. Krzyża pochodzi apel bezimiennego autora – dawnego wojskowego –
skierowany do „Kolegi, byłego parafianina kościółka wojskowego w Lublińcu”. Egzemplarz
ozdobionego arkusika ze szkicem frontonu kościoła i tekstem - sercem podyktowanego –
apelu, odnalazłem w aktach parafii. Fragmenty apelu stanowią bardzo istotny przyczynek do
przedwojennej historii kościoła, bowiem potwierdzają udział żołnierzy w rozbudowie
świątyni. Odbitka ulotki – apelu (bez daty) stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

VIII. Cmentarz i otoczenie kościoła
Stosownie do pradawnej tradycji, wkoło świątyni z roku 1505 istniał prawdopodobnie
cmentarz – lecz brak na to dowodów pisanych. Księgi pogrzebów parafii lublinieckiej
założone w roku 1683 – istniejące do dzisiaj – dowodzą, że na cmentarzu położonym wokół
kościoła Świętego Krzyża chowano już wtedy zmarłych, a egzekwie odprawiano w kościele.
Jak stwierdza Ludwik Musioł w „Monografii historycznej parafii lublinieckiej” pierwotnie
chowano tutaj pensjonariuszy z położonego obok szpitala – przytułku Św. Krzyża oraz
bezdomnych i włóczęgów. Później chowano tam zmarłych parafian z wiosek i przysiółków
położonych wokół Lublińca, a także mieszczan – wobec coraz bardziej przepełnionego
cmentarza wkoło kościoła parafialnego św. Mikołaja.
Teren cmentarza, jak podaje Musioł powiększono w roku 1801, lecz brak informacji o jego
wymiarach. Na cmentarzu znajdowała się niewielka drewniana kostnica. Służyła ona między
innymi do gromadzenia wygrzebanych, przy robieniu nowych grobów, szczątków szkieletów
ludzkich. Zakopywano je – po zgromadzeniu większej ilości – przy ogrodzeniu cmentarza.
Po klęsce Napoleona Bonapartego pod Waterloo w roku 1815 przez Lubliniec wiodła trasa
przemarszu jednej z kolumn armii rosyjskiej wracającej z pola bitwy (na terenie dzisiejszej
Belgii), która kierowała się szosą w kierunku Częstochowy i dalej do Rosji.
W trakcie przemarszu oddziałów przez Lubliniec, który trwał przez szereg dni, zmarło tutaj
(jak podaje L.Musioł) wielu żołnierzy rosyjskich – w następstwie odniesionych ran, a także
wskutek fizycznego wyczerpania. Zwłoki tych żołnierzy grzebano na cmentarzu przy kościele
Św. Krzyża.

Wobec przepełnienia cmentarzy wkoło kościołów: parafialnego p.w. Św. Mikołaja i Krzyża
Świętego, a także kierując się względami sanitarnymi, władze powiatowe nakazały ks.
proboszczowi oraz magistratowi urządzenie nowego cmentarza poza miastem. Wykorzystano
na ten cel teren przekazany na rzecz „Lublinieckiego Katolickiego Kościoła Parafialnego”
przez Juliannę (tak w aktach wieczystych) Schliwa na mocy testamentu opublikowanego dnia
27.09.1819r. teren, o którym mowa, o powierzchni 78,90 ara, położony był przy ówczesnej
drodze do Sadowa (ul. Plebiscytowa) i stanowił prostokąt dłuższym bokiem przylegający do
drogi.
Pierwszym zmarłym pochowanym 16.04.1820r. na nowym cmentarzu był zaledwie liczący
1 rok – Stasiu Swatek.
Od tej pory zaprzestano grzebać zmarłych na cmentarzach wkoło kościołów. Pomimo
rozbiórki zagrożonego rozwaleniem się kościoła drewnianego z roku 1505, której dokonano
w 1842r. i budowy nowej murowanej świątyni w latach 1843-1845, cmentarz istniał nadal.
Protokół powizytacyjny z roku 1850 stwierdza między innymi, że: „… kościół otoczony jest
byłym cmentarzem ogrodzonym płotem sztachetowym…”. Analogiczny protokół z 1867r. nie
wspomina już o cmentarzu wokół kościoła Św. Krzyża. Prawdopodobnie został po ponad 40
latach od ostatniego pochówku zrównany, a drewniana kostnica rozebrana.
Podczas remontu kościoła Św. Krzyża w 1903r. wykonano nowe ogrodzenie wg kosztorysu
H.Januschke z dnia 27.05.1903r. na łączną sumę 308,50 marek – z tym, że wykorzystano
zdatne jeszcze do użytku niektóre słupki i sztachety. Płot wzdłuż terenu, na którym stał
przytułek, miał 27 mb i sięgał po „Eiskeller” – podłużny budynek położony na południe od
placu kościelnego – zbudowany na gromadzenie lodu na okres letni. Obecnie budynek –
odpowiednio zaadoptowany wewnątrz – służy za magazyn mebli. Rygle płotu o długości 3 m
osadzone były na słupkach dębowych, a sztachety miały wysokość 1,5 m. Ogrodzenie
pozostałych boków terenu kościelnego było podobne – z tym, że sztachety miały wysokość
1,3m. Fragment takiego ogrodzenia widoczny jest na „cegiełce” z widokiem świątyni przed
rozbudową w latach 1928 – 29. Rok budowy widocznej na reprodukcji „cegiełki” bramy
żelaznej nie jest znany.
Wkoło terenu zasadzono, prawdopodobnie po likwidacji
cmentarza lipy, z których okazy rosnące wzdłuż boku wschodniego i północnego zostały
ścięte w 1928r. Pozostało do tej pory kilka dorodnych drzew rosnących w granicy
południowej terenu.
Istniejące do dzisiaj ogrodzenie stron południowej, wschodniej i północnej na cokole
murowanym, częściowo ze sztachet metalowych, a od strony wejścia zwieńczonych ażurową
balustradą kamienną, podobną w kształcie do tej nad zewnętrznymi murami naw bocznych,
wykonane zostało na koszt magistratu miasta Lublińca w roku 1928. Ogrodzenie metalowe od
strony zachodniej zbudowano w 1964r. w związku z rozbiórką przytułku – szpitala Św.
Krzyża. Teren zajmowany przez ten przytułek włączony został później w powierzchnię
obecnego parkingu samochodowego.
Po rozbudowie kościoła w latach 1928-29, w miejsce wyciętych lip, posadzono drzewka
głogu piennego oraz wierzby białej w formie płaczącej.
Istnieje też nieco krzewów i pojedyncze okazy brzozy i
żywotnika.
Na placu przykościelnym od strony wschodniej znajduje się
na postumencie murowanym i otynkowanym statua Pana
Jezusa niosącego krzyż. Wykonana jest z betonu i
pomalowana. Według relacji żyjącej dotąd Jadwigi
Fornalskiej, stanowi to fundację jej ojca – mistrza

rzeźnickiego Karola Kolano z Lublińca i pochodzi z początku lat 30-tych naszego wieku.
Na początku lat II wojny światowej powstało przekonanie wśród parafian, że postać Pana
Jezusa jest znacznie bardziej pochylona, iż dotąd i uznano to za zdarzenie cudowne. Zaczęli
się gromadzić wokół figury i odmawiać modlitwy. Mimo zakazu policji niemieckiej
gromadzono się nadal, o czym powiadomiono również Kurię Diecezjalną w Katowicach.
Kuria skierowała w dniu 20.12.1939r. pismo do ks. wikarego Jana Odróbki, administrującego
doraźnie parafią św. Mikołaja po usunięciu z Lublińca ks. proboszcza Józefa Dwuceta przez
gestapo, następujące treści: „ Doniesiono do Kurii Diecezjalnej, że przy figurze przed
kościołem Św. Krzyża zaszła zmiana cudowna i że ludność wbrew zakazom policji przed
krzyżem się zbiera. Zechce Wielebność Wasza natychmiast do KD o stanie sprawy donieść.”
Pismo podpisał ówczesny Wikariusz Generalny ks. Juliusz Bieniek. Nie jest znana treść
informacji, jakiej udzielił ks. Odróbka, bowiem na piśmie (dotąd w archiwum parafialnym)
istnieje jedynie jego doręczona adnotacja, że sprawę załatwił poprzez ustną rozmowę w Kurii
Diecezjalnej.
Od strony północnej kościoła – tuż przy bramie żelaznej – znajduje się krzyż wykonany z
betonu z pasyjką odlaną z brązu. Jest on usytuowany na postumencie z piaskowca, a ten na
kilku stopniach wykonanych również z tego kamienia. Postument jest spękany – został więc
wzmocniony dwoma obejmami z płaskownika żelaznego. Od strony północnej postument ten
posiada niewielką wnękę, w której znajduje się figurka Matki Boskiej. Pod figurką wykonany
jest wklęsły napis „Ale Maria” Na bokach wschodnich i zachodnich widnieją napisy w
językach łacińskim i niemieckim – lecz stosunkowo mocno zatarte. Czytelne jest nazwisko F.
Klose – prawdopodobnie fundatora. Rodzina Klose mieszkała w Lublińcu na początku XIX
wieku, a urodzony dnia 29.07.1823r. Karol Klose został księdzem, był proboszczem w
Jędrysku, gdzie wybudował kościół, poświęcony dnia 16.08.1900r. oraz plebanię. Zmarł
08.03.1902r. pochowany został na cmentarzu swej parafii, gdzie ustawiono na grobie krzyż
prawie identyczny z tym przy kościele św. Krzyża. Nie jest wykluczone, że litera „F” przed
nazwiskiem oznacza skrót „Familie” – co znaczy rodzina.
W pobliżu opisanego wyżej krzyża ustawiono w roku 1992 kamienny cokół będący
pozostałością pomnika nagrobnego proboszcza parafii św. Mikołaja w Lublińcu – ks.
Tomasza Mokrosza. Pomnik ten – składający się ze wspomnianego cokołu kamiennego o
wymiarach 40x40x60 cm oraz osadzonego w nim pionowo płaskownika żelaznego z
umocowanym na nim odlewem węża z brązu – znajdował się na cmentarzu parafialnym w
Lublińcu. Tuż obok pochowano – znacznie później – ks. proboszcza Józefa Dwuceta i ks.
proboszcza Pawła Misia. Na jednym z boków cokołu umocowana jest żeliwna tabliczka z
napisem w piśmie gotyckim po niemiecku o następującej treści: „Hier ruhet In Gott der
Stadtpfarrer Thomas Mokross, geboren den 16 December 1762 – gestorben Am 1 januar
1837” – co znaczy: „ Tutaj spoczywa w Bogu proboszcz miasta Tomasz Mokross, urodzony
16 grudnia 1762 – zmarł 1 stycznia 1837”. Pisownia nazwiska została zniekształcona. W
aktach parafii znajduje się dokument własnoręcznie podpisany przez wspomnianego, gdzie
końcówka nazwiska brzmi „sz”
Nieznani sprawcy odcięli szereg lat temu metalowy płaskownik z brązowym odlewem
węża, a cokół usunęli grabarze celem uzyskania miejsca pod inny grób. Ks. Leonard Pająk
osobiście zabezpieczył cokół i polecił ustawić go na placu kościelnym, ratuje od
przepadnięcia najstarszy element nagrobny z cmentarza parafialnego.

IX. Chór i organy w kościele, organiści.
Protokoły powizytacyjne parafii św. Mikołaja z lat 1679 i 1687, w których znajdują się
zwięzłe informacje o kościele Świętego Krzyża, nie wspominają, by w kosciele tym
znajdowały się organy.
Pierwszą wiarygodną wiadomością na ten temat jest zapis w „Księdze wpływów i
wydatków kościoła św. Mikołaja w Lublińcu od 1731 do 1799” (w archiwum parafialnym),
gdzie w odniesieniu do roku 1734odnotowano wydatek 4 srebrnych groszy i 6 halerzy za „ad
deportatione positivi ad alias Ecclesias”, tzn. „za przetransportowanie pozytywu (małe
organy” do innego kościoła” W roku 1736 odnotowano wypłacenie 1 srebrnego grosza i 6
halerzy „a reparare positivi ad S. Crocem” – czyli „za naprawę pozytywu u Św. Krzyża”.
Pozwala to przyjąć, że u św. Mikołaja były organy oraz pozytyw i tenże przeniesiono do
„innego kościoła” czyli do omawianej świątyni. Dnia 13.06.1781r. wypłacono budowniczemu
organów – o nazwisku Józef Weiss – kwotę 6 talarów za naprawę pozytywu.
Protokół z dnia 9 października 1834r. dotyczący kontroli i aprobaty rozliczeń
(finansowych) i działalności parafii św. Mikołaja spisany przez ówczesnego ks. proboszcza
Tomasza Mokrosza, a podpisany przez członków magistratu, stwierdza między innymi, że
„… Kościół Św. Krzyża zwany Szpitalnym jest całkowicie zrujnowany i dlatego zamknięty.
W księdze wpływów i wydatków pieniężnych kościoła parafialnego św. Mikołaja w
Lublińcu za okres od 1808 do 1871 roku odnotowano w roku 1846 w rozdz. V „wydatki
nadzwyczajne” wypłatę 100 talarów cesarskich” na budowę organów stosownie do
zezwolenia patrona kościoła jego ekscelencji hrabiego Renarda …” W tym czasie nowa
masywna świątynia jednonawowa była już gotowa i budowano w niej nowe organy (istniejące
do dziś).
Ówczesny nauczyciel szkoły parafialnej i organista w Kościele Św. Mikołaja – Paweł
Rendschmidt – w swym piśmie z dnia 30.09. 1883 r. do Zarządu Kościelnego stwierdził
między innymi, że „… bezinteresownie pomagał przy budowie organów w kościele Św.
Krzyża …”. Trzeba zaznaczyć, że wspomniany P. Rendschmidt pracował jako nauczyciel od
roku 1828 do 1880, w latach 1831-1855 pełnił funkcję organisty, a w latach 1855-1883 był
kierownikiem chóru.
W okresie I wojny światowej zarekwirowano na cele zbrojeniowe około 16kg piszczałek
organowych cynowych, za które parafia otrzymała 126,20 marek niemieckich tytułem
rekompensaty.
Dnia 03.09.1917r. zlecono budowniczemu organów o nazwisku Karol Spiegel z Opola
wykonanie piszczałek zastępczych w miejsce zarekwirowanych.
Protokoły zdawczo-odbiorcze spisywane przy zmianie ks. proboszczów w latach 1892 i
1904 informują, że 3 ławki znajdują się na chórze, w tym po jednej na głównym i dwu
bocznych. Chór znajdował się prawdopodobnie nad wejściem głównym do kościoła, a boczne
- po obu jego stronach. Wejście główne było wówczas usytuowane od strony zachodniej.
Protokół – spis inwentarza z roku 1930 – stwierdza między innymi, że organy „starego typu”
przez parafię wojskową zostały przebudowane na pneumatyczne i dodano piszczałki, których
brakował. Wówczas świątynia była już rozbudowana, a chór i organy znajdowały się w
miejscu obecnym. Pod datą 29.11.1941r. ówczesny administrator parafii św. Mikołaja - ks.
Jan Jarczyk – odnotował wydatek 470 marek za reparację organów. Dnia 06.12.1944r.
budowniczy organów Zygmunt Klimszo z Rybnika, na prośbę ks. administratora dokonał
przeglądu organów i stwierdził brak piszczałek c-f oraz brak dopływu powietrza do
piszczałek g, b, c, d, natomiast do naprawy brak jest c-a mb rurki ołowianej.

W miesiącach lipcu i sierpniu 1957 roku strojenia organów dokonał Maksymilian
Pałeszniak zam. W Lublińcu, za co wypłacono mu 3350zł.
We fragmencie krótkiej kroniki sporządzonej przez pierwszego rektora ks. Tadeusza
Jaskółkę w roku 1962 znajduje się odrębna strona maszynopisu Pt. „Organy w kościele Św.
Krzyża”, w której autor stwierdził między innymi, że stan organów w 1962 roku był taki, że
wymagał kapitalnego remontu. Przeprowadzenie naprawy zlecono rybnickiemu
organmistrzowi Ryszardowi Franke zamieszkałemu przy ul. Kościuszki. Prace z udziałem
mistrza i pomocnika trwały dwa tygodnie. Mieszkali i stołowali się u p.p. Kandorów przy ul.
Żwirki i Wigury w Lublińcu. Praca ich była solidna i niedroga – stwierdza dalej ks.Jaskółka i
podaje, że instrument jest jednomanuałowy i pochodzi od organmistrza z Nysy. W III
niedzielę Adwentu - dnia 15.12.1963r. – odbyła się skromna uroczystość poświęcenia
organów oraz koncert muzyki organowej w wykonaniu ks. Eugeniusza Hurskiego z Katowic.
Koncert spotkał się z dużym zainteresowaniem – połączony był z odczytaniem opracowanych
przez wykonawcę objaśnień poszczególnych utworów.
Istniejąca w południowej części chóru salka katechetyczna, którą urządzono w 1962r.
adaptując odpowiedni fragment jego powierzchni, była na czas remontu zamknięta, podobnie
zresztą jak i cały chór. W niedzielę dnia 29.09.1963r. ks. Jaskółka odczytał z ambony, że „…
w przyszłą niedzielę (06.10.1963 r.)chór organowy i salka zostaną znów otwarte…”
Bieżące naprawy instrumentu zlecane też były przez następnych ks. rektorów Rudolfa
Kierę i Franciszka Misia. Na czas remontów użytkowano elektroniczny instrument
klawiszowy.
W roku 1995 ks. proboszcz Leonard Pająk zlecił generalny
remont liczącego 150lat instrumentu. Wymieniono między
innymi miechy, wymieniono piszczałki drewniane na
cynowe, uzupełniono szereg brakujących piszczałek.
Roboty na przełomie lat 1995/1996 wykonała firma
Henryka Haber z Olesna Śl.

Organiści
Do czasu przekazania kościoła Św. Krzyża parafii
wojskowej nie było odrębnego organisty przy tym kościele.
Pierwszym stałym organistą był podoficer
zawodowy Piotr Żak ur. 24.06.1901 r. w Przesiece Starej
pow. Kościan, który przybył do Lublińca wraz z 74 p.p.
jako członek orkiestry wojskowej w dniu 26.06.1922r. W
roku 1923 zawarł związek małżeński z Walerią Łokieć.
Wkrótce został zastępcą kapelmistrza, a 28.10.1927r. uzyskał dyplom kwalifikowanego
podoficera orkiestry. Z dniem 02.10.1930r. przeszedł na etat organisty garnizonu. Grał do
wybuchu II wojny światowej, w której brał udział i dostał się do niewoli niemieckiej.
Następnie pracował w Hucie „Zawadzkie”. Po wojnie pracował w referacie kwaterunkowym,
jako kierownik zespołu muzycznego, a w latach 1952-1963 jaklo dyrygent Zespołu „Halka” w
Lublińcu. W roku 1948 awansowany został do stopnia starszego sierżanta. Wymieniony
komponował również pieśni. Kilka partytur znajduje się w nutotece Chóru parafialnego im.
Św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Zmarł dnia 04.01.1985. w Lublińcu. Po wprowadzeniu
nabożeństw w okresie wojny obowiązki organisty pełniła Elżbieta Kościelna z domu Knabel,
absolwentka Konserwatorium Muzycznego w Bytomiu. Trzeba zaznaczyć, że msze święte nie
były odprawiane codziennie i organistka obsługiwała także kaplicę w Kokotku, a także
organistę w kościele św. Mikołaja.

W latach 1950-1970 funkcję organisty pełniła Irmegarda Zowada z Lublińca. Zmarła
ona w 1971 roku.
Bula Hubert – z zawodu księgowy, muzyk samouk, następca przy manuale organów
trudził się przez następne 15 lat. Zastąpił go w pełnieniu obowiązków Grzegorz Henel –
absolwent Szkoły Muzycznej.

X. Księża bezpośrednio związani z historią kościoła p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu do roku 1961.

Ks. Tomasz Mokrosz
Dnia 16.12.1762r. pod poz. 1762/46 zapisano w księdze chrztów parafii św. Krzyża, że
kapelan o. Jerzy (Georgius)ochrzcił Tomasza syna Kacpra Mokrosza i Wiktorii Siedlorz.
Księgi chrztów zawierają również zapisy chrztu ojca wymienionego Tomasza – i tak:
Poz.1721/1-02.01.1727r. – Casparus (Kacper)
Ojciec: Mateusz Mokrosz – mieszczanin kowal
Matka: Maria
Mateusz zawarł związek małżeński z Marią Solik dnia 12.02.1726r. (poz.1726/6 księgi
zaślubin)
Rodzina Mokroszów posiadała parcelę wraz z domkiem, który znajdował się przy obecnej
ul.Tylnej.
W księdze zgonów pod poz. 1837/1 zapisano, że zmarł jego wielebność ks. Tomasz
Mokrosz i to dnia 01.01.1837r. o godz. 8,00 rano na puchlinę wodną, w wieku 74 lat;
pochowany został 04.01.11837r. na miejscowym cmentarzu pod krzyżem.
W księdze chrztów dopisał ówczesny kapelan ks. Augustyn Wittkowitz pod zapisem dot.
Chrztu Tomasza Mokrosza co następuje: „ proboszcz tutejszy od roku 1807 do 1837”. Ks.
Mokrosz wyświęcony został w 1789r.
W okresie pełnienia funkcji proboszcza przez ks. Mokrosza zbudowana została w latach
1824-1825 nowa murowana plebania w miejsce niewielkiego drewnianego domku.

Ks. Augustyn Wittkowitz
Urodził się w 1807 roku. Studiował teologię w latach 1829-1833 we Wrocławiu i tam został
wyświęcony. Od 28.06.1833r. był wikariuszem w Lublińcu, a następnie po zgonie proboszcza
ks.Mokrosza – administrował parafią Św. Mikołaja. W czerwcu 1838r. otrzymał wokację na
proboszcza tej parafii od patrona kościoła- hr.Renarda. Decyzję tę zatwierdził ks. biskup
wrocławski w dniu 10.10.1838r.
Za jego proboszczowania dokonano w 1842 roku rozbiórki drewnianej, grożącej
zawaleniem świątyni, a dnia 03.05.1843r. poświęcił on kamień węgielny położony pod
budowę nowego murowanego kościoła.
Dnia 16.09.1845r. brał udział wraz ze swymi parafianami w uroczystości poświęcenia przez
ks. dziekana Jana Janeczko nowej świątyni. Po jego śmierci – 24.10.1845r. – ks.Wittkowitz
został mianowany dziekanem dekanatu lublinieckiego.

Uległ również – podobnie jak jego poprzednik – epidemii tyfusu i zmarł 19.02.1848r. w
wieku zaledwie 41 lat. Jego pogrzeb, jak odnotowano pod poz.37/1848 księgi pogrzebów,
odbył się dnia 22.02.1848r. Brak adnotacji o miejscu pochówku.

Ks. Jan Janetzko
Urodzony dnia 16.03.1793 r. w miejscowości Wysoka k. Olesna. Wyświęcony na księdza w
1818r., skierowany został na wikarego, a zarazem administratora parafii Zębowice k. Olesna.
Dnia 01.04.1821r. został powołany na proboszcza parafii Zębowice k. Olesna. Dnia
01.04.1821r. został powołany na proboszcza parafii św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu, a
następnie wybrany dziekanem dekanatu lublinieckiego. Jako dziekan poświęcił dnia
14.09.1845r. nowobudowany kościół p.w. Podwyższenia Krzyża świętego w Lublińcu. W
kilka tygodni później – 24.10.1845 r. – zmarł na tyfus i pochowany został na cmentarzu w
Dobrodzieniu (dziekanem dekanatu lublinieckiego został po zmarłym proboszcz lubliniecki –
ks. Augustyn Wittkowitz).

Ks. Józef Dwucet
Urodził się dnia 27.03.1879r. w Łanach koło Koźla. Absolwent gimnazjum w Głubczycach
oraz Wydziału Teologii Uniwersytetu we Wrocławiu. Po święceniach kapłańskich w dniu
23.06.1906 r. pracował jako wikariusz w Goduli, gdzie założył Stowarzyszenie Młodzieży
Polskiej, Polską Kongregację Mariańską i bibliotekę polską. Za tę działalność zesłany został
na tzw. „piaski brandenburskie”, gdzie przebywał od 07.12.1908r. do 09.09.1909r.
W Berlinie opiekował się polską emigracją zarobkową. Następnie był wikarym w
Tarnowskich Górach, Sobiszowicach i Bobrownikach, a w 1918 roku został proboszczem w
Rozmierze w byłym powiecie Strzelce Opolskie. Założył tam kółko teatralne, Towarzystwo
Oświatowe św. Jacka, dyrygował i prezesował chórowi. W okresie plebiscytu wszedł w skład
Komitetu Plebiscytowego na powiat strzelecki. Przemawiał na wiecach agitując za Polską. W
czasie III Powstania Śląskiego głosił kazania dla powstańców, zaopatrywał rannych. W jego
plebanii mieścił się sztab baonu mikulczyckiego i toszeckiego.
Po podziale Górnego Śląska, zmuszony do opuszczenia swojej parafii, mianowany został
proboszczem parafii św. Mikołaja w Lublińcu, dokąd został wprowadzony dnia 17.10.1922r.
W Lublińcu został prezesem Towarzystwa Czytelni Ludowych, członkiem Rady
Nadzorczej Kółka Rolniczego, założycielem Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego,
współzałożycielem polskiego chóru kościelnego św.Cecylii, a także prezesem Honorowym
koła Zw. Powstańców Śląskich oraz członkiem zarządów szeregu innych organizacji
społecznych. W ramach działalności charytatywnej prowadzonej przez parafię założył m.in.
Towarzystwo Pań Miłosierdzia im. Św. Wincentego a Paulo oraz ochronkę dla dzieci im. Św.
Józefa. W roku 1933 został mianowany patronem Związku Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Polskiej na powiat lubliniecki. Dnia 12.02.1936 roku został mianowany
wicedziekanem, a 20.09.1937r. dziekanem dekanatu lublinieckiego. W roku
1931przeprowadził gruntowny remont kościoła parafialnego, a w 1936r. zorganizował
uroczyste obchody 600-lecia tegoż kościoła.
Zmuszony przez gestapo opuścił parafię lubliniecką dnia 12.12.1939r. i udał się do
Częstochowy. Następnie przebywał na terenie diecezji krakowskiej.
Po wojnie powrócił i objął ponownie w dniu 12.05.1945r. swą parafię w Lublińcu.
W roku 1947 został mianowany radcą duchownym. Za działalność w czasie powstań i
plebiscytu został odznaczony Gwiazdą Górnośląską, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem na
Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi.

Za jego proboszczowania wydzierżawiony został „wojsku” kościół i dokonana jego
rozbudowa.
Zmarł dnia 28.07.1948r. w Lublińcu i pochowany został na miejscowym cmentarzu
parafialnym.

Ks. Jan Jarczyk
Urodzony 27.01.1886 r. w Bujakowie. Uczęszczał w latach 1901-1907 do gimnazjum w
Bytomiu. Studia teologiczne odbył na Uniwersytecie Wrocławskim. W konwikcie teologów
wrocławskich przez pewien czas był przewodniczącym narodowej polskiej organizacji o
nazwie „Swoi”. Święcenia kapłańskie otrzymał 22.06.1911 roku. Następnie był
duszpasterzem w Lędzinach, Trzebnicy, w Głogówku (1914-1918), a następnie przy kościele
Mariackim w Katowicach. Dnia 21.09.1923r. został mianowany sędzią posynodalnymi
notariuszem Administracji Apostolskiej w Katowicach. Od 1924 r. był prezesem Komitetu
„Sierociniec polski na Śląsku im. A. Mielęckiego”. Dnia 09.12.1925r. został mianowany
oficjałem Sądu Biskupiego w Katowicach. Od 1930r. proboszcz parafii w Mysłowicach.
Dnia 13.12.1939r. po opuszczeniu parafii przez ks. proboszcza Józefa Dwuceta, został
skierowany do parafii św. Mikołaja w Lublińcu w charakterze substytuta. W okresie pełnienia
tej funkcji przeprowadził, mimo trudnych czasów, szereg prac, a między innymi instalację
ogrzewania kościoła, umeblowanie zakrystii, remont organów.
W czasie jego pracy w Lublińcu przechodził perypetie z niemiecką policją i gestapo – w
związku z obrazem ołtarzowym z polskim sztandarem, tablicą z polskim tekstem, a także
wybiciem przez wrogów kościoła wszystkich witraży w kościele Św. Krzyża. Doprowadził
również do zintensyfikowania działalności duszpasterskiej w tymże kościele.
Po powrocie ks. proboszcza Dwuceta z wygnania – od 12.05.1945r. duszpasterzował w
parafii w Nakle Śląskim k. Tarnowskich Gór – wpierw jako administrator, a od 1947r. jako
proboszcz. Zmarł 10.02.1969r. w Nakle i tam został pochowany.

Ks. Jerzy Reginek
Urodzony dnia 27.04.1910r. w Załężu, wyświęcony 28.06.1936r. w Katowicach.
Parafię lubliniecką objął po przejściu ks. Józefa Brzeski na emeryturę w dniu 15.09.1957r. i
był proboszczem do dnia 10.02.1961r.
Z Lublińca przeszedł na proboszcza parafii w Koszęcinie, a stamtąd w roku 1976 do parafii
Mokre. W roku 1985 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Koszęcinie gdzie zmarł dnia
07.01.1987r. i tam został pochowany.
Kościół Św. Krzyża został wyremontowany i wymalowany, jak również zmieniono ołtarz
główny sytuując w nim jako główny motyw duży krucyfiks. Obraz przedstawiający zdjęcie
Pana Jezusa z Krzyża, znajdujący się dotąd w ołtarzu głównym, zawieszono pierwotnie na
ścianie szczytowej nawy południowej, a znacznie później na chórze organowym.
Ks. Reginek wnioskował również już 13.11.1959r., tuż po oddaniu do użytku odnowionej
świątyni, w swym piśmie skierowanym do Kurii Diecezjalnej w Katowicach, utworzenie
nowej, wyodrębnionej z parafii św. Mikołaja, parafii Św. Krzyża. W wyniku wszczętych
starań, kontynuowanych przez jego następcę – ks. Pawła Misia, utworzony został z dniem
01.03.1962r. przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego osobny rektorat z
obowiązkami i prawami probostwa, w tym również prowadzenia ksiąg metrykalnych.

XI. Rektorat i parafia – lata 1962-1996
Pierwszym rektorem kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego mianowany został ks.
Tadeusz Jaskółka, który był od dnia 31.08.1961r. wikariuszem przy parafii św. Mikołaja. Jak
sam napisał na luźnych kartach swej kroniki, rozpoczął dnia 1 marca 1962r. swą działalność
w rektoracie.
Urodził się 27.10.1924r. w Tarnowskich Górach. Po
uzyskaniu matury studiował teologię na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Wyświęcony został w dniu 25.06.1950 r. w Katowicach.
Po objęciu obowiązków rektora oprócz normalnych,
wszechstronnych obowiązków duszpasterskich prowadził
również katechizację dzieci – najpierw w salce Domu
Katolickiego przy kościele św. Mikołaja, a następnie w
zaadoptowanej na salkę katechetyczną części południowej
chóru. Po raz pierwszy odbyła się w tym kościele uroczystość
I komunii Świętej 37 dzieci, która miała miejsce 2 czerwca
1963r. Kolejne uroczystości I Komunii Św. odbywają się
sukcesywnie co roku.
Pierwszy odpust miał miejsce w niedzielę 16.09.1962r. i był
poprzedzony 3-dniowymi rekolekcjami przeprowadzonymi przez ks. Romana Misiewicza.
W roku 1964 o. Paweł Szczaniecki - benedyktyn z klasztoru w Tyńcu- przeprowadził
pierwsze w rektoracie misje święte.
Dnia 28.10.1964r. odbyło się również uroczyste nabożeństwo w związku z rozpoczętym
Soborem Watykańskim II. Nabożeństwo połączone było z projekcją filmu o otwarciu tego
Soboru, a także z pielgrzymki mężczyzn do Piekar w dniu 30.05.1964r.
W kronice znajdujemy informacje, że przy dekoracji kościoła wyróżniła się Maria Grochla,
girlandy z jedliny sporządzali i rozwieszali Sowowie mieszkający naprzeciwko kościoła, a
kwiaty dostarczyły ogrodnictwa Krzywański i Widuch. Orkiestrę organizował i prowadził
Stefan Kleczewski – były członek orkiestry 74 p.p. stacjonującego w Lublińcu.
W tym czasie rektorat otrzymał bardzo drogocenny dar w postaci ułamka Drzewa Krzyża
Świętego. Relikwię tę przywiózł z pielgrzymki do Ziemi Świętej, odbytą przed 1939r.,
mieszkaniec miejscowości Piasek w byłym powiecie lublinieckim – N.Hetmańczyk i
podarował ją małżeństwu Józefowi i Gertrudzie Porębskich mieszkających od lat 30-tych
naszego wieku przy obecnej ul. Szaforza 2. Posiadaną relikwię przekazali na ręce ks. rektora
Jaskółki. Dla sprawdzenia autentyczności relikwi ks. bp Juliusz Bieniek zlecił
przeprowadzenie tzw. Procesu, w wyniku którego Stolica Apostolska potwierdziła jej
prawdziwość. W spisie inwentarza kościoła sporządzonego w kwietniu 1966r. figurują pod
poz. 501/1 „1 relikwie Krzyża św. – dokument – bez relikwiarza – nowe”. W późniejszym
okresie umieszczono je w ozdobnym relikwiarzu umożliwiającym podawanie ich wiernym do
ucałowania.
Wspomniany spis inwentarza wymienia cały szereg sprzętów z uwagą „nowe” – co
dowodzi aktywnego działania ks. rektora i parafian w dbaniu o swoją świątynię i jej
wyposażenie.
W roku 1964 wykonano też 43mb masywnego ogrodzenia z betonu i kratownic żelaznych
od strony zachodniej i południowej z bramą.

Dnia 25.06.1965r. ks. Tadeusz Jaskółka przeniesiony został z rektoratu w Lublińcu do
parafii w miejscowości Brzeźce. Od roku 1984 był proboszczem w Załęskiej Hałdzie.
Z dniem 01.07.1965r. rektorem mianowany został ks. Rudolf Kiera – dotychczas wikariusz
w parafii w Radzionkowie-Rojcy.
Urodził się dnia 02.02.1925r. w Wełnowcu (Katowice).
Uczęszczał do gimnazjum św. Jacka w Katowicach, gdzie po
zakończeniu wojny zdał maturę. W 1946r. wstąpił do
Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i
rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W 1951r. uzyskał stopień magistra pisząc
pracę z dziedziny teologii moralnej. Dnia 24 czerwca tego
roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz
kolejno w parafiach: Skoczów, Janów, Kończyce, Tarnowskie
Góry, Chorzów, Leszczyny i Rojca, skąd przeszedł do
Lublińca. Zamieszkał w dwu pokojach w Domu Katolickim
przy parafii św. Mikołaja.

Na początki zlecił gruntowny remont pieca ogrzewania powietrznego kościoła rektoratu, a
także zlecił wykonanie nowych ławek w kościele. Oprócz dalszego uzupełnienia niezbędnego
wyposażenia kościoła oraz przeprowadzenia niezbędnych remontów realizował intensywną
działalność duszpasterską.
Oprócz dorocznych, powtarzających się uroczystości parafialnych, rektorat brał udział w
centralnych dekanalnych obchodach milenijnych, jakie odbywały się z udziałem ks. biskupa
Józefa Kurpasa w dniach 5 i 6 czerwca 1966 roku w kościele św. Mikołaja.
Podczas peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej – z wiadomych powodów
wędrowała symbolicznie pusta rama – w dniu 20.11.1966 r. kościół był wspaniale
udekorowany wewnątrz i na zewnątrz, a parafianie brali gremialny udział w uroczystościach.
Dnia 02.07.1967r. po nieobecności w domu rodzinnym od 1943r. odprawił swą Mszę Św.
prymicyjną o. Feliks Stróżyk Oblat M.N. Po krótkim urlopie udał się przez Francję na misje
do Afryki. Był jednym z pierwszych polskich misjonarzy ze zgromadzenia Misjonarzy o.o.
Oblatów w Kamerunie.
Podczas
peregrynacji
Obrazu
Matki
Boskiej
Częstochowskiej – z wiadomych powodów wędrowała
symbolicznie pusta rama – w dniu 20.11.1966 r. kościół był
wspaniale udekorowany wewnątrz i na zewnątrz, a
parafianie brali gremialny udział w uroczystościach

W dniach 08-12.11.1967r. odbyły się rekolekcje Maryjno-Różańcowe, podczas których
poświęcono statułę Matki Boskiej Fatimskiej. Ustawiono ją wówczas na dębowym słupie
przy ołtarzu maryjnym (nawa północna).
O. redemptorysta Zabielski przeprowadził w dniach 03-10.11.1968r. Misję świętą
Trzeźwości, po której 150 osób wpisało się do księgi abstynencji.
We wrześniu 1969r. rektorat był przedmiotem wizytacji kanonicznej przez ks. biskupa
Herberta Bednorza, który udzielił również sakramentu bierzmowania.
Wobec szczupłości mieszkania ks. rektora, księżom zaproszonym na doroczne uroczystości
odpustowe użyczyła swych pomieszczeń rodzina Mendrela przy ul. Pokoju względnie s.s.
Elżbietanki w ich domu (róg ul. Plebiscytowej i Dworcowej) co odnotowano w kronice. Z
kroniki ks. Kiery pochodzą również reprodukcje fotografii ołtarza głównego w ustawieniu z
1959 roku oraz obrazu „Zdjęcie Pana Jezusa z Krzyża” – do 1959 r. znajdującego się w
głównym ołtarzu kościoła Św. Krzyża.
Dnia 14.07.1970r. ks. Franciszek Miś mianowany został rektorem kościoła Św. Krzyża, a
ks. Rudolf Kiera przeniesiony został na proboszcza parafii Bełk. Zmarł 1 kwietnia 1991r. w
Bełku i tam został pochowany w dniu 04.04.1991r.
Kolejny rektor – ks. Franciszek Miś – magister teologiiurodził się 25.03.1924r. w Bieruniu Nowym. W latach 1936-39
uczęszczał do gimnazjum w Mysłowicach. W pierwszych latach
II wojny światowej pracował na kolei. Powołany przymusowo
do armii niemieckiej, po wyszkoleniu na terenie Austrii
skierowany został jako radiotelegrafista do Norwegii
okupowanej przez Niemcy. Po zakończeniu II wojny światowej
ukończył gimnazjum polskie zorganizowane w Lubece, a
następnie podjął studia teologiczne w Paryżu, dzięki
pośrednictwu swego brata Pawła, pełniącego wówczas funkcję
kapelana w Brytyjskich Siłach Lotniczych RAF. Wyświęcony
został 06.07.1952r. w Paryżu przez ówczesnego Nuncjusza
Apostolskiego we Francji ks. kardynała Roncalli – późniejszego
papieża Jana XXIII. Następnie pracował wśród Polonii we
Francji. Do kraju wrócił około 1959r. i skierowany został jako
wikariusz do parafii św. Barbary w Chorzowie, a stamtąd w roku
1961 do parafii w Czernicy.
Dnia 06.09.1963r. skierowany został na wikariusza parafii św. Mikołaja w Lublińcu, gdzie
proboszczem był jego brat Paweł. Jako rektor kościoła Św. Krzyż doprowadził do
unowocześnienia ogrzewania kościoła. Roboty wykonała firma Franciszka Kłyka z Imielina.
Dostosował też prezbiterium kościoła do zasad ustalonych przez Sobór Watykański II. W
związku z tym duży krucyfiks zamocowany został do ściany absydy; pod nim ustawiono
figurę św. Jana Apostoła. Kościół został zradiofonizowany.
Trwała też normalna praca duszpasterska w rektoracie. Ks. rektor Franciszek Miś, popularnie
zwany przez parafian”Francuzem” zmarł po ciężkiej chorobie dnia 18.12.1981r. w Lublińcu i
został pochowany na cmentarzu parafialnym.
Z dniem 01.07.1982r. ks.bp Herbert Bednorz skierował do Lublińca ks. Leonarda Pająka w
charakterze rektora kościoła Św. Krzyża i wikariusza kooperatora budowy kościoła Św. Anny
na Stablowie. Zakładano wówczas rozbiórkę i przeniesienie drewnianego kościółka św. Anny
na Steblów jego rozbudowę.

Ks. Leonard Pająk urodził się 23.03.1938r. w Lubszy
Śląskiej. Po odbyciu studiów teologicznych w Wyższym
Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie wyświęcony
został dnia 25.06.1961 roku w Katowicach przez ks. biskupa
Herberta Bednorza. Pracował kolejno jako duszpasterz w
parafiach w Zebrzydowicach , Bielsku Białej, Gierałtowicach,
Jastrzębiu zdroju, Chorzowie Starym, Lublińcu (od 27.08.1970
do 30.08.1974r. ) Chorzowie Batorym, Imielinie,
Marklowicach i Katowicach-Szopienicach.
W Lublińcu zamieszkał w domu zbudowanym przez ks.
Pawła Misia na Steblowie z myślą o siedzibie przyszłej
plebanii. Stamtąd realizował prace przygotowawcze i wstępne
roboty budowlane przy nowej świątyni oraz dojeżdża do
rektoratu Św. Krzyża i sprawuje pracę duszpasterską, a także
podejmuje różnorodne prace konserwacyjne, remontowe i
budowlane. W roku 1987 nabywa połowę willi wraz z terenem położonym naprzeciw terenu
kościelnego. Po przeprowadzeniu remontów zamieszkuje tam w marcu 1989 roku. W tymże
roku rozpoczyna na nabytym ternie budowę domu katechetycznego i parafialnego
błogosławionej Siostry Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein. Płaskorzeźbę głowy tej
postaci na frontonie tego budynku wykonał artysta plastyk Wiśniewski z Kijowa na Ukrainie.
Powierzchnia użytkowa wynosi 250m2.
Trzeba zaznaczyć, że znaczna część środków finansowych na pokrycie wydatków wstępnej
fazy budowy świątyni na Stablowie pochodzi z datków parafian Św. Krzyża.
Do istotniejszych robót w kościele Św.
Krzyża zrealizowanych dotąd od roku 1982
zaliczyć należy:
 zmianę pokrycia dachu nad
nawą główną z dachówek na
blachę
akrylowosilokonową;
 zmianę pokrycia dachów
nad nawami bocznymi i
absydą z papy na blachę
ocynkowaną;
 remont kotłowni ogrzewania
powietrznego;
 tynkowanie elewacji zewnętrznej kościoła;
 dwukrotne malowanie farbą klejową sufitu i ścian wewnątrz kościoła;
wykonanie lamperii olejnej;
 odnowienie sceny Podwyższenia Krzyża Świętego na suficie nawy głównejroboty wykonał malarz Ewald Skop z Ligoty Woźnickiej;
 odnowienie i malowanie cokołu i krat żelaznych ogrodzenia;
 generalny remont organów.
Nadto dokonano zakupu szeregu sprzętów wyposażenia kościoła, budynku katechetycznego i
plebanii.
Ks. biskup Damian Zimoń dekretem LLXXVII – 8/90 z dnia 15 grudnia 1990 roku
erygował w miejsce rektoratu samodzielną parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w
Lublińcu, powołując równocześnie ks. Leonarda Pająka na jej proboszcza.

Obszar parafii, po kilku korektach, obejmuje kilkadziesiąt ulic południowo- wschodniej
części miasta.
Na terenie działania parafii znajduje się – przy ul. Biała Kolonia 2 – półpubliczna kaplica
zakonna o.o. Franciszkanów. Istnieje też szereg krzyżów przydrożnych, a w Droniowiczkach
znajduje się zabytkowa kapliczka św. Jana Nepomucena z równie zabytkową – z XVIII wieku
pochodzącą – figurą tego świętego.
Do pomocy ks. proboszczowi skierowano we wrześniu 1994r. ks. Konrada Krzyża
urodzonego 21.02.1964r. w Zabrzu i wyświęconego 17.06.1989r. w Opolu.
Następnym wikarym w parafii był ks. Marek Olekszyk, urodzony 13 stycznia 1971 w
Tarnowskich Górach.
Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1998 roku w Katedrze Gliwickiej
św. Apostołów Piotra i Pawła. Po święceniach objął placówkę w Zabrzu
w Parafii św. Franciszka. Następnie od 16.08.2000 do 31.08.2007 został
wikariuszem w tut. Parafii. Oprócz obowiązków parafialnych pełnił
funkcję duszpasterza w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Słabosłyszących i Niesłyszących Rejonu Lublinieckiego. 1 września
2007 został przeniesiony do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Zabrzu Rokitnicy.
Służbę w kościele pełnili – czyli byli popularnie nazywanymi kościelnymi:
- Franciszek Prandzioch w latach 1962-1980
- Franciszek Poloczek w latach 1980-1994
- Błażej Strancich w latach 1994-2005.
Od 2005 do 31.01.2006 funkcję kościelnego pełnili starsi ministranci.
W tym też roku tj. 15.01.2006 parafia została wstrząśnięta wiadomością o nagłej śmierci ks.
proboszcza Leonarda Pająka, który tę funkcję pełnił przez 15 lat.
Wyżej wymienione wydarzenia zostały spisane przez Jana Fikusa, Seniora i objęły okres od
początku istnienia kościoła aż do roku 1997r.
Dzieje kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu, spisane przez Pana Jana
Fikusa pozwalają nam przybliżyć się do naszych korzeni, poznać historię, nie tylko kościoła,
ale kulturę materialną i duchową naszych przodków i dziedzictwo, które nam pozostawili.

