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42.  GLIWICE-SZOBISZOWICE 

Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja, wybu-
dowany w latach 1907-1911

nawie ołtarz maryjny, na którym znajdują dwa obrazy: Niepokalane 
Poczęcie NMP, który zawieszony jest w dniach nabożeństw maryj-
nych oraz obraz Matki Boskiej Różańcowej. W kościele znajdują się 
60-głosowe organy Paula Berschdorfa z Nysy.
Świątynia budowana jest na planie krzyża łacińskiego , absyda  pię-
cioboczna. Wnętrza nakryte czteropolowymi sklepieniami krzyżo-
wo-żebrowymi. Okna  ostrołukowe. Elewacje  opięte uskokowymi 
skarpami. Czworoboczna wieża zwieńczona neobarokowym heł-
mem, neobarokowa jest także sygnaturka na dachu. Do kościoła 
prowadzi osiem wejść. Portal wejściowy główny dwukondygnacyj-
ny, ostrołukowy, zdobiony płaskorzeźbami.  

Wysokość nawy wynosi 22  m, jej 
długość 76,5 m, szerokość 25,5 
m, w transepcie 36,5 m. Wyso-
kość wieży to 92 m. Zwieńczono 
ją 6 m krzyżem. Ko,ściół pomie-
ścić może ponad 6000 wiernych.

W Szobiszowicach  parafia istniała już pod koniec XIII wieku. Śla-
dem tych dawnych dziejów jest wzniesiony w XV wieku i stojący 
do dzisiaj stary kościół pw. św. Bartłomieja.  Jednak XIX wiek zmie-
nił diametralnie oblicze niewielkiej osady, która w XIX wieku sta-
ła się ośrodkiem przemysłowym liczącym 22 000 mieszkańców.  
Dla nich w początku XX wieku zaplanowano postawić  jeden z naj-
większych kościołów na Górnym Śląsku. Utworzono komisję bu-
dowy kościoła, której przewodniczył ks. Stryczek. Budowniczymi 
byli Theodor Wieczorek z Królewskiej Huty oraz F. Koźlik z Koź-
la. Budowa rozpoczęła się 3 października 1907 roku. Prace mu-
rarskie trwały do grudnia 1910 roku. Następnie prowadzono pra-
ce wykończeniowe. Roboty stolarskie wykonały firmy Gurski, Ko-
zik i Galla, okna wykonały firmy Schneider oraz Instytut Witrażo-
wy w Regensburgu, organy firma Berschdorf z Nysy, roboty ka-
mieniarskie firma Czepok z Królewskiej Huty oraz Krause z Wro-
cławia, figury kamienne firma Klement. 
Kościół został konsekrowany 13 maja  1911 roku przez kardyna-
ła Georga Koppa.
Wyższe niż przewidywano koszty budowy uniemożliwiły sprowa-
dzenie na uroczystość poświęcenia nowych organów, wypoży-
czono więc je na ten dzień ze starego kościoła, z którego przenie-
siono także relikwie św. Bartłomieja.
Nowy kościół jest neogotycki z wieżą o barokowym zwieńcze-
niu. W wieży zawieszono dzwony odlane w ludwisarni w Apol-
dzie. Największy z nich ważył 4100 kg. Zegar umieszczo-
ny na wieży wykonała gliwicka firma Karola Kraja, jego tarcze 
mają średnicę 2,5 m, duża wskazówka ma długość 1,1 m. Oł-
tarz główny ma wysokość 17 m, wykonała go firma Mrowetz-
Meyer z  Żernicy. W środku na górze jest obraz przedstawiają-
cy św. Bartłomieja. Namalował go wrocławski malarz Besta, 
a w nawie bocznej prawej znajduje się ołtarz św. Józefa wykona-
ny przez firmę  Mrowetz-Meyer. Obok tego ołtarza stoją figury św. 
Franciszka i św. Antoniego. Ołtarz jest wysoki  na 10 m. W lewej 

Widok na emporę organową.

Kilka słów o miejscowości
Wieś pojawia się w źródłach z datą 15 czerwca 1276 r.  Przez wieki osa-
da była bardzo rozległa, jednak niezbyt zaludniona. Sytuacja zmienia-
ła się w XIX w. kiedy na jej terenie powstały duże zakłady przemysło-
we, co było przyczyną eksplozji demograficznej. Szobiszowice 1 kwiet-
nia 1897 r. przyłączono do Gliwic. Obecnie w dzielnicy  żyje ok. 12 500 
mieszkańców .
W czasach budowy kościoła miejscowość nazywała się Petersdorf.

Nawa główna w stronę prezbite-
rium.

Dwa zdania o parafii
Historia parafii św. Bartło-

mieja w Szobiszowicach 
sięga lat pomiędzy 1276 

a 1297. Nazwa wsi pocho-
dzi od imienia  jej założycie-

la – Sobiecha. W 1827 r. 
do parafii należało ok. 2000 

wiernych. W 1855 r. para-
fia obejmowała także Żerni-
ki i Szałszę. Rozwój przemy-

słu w okolicy sprawił, 
 że w 1910 r. parafia liczyła 

ponad 22 000 mieszkańców. 
Budowa nowego kościoła 

stała się koniecznością. 
Na początku lat 90. XX 

w. parafia była najwięk-
sząw diecezji gliwickiej. 

Liczyła 37 000 wiernych. 
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Bryła świątyni od pólnocnego-
wschodu.

fo
t. 

Pa
w

eł
 Ja

nu
s. 

po
lsk

ie
sz

la
ki

.p
l


