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Kościół ewangelicki Ogród Chrystusa – widok przedwojenny Ze zbiorów Sławomira Ronowicza Wnętrze kościoła – widok przedwojenny Ze zbiorów Rafała Makowieckiego
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Kościelny spór o cenne organy
Nie wiem, skąd się wziął pomysł, by rozebrać kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Wyobrażacie sobie Zieloną Górę bez tej 
świątyni? Ja nie! Może pomysł z wyburzeniem to tylko lapsus językowy?

- Czyżniewski, ty się na coś 
zdecyduj. Wyburzenie świąty-
ni to nie lapsus językowy. To li-
kwidacja dużego budynku. Ja 
wiem, w świątecznej gorączce 
namęczyłeś się przy myciu 
patelni, ale to nie usprawie-
dliwia twoich „lapsusów języ-
kowych” – moja żona przed 
chwilą uświadomiła mi, że 
nie mam najmniejszych powo-
dów do narzekania. Bo jeżeli 
nawet wciąż myję te patelnie 
(trzy!), to przecież ona ciężko 
pracuje, żeby je pobrudzić! 
Czyli zrobić na nich jedzenie. 
Jeżeli ktoś w naszej rodzinie 
może domagać się medalu, to 
tylko moja małżonka! 

- Czyżniewski, lapsusie je-
den, to jak było z tym burze-
niem? – moją żonę zaciekawi-
ła ta historia.

Właściwie chodziło o orga-
ny…

- Czyżniewski, ty się na coś 
zdecyduj! (Boże, czemu tej ko-
biecie brakuje cierpliwości?).

A było to tak. Tuż po wojnie, 
franciszkanom z Poznania bra-
kowało wielu elementów wy-
posażenia ich kościoła. Ogoło-
ciła go wojenna zawierucha. I 
jak to było wówczas przyjęte, 
postanowili poszukać wyposa-
żenia na tzw. Ziemiach Odzy-
skanych. W ten sposób dotarli 
do Zielonej Góry. To był rok 
1946. Miasto liczyło wówczas 
ok. 25 tys. mieszkańców – w 
przeważającej większości ka-
tolików. Tymczasem w przed-
wojennym Grünbergu działała 
tylko jedna katolicka świąty-
nia – kościół pw. św. Jadwigi. 
Pierwszy polski proboszcz, 
Kazimierz Michalski z wiel-
kim zacięciem organizował 
życie parafialne. Stosunkowo 
szybko przejął ewangelicki ko-
ściół pw. Zbawiciela. Tymcza-
sem w samym centrum miasta 
wciąż stała pusta ewangelicka 
świątynia – Ogród Chrystusa. 
I to w tym kościele franciszka-
nie wypatrzyli cenne organy z 
1906 r.

O całej historii przypomina-
ją jedynie trzy pożółkłe kartki 
zachowane w dokumentach 
konserwatora zabytków.

24 kwietnia 1946 r. do Zielo-
nej Góry przyjechał dr Marek 
Kwiek, specjalista od konser-
wacji organów z Uniwersyte-
tu Poznańskiego. Jak stwier-
dził w notatce służbowej, 
uzgodnił z ks. Kazimierzem 
Michalskim, że ten godzi się 
na przeniesienie do Poznania 
organów kościoła pw. św. Ja-
dwigi. To dziwna informacja. 
Proboszcz na pewno nie od-
dałby organów z dzisiejszej 
konkatedry. Wywołałoby to 
bunt parafian.

Bardziej logiczny byłby de-
montaż organów w stojącym 
pusto kościele mariackim. Na 
razie organy w tym kościele 
były bezpieczne. Dr Kwiek 
podejrzewał, że ich twórcą 
mógł być Polak. „A w takim 
wypadku – meldował – stano-
wią one dokument polskości 
tych ziem i nie powinny być z 
nich usuwane. Ten patriotycz-
ny moment wydaje mi się być 
istotnym i ważnym we wszyst-
kich wypadkach, w których 
chodzi o zabytek umieszczony 
w czynnym, stale publicznie 
nawiedzanym kościele”.

To błędny ślad. Organy po-
chodzą z 1906 r. Wykonała je 
znana na Śląsku firma Schlag 
und Söhne. Organy były go-
towe 25 grudnia. Kosztowały 
10.800 marek.

Franciszkanie postanowili 
przejąć instrument. Tymcza-
sem proboszcz Michalski już 
zagospodarował kościół, prze-
kazany wiernym 1 grudnia 
1946 r.

- Dzisiaj poświęciliśmy i 
oddaliśmy na służbę Bogu 
trzeci kościół poprotestancki 
przy pl. Wielkopolskim, jako 
Kościół Matki Boskiej Czę-
stochowskiej - opisywał ten 
dzień ks. Kazimierz Michalski 
w kronice parafialnej. W uro-
czystości poświęcenia brały 
udział władze administracyj-
ne i wojskowe.

I to władze administracyjne 
ruszyły na pomoc kościołowi.

Wicestarosta Roman Ma-
zurkiewicz ostro potraktował 
franciszkanów. Może dlatego, 
że sam był muzykiem.

- Niesłychaną krzywdą dla 
miasta i w ogóle dla Ziemi Lu-
buskiej byłoby wywiezienie 
tych organów. Dosyć już stąd 
wywieziono obiektów war-
tościowych, których nikt już 
zastąpić i uzupełnić nie jest w 
stanie. Niechże więc naresz-
cie skończy się ten rabunek, 
narażający ludność tutejszą 
na niepowetowane straty – pi-
sał Mazurkiewicz.

Konserwator Powidzki 
tłumaczył, że przeniesienie 
instrumentu do Poznania 
miałoby olbrzymie znacze-
nie dla życia kulturalnego 
tego miasta, ale w końcu się 
wycofał z pomysłu. Organy 
zostały i służą nam do dzi-
siaj.

- Czyżniewski, a co ze zbu-
rzeniem kościoła? – moja 

żona wykazała się czujno-
ścią. O rozbiórce wspomina 
konserwator Powidzki, któ-
ry w liście ze stycznia 1947 
r. wycofuje się z pomysłu 
zabrania organów: - Jeże-
li kościół ten nie zostanie 
rozebrany, jak początkowo 
projektowano, lepiej byłoby, 
gdyby organy te pozostały na 
miejscu. Ogołacanie kościo-
łów ze stylowego wnętrza 
zupełnie nie jest wskazane, 
a prospekt organowy zgrany 
stylowo z resztą wystroju 
nie powinien być wydarty z 
tegoż zespołu, gdyż niewąt-
pliwie jest tam estetycznie 
potrzebny – stwierdził Po-
widzki.

Kto snuł takie plany? O tym 
pismo nie wspomina.

Tomasz Czyżniewski

Zielona Góra  5.XII.1946 r.

Do
Ministerstwa Ziem Odzyskanych
Przez Urząd Wojewódzki Poznański
Ekspozytura w Gorzowie
W Warszawie

W dniu 4 grudnia b .r. pojawiło się tu dwóch delegatów za-
konu o.o. Franciszkanów z Poznania żądając na podstawie 
zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych 
we Warszawie, wydania organów z tut. Kościoła Katolickiego 
pod wezwaniem Matki Boskiej. Proboszcz tutejszy, X – Mi-
chalski zabronił im ruszać organów tych i wezwał pomoc 
Starostwa.

Ponieważ zachodzi najprawdopodobniej w danym wypadku 
fałszywe poinformowanie władzy wydającej odnośne zezwole-
nie, wyjaśniam co następujące:

1) Miasto nie posiada żadnych zbędnych organów. Kościół 
wymieniony jest czynny dla gminy katolickiej, organy są więc 
potrzebne. Nie sposób odbierać organy z kościoła, w którym od-
bywają się stałe nabożeństwa szczególnie dla młodzieży szkół 
powszechnych średnich.

Wywołałoby to zupełnie słusznie wzburzenie wśród tut. spo-
łeczeństwa.

2) Kiedy czasu swego ojcowie Franciszkanie zabiegali o jedne 
z organów tutejszych, wyjaśniono im aż nadto dobitnie, że ab-
solutnie mowy być nie może o wydaniu jakichkolwiek organów 
z miasta, ponieważ nie istnieje tu w ogóle nadmiar organów; te 
zaś trzy instrumenty, które się znajdują w kościołach tutejszych 
są niezbędne razem z odnośnymi kościołami. Miasto liczy dziś 
samo około 25.000 mieszkańców, w 98 proc. Katolików. Na tę 
liczbę mieszkańców trzy kościoły chyba zaledwie wystarczają 
na potrzeby kultu religijnego, mowy zaś być nie może o jakimś 
nadmiarze kościołów.

3) Wiadomość o rzekomej rozbiórce wym. kościoła jest wy-
ssana z palca. Nikt tu jeszcze nawet na moment nie pomyślał 
o możliwości rozbiórki. Byłoby to zresztą skrajnym absurdem 
i karygodną bezmyślnością żeby rozbierać wspaniały kościół, 
kiedy on jest najpotrzebniejszy.

4) Powiatowa Rada Narodowa jak i też Miejska Rada Naro-
dowa mając już zdawna wiadomość o zakusach o.o. Francisz-
kanów na tutejsze organy, powzięły zgodnie uchwałę, że pod 
żadnym warunkiem nie można narażać miasta na postradanie 
organów, które są koniecznie potrzebne. Odpisy uchwał załą-
czam.

5) Ojcowie Franciszkanie upatrzyli sobie szczególnie wła-
śnie te organy a nie inne, wiedząc o tym doskonale, że in-
strument ten przedstawia niezwykłą wartość zabytkową i 
akustyczną. Niesłychaną krzywdą dla miasta i w ogóle dla 
Ziemi Lubuskiej byłoby wywiezienie tych organów. Dosyć już 
stąd wywieziono obiektów wartościowych, których nikt już 
zastąpić i uzupełnić nie jest wstanie. Niechże więc nareszcie 
skończy się ten rabunek, narażający ludność tutejszą na nie-
powetowane straty.

Reasumując powyższe proszę o cofnięcie przydziały organów 
i decyzji zezwalającej na ich wywiezienie z Zielonej Góry.

Za Starostę Powiatowego
Dr Mazurkiewicz – wicestarosta

Organy zostały oddane do użytku 25 grudnia 1906 r. To trzeci instru-
ment w historii kościoła Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika


