
 

Aan de geachte zusters en broeders  in de Katholieke Kerk in Nederland 

De Pastoor en de Parochianen van de parochie van de H.  Aartsengel Michael in Mieścisko 

verzoeken om hulp bij de renovatie van een plaatselijke kerk. Wij betreuren het, dat in West-

Europa kerken worden gesloten. Dat vereist een diepe beschouwing van de oorzaken. 

Kerkelijke goederen gaan een strijd aan met de eigen economie. 

Voor zover materiële goederen uit de gesloten kerken daarvoor goed benut kunnen worden, 

geven wij hierbij een overzicht van onze behoeftes: 

1.  Ons orgel is helemaal versleten en kan al meer dan 40 jaar niet gebruikt worden. 

Wij voegen hierbij een overzicht van de behoeften opgesteld door een orgelbouwer. 

Hij legt twee versies voor, een pneumatisch en een elektronisch. Die laatste schijnt te 

passen in het kader van de reparatie van de oude orgelkast en het benutten van haar 

prospect. 

2.  Klokken: in de klokkentoren hangt slechts een en die is ook nog beschadigd. De 

klokkentoren is massief genoeg om drie klokken te dragen - 300, 200, 100kg. Mogelijk 

zelfs nog wat grotere. 

3: Onze kerkbanken zijn erg versleten. We voegen een plattegrond va de kerk bij, 

waarop de zitplaatsen zijn aangegeven. We zijn in staat om de banken zelf aan te 

passen aan onze maten. Ook stoelen komen ons te pas. 

4.Ook onze ramen moeten vervangen worden. Ook gebrandschilderde ramen zouden 

daarvoor in de plaats kunnen gebruikt worden. Wij voegen de maten voor de 9 

ramen bij. 

5. Onderhoud is eveneens noodzakelijk voor de twee zijaltaren, die door insecten zijn 

aangetast. Ze zouden gedeeltelijk door andere vervangen kunnen worden. 

  



 

6. De kerk is uit de 19e eeuw, gemetseld, gebouwd in de jaren 1875-1875, op de 

fundamenten van de vorige kerk, die door brand werd verwoest. Er is een schip met 

twee zijbeuken en een veelhoekig priesterkoor. Er is een portaal bij  de  kerk 

aangebouwd en een rond torentje met trappen naar het koor en de zolder. Het 

houten dak van de kerk is in de vorm van rechthoeken en de vloer is van marmer. 

7. De aan  de H. Aartsengel Michael  gewijde kerk kan ook verschillende ornamenten  

gebruiken, met name met betrekking topt de Aartsengel Michael en de Moeder 

Gods, 

8. Onze bisschop, Wojciech Polak, de primaat van Polen, is op de hoogte van dit 

schrijven en wil zo nodig de behoeften van onze parochie bevestigen. 

9. Wij kunnen van onze kant vooraf naar U toekomen voor overleg en ook kunnen wij 

zorgen voor het transport. 

 

   <handtekening van pastoor dr. Andrzej Panasiuk> 

 

  



Popowo, 12 september 2015 

 

 

 

 

Voorstel  

voor de verwerving van een orgel voor de Kerk van de H. Aartsengel Michael in Mieścisko. 

De parochie van de Heilige Aartsengel Michael spant zich in om een kerkorgel te verkrijgen voor 

liturgische behoeften in de parochiekerk. 

Het orgel  op het koor van de parochiekerk is gebouwd in 1936 is al reeds 40 jaar niet meer in 

gebruik. Het is een vijftienstemmig pijporgel met twee manualen met pedaal voor pneumatische 

tractuur.  De door houtworm en moriokever in het binnenste van het instrument veroorzaakte 

aantastingen maken het orgel onbruikbaar en het is rijp voor de sloop (het binnenwek moet in zijn 

geheel gedemonteerd worden). 

De mogelijkheid voor vernieuwing van de orgelkast samen met het pijpenprospect in deze kerk zou 

mogelijk zijn indien er een  instrument zonder ombouw en prospect gevonden zou kunnen worden, 

dat uit een gesloten kerk in Duitsland of Nederland gedemonteerd is 

De parochie ziet twee manieren van aanpak: 

Voorstel 1  

Een compleet pijporgel met ombouwkast en prospect (of enkel het inwendige van het orgel) 

- 2 manualen I en II 

- pedaalsectie 

- mechanische tractuur (elektromagnetisch is ook een overweging) 

- 13 tot 16 stemmen (nog te bepalen) 

- buiten afmeting 

hoogte max. 450 cm 

breedte ca, 350 cm 

diepte ca 290 cm 

De hierboven vermelde gegevens , d.w.z. soort tracturen, aantal stemmen en afmetingen zijn bij 

benadering en geen exacte indicatie. Wezenlijk is het aantal stemmen. 

 

Voorstel 2. 

 

Elektronisch orgel met een digitale sampling voor pijporgel en bijpassende versterking, immers 

belangrijk voor de kwaliteit van de elektronica. 

 

<Stempel en handrekening van van Orgelbouwer Marek Ciepla> 
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