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44fot. Muzeum Miejskie im. M. Chroboka



5

Trasy po dzielnicach

013. Godulska wędrówka historyczna

021. Nie tylko kolej: zakątki Chebzia

027. Zakamarki historycznego Orzegowa

035. Skwery, osiedla, kamienice: pierwsze spotkanie z Rudą

041. Obiekty fundowane przez rodzinę Ballestremów

047. Kolonia Rudahammer, czyli spacer po Rudzkiej Kuźnicy

051. Kolebka Rudy: historyczne ulice i rudzki folwark

057. Czarny Las w pigułce

063. Przemysłowy Nowy Bytom

069. Reprezentacyjny Nowy Bytom

077. Wokół centrum historycznego Wirku

083. Wokół ulicy 1 Maja

091. Bielszowicki rajd

099. Od starej chaty po nowy kościół: historia Bykowiny

103. Do gródka - najstarszego zabytku Rudy Śląskiej

107. Spacer po centrum Kochłowic

115. Wokół wody: centrum Halemby, młyn i Aquadrom

119. Zakamarki Kłodnicy

123. Malownicze zakątki Kuźnicy

Rudzki industrial

129. Rudzkie zakłady przemysłowe

133. Wokół koksu, cynku i węgla

137. Kopalnie, huty i ich zaplecze

141. Kopalnia Bielszowice

Śladami sławnych postaci

149. Karol Godula

155. Rodzina Schaff gotschów

163. Rodzina Ballestremów

171. Rodzina Pielerów

5

Śladami sławnych postaciŚladami sławnych postaci



6fot. Kościół pw. św. Pawła Apostoła
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Słowem wstępu

Ruda Śląska w swoich dzisiejszych granicach administracyjnych 

powstała w 1959 roku. Obszar obecnego miasta tworzy jedenaście 

dzielnic, które niegdyś stanowiły samodzielne organizmy. Ich 

historyczne zróżnicowanie sprawia, że na charakter miasta składają 

się barwne jednostkowe historie poszczególnych obszarów, co przekła-

da się na swoistą niepowtarzalność naszej Małej Ojczyzny.

Przypadające na rok 2019 obchody 60-lecia istnienia Rudy Śląskiej 

stały się inspiracją do podjęcia szeregu inicjatyw, mających 

na celu przybliżenie historii naszego miasta. Jedną z nich 

jest niniejsza publikacja, która stanowi zaproszenie do zapoznania 

się z Rudą Śląską. Znajdą tu Państwo opisy zabytków, ważnych miejsc 

historycznych oraz lokalnych atrakcji, które stanowią o unikatowym 

kolorycie miasta. Nie zabraknie również opowieści o ważnych posta-

ciach, których wpływ odcisnął się na rozwoju cywilizacyjnym 

i kulturowym rudzkich dzielnic.

Przekazując w Państwa ręce „Spacerownik po Rudzie Śląskiej” za-

praszam do eksploracji naszego miasta, do poznania jego za-

kątków, utrwalenia wiedzy o miejscach znanych oraz odkrycia 

mało uczęszczanych rudzkich ścieżek. Życzę Państwu wielu przyjemnych 

spacerów. Niech trasy opisane w tej publikacji staną się podstawą do 

stworzenia Państwa osobistych szlaków po Rudzie Śląskiej.



8fot. Dworzec kolejowy w Chebziu
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Trasy 
po dzielnicach

Obszar obecnego miasta Ruda 

Śląska tworzy jedenaście 

dzielnic. Kilka z nich ma 

rodowód średniowieczny. Najszyb-

szy rozwój terenów obecnej Rudy 

Śląskiej nastąpił w XIX w., kiedy 

na całym Górnym Śląsku intensyw-

nie zaczął rozwijać się przemysł 

ciężki. Zmiany wtedy zapocząt-

kowane doprowadziły do scalania 

się niezależnych dotąd miejscowo-

ści w nowe organizmy.

Miasto w dzisiejszych gra-

nicach administracyjnych 

powstało dnia 1 stycznia 

1959 roku z połączenia Rudy z No-

wym Bytomiem. Te dwa zasadni-

cze człony również nie stanowiły 

jednolitych, zwartych organizmów 

miejskich. Ruda przed przyłą-

czeniem obejmowała następujące 

jednostki terytorialne: Rudę, 

Godulę i Orzegów. 

W skład Nowego Bytomia wchodziły 

natomiast: Nowy Bytom, Bielszo-

wice, Bykowina, Chebzie, Halem-

ba, Kłodnica, Kochłowice, Stara 

Kuźnica i Wirek. 

Historyczne zróżnicowanie 

tych obszarów, ich specyfi ka 

oraz wkład w różne gałęzie 

przemysłu sprawiają, że dzisiej-

sza Ruda Śląska to miasto pełne 

kolorytu - zróżnicowane, barw-

ne a jednocześnie spójne dzięki 

wspólnej, bogatej historii.



fot. Godulskie planty



Powstanie osady Godula wią-

że się ściśle z rozwojem 

przemysłu na Górnym Śląsku. 

Przedsiębiorca przemysłowy Karol 

Godula chciał na tym terenie 

wybudować hutę cynku. Realizację 

przedsięwzięcia przerwała jego 

śmierć w 1848 roku, jednak ukoń-

czenia zadania podjął się jego 

radca prawny - Ludwik Scheffl  er, 

który rozpoczął budowę zakła-

du w okolicach dzisiejszej ulicy 

Starej. Oddaną do użytku w 1855 

roku hutę nazwano na cześć pomy-

słodawcy „Godullahütte”.

W roku 1858 rejencja opolska wyraziła zgodę na nadanie 

takiej nazwy hucie oraz 

znajdującej się przy niej osa-

dzie. Powstała w ten sposób osada 

„Godullahütte” była częścią gminy 

Orzegów i składała się z nie-

wielkiego siedliska robotniczego 

w pobliżu terenu zakładu hutni-

czego (obszar dzisiejszych ulic 

Starej i Przedszkolnej). 

W latach 1858-1861 w ramach osady wzniesiono kolejne 

budynki murowane, prze-

ważnie parterowe oraz szkołę. 

Huta została zamknięta w 1919 

roku, a w latach 1920-22 budynki 

zakładowe rozebrano. W roku 1951 

Godulę przyłączono do Rudy, 

a osiem lat pózniej stała się 

jedną z dzielnic Rudy Śląskiej.

01.
Godula
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1. Św. Jan Nepomucen
Na skraju plant, przy ulicy 

K. Goduli, stoi fi gurka św. Jana 

Nepomucena. Została ona ufundo-

wana w 1881 roku z okazji 25-le-

cia kapłaństwa godulskiego pro-

boszcza - Fryderyka Hofrichtera. 

Święty jest przedstawiony tutaj 

z jednymi ze swoich zwyczajo-

wych atrybutów - krucyfi ksem oraz 

z gałązką palmową, będącą sym-

bolem męczeństwa. Również jego 

strój jest nieprzypadkowy - to 

charakterystyczny barokowy strój 

kapłański, pochodzący z okresu, 

kiedy Jana Nepomucena ogłoszo-

no świętym. Według tradycji Jan 

wsławił się tym, że jako spowied-

nik królowej czeskiej Zofi i Ba-

warskiej nie zdradził tajemnicy 

spowiedzi wobec jej męża - króla 

Wacława IV. Z tego powodu był 

torturowany, a następnie stracony 

- wrzucono go z mostu Karola do 

Wełtawy. Kult tego świętego jest 

popularny szczególnie w Czechach 

i stamtąd rozprzestrzenił się na 

Śląsk. Figurki św. Jana Nepomu-

cena (tzw. „nepomuki”) można spo-

tkać głównie przy mostach i rze-

kach, ale także na rozdrożach 

dróg czy placach publicznych, 

jak to ma miejsce w Goduli. 

2. Planty
Planty godulskie to niewielki 

zieleniec znajdujący się w cen-

trum dzielnicy. Jego histo-

ria rozpoczyna się w 1929 roku. 

Ówczesny naczelnik gminy Godu-

la, Zbigniew Rudzki, postanowił 

uczcić dziesiątą rocznicę odzy-

skania przez Polskę niepodległo-

ści poprzez utworzenie zieleń-

ca. Wybrano na ten cel miejsce, 

będące niejako centrum dzielnicy 

- wspomnieć należy bowiem, że od 

Godulska wędrówka 
historyczna
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początku lat 80-tych XIX wieku na 

terenie plant istniał plac tar-

gowy. Teren obsadzono drzewami  

i krzewami, w centrum umieszczo-

no niewielką fontannę i nadano 

mu nazwę „Plac Niepodległości”. 

Niestety planty nie przetrwa-

ły do dnia dzisiejszego w swoim 

pierwotnym kształcie - fontanna 

została zdemontowana przez Niem-

ców po wybuchu II wojny świato-

wej, a skład gatunkowy zieleńca 

zmienił się przez lata. Po wojnie 

fontannę odbudowano. Wśród fl ory 

można zaobserwować ładne okazy 

jesionów, lip czy klonów. Jedną 

z roślin, która pamięta jeszcze 

czasy zakładania skweru jest ma-

gnolia japońska, rosnąca za fi gurą 

Jana Nepomucena.

3. Szpital
Przy ul. K. Goduli 24 znajduje 

się neogotycki budynek dawnego 

szpitala. Został on wybudowa-

ny w 1896 roku z funduszy Joanny 

i Hansa Ulricha Schaff gotschów. 

Placówkę prowadziły wówczas sio-

stry elżbietanki. Warto przyjrzeć 

się imponującej szacie archi-

tektonicznej gmachu - począwszy 

od majestatycznego schodkowego 

zwieńczenia partii głównej bu-

dynku, poprzez zachowaną stolar-

kę drzwiową i pięknie opracowany 

portal główny, skończywszy na 

subtelnej dekoracji wykonanej za 

pomocą wypalanej na czarno cegły 

zendrówki. 

4. Kościół
Kościół pw. Ścięcia św. Jana 

Chrzciciela powstał dzięki fun-

dacji rodziny Schaff gotschów 

w latach 1868-1871. Projekt obiek-

tu był tworzony w dwóch etapach – 

w 1865 roku powstał plan wykonany 

przez architekta katedry ber-

lińskiej Raschdorff a, który stał 

się bazą do fi nalnego projektu 

opracowanego przez Karla Heiden-

reicha. Kościół powstał w oparciu 
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o styl neogotycki - widać to 

w detalach architektonicznych, 

takich jak: wysokie, zamknięte 

ostrym łukiem okna, smukłe przy-

pory okalające budowlę czy w za-

stosowaniu nad głównym portalem 

tzw. wimpergi, czyli dekoracyjne-

go zwieńczenia w kształcie wyso-

kiego trójkąta. Warto zajrzeć do 

wnętrza świątyni, gdzie zachowało 

się piękne neogotyckie wyposa-

żenie. Uwagę zwracają strzeliste 

ołtarze (główny i boczne) oraz 

prospekt organowy. Koniecznie 

należy obejrzeć witraże w tran-

sepcie - jeden przedstawia scenę 

Sądu Ostatecznego, natomiast 

drugi to alegoria Bożego Miło-

sierdzia. W ramach wielopostacio-

wej sceny przedstawiono tam m.in. 

hrabiostwo Schaff gotschów oraz 

pracowników ich zakładów, w tle 

widać natomiast kopalniane komi-

ny i szyb. Obydwa witraże zostały 

wykonane w 1911 roku.

5. Ulica Rencistów 
Przy ul. Rencistów 2 swoją sie-

dzibę ma klasztor sióstr elż-

bietanek. Elżbietanki pojawiły 

się w Goduli w 1896 roku, aby 

prowadzić wybudowany podówczas 

szpital. Pracowały w nim do 1962 

roku. Opiekowały się nie tyl-

ko chorymi, ale też ubogimi, 

niemowlętami, inwalidami czy 

starcami.

6. Dawny zajazd hutniczy
Przy ul. K. Goduli 30 zloka-

lizowany jest budynek dawnego 

zajazdu hutniczego (Hüttengas-

thaus), wybudowany w 1893 roku. 

Uwagę zwraca efektowna dekoracja 

architektoniczna obiektu - obra-

mienia wokół okien, zastosowanie 

boniowania na rogach ryzalitów 

oraz wysoki mansardowy dach po-

zwalają luźno połączyć ten obiekt 

z architekturą francuską. 

7. Koszary
U zbiegu ulic K. Goduli i W. Lipa 

mieści się dwukondygnacyjny 

budynek należący do Szpitala 

Miejskiego. To dawne koszary dla 

żołnierzy obsadzających pobliskie 

schrony (pamiętajmy, że w okresie 

międzywojennym Godula była osadą 

graniczną). Zostały wybudowane 

w latach 30-tych XX wieku, o czym 

świadczy zresztą ich skromna, 

wyważona architektura. Budynkowi 

nadano modernistyczny charak-
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ter dzięki zastosowaniu dużych 

dzielących fasadę okien. W latach 

okupacji przeniesiono tam Urząd 

Gminy, który działał w tym miej-

scu do 1951 roku, czyli do czasu 

gdy Godula została dołączona do 

Rudy.

8. Ciężki schron bojowy
Ten wybudowany w 1937 roku ciężki 

schron bojowy powstał w ramach 

umocnień nadgranicznych Obsza-

ru Warownego Śląsk, stworzonego           

w celu obrony Śląska i zlokalizo-

wanych na jego terenie zakładów 

przemysłowych przed atakiem ze 

strony III Rzeszy. Schron należy 

do punktu oporu „Godula” - grupy 

obiektów militarnych, które miały 

za zadanie odeprzeć potencjalny 

niemiecki atak od strony Byto-

mia. Warto zwrócić uwagę na za-

chowany układ ziemny budowli.

9. Park im. A. Mickiewicza
Znajdujący się przy ulicach 

K. Goduli i Bytomskiej park zaj-

muje powierzchnię prawie 3 hekta-

rów. Powstał on w miejscu pierw-

szego godulskiego boiska. Możemy 

tu spotkać liczne gatunki klonów, 

topoli, lip oraz kasztanowce, ro-

binie czy buki. Ciekawym drzewem 

jest jarząb mączny, rosnący od 

strony ulicy A. Tiałowskiego, wy-

różniający się charakterystycznym 

srebrzystym zabarwieniem mło-

dych liści. W północno-wschodnim 

narożniku parku stoi murowany 

krzyż, ufundowany przez Karolinę 

Helmin w 1885 roku. 

10. Osiedle „Hofrichter”
Tzw. osiedle „Hofrichter” zostało 

założone z inicjatywy rodziny 

Schaff gotschów wzdłuż ulic 

A. Tiałowskiego, Czereśniowej, 

I. Nowaka, K. Goduli i M. M. Kol-

bego. Powstawało ono w dwóch 

fazach. W pierwszej, mającej 

miejsce ok. 1915 roku, wybudo-

wano charakterystyczne familoki 
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(od niemieckiego Familienhauses) 

przy ulicach A. Tiałowskiego, 

Czereśniowej, K. Goduli, wschod-

niej stronie ulicy M. M. Kolbe-

go i zachodniej stronie ulicy 

I. Nowaka. Ich fasady zostały 

dość skromnie udekorowane po-

przez skontrastowanie ceglanych 

i tynkowanych fragmentów murów 

oraz użycie okien o różnorod-

nych wymiarach. Około 1930 roku, 

w ramach drugiej fazy, powstała 

wschodnia pierzeja ulicy 

I. Nowaka i zachodnia ulicy 

M. M. Kolbego. Domy te wyróżnia-

ją się przede wszystkim zasto-

sowaniem okrągłych okienek (tzw. 

„okien bulajowych”, wywodzących 

się z architektury okrętowej), 

a ich niewielkie gabaryty i rytm 

elewacji zaznaczony jedynie przez 

wnęki okienne, przywodzą na myśl 

rozwiązania stosowane w niemiec-

kiej architekturze mieszkaniowej 

lat 20-tych XX wieku.

11. Ulica Stara
Ulica ta stanowiła zaczątek osady 

godulskiej, tutaj bowiem w 1855 

roku uruchomiono hutę cynku 

„Godulahütte”. Wokół zakła-

du wkrótce powstały baraki dla 

robotników, które w miarę upływu 

lat były zamieniane na murowa-

ne domy. Po prawej stronie, pod 

numerem 2, znajduje się budy-

nek dawnego zarządu huty cynku, 

dalej część zachowanej zabudowy 

mieszkaniowej. Hutę zamknięto 

w 1919 roku, od 1929 do 1934 roku 

działała w tym miejscu fabry-

ka gwoździ, jedna z pierwszych 

w Europie. W tym symbolicznym 

miejscu, gdzie dzisiejsza dziel-

nica rozpoczęła swoją historię, 

kończymy spacer.



fot. Chebzie - Pętla



02.
Chebzie

Historia dzielnicy rozpoczę-

ła się w latach 20-tych XIX 

wieku, kiedy założono huty 

cynku „Gute Hoff nung” i „Morgen-

roth”. W ich sąsiedztwie wybudo-

wano domy dla robotników, co było 

impulsem dla powstania dwóch 

odrębnie funkcjonujących osad. 

W 1842 roku do hut dołącza ko-

lejny zakład przemysłowy - ko-

palnia „Paulus”. Najważniejszym 

momentem w historii dzielnicy 

jest 1846 rok, kiedy uruchomiono 

przechodzącą tędy linię kolejową. 

Powstał wówczas przystanek ko-

lejowy, mieszczący się w centrum 

osady, naprzeciw funkcjonującej 

podówczas karczmy. Przystanek, 

jak i miejscowość ofi cjalnie na-

zwano „Morgenroth”. 

W 1859 roku zaczęto budować w dzielnicy dworzec. Dzięki 

temu wzrosły możliwości 

wywozu węgla i cynku, a Chebzie 

stało się istotnym węzłem komuni-

kacyjnym. W latach 1902-1914 dla 

kolejarzy wybudowano przy dwor-

cu osiedle składające się z 32 

budynków mieszkalnych. Wkrótce 

zabudowa rozrosła się o kamie-

nice wzniesione dla pracowników 

kopalni, która funkcjonowała 

tutaj do 1971 roku. Status dziel-

nicy miejskiej Chebzie otrzy-

mało dopiero w 1951 roku, kiedy 

włączono je do gminy Nowy Bytom. 

W 1959 roku zostało częścią Rudy 

Śląskiej.
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Nie tylko kolej:
zakątki Chebzia

1. Park Paweł
Park Paweł to zajmujące ponad 

trzy hektary powierzchni zało-

żenie zieleni, które powstało 

w 1927 roku w miejscu dawnych 

wyrobisk gliny. W latach 60-tych 

XX wieku park powiększono, między 

innymi dzięki uzyskaniu terenów 

po zasypaniu tzw. „Stawu Dy-

rektorskiego”. W centrum zało-

żenia znajdują się pozostałości 

po ozdobnej fontannie w formie 

basenu z wodotryskiem. Niestety 

fontanna obecnie nie działa, ale 

nadaje temu miejscu sporo uroku. 

Jeśli chodzi o fl orę, spotkamy 

tu przede wszystkim lipy, dęby, 

klony, jesiony, buki czy modrze-

wie. Szczególnie warta uwagi jest 

malownicza alejka oddzielająca 

park od ulicy K. Goduli, wysa-

dzona pięknymi okazami topoli 

chińskich. Spacerując po parku 

i kierując się na północ docho-

dzimy do stawu o sugestywnej 

nazwie „Smrodlok”. Szczególne 

wrażenie robią wystające z tafl i 

wody pnie drzew, które sprawiają, 

że staw ten wydaje się być żywcem 

przeniesiony z niepokojących, 

romantycznych pejzaży. Możemy tu 

spotkać liczne gatunki ważek, 

łabędzie, łyski czy perkozy dwu-

czube. 

2. Krucyfi ks
Zlokalizowana na rogu ulic 

K. Goduli i Pawła kamienna grupa 

rzeźbiarska z krucyfi ksem została 

ufundowana przez członków godul-

skiej parafi i w 1902 roku. Obok 

przedstawionego na krzyżu Chry-

stusa znajdują się postacie Matki 

Boskiej, św. Jana Ewangelisty 

oraz Marii Magdaleny. Genezy tego 

typu przedstawień należy szukać 

w średniowieczu, kiedy kult krzy-

ża zyskiwał coraz większą 
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popularność, a rozgrywane wów-

czas misteria (organizowane 

w przestrzeni miejskiej przedsta-

wienia parateatralne, bazujące 

na biblijnych wydarzeniach) 

sprawiły, że do sceny ukrzyżowa-

nia zaczęto dodawać coraz więcej 

postaci. Ta dobrej klasy gru-

pa rzeźbiarska została wykonana 

przez katowickiego rzeźbiarza 

Pokornego (sygnatura widoczna 

na postumencie). 

3. Dworzec
Pierwszą linię kolejową w Chebziu 

oddano do użytku w 1846 roku. 

Potem sukcesywnie powstawały 

nowe połączenia, aż w konsekwen-

cji Chebzie stało się istotnym 

węzłem kolejowym. Budynek dworca 

oraz zabudowa z nim sąsiadują-

ca zyskały swój obecny kształt 

w trakcie prac prowadzonych pod 

koniec XIX wieku. Zarówno dwo-

rzec, jak i inne obiekty, nie 

mają wyraźnych cech stylowych, 

warto jednak podkreślić, że ich 

architektura jest niecodzienna 

za sprawą zastosowania elementów 

stalowych na elewacji. Stalowego 

stelaża użyto tu w formie, która 

przypomina mur pruski - to cie-

kawy i rzadko spotykany zabieg. 

Warto zwrócić uwagę na subtel-

ne motywy dekoracyjne - ażu-

rową balustradę wieńczącą dach 

czy wzory wykonane na elewacji                   

z białych i zielonych cegieł. 

Po lewej stronie dworca znajduje 

się budynek dawnej poczty, wznie-

siony w podobnym stylu. Ciekawscy 

mogą zajrzeć na odremontowany 

peron i przyjrzeć się secesyjnym 

balustradom okalającym zejścia           

z peronu. Można również pójść 

drogą wiodącą obok budynku pocz-

ty na północ - po prawej stronie 

będziemy wtedy mogli obejrzeć 

inne zabudowania zespołu stacyj-

nego. Droga ta kończy się przy 

budynkach mieszkalnych o ładnych 

łamanych dachach. Naprzeciw nich 

znajdują się jeszcze fragmenty 

dawnej infrastruktury kolejowej. 

W latach 2017-2018 budynek dworca 

został poddany gruntownym pracom 

remontowym. Obecnie mieści się 

w nim siedziba Miejskiej Biblio-

teki Publicznej.

4. Kolonia mieszkalna
Po zachodniej stronie budynku 

dworca kolejowego położona jest 

kolonia mieszkalna, wybudowana  

w latach 1902-1914 dla pracow-

ników kolei. Budynki wchodzą-

ce w jej skład operują różnymi 

formami - od całkiem prostych, 

jak obiekty przy ul. Dworcowej           

i Zabrzańskiej, po bardziej roz-

budowane, jak w domach przy 

ul. Przedtorze.

5. Ulica Węglowa
Po prawej stronie ulicy Węglowej, 

pod numerem 2, widzimy budynek 

dawnej szkoły, zaadaptowany obec-

nie na budynek mieszkalny. Pod 

numerem 4 znajduje się wysoka, 

trzykondygnacyjna kamienica 
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o ciekawej, kojarzącej się 

z wczesnym modernizmem dekora-

cji, wydobytej za pomocą ce-

glanych i tynkowanych pól. Pod 

numerem 8 znajduje się budynek 

obecnego przedszkola z inte-

resującą bryłą i rozwiązaniami 

wizualnymi charakterystycznymi 

dla wczesnego modernizmu. Uwagę 

zwraca ryzalit znajdujący się 

w lewej części elewacji fronto-

wej, zakończony wielospadowym 

dachem. Równie ciekawe są budyn-

ki znajdujące się pod numerami 

9 i 11, gdzie warto zaobserwować 

mansardowe dachy, ładnie opra-

cowane balustrady wokół balko-

nów oraz urokliwe owalne okienka 

na elewacjach. Warto zajrzeć na 

sąsiednią ulicę - plac Szkolny, 

gdzie zlokalizowane są kamienice 

mieszkalne, w większości typowe 

śląskie familoki.

6. Kolonia „Morgenroth”
Kolonia robotnicza „Morgenroth” 

położona jest w rejonie ulic 

J. Styczyńskiego, J. Szafranka 

i Nowobytomskiej. Dwanaście bu-

dynków mieszkalnych, wchodzących 

w skład kolonii, wzniesiono 

w latach 1906-1907 dla pracow-

ników kopalni „Paweł”. Budynki 

położone przy ul. Nowobytomskiej 

to stosunkowo skromne obiekty 

z wielospadowymi dachami i ele-

wacjami ozdobionymi za pomocą 

cegły i pól tynkowanych. 

Co ciekawe - pomiędzy budynkami 

mieszkalnymi został zlokalizo-

wany wspólny dla nich budynek 

gospodarczy. Pozostałe domy, 

wchodzące w skład kolonii 

są bardziej ozdobne. Warto zwró-

cić uwagę na ciekawe, wielospa-

dowe dachy, elementy dekoracyjne 

wykonane w konstrukcji szachul-

cowej lub jej imitacji, wysunięte 

przed lico elewacji klatki scho-

dowe w formie baszty z charak-

terystycznymi wieżyczkami oraz 

detale architektoniczne wykonane 

w drewnie, takie jak ozdobne 

belki w szczytach budynków czy 

daszki nad wejściami. W latach 

60-tych budynki kolonii uzupeł-

niono o niewysokie bloki miesz-

kalne z ładnie wkomponowanymi, 

wnękowymi balkonami.



fot. Rynek w Orzegowie
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03.
Orzegów

Pierwsza wzmianka historycz-

na o Orzegowie pochodzi 

z 1313 roku – niejaki Marcin 

z Orzegowa występuje w dokumen-

tach jako świadek sprzedaży wsi 

przez księcia bytomskiego – Sie-

mowita. Orzegów pojawia się także 

w spisie świętopietrza z 1366 

roku. Od tego momentu przecho-

dzi z jednych rąk szlacheckich 

do drugich, aż w końcu w 1826 

roku nabywa ten teren górnoślą-

ski przemysłowiec Karol Godu-

la. Jedyną i dominującą gałęzią 

gospodarki na tym obszarze było 

wówczas rolnictwo, głównym celem 

Goduli było natomiast maksymal-

ne uprzemysłowienie tego regio-

nu, poprzez eksploatację bogactw 

naturalnych. 

Po śmierci Goduli w 1848 

roku, Orzegów dziedziczy 

jego jedyna spadkobierczyni 

Joanna Gryzik, która w roku 1858 

wychodzi za mąż za hrabiego Han-

sa Ulricha Schaff gotscha. 

W rodzinie Schaff gotschów Orzegów pozostanie do końca 

II wojny światowej. Pierw-

szą kopalnią uruchomioną przez 

Karola Godulę w jego majątku była 

kopalnia „Orzegów”, nadana for-

malnie w 1832 roku. Samodzielność 

Orzegowa skończyła się w 1951 

roku, kiedy został przyłączony do 

Rudy.



Orzegów
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1. Stary cmentarz
Orzegowski cmentarz założono 

w 1894 roku, a w 1914 rozbudowa-

no. Powstał na planie nieregu-

larnego, rozszerzonego od strony 

zachodniej prostokąta z główną 

aleją usytuowaną na osi północ-

-południe. Prostopadle do alei 

głównej rozchodzą się alejki 

boczne, dzielące cmentarz na 

8 pól. Założenie przestrzenne 

cmentarza z rozplanowaniem alei 

i podziałem na kwatery i rzę-

dy nie uległo większym zmianom 

od czasów powstania i rozbudowy 

nekropolii. Stan techniczny na-

grobków jest zróżnicowany, wiele 

Zakamarki
historycznego
Orzegowa

z nich nie przetrwało próby cza-

su. Warto poszukać jednego 

z najciekawszych obiektów na 

terenie cmentarza - powstałego 

w 1898 roku Mauzoleum Górników. 

Składa się ono z masywnego po-

stumentu, krzyża i wspartego na 

smukłych kolumnach baldachimu, 

który posiada niecodzienną de-

korację palmetową. Również inne 

nagrobki warte są uwagi - zwra-

cają uwagę zdjęcia naniesione 

na porcelanowe płytki, nagrobki 

wypisane kursywą neogotycką czy 

ozdobne krzyże.

2. Ulica Królowej Jadwigi
Po prawej stronie ulicy Królowej 

Jadwigi pod numerem 4 znajdu-

je się dwupiętrowa kamienica ze 

skromną, ale bardzo efektowną 

dekoracją wykonaną w cegle 
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i ściętym narożnikiem podkreślo-

nym zwieńczeniem w formie łuku 

dwuramiennego. Warto zwrócić 

uwagę na zlokalizowane na połu-

dniowej ścianie wejście do bu-

dynku, usytuowane w dostawionym 

do obiektu ryzalicie. Kontrast 

prostego, klockowatego ryzalitu 

i ceglanej fasady daje wyjątkowo 

interesujący efekt. Przy budynku 

nr 7 znajduje się wystawiony 

w 1899 roku krzyż z fi gurą Mat-

ki Boskiej, zamkniętą w niszy, 

stanowiącej podstawę pod krucy-

fi ks. Wielkomiejska kamienica pod 

numerem 13-15 ozdobiona jest dość 

skromnie. Zachowała się też część 

oryginalnej stolarki okiennej  - 

wyjątkowo ładne są okna z górną 

częścią dzieloną na osiem małych 

kwaterek. 

3. Budynek szkoły
Gmach ten wzniesiono w latach 

1908-09. Jego bogato zdobiona 

fasada zyskała swój dekoracyjny 

charakter dzięki użyciu różno-

kolorowej cegły klinkierowej. 

Należy koniecznie obejrzeć efek-

towne wejście do obiektu, któremu 

niecodziennego charakteru dodają 

znajdujące się ponad drzwia-

mi okrągłe okienka. Trudno też 

nie zauważyć daty budowy obiek-

tu wkomponowanej w elewację od 

strony ulicy Warszawskiej. 

4. Ulica Warszawska
Naprzeciw szkoły wznosi się ka-

mienica, w której mieszkał Nor-

bert Ernst Dolezich, urodzony 

w 1906 roku malarz i pisarz, 

z zawodu nauczyciel przedmiotów 

artystycznych. Jest on autorem 

książki „Ich kam aus Orzegow” 

(„Pochodzę z Orzegowa”), stano-

wiącej mistrzowski obraz co-

dziennej rzeczywistości Górnego 

Śląska w początkach XX wieku.

Pod numerem 2 widzimy wysoką 

kamienicę o nawiązującej do kla-

sycyzmu dekoracji. Warte uwagi 

są także, znajdujące się po lewej 

stronie trasy, dwupiętrowe domy 

mieszkalne. Posiadają one intere-

sująco skonstruowane bryły oraz 

ładne, kryte dachówką dachy 

z niewielkimi lukarnami. 

5. Kamienica Jana Podeszwy
Kamienica położona przy ul. kard. 

A. Hlonda pod numerem 42 została 

wybudowana w 1900 roku dla Jana 

Podeszwy, wiceburmistrza Orzego-

wa. Wystrój fasady nawiązuje do 

historyzmu. Najbardziej charak-

terystycznym elementem budynku 

jest ryzalit ujmujący wejście 
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główne, przechodzący w partii da-

chu w formę schodkowego szczytu. 

Uwagę przykuwają również okien-

ka w formie okulusów nad oknami 

ostatniej kondygnacji, zielona 

stolarka okienna oraz ceramiczne 

parapety.

6. CIS „Stary Orzegów”
Idziemy ulicą kard. A. Hlon-

da i kierujemy się na południe. 

Docieramy do budynku Centrum 

Inicjatyw Społecznych Miejskiej 

Biblioteki Publicznej - „Stary 

Orzegów” usytuowanego pod nu-

merem 29. Obiekt ten wzniesiono 

ok. 1895 roku w stylu historyzmu 

- jego prostą ceglaną elewację 

urozmaicają opaski wokół okien 

oraz gzyms przeciągnięty między 

parterem a pierwszym piętrem. 

W 2014 roku budynek przeszedł 

gruntowny remont, w trakcie któ-

rego odnowiono również sąsia-

dujący z nim budynek przy ulicy 

Czapli. W ramach istniejącego 

tutaj Centrum Inicjatyw Spo-

łecznych funkcjonuje biblioteka 

i czytelnia, w budynku od strony 

ulicy Czapli mieści się natomiast 

nastrojowa kawiarenka i galeria.

7. Kościół
Kościół pw. św. Michała Archa-

nioła został wzniesiony w latach 

1909-1911 według projektu kato-

wickiego architekta Maksymiliana 

Giemzy. Fundatorami byli Joanna 

i Hans Ulrich von Schaff gotsch. 

Zastosowanie uskokowych porta-

li, otworów zamkniętych pełnym 

łukiem oraz masywu wieżowego 

pozwala łączyć ten obiekt ze sty-

lem neoromańskim. Bardzo ciekawa 

jest dekoracja elewacji, wydobyta 

jedynie poprzez ułożenie cegieł 

w różnorodne, geometryczne wzory. 

To rzadka praktyka - nawet pro-

ste, ceglane elewacje kościołów 

powstałych w tamtym czasie są 

zazwyczaj zdobione poprzez użycie 

kamiennych detali, szkliwionych 

lub profi lowanych cegieł czy bie-

lonych blend. Warto zajrzeć do 
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wnętrza, zostało ono ciekawie po-

dzielone na strefy poprzez użycie 

arkad w miejscu złączenia nawy 

z transeptem oraz pod chórem. 

Dekoracje kapiteli kolumn oparte 

o ornamenty geometryczne i zo-

omorfi czne stanowią o nawiąza-

niach do sztuki romańskiej. Nie 

sposób nie zauważyć też pięknych 

witraży wpisanych w zamknięte 

łukiem pełnym okna. Każdy z nich 

wypełnia postać świętego z cha-

rakterystycznymi dla niego atry-

butami. Przy kościele znajduje 

się powstała w latach 1911-1912 

plebania wraz z zabudowaniami 

towarzyszącymi (dawnym ceglanym 

chlewikiem i tynkowanym do-

mem katechetycznym, wybudowanym 

w latach 1984-86). Dekoracje bu-

dynku plebanii nawiązują do tych 

zastosowanych w kościele i tak 

jak tamte wykonane są z ułożo-

nych w geometryczne wzory cegieł.

8. Ratusz orzegowski
Przy ulicy kard. A. Hlonda 27, 

stoi budynek dawnego ratusza 

gminnego, z racji późniejszej 

funkcji nazywany też dawnym 

szpitalem. Wybudowano go w 1906 

roku w stylu neogotyckim z ini-

cjatywy ówczesnego naczelnika 

gminy Orzegów, Brunona Flacha. 

Warto dokładnie przyjrzeć się 

detalom, wśród których uwagę 

zwracają piękne drzwi wejściowe 

w elewacji północno-wschodniej, 

dekoracyjnie opracowany ganek od 

strony tylnej oraz szczyty wień-

czące frontowe partie budynku. 

Jeśli tylko jest taka możliwość 

warto zajrzeć do dobrze zacho-

wanego wnętrza gmachu, w którym 

wrażenie robią główne schody wraz 

z balustradą i duże, nawiązujące 

do secesji drzwi.

9. Hotel Victoria
Obiekt znajdujący się przy ulicy 

kard. A. Hlonda 24 to jeden 

z najstarszych budynków w Orze-

gowie. Jego niezwykłą, bogatą 

dekorację elewacji, z detalami 

nawiązującymi do różnych epok, 

trudno jednoznacznie zaklasyfi -

kować stylistycznie. Największą 

atrakcją obiektu była usytuowa-

na z tyłu sala balowa ze sceną, 

w której do lat 60-tych toczyło 

się życie kulturalno-towarzyskie 

dzielnicy.

10. Ulica Grunwaldzka
Szereg wysokich kamienic robot-

niczych położonych przy ulicy 
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Grunwaldzkiej, pozwala wyobra-

zić sobie, jak zasobną gminą był 

przedwojenny Orzegów. Niektóre 

z obiektów posiadają zachowane 

fragmenty drewnianej konstruk-

cji, widoczne przy szczytach 

dachów. 

11. Kamienica przy Bytomskiej 
Ten smukły narożny budynek zo-

stał wzniesiony na początku XX 

wieku w stylu nawiązującym do 

modernizmu. Warto obejść obiekt 

i przyjrzeć się detalom oraz uro-

kliwej, zielonej stolarce. 

12. Park Młodzieży
Park Młodzieży to licząca ponad 

5 hektarów powierzchnia, odda-

na do użytku w 1964 roku. Park 

powstał w ramach czynu społecz-

nego na terenie hałdy po funk-

cjonującej w pobliżu kopalni 

„Karol”. W jego centrum ulokowano 

niewielkie oczko wodne z malow-

niczym mostkiem. Aleje parko-

we obsadzone zostały topolami 

czarnymi, klonami zwyczajnymi, 

lipami drobnolistnymi, jesionami 

wyniosłymi oraz robiniami aka-

cjowymi i kasztanowcami zwyczaj-

nymi.

13. Burloch Arena
Zanim rozpoczęto w tym miejscu 

prace związane z utworzeniem 

miejsca rekreacji, istniał tu 

Szyb Wiejski pobliskiej kopalni 

„Karol” oraz wyrobisko piasku. 

Z obiektami tymi należy wiązać 

etymologię nazwy „Burloch”, która 

wzięła się najpewniej od niemiec-

kich słów bohren - wiercić i das 

Loch - dziura. W latach 70-tych 

XX wieku powstały na tym terenie 

liczne obiekty sportowe. Kompleks 

ten jest od 2013 roku sukcesyw-

nie modernizowany. W ramach prac 

powstały m.in. boisko do rugby, 

profesjonalny tor rolkarski i lo-

dowisko. O wysokiej randze tego 

miejsca wśród śląskich komplek-

sów sportowych świadczyć może 

zainteresowanie obiektem, które 

wykracza daleko poza granice 

miasta.



fot. Osiedle Kościelna - Staszica 



04.
Ruda

Ruda to najstarsza z dziel-

nic miasta. Pierwsza 

wzmianka o niej pochodzi 

z 1295 roku. Osada powstała w są-

siedztwie obecnych ulic W. Bujo-

czka i Starowiejskiej. Osiedla-

nie się ludzi na tym terenie było 

związane z wydobyciem rud róż-

nych metali – stąd nazwa miejsco-

wości. W roku 1798 Ruda przeszła 

w ręce hrabiego Karola Francisz-

ka von Ballestrema. Rodzina ta 

będzie związana z osadą przez 

niemal 150 lat, wpływając na jej 

prężny rozwój. W Rudzie funkcjo-

nowały kopalnie „Brandenburg”, 

„Wolfgang” i „Graf Franz”, a tak-

że zakłady takie jak: elektrownia 

„Mikołaj”, koksownia „Walenty”, 

szamotownia i kolej piaskowa. 

Równocześnie z rozwojem 

infrastruktury przemysło-

wej, trwała budowa osiedli 

robotniczych dla pracowników 

koncernu Ballestremów. Powstały 

one między innymi przy obecnej 

ul. Kościelnej i Staszica, wzdłuż 

ul. Szczęść Boże, w ramach kolo-

nii „Carl Emanuel”, a także 

w Rudzkiej Kuźnicy.

Na mocy ustawy z 10 lip-

ca 1939 roku wydanej przez 

Sejm Śląski, Ruda otrzymała 

prawa miejskie. W 1959 Ruda wraz 

z Nowym Bytomiem stworzyły mia-

sto Ruda Śląska.



Ruda
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1. „Carl Emanuel”
Kolonia robotnicza „Carl Emanu-

el” położona jest przy ulicach 

Wolności i Raciborskiej. Zabudowa 

istniała tu już w połowie XIX w. 

Teren nabrał charakteru osie-

dla w latach 1909-1911 - stanęło 

wtedy więcej budynków, były też 

lepiej rozplanowane. Architek-

tem odpowiedzialnym za projekt 

obiektów powstałych po 1909 roku 

jest Hans von Poellnitz, ściśle 

współpracujący z rodziną Balle-

stremów, którzy byli fundatorami 

osiedla. Ostatni etap jego roz-

woju to lata 1918-1922. Budyn-

ki wchodzące w skład założenia 

stanowią samodzielny, zamknięty 

kwartał zabudowy. Warto zwrócić 

uwagę na drobiazgowe podejście 

do detalu architektonicznego, 

sprawiające, że każdy z obiektów 

zyskał indywidualny charakter, 

nie odstając jednocześnie od 

reszty budynków i tworząc wraz 

z nimi jednorodny pod wzglę-

dem wizualnym charakter. Osie-

dle „Carl Emanuel” jest miejscem 

wyjątkowo kameralnym, wyraźnie 

widać to z perspektywy dziedziń-

ca między budynkami z placem 

zabaw i zachowanym w charakte-

rze świadka historii budynkiem 

gospodarczym. 

2. Park „Gorgol”
Niewielki park „Gorgol” usytuowa-

ny jest przy budynku Ośrodka 

św. Elżbieta Caritas Archidiece-

zji Katowickiej. Na jego terenie 

znajduje się sporych rozmia-

rów głaz, na którym umieszczono 

pamiątkową tablicę, poświęconą 

700-leciu Rudy. 

3. „Minerwa”
Wędrując wzdłuż ulicy W. Brysza 

oglądamy nowopowstałe osiedle 

mieszkaniowe „Minerwa”, nawiązu-

jące swoją nazwą do istniejącego 

niegdyś w tym miejscu siedliska, 

skupionego wokół szybu „Miner-

wa”. Po prawej stronie, spomię-

dzy drzew, możemy zaobserwować 

piękny widok na zabudowę osiedla 

robotniczego przy ul. S. Staszi-

Skwery, osiedla,
kamienice: pierwsze
spotkanie z Rudą
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ca oraz późniejszą, powojenną 

zabudowę dzielnicy Ruda. Bardzo 

dobrze widać zwarty charakter 

kolonii robotniczej i jej piękne 

usytuowanie na wyniesionym te-

renie.

4. Cmentarz
Cmentarz został założony w 1901 

roku. Na terenie nekropolii znaj-

dują się posiadające wysoką klasę 

artystyczną obiekty małej archi-

tektury, są to: 

» mauzoleum rodziny Piele-

rów wzniesione w 1911 roku 

w południowo-zachodnim rogu 

cmentarza,

» usytuowane na głównej alei 

mauzoleum powstańcze z 1945 

roku, 

» grupa fi guralna z krzyżem 

pochodząca z 1908 roku, 

zlokalizowana w centrum za-

łożenia. 

Warto zwrócić uwagę na piękne 

kasztanowce, rosnące zarówno na 

terenie cmentarza oraz tworzące 

szpaler wzdłuż ulicy Porębskiej.

5. Kościół
Znajdujący się u szczytu uli-

cy Porębskiej kościół pw. Matki 

Bożej Różańcowej został wznie-

siony z fundacji hrabiego Karola 

Wolfganga von Ballestrema w 1869 

roku. Wyznaczał południowo-za-

chodnią granicę dawnej zabudowy 

dzielnicy Ruda, będąc jedno-

cześnie pierwszym kościołem na 

jej terenie. Projekt opracował 

i zrealizował architekt i budow-

niczy z Gliwic - Wachtel. Prace 

budowlane trwały od kwietnia do 

listopada 1869 roku. Przy wzno-

szeniu świątyni zastosowano dwa 

rodzaje budulca - cegłę i pia-

skowiec, co sprawia, że bryła zy-

skuje ciekawy, nawiązujący do ro-

manizmu charakter. Zastosowanie 

okien zamkniętych ostrym łukiem 

stanowi nawiązanie do rozwiązań 

wywodzących się z gotyku.

6. Piekarok
Piec piekarniczy, czyli tzw. pie-

karok został wybudowany ok. 1900 

roku, a swoją funkcję pełnił do 

lat 50-tych XX w. Piece piekarni-

cze były nieodłącznym elementem 

śląskich osiedli robotniczych. 

Pełniły głównie fukcję użytko-

wą, ale służyły także integra-

cji mieszkańców i zacieśnianiu 

sąsiedzkich więzi. Z czasem piece 

ulegały zniszczeniu lub wykorzy-

stywano je do innych celów niż 
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piekarnicze. W 2013 roku stara-

niem Miasta Ruda Śląska pieka-

rok został wyremontowany oraz 

przywrócono mu pierwotną funk-

cję. Jest to najprawdopodobniej 

ostatni oryginalny i działający 

tego typu obiekt na terenie Gór-

nego Śląska.

7. Kolonia robotnicza

Po prawej stronie ulicy Kościel-

nej rozciągają się budynki kolo-

nii robotniczej zwanej kolonią 

„Kościelna-Staszica”. Kolo-

nia powstawała w kilku etapach 

w latach 1910-1922 i przeznaczo-

na była dla pracowników kopalń 

należących do rodziny Ballestre-

mów. Autorem projektów był Hans 

von Poellnitz. Zespół budynków 

mieszkalnych został zlokalizowa-

ny na obszarze pomiędzy kościołem 

pw. Matki Bożej Różańcowej oraz 

szkołą średnią, położoną przy 

ul. Mickiewicza. Budynki wchodzą-

ce w skład kolonii tworzą jedno-

litą całość, zarówno pod względem 

urbanistycznym, jak i architek-

tonicznym (pomimo budowy w kilku 

etapach). Uwagę zwraca indywidu-

alizacja detalu architektonicz-

nego (wykorzystującego elementy 

manierystyczne) oraz dekoracyjne 

opracowanie narożników. Szczegól-

nie pięknie skomponowany został 

narożnik budynku przy ulicach 

Wolności i Kościelnej, skrywający 

w głębokiej niszy kamienną grupę 

Ukrzyżowania z Matką Boską 

i św. Janem Ewangelistą. Warto 

zaznaczyć, że budynek mieszkalny 

został zaprojektowany tak, aby 

nie trzeba było przenosić istnie-

jącego tu wcześniej krzyża. 

To rzadko spotykany przykład 

poszanowania przez architekta 

wcześniej zastanej tkanki i wy-

pracowania wyjątkowo malownicze-

go kompromisu. Tuż obok krzyża 

znajduje się pomnik przyrody 

w postaci polodowcowego głazu 

narzutowego.

8. Muzuem Miejskie
Do zabudowań kolonii zalicza się 

również budynek Muzeum Miejskie-

go im. Maksymiliana Chroboka. 

Obiekt ten został wybudowany 

w 1912 roku z przeznaczeniem na 

funkcję edukacyjną. Bardzo cie-

kawie prezentuje się jego forma, 

gdzie zastosowano rozwiązania 

charakterystyczne dla wczesnego 

modernizmu. Jeśli tylko dysponu-

jemy chwilą wolnego czasu warto 

zajrzeć do muzeum, gdzie znajdują 

się nie tylko ciekawe zbiory pre-

zentujące historię Rudy Śląskiej, 

ale także ciekawe ekspozycje 

o charakterze etnografi cznym.
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9. Ulica Wolności
Po lewej stronie ulicy Wolno-

ści widzimy zabudowę pierzejową, 

na którą składają się kamienice 

nawiązujące do różnych okresów 

stylistycznych. Uwagę zwra-

ca wysoka, czterokondygnacyjna 

kamienica o numerze porządkowym 

29, z elewacją ozdobioną glazu-

rowaną cegłą i dekoracją w duchu 

klasycznym. Po przejściu przez 

skrzyżowanie z ulicą W. Janasa, 

po prawej stronie widzimy szereg 

budynków użyteczności publicz-

nej, wśród których warto zwrócić 

uwagę na gmach poczty (Wolności 

8), wzniesiony w 1897 roku w stylu 

eklektycznym. Wyjątkowo efek-

townym elementem fasady poczty 

jest portal wejściowy, z cie-

kawą rzeźbą w kształcie główki. 

Kolejną interesującą budowlą jest 

narożny budynek przy ul. Wolności 

6. Obiekt ten został zrealizowa-

ny w 1897 roku z fundacji rodziny 

Ballestremów z przeznaczeniem 

na szkołę średnią dla dziewcząt. 

Charakterystycznym elementem 

tego nawiązującego do maniery-

zmu budynku jest bogata kamienna 

dekoracja. Równie piękny jest bu-

dynek przy ul. Wolności 4 - tutaj 

warto zwrócić uwagę na kontrast 

pomiędzy kamiennym detalem a wy-

konaną z cegły ścianą oraz deko-

rację okien drugiej kondygnacji, 

która przywodzi na myśl archi-

tekturę przełomu XIX i XX wieku. 

Ostatnim już obiektem w tym cią-

gu jest kamienica przy Wolności 

2. Zastosowano tu rozwiązania 

przywodzące na myśl architekturę 

klasycystyczną. Warto przyjrzeć 

się zwieńczeniu budynku w po-

staci wysokiego łamanego gzymsu 

ukoronowanego kamiennymi wazami. 

Należy też wspomnieć, że odci-

nek ulicy Wolności, który właśnie 

przeszliśmy, został w 1889 roku 

oświetlony światłem elektrycznych 

latarni, stając się pierwszą tak 

oświetloną wiejską ulicą w ówcze-

snej Rzeszy Niemieckiej.

10. Skwer Żwirki i Wigury
Po prawej stronie widzimy nie-

typowy pomnik pamięci w formie 

wysokiego słupa - to latar-

nia, na której w czasie II wojny 

światowej powieszono Joachima 

Achtelika. Pochodzący z Rudy 

artysta malarz był zaangażowany 

w działalność w antyokupacyjnym 

podziemiu. Obok latarni wysta-

wiono też poświęconą mu tabli-

cę pamiątkową. Spacerując po 

skwerze nie sposób nie zauważyć 

płytkiego basenu, z którego wy-

rasta ciekawa nowoczesna rzeźba, 

przedstawiająca ludzką postać 

o wydłużonych, opływowych kształ-

tach. To sylwetka „Olimpijczyka”, 

stworzona przez wybitnego rudz-

kiego rzeźbiarza Piotra Latoskę. 

Warto przypomnieć, że Latoska był 

uczniem samego Xawerego Duni-

kowskiego i wraz z nim pracował 

m.in. przy budowie Pomnika Czynu 

Powstańczego na Górze św. Anny.
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1. Fabryka Margaryny 
Ten potężny gmach został rozbu-

dowany do obecnej formy w 1923 

roku na potrzeby zakładów Fett 

und Margarinewerke. Budynek po-

siada wyjątkowo ciekawą bryłę. 

Kontrast, jaki stanowi central-

na część fasady o wydłużonej 

kompozycji względem masywnych 

części bocznych, plasuje go wśród 

najciekawszych na terenie Śląska 

Obiekty fundowane
przez rodzinę
Ballestremów

przykładów budowli łączących 

w sobie detal architektoniczny 

osadzony w tradycji XIX-wiecz-

nej z unikalną bryłą, kojarzą-

cą się z architekturą obronną. 

Centralna część obiektu pełniła 

przed rozbudową funkcję miejskiej 

rzeźni.

2. „Gościniec hrabiowski”
Obecny budynek hotelu i restau-

racji „Adria” wzniesiono w 1895 

roku z fundacji hrabiego Fran-

ciszka Ballestrema jako „Gości-

niec hrabiowski”, z salą balową 

i restauracyjną. Ten pokaźny 

gmach charakteryzuje ciekawa 

dekoracja wywodząca się z ma-

nieryzmu. Warto przyjrzeć się 

obramieniom okien oraz charakte-

rystycznemu zwieńczeniu wejścia 

głównego w formie tympanonu. 
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Obiekt ten jest niebywale foto-

geniczny dzięki kontrastowi, jaki 

tworzy ceglane lico ściany i de-

koracja wykonana z kamienia.

3. Dworzec kolejowy
Pierwszy budynek dworca kolejo-

wego w Rudzie wzniesiono w 1866 

roku. Obecny wygląd zyskał on 

w trakcie przebudowy wykona-

nej na przełomie XIX i XX wieku. 

Obiekt urzeka skromną, wyważoną 

architekturą, gdzie jedyną deko-

rację stanowią jasne, profi lowane 

opaski okienne oraz pasy jasnych 

cegieł urozmaicające mury. 

4. Zarząd Dóbr Ballestremów
Sprzed dworca kierujemy się do 

przejścia podziemnego i wchodzi-

my w ulicę Ballestremów, na końcu 

której widzimy duży gmach z ele-

wacją ozdobioną cegłą klinkierową 

oraz polami żółtego i zielonego 

tynku. To dawna siedziba koncer-

nu Ballestremów. Budynek niestety 

całkowicie zatracił swój pierwot-

ny charakter w wyniku licznych 

przebudów. Obecnie mieści się 

w nim Powiatowy Urząd Pracy.

5. Park im. A. Kozioła 
Park im. Augustyna Kozioła, zo-

stał nazwany na cześć znakomite-

go dyrygenta orkiestry górniczej 

byłej kopalni „Wawel”. Założony 

został w latach 70-tych XIX wieku 

z inicjatywy rodziny Ballestre-

mów. W parku funkcjonowała musz-

la koncertowa (wówczas drewnia-

na) i kręgielnia, było nawet pole 

do gry w „żywe szachy”. Wykonana 

niedawno rewitalizacja parku 

pozwoliła na odzyskanie części 

jego świetności. W jego północ-

no-zachodnim rogu znajduje się 

wysokiej klasy grupa rzeźbiarska 

przedstawiająca scenę ukrzyżowa-

nia z postaciami Matki Boskiej, 

Marii Magdaleny i św. Jana Ewan-

gelisty. Fundatorem wystawionego 

w 1910 roku pomnika był Franz 

Pieler - generalny dyrektor Rudz-

kich Zakładów Węglowych, należą-

cych do hrabiego Ballestrema.

6. Szkoła przy Sprusa
Budynek szkolny został wybudo-

wany w latach 30-tych XX wieku. 

Jest to jeden z niewielu zabytków 

modernizmu zlokalizowanych na 

terenie miasta. Obiekt składa się 

z zestawionych ze sobą poziomych 

i pionowych brył, które tworzą 

wyjątkowo dynamiczną kompozycję, 

sytuującą ten budynek w kręgu 
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architektury dojrzałego moderni-

zmu. Dominantę architektoniczną 

stanowi partia wejścia głównego 

podkreślona poprzez smukły, prze-

szklony ryzalit.

7. Sanktuarium św. Józefa
Świątynia powstała z fundacji 

hrabiego Franciszka Ksawerego 

Ballestrema. Prace budowlane we-

dług projektu architekta i radcy 

budowlanego Augusta Menke rozpo-

częto w kwietniu 1902 r. Elewacje 

zewnętrzne budowli posiadają sil-

nie kojarzące się z romanizmem 

cechy stylistyczne, tj. podwójne 

okna - tzw. „biforia”, motywy 

arkadek oraz fryzu arkadkowego, 

uskokowe portale czy bielone, za-

kończone pełnym łukiem blendy 

w szczytach. Na pewno warto 

obejść świątynię, by dokładnie 

przyjrzeć się detalom archi-

tektonicznym, które ją zdobią. 

Ciekawostką jest jeden z kamie-

ni znajdujący się przy bocznym 

wejściu na wschodniej elewacji, 

oznaczony datą 4.12.1901 - to 

data poświęcenia kamienia wę-

gielnego pod budowę sanktuarium. 

Nie mniej ciekawe jest wnętrze 

obiektu - tutaj szczególną uwa-

gę warto zwrócić na unikatową 

dekorację głowic kolumn, które 

przedstawiają cztery ludzkie cha-

raktery, cztery średniowieczne 

stany społeczne, cztery żywioły, 

cztery rasy ludzkie, cztery etapy 

życia człowieka i cztery cnoty 

główne. To również nawiązanie do 

sztuki romańskiej, która często 

operowała tego typu ikonogra-

fi ą w kościelnych wnętrzach. Pod 

prezbiterium kościoła znajduje 

się krypta, w której spoczywają 

członkowie zasłużonego dla roz-

woju miasta rodu Ballestremów. 

Zwiedzając wnętrze świątyni można 

również postarać się o znale-

zienie zacheuszek - wybitych na 

ścianach znaków w kształcie ko-

lorowego medalionu z krzyżykiem, 

będących pamiątką po dokonanej 

w 1905 roku konsekracji świątyni.

8. Grota przy ul. Achtelika
Grota Matki Bożej z Lourdes zo-

stała wybudowana w 1933 roku 

z fundacji mieszkańców pobliskiej 

kolonii „Karol”. Grotę wzniósł 

budowniczy Szczęsny, któremu 

pomagali bezrobotni mieszkańcy 

kolonii. Obiekt został wybudowany 

w miejscu, w którym stały kiedyś 

pierwsze zakłady hutnicze 
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w dzielnicy. Do budowy użyto nie-

typowego surowca, wzniesiono ją 

bowiem z tzw. „szlaki”, stanowią-

cej odpad w procesach hutniczych. 

9. Kaplica św. Piusa X
Kaplica pw. św. Piusa X wybudowa-

na została w 1870 roku z funda-

cji hrabiego Karola Wolfganga 

Ballestrema w miejscu kapliczki 

wzniesionej w 1859 roku przez 

pracowników pobliskiej huty „Ber-

ta”. Do 1961 roku nosiła wezwanie 

św. Józefa. Architektura obiektu 

nawiązuje do stylu gotyckiego, 

co widać m.in. w zakończonych 

ostrym łukiem oknach, rozetach 

nad drzwiami oraz otaczających 

bryłę skarpach. Kaplica wykazuje 

wizualne podobieństwo względem 

kościoła pw. Matki Bożej Różańco-

wej przy ul. Kościelnej w Rudzie 

Śląskiej. Autorem obu tych re-

alizacji jest budowniczy Wachtel 

z Gliwic.

10. Moderna przy Matejki
Po lewej stronie ul. J. Matej-

ki widzimy szereg dwupiętrowych 

domów (numery 4-12), natomiast 

po prawej trzy wysokie budynki 

(numery 7-11). Obydwa komplek-

sy mieszkalne zostały wybudo-

wane w latach międzywojennych. 

Domy zlokalizowane pod numerami 

parzystymi cechuje stosunkowo 

skromna architektura i niewiel-

kie gabaryty, dzięki czemu bar-

dziej niż zwartym osiedlem zdają 

się być zespołem podmiejskiej 

zabudowy. Obiekty usytuowane pod 
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numerami nieparzystymi posiadają 

natomiast wielkomiejski charak-

ter. Zaakcentowano go za pomocą 

wysokich, czterokondygnacyj-

nych elewacji oraz grup balkonów 

i loggii okalających centralnie 

usytuowane ryzality, w których 

znajdują się wejścia do klatek 

schodowych.

11. Domy patronackie
Przy skrzyżowaniu ulicy J. Matej-

ki z ulicą Piastowską zlokalizo-

wany jest kompleks domów miesz-

kalnych, wybudowanych w 1922 

roku według projektu Hansa von 

Poellnitza dla tzw. „robotników 

wyższej kategorii”, pracujących 

w okolicznych kopalniach. Uwagę 

zwraca dekoracyjność obiektu wy-

rażona za pomocą bogatego detalu 

architektonicznego - geometrycz-

nych ornamentów wykonanych 

w tynku oraz okien ujętych 

w dekoracyjne opaski. Budowa 

zespołu miała być najprawdopo-

dobniej kontynuowana, o czym 

świadczy surowa ściana szczytowa 

zamykająca kompleks od strony 

ul. J. Matejki. W tym miejscu mo-

żemy zaobserwować również piękny 

okaz miłorzębu dwuklapowego, de-

koracyjnego drzewa pochodzącego 

ze Wschodniej Azji. 

12. Piastowska 7-7A
Warto przyjrzeć się ceglanej 

elewacji kamienicy położonej przy 

ul. Piastowskiej 7A. Przy bliż-

szym oglądzie zobaczymy ciekawe, 

ułożone z cegieł wzory pod okna-

mi oraz ładne podziały elewa-

cji wydobyte za pomocą płytkich 

lizen (prostych występów muru). 

Następna, narożna kamienica 

położona pod numerem 7 została 

wybudowana ok. 1900 roku w stylu 

eklektycznym z elementami sece-

sji. Elewacje pokryto charaktery-

styczną białą glazurowaną cegłą. 

Jeśli nadarzy się taka możliwość, 

warto zajrzeć do wnętrza obiek-

tu - zachowało się tam sporo 

elementów historycznego wypo-

sażenia, takich jak ceramiczne 

posadzki, balustrady schodów czy 

stolarka drzwiowa.
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1. Zabudowa ulicy Sobieskiego
Spacer rozpoczynamy u zbie-

gu ulicy Sobieskiego (dawniej 

Borsigwerkstrasse) i Piastow-

skiej, kierujemy się na zachód. 

Po naszej prawej stronie widzi-

my szereg powtarzalnych domów, 

określanych dawniej jako „Staro 

Raja” - to budynki wybudowane 

w latach 1899 - 1906 dla robotni-

ków zakładów hrabiego Ballestre-

ma w ramach kolonii „Rudahammer” 

(„Kuźnica Rudzka”). Wzniesiono 

je na podstawie jednego projektu, 

często stosowanego w zabudowie 

Kolonia Rudahammer,
czyli spacer po 
Rudzkiej Kuźnicy

osiedli robotniczych (takie same 

budynki spotkamy przy ul. Szczęść 

Boże w Rudzie Śląskiej i Trębac-

kiej w Zabrzu). Domki zamiesz-

kiwały cztery rodziny - każda 

dysponowała dwukondygnacyjnym 

mieszkaniem, do którego wcho-

dziło się z przedsionka zlokali-

zowanego w bocznej przybudówce. 

Kiedy przyjrzymy się uważnie 

poszczególnym realizacjom okaże 

się, że różnią się one między 

sobą detalem architektonicz-

nym w postaci ozdobnych zakoń-

czeń szczytów części frontowych 

oraz zastosowaniem w niektórych 

obiektach szkliwionych cegiełek. 

Również po lewej stronie uli-

cy mamy do czynienia z cieka-
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wą zabudową - oprócz budynków 

mieszkalnych, jakie widzieliśmy 

po prawej stronie, stoją tam 

kamienice. Obiekty te powstawały 

głównie w latach 1906-1910. Warto 

wspomnieć, że kolonia robotnicza 

„Rudahammer” była swego czasu 

miejscem prestiżowym. Oprócz za-

budowy mieszkaniowej znajdowały 

się tutaj pralnia, sklep, łaźnia 

i kasyno robotnicze. Przez środek 

osiedla przebiegała bardzo szero-

ka, jak na tamte czasy, droga 

z chodnikami, terenami zielonymi 

oraz linią tramwajową. Od 1896 

roku przez Kuźnicę kursował tak-

że elektryczny tramwaj wąskoto-

rowy łączący Zabrze z Bytomiem. 

Niestety górnośląski plebiscyt 

oraz wynikły w jego następstwie 

podział ziem pomiędzy Polskę 

i Niemcy, okazał się być wyjąt-

kowo niefortunny dla kolonii. 

Została ona włączona do Polski 

i poprzez swoje niekorzystne 

położenie pomiędzy niemieckimi 

zakładami przemysłowymi sta-

ła się obszarem peryferyjnym. 

Dzisiaj kolonia urzeka czytelno-

ścią urbanistycznych założeń oraz 
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całkiem nieźle zachowaną tkanką 

architektoniczną.

2. Park
W centralnej części ulicy, przy 

budynku oznaczonym numerem 51, 

znajduje się wejście do parku 

im. Jana III Sobieskiego. Jego 

nazwa upamiętnia przemarsz wojsk 

polskiego króla, który odbył 

się tu w 1683 roku w drodze na 

bitwę z Imperium Ottomańskim pod 

Wiedniem. Park ma ok. 3 hektary 

powierzchni. Znajdują się 

w nim liczne gatunki drzew, m.in. 

buki, lipy, kasztanowce, graby, 

dęby i wierzby. Wytrwali eks-

ploratorzy mogą poszukać trzech 

rosnących tu drzew, które zostały 

uznane za pomniki przyrody. To 

lipa drobnolistna (o obwodzie 

pnia 449 cm, wiek ok. 230 lat), 

zwana również lipą Sobieskie-

go; grab pospolity (obwód pnia 

295 cm, wiek ok. 150 lat) i buk 

pospolity (obwód pnia 350 cm, 

wiek ok. 170 lat). Na terenie 

parku znajduje się także urokliwy 

staw Szkopka, w którego sąsiedz-

twie spotkać można żaby zielo-

ne i wodne, ropuchy oraz wodne 

ptactwo. Należy także wspomnieć, 

że w miejscu, w którym obecnie 

znajduje się boisko, wzniesiono 

w latach 1908-1910 okazały gmach 

szpitala Spółki Brackiej. Miejsce 

to wykorzystywane było jako szpi-

tal uzdrowiskowy dla pracowników 

zakładów górniczych. Ten ogromny, 

majestatyczny budynek nie oparł 

się jednak szkodom górniczym 

i w połowie lat 30-tych XX wieku 

został rozebrany.

3. Dawny Urząd Celny
W budynku oznaczonym numerem 

porządkowym 58-58A w latach 1922-

1939 funkcjonował Urząd Celny, 

stanowiący przejście graniczne 

pomiędzy II Rzeczpospolitą Polską 

a Rzeszą Niemiecką. Obecnie pełni 

on funkcje mieszkalne. 

Na koniec warto wspomnieć, że 

Kuźnica Rudzka stanowiła scene-

rię fi lmu pt. „Zgorszenie pu-

bliczne” z 2008 roku w reżyserii 

Macieja Prykowskiego.
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1. Kamienice przy Janasa
Ulica W. Janasa była swego czasu 

jedną z głównych ulic handlo-

wych w Rudzie. O jej istotnej 

funkcji świadczą piękne, wysokie 

kamienice, wśród których warto 

wyróżnić tę z numerem 9. Posia-

da ona charakterystyczne balkony 

wkomponowane we wnęki zamknię-

te spłaszczonym łukiem. Kolejna 

warta dokładnego obejrzenia ka-

mienica zmajduje się pod nume-

rem 14. Uwagę zwracają tu bogate 

zdobienia - dekoracje z zielonej 

cegły, pięknie opracowana partia 

wejścia do obiektu, fi ligranowe, 

misternie rzeźbione głowice przy 

kolumienkach okalających drzwi 

oraz motyw czteroliścia poniżej 

okien pierwszego piętra. 

2. Zabudowa przy Mielęckiego 
Pomiędzy budynkami położony-

mi przy ul. W. Janasa 18 i 20 

znajduje się niewielka ulica 

A. Mielęckiego. Naszym oczom 

ukazuje się imponująca kamieni-

ca o skromnej dekoracji z pasów 

ułożonych z żółtych cegieł. Wąska 

uliczka jeszcze bardziej potęgu-

je wrażenie monumentalności tego 

budynku. Interesujące są również 

znajdujące się naprzeciw obiektu 

pomieszczenia gospodarcze. 

Kolebka Rudy:
historyczne ulice
i rudzki folwark

3. MDK
Przy ulicy W. Janasa pod numerem 

28 znajduje się budynek Mło-

dzieżowego Domu Kultury. W 1844 

roku wybudowano w tym miejscu 

pierwszą w Rudzie szkołę. Obecny 

budynek jest oczywiście młod-

szy, pochodzi z 1928 roku i jest 

jednym ze stosunkowo niewielu 

gmachów użyteczności publicznej, 

wybudowanych w mieście w okresie 

międzywojnia. Widać w nim wpływy 

zarówno architektury tradycyj-

nej, jak i popularnego w czasach 

budowy modernizmu. Takie formy 

bardzo chętnie były stosowane 

w budownictwie rządowym z okresu 

II Rzeczypospolitej.
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4. Domy przy Miarki i Ligonia
Niewielkich rozmiarów ceglane 

domki zostały wybudowane wzdłuż 

ulic K. Miarki i J. Ligonia na 

początku XX wieku. Podobne bu-

dynki spotkamy w innych czę-

ściach Rudy, m.in. przy ulicach 

Ballestremów, R. Sprusa i Pia-

stowskiej. Dzięki zastosowaniu 

niedużego gabarytu obiektów kom-

pleks sprawia wrażenie urokliwej 

i sielskiej osady. Uwagę zwraca 

szczególnie zamknięcie ulicy 

J. Ligonia wysokim budynkiem 

przekrytym mansardowym dachem, 

którego opracowane w formie ry-

zalitów wejścia nasuwają skoja-

rzenia z architekturą francuską. 

5. Familoki
Po prawej stronie ulicy M. Skło-

dowskiej-Curie widzimy zespół 

trzech wzniesionych w 1906 roku 

budynków mieszkalnych. To typowe 

śląskie „familoki” (od niemiec-

kiego Famielienhauses) 

o prostych, ceglanych elewacjach. 

Warto zwrócić uwagę na zloka-

lizowany po naszej lewej stro-

nie budynek przy ul. Starowiej-

skiej 31-33. Uwagę zwraca przede 

wszystkim zastosowanie konstruk-

cji muru pruskiego w górnych 

kondygnacjach. 

6. Rudzki folwark
Park znajdujący się przy ulicy 

W. Bujoczka kryje jedną z naj-

ciekawszych rudzkich atrakcji 

- ruiny dawnego zamku. Został 

on wybudowany najpewniej w XIV 

wieku i należał do osiadłej na 

tym terenie rodziny Rudzkich. 

Miał najprawdopodobniej charak-

ter obronny o czym mogą świad-

czyć zachowane do dzisiaj mury 

o grubości 3 metrów. Obiekt 

został zniszczony w czasie wojny 

trzydziestoletniej (1618-1648), 

potem odbudowano go już w formie 

pałacu. Na początku XX wieku pa-

łac przebudowano, nakładając na 

niego dekorację w duchu neorene-

sansu. W tej formie dawny zamek 

przetrwał do lat 60-tych XX wie-

ku, kiedy to zaczął popadać 

w ruinę. Do dnia dzisiejszego 

nie zachowała się bryła budynku, 
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można jedynie oglądać szczątki 

murów oraz całkiem nieźle zacho-

wane piwnice. Na terenie rudz-

kiego folwarku w pobliżu zamku 

stał również dom wieloletniego 

zarządcy majątku hrabiego Karo-

la Franciszka Ballestrema oraz 

jednego z najbogatszych śląskich 

przemysłowców - Karola Goduli. 

Zachował się tu także piękny sta-

ry dąb, z racji lokalizacji zwany 

„dębem Goduli”.

7. Kapliczka
Ta niewielka współczesna ka-

pliczka, upamiętnia mieszkań-

ców miasta zmarłych w 1848 roku 

na epidemię cholery. Kapliczkę 

wystawiono w miejscu poprzedniej 

- drewnianej, która z biegiem lat 

uległa zniszczeniu. Obiekt usytu-

owany jest na niewielkim wzgórku, 

który usypano nad zbiorową mogi-

łą zmarłych na epidemię rudzian. 

Obrośnięty jest on topolami, dla-

tego miejsce to nosi zwyczajową 

nazwę „topolowiec”. Ścieżka wio-

dąca za kapliczką doprowadzi nas 

do bram Społecznego Schroniska 

dla Zwierząt im. św. Franciszka 

z Asyżu, prowadzonego przez Towa-

rzystwo Opieki nad Zwierzętami 

„Fauna”. Schronisko działa w tym 

miejscu od 1996 roku.

8. Dom Harcerski
Podążamy ulicą Szczęść Boże pod 

budynek Domu Harcerskiego zlo-

kalizowanego pod numerem 4. Ten 

wybudowany w 1933 roku obiekt 

nie jest typowym przykładem 

popularnej wówczas architektu-

ry modernizmu. Posiada fasadę 

zakomponowaną według klasycznych 

zasad. Wyodrębniono wizualnie 

jej cokół i zwieńczenie z charak-

terystycznym napisem. Cała bryła 

ma jednak prosty, geometryczny 

charakter, a detal jest stoso-

wany raczej oszczędnie (ograni-

czono go do podkreślenia partii 

zwieńczenia oraz wąskiego gzymsu 

poprowadzonego poniżej linii 

okien), co pozwala usytuować ten 

obiekt w kręgu rozwiązań cha-

rakterystycznych dla międzywo-

jennej architektury użyteczności 

publicznej. 



fot. Kamienica z wiewiórką przy ul. 1 Maja 343
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05.
Czarny Las

Teren obecnego Czarnego 

Lasu przez kilkaset lat był 

porośnięty gęstym lasem,         

z którego bytomscy mieszkańcy 

czerpali drewno opałowe i budow-

lane. Do połowy XVIII wieku ta 

leśna enklawa nie miała większego 

znaczenia gospodarczego. Wartość 

obszaru wzrosła dopiero wtedy, 

gdy  w okolicy zaczęto wydobywać 

węgiel kamienny. 

Pierwsze podanie do władz   

o pozwolenie na eksploatację 

węgla na terenie Czarnego 

Lasu wnieśli mieszkańcy bytom-

scy w 1776 roku. W latach 1899-

1902 powstała tutaj kopalnia 

„Friedensgrube”, czyli kopalnia 

„Pokój”. Jej założenie stało się 

impulsem do intensywnego rozwoju 

osadnictwa na tym obszarze.

Teren dzielnicy odłączono od 

Bytomia dopiero w 1922 roku, 

po rozstrzygnięciu plebi-

scytu. Czarny Las został wówczas 

wcielony do gminy Nowy Bytom. 

W styczniu 2006 roku uchwałą nr 

954/LIII/2006 Rada Miasta Ruda 

Śląska wyodrębniła teren histo-

rycznego Czarnego Lasu z dziel-

nic Nowy Bytom oraz Wirek. Tym 

samym powstała jedenasta dziel-

nica miasta Ruda Śląska.
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Czarny Las w pigułce

1. Kamienica narożna
Na rogu ulic E. Kokota i 1 Maja 

znajdują się dwie wielkomiejskie 

kamienice o zdobieniach w duchu 

secesyjnym. Zostały wzniesione 

ok. 1915 roku. Warto przyjrzeć 

się ciekawym szczytom, które 

skonstruowano z wklęsło-wypu-

kłych łuków. Godna uwagi jest 

także dekoracja kamienicy pod 

numerem 361, w której zastosowano 

zgeometryzowane ornamenty. Takie 

formy były szczególnie popularne 

w niemieckiej i austriackiej ar-

chitekturze początku wieku. Sta-

nowiły jednocześnie kontynuację 

popularnej pod koniec XIX wieku 

secesji oraz zapowiedź powoli ro-

dzącego się nurtu Art Déco, 

w ramach którego użycie zgeome-

tryzowanego ornamentu osiągnęło 

swoje apogeum.

2. Krucyfi ks
U wylotu ulicy L. Tołstoja znaj-

duje się kapliczka w formie krzy-

ża. Na postumencie pod krucy-

fi ksem przedstawiono postaci św. 

Jana i Matki Bożej. To bardzo po-

pularny schemat, wykorzystywany 

w tego typu przedstawieniach już 

od średniowiecza. Warto zwrócić 

uwagę na ramiona krzyża, które 

opracowano w kształcie trójli-

ścia. Taka forma 

posiada głęboką 

symbolikę - sta-

nowi odwołanie do 

motywu tzw. drze-

wa życia, czyli 

drzewa rosnącego 

w Edenie. Śmierć 

Chrystusa na krzy-

żu można zatem 

interpretować jako 

zapowiedź powrotu 

do Edenu, a jedno-

cześnie symbol no-

wego życia, jakie 

dała Jego męczeń-

ska śmierć.
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3. Kamienica z wiewiórką
Na ścianie bocznej kamienicy 

położonej przy ul. 1 Maja 343 

możemy podziwiać wielkoforma-

towe malowidło, przedstawiające 

maskotkę miasta - rudą wiewiórkę. 

W ramach muralu przedstawiono 

również miejskie zabytki m.in.: 

dworzec kolejowy w Chebziu oraz 

nowobytomski kościół św. Pawła.

4. Ulica Bytomskiego
Wzdłuż ulicy K. Bytomskiego 

usytuowano tradycyjne robotni-

cze kamienice, tzw. familoki. 

Warto przypomnieć, że nazwa ta 

pochodzi od niemieckiego słowa 

Familienhaus i do dzisiaj funk-

cjonuje na Śląsku jako określenie 

tradycyjnych kamienic o cegla-

nych elewacjach. 

5. Bloki przy Kempnego
Przy ulicy A. Kempnego możemy 

zobaczyć proste bloki z nieco-

dziennie opracowanymi balkonami. 

Dzięki ich niespotykanej formie 

budynki o prostym klockowatym 

kształcie zyskały ciekawego cha-

rakteru, kojarzącego się z mało-

miasteczkową architekturą. 

6. Osiedle
Malowniczo usytuowane osiedle 

domów wielorodzinnych potocznie 

nazywa się osiedlem „Cynkowa-Wy-

soka”. Domy zaczęto tu wznosić od 

2006 roku. Posiadają one ciekawe 

bryły, które budzą skojarzenia 

z architekturą postmodernizmu, 

szczególnie popularną w Polsce 

po 1990 roku. Nurt ten charakte-

ryzuje łączenie ze sobą różnych, 

związanych z odmiennymi stylami, 

elementów architektonicznych. 

Dzięki takim zabiegom projekty 

pozostające w duchu postmoder-

nizmu zyskują indywidualny, nie-

powtarzalny charakter, tak jak 

ma to miejsce w przypadku tego 

osiedla. 
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7. Schron bojowy
Czarnoleski schron bojowy wcho-

dzi w skład punktu oporu Wzgórze 

319 Obszaru Warownego „Śląsk”. 

Obiekty militarne wybudowane 

w ramach tego systemu umocnień 

powstały w latach 1937-38. Ich 

zadaniem była ochrona południo-

wo-zachodniej granicy kraju, 

szczególnie istotnej przez wzgląd 

na występujące na tym terenie 

zakłady przemysłowe. Schron przy 

ulicy Cynkowej był jednym z naj-

bardziej wysuniętych na zachód 

obiektów militarnych usytuowa-

nych na tym obszarze. Należy pa-

miętać, że niecałe dwa kilometry 

dalej w stronę zachodnią prze-

biegała w międzywojniu granica 

pomiędzy Polską a Niemcami. 

8. Kościół Ducha Świętego
Samodzielną stację duszpaster-

ską ustanowiono w Czarnym Lesie 

w 1935 roku. Już rok później 

architekt Jan Aff a sporządził 

projekt kościoła, a w 1938 roku 

został on ukończony i poświęcony. 

Świątynia jest budowlą murowaną, 

otynkowaną zarówno wewnątrz, jak 

i na zewnątrz. Detal architekto-

niczny ogranicza się do betono-

wego cokołu oraz przeciągniętego 

przez budynek gzymsu wieńczącego 

i zadaszeń nad oknami. Wnętrze 

oryginalnie pokryte było po-

lichromią przedstawiającą sceny 

Zesłania Ducha Świętego, która 

niestety nie zachowała się do 

dnia dzisiejszego. Zdobiły je 

także wyjątkowo ciekawe ołtarze 

o kojarzącej się z ekspresjoni-

zmem formie, których pojedyncze 

elementy zostały wkomponowane 

w obecne wnętrze świątyni. Ko-

ściół wzniesiono w miejscu, gdzie 

kiedyś działała cynkownia „Deut-

sche Hütte”.

9. Kamienica przy Kunickiego
Przy ulicy S. Kunickiego pod 

numerem 24 znajduje się jedna 

z najpiękniejszych rudzkich ka-

mienic. Wybudowano ją pod koniec 

XIX wieku. Uwagę zwraca efektow-

na dekoracja wykonana za pomocą 

cegieł, której kształt przywodzi 

na myśl koronkę. Pięknie opra-

cowano środkową partię budynku, 

wieńcząc ją schodkowym szczytem.



fot. Kamienica przy ul. Niedurnego 51
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06.
Nowy Bytom

Nowy Bytom rozwinął się 

w XIX wieku na obszarze 

Czarnego Lasu, który był 

pierwotnie enklawą leśną, sta-

nowiącą własność miasta Bytomia. 

Najistotniejszym zakładem dzia-

łającym na terenie dzielnicy była 

huta „Pokój” („Friedens Eisen-

hütte”), wybudowana w 1840 roku 

przez kupców Szymona Löwy, Mory-

ca Fridländera i Dawida Löwen-

felda. W 1871 roku huta została 

przejęta przez spółkę „Ober-

schlesische Eisenbahn Bedarfs 

Aktiengesellschaft”, zorganizo-

waną przez hrabiego Ballestrema. 

Od momentu uruchomienia huty na 

terenie Nowego Bytomia rozwija-

ło się budownictwo mieszkanio-

we, którego tempo przyrostu było 

warunkowane etapami rozwoju in-

westycyjnego zakładu. Największa 

kolonia robotnicza została usy-

tuowana równolegle do zabudowań 

huty, a jej centralnym punktem 

jest powstały na początku XX wie-

ku dom towarowy – „Kaufhaus”. 

W latach 1911-1912 w centrum dzielnicy wzniesiono neo-

romański kościół pw. św. 

Pawła Apostoła, którego sylwetka 

stała się dominantą przestrzenną 

otaczającego terenu oraz symbo-

lem miasta. W wyniku plebiscytu 

z 1922 r. Nowy Bytom został przy-

łączony do Polski, a w 1959 stał 

się częścią Rudy Śląskiej.
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Przemysłowy Nowy Bytom

1. Osiedle „Kaufhaus”
Pierwszym przystankiem w naszej 

wędrówce jest osiedle robot-

nicze „Kaufhaus”, wybudowane 

dla pracowników znajdującej się 

naprzeciw huty „Pokój”. Osiedle 

„Kaufhaus” powstawało etapami 

w latach 1854-1924. Swoją nazwę 

zawdzięcza znajdującemu się przy 

ul. P. Niedurnego 99 budynkowi 

domu towarowego (z niemieckiego 

Kaufhaus). Wzniesiono go w 1904 

roku w stylu wczesnego moderni-

zmu. Jest to jeden z pierwszych 

domów towarowych na terenie Eu-

ropy. Powstał o rok wcześniej od 

londyńskiego Harrodsa i o trzy 

lata przed berlińskim Kaufhaus 

des Westens. To piękny, monumen-

talny gmach, któremu nowoczesne-

go charakteru nadaje wspaniała, 

wielokwaterowa stolarka okienna 

o różnorodnych formach. Dekora-

cja jest raczej skromna - to pola 

szachownicowe pod oknami oraz 

fragmenty fryzu z motywem geome-

trycznie przestylizowanych liści. 

W głównej klatce schodowej za-

chowała się przepiękna secesyjna 

okładzina ceramiczna z motywem 

kwiatowym. W ramach zwiedzania 

osiedla należy koniecznie zajrzeć 

na ulicę Podgórze. Wybudowa-

ne tutaj domy powstały w latach 

1903-04 i posiadają bogatą deko-

rację architektoniczną wydobytą 

przy użyciu dwukolorowej ce-

gły. Warto też obejrzeć niezwy-

kle nastrojowe przejście bramne 

(tzw. „Einfahrt”), znajdujące się 

w budynku o numerze 30. Cieka-

wie prezentuje się zabudowa przy 

ulicy Dobrej Nadziei. Usytuowane 

wzdłuż wąskiej dróżki budynki są 

wyjątkowo fotogeniczne. 

2. Huta „Pokój”
Naprzeciw osiedla „Kaufhaus”, po 

drugiej stronie ulicy P. Niedur-

nego, znajdują się zabudowania 

huty „Pokój”. Została założona 

w 1840 roku przez kupców Dawida 

Löwenfelda, Moritza Friedländera 
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i Szymona Löwy pod nazwą „Frie-

dens Eisenhütte”. Dynamiczny roz-

wój przedsiębiorstwa sprawił, że 

wkrótce huta stała się najwięk-

szym tego typu zakładem w okoli-

cy, a w latach powojennych naj-

większym zakładem metalurgicznym 

w Polsce. Najbardziej charak-

terystyczną obecnie częścią 

przedsiębiorstwa są zabudowania 

zlokalizowane od strony ulicy 

Niedurnego z fasadami efektownie 

zaprojektowanymi w linii ogro-

dzenia. 

Warto zwrócić uwagę na znajdujący 

się tuż przy wiadukcie budynek 

portierni tzw. bramy II. Obiekt 

powstał w 1908 roku, w czasach

świetności huty. Elewacja została 

opracowana stosunkowo prosto. Jej 

najciekawszym i najbardziej wy-

różniającym się elementem są dwie 

ceramiczne płaskorzeźby, przed-

stawiające górników i hutników 

przy pracy. Dekoracja zawarta na 

płycinach nawiązuje bezpośrednio 

do historii zakładu, odnosząc 

się do czasów, gdy pod zarządem 

spółki, kierującej hutą, znajdo-

wały się także kopalnie. Środkową 

część dachu wieńczy charaktery-

styczna wieżyczka zegarowa. Idąc 

na południe ulicą Niedurnego po 

prawej stronie zobaczymy kolejny 

ciekawy budynek - dawną siedzibę 

zakładowej straży pożarnej huty. 

To tzw. „fojerwera” (od niem. 

Feuerwehr - straż pożarna). Budy-

nek wzniesiono w 1905 roku. Jego 

charakterystycznym elementem 

jest główne wejście zwieńczone 

rzadko spotykaną formą naczółka, 

wykorzystującego łuk wklęsło-wy-

pukły. W miejscu, gdzie obecnie 

są witryny sklepowe, wcześniej 

istniały drewniane wrota, przez 

które wyjeżdżały wozy gaśnicze. 

Kolejnym obiektem, obok które-

go nie sposób przejść obojętnie, 

jest tzw. „Wielki Piec”. Znajduje 

się on w narożniku zakładu, tuż 

przy głównym wejściu do huty. 

Został on wybudowany w 1968 roku 

z przeznaczeniem na wytop su-

rówki w procesie redukcyjnym. Od 

1987 roku pracował przy produk-

cji żelazomanganu. Wielki Piec 

wygaszono w 2005 roku, jednak za-

chowała się cała jego konstruk-

cja. Stanowi on istotny element 

krajobrazu miasta i jest jedynym 

tego typu zachowanym obiektem 

na terenie całego województwa 

śląskiego. 

3. Nowobytomska poczta
Sprzed budynku huty idziemy na 

południe i za moment znajdujemy 

się na rogu ulic P. Niedurnego 
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i gen. J. Hallera. Pod numerem 

77 znajduje się budynek poczty. 

Wzniesiono go w 1898 roku w stylu 

nawiązującym do klasycyzmu. War-

to zwrócić uwagę na ząbkowania 

i schodkowe ornamenty w gór-

nej partii elewacji wejściowej. 

Obiekt do dzisiaj nieprzerwanie 

pełni rolę placówki pocztowej.

4. „Absolonka”
Zaraz obok budynku poczty, przy 

ul. gen. J. Hallera 2, znajduje 

się dawna willa zwana „Absolon-

ką”. Mieszkał w niej dyrektor 

generalny huty „Pokój” - Brunon 

Absolon. Obiekt wzniesiono z po-

czątkiem XX wieku. Nie posiada on 

wyraźnych cech stylowych. Uwagę 

zwracają jedynie spore okna, bę-

dące najprawdopodobniej nawią-

zaniem do rodzącego się wówczas 

modernizmu.

5. Platany
Idąc dalej ulicą gen. J. Hallera, 

przy budynku oznaczonym numerem 

4, widzimy ładne okazy platanów 

klonolistnych. Charakteryzuje 

je łuszcząca się kora, która od-

padając całymi płatami sprawia, 

że pnie drzew wydają się być ła-

ciate. Stojąca za nimi kamienica 

wyróżnia się bardzo ładnie opra-

cowaną partią wejścia głównego 

w formie dwupoziomowego ganku.

6. Szkoły przy Hallera
Idziemy nadal ulicą gen. J. Hal-

lera. Pod numerami 8 i 12 znaj-

dują się ceglane budynki szkolne. 

Pierwszy z nich posiada ciekawą 

dekorację w duchu historyzmu. 

W niebanalny sposób wyróżniono 

główne wejście, które oskrzydlone 

jest dwoma masywnymi przyporami. 

Drugi budynek jest dużo skrom-

niejszy, z rytmem elewacji wyzna-

czonym poprzez liczne okna. Oba 

gmachy powstały w 1905 roku jako 

szkoły niemieckie. Po podziale 

Górnego Śląska stały się placów-

kami polskimi. 

7. Ulica Markowej
Skręcamy w ulicę J. Markowej. 

Za budynkiem Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej znajduje się 

monument z tablicą upamiętniają-

cą Jadwigę Markową. Ta urodzona 

w 1885 roku w Gliwicach polska 

patriotka związała swoje losy 

z Nowym Bytomiem w pierwszej 

połowie lat 20-tych XX wieku. 
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Prowadziła tu działalność cha-

rytatywną i społeczną - założyła 

stołówkę dla ubogich, ochronkę 

dla dzieci, koło Uchodźców Pol-

skich, Towarzystwo Polek  

i Towarzystwo Młodych Polek. 

Zainicjowała także powstanie 

miejscowych oddziałów harcer-

stwa. Zmarła we wrześniu 1939 

roku w wyniku obrażeń zadanych 

jej przez hitlerowców w trakcie 

tortur. 

   

8. Kamienice robotnicze
Po prawej stronie, przy skrzyżo-

waniu z ulicą K. Damrota, znaj-

duje się ciekawy zespół kamienic 

robotniczych, wybudowanych ok. 

1900 roku. Budynki wzniesiono 

w stylu wczesnego modernizmu, 

o czym świadczą m.in.: ozdobne 

szczyty w formie łuku, geome-

tryczne dekoracje pod oknami 

i w narożniku obiektu oraz zasto-

sowanie kolorowej cegły do pod-

kreślenia podziałów na elewacji. 

Warto obejść ten zespół zabudo-

wań - od strony ulicy P. Nie- 

durnego posiada on niezwykle 

piękną, bogato zdobioną stolarkę 

drzwiową. Ciekawe i dość nieco-

dzienne jest również rozplanowa-

nie wewnętrznych klatek schodo-

wych w budynkach. 

9. Miejskie Centrum Kultury
Wychodzimy na ulicę P. Niedurnego 

i skręcamy w lewo. Pod numerem 

69 znajduje się budynek dawnego 

kasyna hutniczego. Obecnie pełni 

on funkcję Miejskiego Centrum 

Kultury, które już wkrótce stanie 

się Śląskim Teatrem Impresaryj-

nym. Wzniesiono go w 1888 roku 

z inicjatywy ówczesnego dyrekto-

ra huty „Pokój” Eduarda Meiera. 

Budynek posiada bogatą oprawę 

architektoniczną z elementa-

mi ozdobnymi nawiązującymi do 

różnych epok. Warto zajrzeć do 

środka, gdzie znajdują się m.in. 

zabytkowe maszyny drukarskie 

oraz inne akcesoria stosowane 

w przedwojennych drukarniach. 

Wokół budynku znajduje się uro-

kliwy park, urządzony jeszcze 

w XIX wieku. Możemy znaleźć w nim 

okazy kasztanowców zwyczajnych, 

klonów oraz jaworów. 

10. Willa Florianka
Kierujemy się ulicą P. Niedur-

nego na północ i dochodzimy do 

budynku okazałej secesyjnej wil-

li zwanej potocznie Florianką. 

Obiekt wziął swoją nazwę od mo-

zaiki znajdującej się na elewacji 

bocznej, przedstawiającej patrona 

hutników - św. Floriana. Willę 

wybudowano w 1905 roku w sty-

lu modernizmu z wykorzystaniem 

motywów secesyjnych. Warto wejść 

do środka - wewnątrz znajdują się 

elementy oryginalnego wyposaże-

nia, m.in. boazerie i balustrady. 
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Reprezentacyjny
Nowy Bytom

1. Plac Jana Pawła II
Spacer rozpoczynamy w centralnej 

części dzielnicy Nowy Bytom, czy-

li na placu Jana Pawła II. W tym

miejscu funkcjonował niegdyś plac 

targowy, który w latach 20-tych 

XX wieku zmieniono na reprezen-

tacyjny skwer. Dominantą archi-

tektoniczną placu jest niewątpli-

wie bryła kościoła pw. św. Pawła 

Apostoła. Został on wybudowany 

w latach 1911-1912 według projek-

tu Johannesa Franciscusa Klompa 

z Dortmundu. To świetnej kla-

sy realizacja, w której znaleźć 

można liczne cytaty z niemiec-

kiej architektury romańskiej. 

Pięknie opracowano elewacje 

obiektu, pokrywając je licznymi 

płaskorzeźbami z wyobrażeniami 

świętych oraz Chrystusa. Uwa-

gę zwracają również oryginal-

ne, miedziane hełmy wież. Przed 

fasadą świątyni ulokowano dwie 

potężne rzeźby przedstawiają-

ce św. Floriana i św. Barbarę 

- patronów śląskich robotników. 

Rzeźby wykonał bytomski artysta 

Mathias Beule. Północną pierze-

ję placu zamyka budynek Urzędu 

Miasta Ruda Śląska, wzniesiony 

w latach 20-tych XX wieku. Jego 

prosta forma została przełamana 

ciekawym portykiem wejściowym, 

który ujęto w charakterystycz-

ne diamentowe bonie (wystające 

fragmenty tynkowanego muru imi-

tujące ociosane kamienie). Obiekt 

ten przywodzi na myśl standardo-

we rozwiązania polskiej architek-

tury użyteczności publicznej sto-

sowane w okresie międzywojennym. 

Południową pierzeję placu tworzy 

szereg kamienic mieszczańskich 

o różnorodnych, historyzujących 

formach. Uwagę zwracają różno-

kolorowe okna, inne w każdej 

kamienicy. Warto obejrzeć domy 

z bliska, by dostrzec wszyst-

kie subtelne detale -  motyw 

słoneczników zdobiący balkony 

w narożnym budynku o adresie 

Niedurnego 57 czy geometryczne 

ozdobniki wykonane z barwionej 

na niebiesko cegły w sąsiadującej 
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budowli. W kolejnym budynku wi-

dzimy piękne płyciny ze stylizo-

wanymi kwiatami w duchu secesji 

oraz subtelną roślinną dekorację 

w modernistycznej kamienicy pod 

numerem 3.

2. Domy przy Wojska Polskiego
Wchodzimy w ulicę Wojska Pol-

skiego, odchodzącą od południo-

wo-zachodniego narożnika placu. 

Po naszej prawej stronie znajduje 

się zespół domów robotniczych, 

wybudowanych w latach 1910-1912. 

Powstały one dla pracowników 

ówczesnej huty żelaza „Frieden-

shütte”, podobnie zresztą jak są-

siadujące z nimi domy przy ulicy 

T. Kościuszki. Budynki posiada-

ją proste elewacje opracowane 

w cegle. Najważniejszym elemen-

tem dekoracyjnym są efektowne 

szczyty. Warto się im przyjrzeć 

- zwieńczenia mają formę prostych 

trójkątnych naczółków, łuków 

wklęsło-wypukłych czy łuków wie-

lolistnych. 

3. Secesyjna kamienica 
Skręcamy w ulicę T. Kościusz-

ki. Tutaj również możemy podzi-

wiać domy robotnicze o podobnym 

wyrazie architektonicznym. Ich 

wygląd świadczy o wielkomiejskim 

charakterze Nowego Bytomia z po-

czątku XX wieku. Warto zwrócić 

szczególną uwagę na efektowną 

secesyjną kamienicę znajdują-

cą się u wylotu ulicy po lewej 

stronie. Posiada ona niezwykle 

kunsztowne opaski okienne oraz 

charakterystyczny narożny wykusz 

zwieńczony przykrytą pięknym 

hełmem wieżyczką.  

4. Szkoła Muzyczna
Naprzeciw nas, przy ul. P. Nie-

durnego 36, zlokalizowany jest 

budynek dawnego prezydium KC 

PZPR. Obecnie to siedziba Pań-

stwowej Szkoły Muzycznej I i II 

Nowy Bytom
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stopnia. To jeden z najciekaw-

szych powojennych obiektów zre-

alizowanych na terenie miasta. 

Zyskał on indywidualny walor 

dzięki zastosowaniu okładziny 

mozaikowej w postaci kolorowych 

kostek. Horyzontalne pasy okien 

na elewacji frontowej oraz dzie-

lące je smukłe lizeny przywodzą 

na myśl rozwiązania stosowane 

w architekturze polskiej lat 50-

tych XX wieku. 

5. Zameczek
Obok budynku Szkoły Muzycznej 

znajduje się niewielka willa 

z charakterystyczną wieżyczką. 

To tzw. „zameczek myśliwski”, 

wybudowany w 1875 roku. Przez 

pewien czas służył jako rezy-

dencja Ulricha von Schweinitza, 

właściciela pobliskiej huty cynku 

„Rozamunda”. We wnętrzu zachowa-

ła się część wyposażenia klatki 

schodowej.

6. Osiedle przy Parkowej
Idziemy ulicą P. Niedurnego na 

północ, a przy centralnej części 

wieżowca pod numerem 38 skręca-

my w prawo i przejściem bramnym 

trafi amy na ulicę Parkową. Wzdłuż 

jej zachodniej pierzei usytuowano 

niewielkie osiedle domów robot-

niczych, wybudowanych w latach 

80-tych XIX wieku. Ich skromne 

ceglane elewacje są zasadniczo 

bezstylowe. Jedynym urozmaice-

niem jest różnorodne opracowanie 

zamknięć okien (na parterze okna 

zamknięto łukiem pełnym, w dru-

giej kondygnacji zakończone są na 

prosto, w trzeciej zaś zaskle-

pia je łuk odcinkowy). Ciekawym 

elementem są cokoły budynków, 

z okienkami piwnicznymi ujętymi 

w masywne łuki. 

7. Park
Naprzeciw kolonii robotni-

czej usytuowany jest tzw. „Park 

Miejski” (dawny „Park Ludowy”). 

Założono go na początku XX wieku 

z inicjatywy Rudolfa Hegensche-

idta na terenach należących do 

huty „Pokój”. Park był wyposażo-

ny w infrastrukturę pomocniczą, 

istniały tu ławki, kort teni-

sowy, hala mleczna i toalety. 

W czasie II wojny światowej, gdy 

urząd burmistrza Nowego Bytomia 

przejął Reinhard Kern, w par-

ku powstało mini zoo. Trzymano 

w nim lisy, wilka, szopy pracze, 

a nawet niedźwiedzia brunatnego. 

W latach 50-tych zwierzęta prze-

niesiono do powstałego wówczas 

zoo w Wojewódzkim Parku Kultu-

ry i Wypoczynku w Chorzowie. 

Z drzew znajdziemy tu m.in. kasz-

tanowce, klony, jesiony, lipy, 

topole czarne i robinie akacjo-

wate. Ozdobą parku jest katalpa 

wielokwiatowa, zwana też surmią, 

rosnąca przy głównej alei. To eg-

zotyczne drzewo można rozpoznać 

po rozłożystej koronie i charak-

terystycznych, kwitnących latem 

białych kwiatkach przypomina-

jących malutkie storczyki. Po 

przekwitnięciu kwiaty przekształ-

cają się w oryginalne owocostany, 

podobone do strączków fasoli. 

8. Wieża wodna
Wracamy na ulicę Parkową i podą-

żamy nią na południe. U jej wy-

lotu znajduje się wysoki budynek 

wieży wodnej. Została ona wznie-

siona na początku XX wieku w celu 

zapewnienia wody zlokalizowanym 

w sąsiedztwie osiedlom. Wieża nie 

ma wyraźnych cech stylowych, jej 

jedyną dekorację stanowią regu-

larne podłużne płyciny opracowa-
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ne w piaskowym tynku. W górnej 

kondygnacji znajduje się zbiornik 

na wodę o pojemności 600 m sze-

ściennych. Zadaniem wieży wodnej 

lub inaczej - wieży ciśnień - 

jest zapewnienie stałego ciśnie-

nia w wodociągu oraz zagwaranto-

wanie rezerwy wody w przypadku 

jej braku lub zwiększonego zapo-

trzebowania. 

9. Kamienica z zegarem
Tuż przy wieży wodnej znajduje 

się jeden z bardziej charaktery-

stycznych punktów dzielnicy 

- kamienica z zegarem słonecz-

nym, tzw. „zunura” (od niem. 

Sonnenuhr - zegar słoneczny). 

Budynek wzniesiono ok. 1910 roku 

dla wyższych urzędników spółki 

zarządzającej hutą „Pokój”. Jego 

największą ozdobą jest znajdujący 

się na ścianie południowej zegar 

słoneczny, wpisany w prostokąt-

ną płycinę z wizerunkiem słońca. 

Warto przyjrzeć się również deta-

lom elewacji w postaci podokien-

nych pasów z dekoracją roślinną. 

Ładnie opracowano również szczy-

ty budynku, nadając im formę 

muru pruskiego. 

10. Kino „Patria”
Skręcamy w ulicę Chorzowską. 

Tutaj pod numerem 3 znajduje się 

modernistyczny budynek kina „Pa-

tria”. Został wzniesiony w 1937 

roku i stanowi doskonały przykład 

wykorzystania najmodniejszych 

tendencji obowiązujących w ówcze-

snej architekturze. W obiekcie 

połączono elegancję modernizmu 

lat 30-tych (podłużne pasy okien 

obramowane opaskami o ząbkowanej 

fakturze) z elementami charakte-

rystycznymi dla tzw. „stylu okrę-

towego” (okrągłe okienka, czyli 

bulaje). Bryle dodano dynamiki 

za pomocą ryzalitu usytuowanego 

od strony ulicy J. Furgoła oraz 

daszku przeciągniętego nad wej-

ściem. Co ciekawe, kino funkcjo-

nuje w tym budynku od początku 

jego istnienia aż do dziś. 
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11. Kolonia „Neubau”
Idziemy nadal ulicą Chorzowską 

aż do zabudowań tzw. kolonii „Ne-

ubau”, usytuowanej pod numerem 

13. Zabudowę uzupełniają kamie-

nice mieszkalne przy ulicach 

I. Krasickiego i J. Furgoła. 

Wzniesiono je w latach 1902-1904 

dla pracowników pobliskiej huty. 

Te monumentalne obiekty zgrupo-

wano w układy podwójne - budynki 

zwrócone są do siebie wejścia-

mi do klatek schodowych. Dzięki 

takiemu ustawieniu, stworzono 

między nimi urokliwe dziedzińce, 

które niegdyś zabudowane były 

pomieszczeniami gospodarczymi. 

Szczególną uwagę zwracają ozdobne 

szczyty wieńczące elewacje fron-

towe. Ich miękkie, giętkie linie 

przywodzą na myśl rozwiązania 

stosowane w architekturze wcze-

snego modernizmu.

12. Ulica Furgoła
Skręcamy w prawo w ulicę J. Fur-

goła, a przy jej rozwidleniu znów 

w prawo, w stronę ulicy Chorzow-

skiej. Po naszej lewej stronie 

widzimy majestatyczny budynek 

z pięknym przeszklonym ryzalitem. 

Surowa bryła obiektu, przedzie-

lona pasami fabrycznych okie-

nek przywodzi na myśl popularny 

w powojennej architekturze nurt 

béton brut, zwany też bruta-

lizmem. Charakteryzował się on 

prostotą formy architektonicz-

nej oraz swoistą prawdą materia-

łu - nie ukrywano budulca, ale 

go eksponowano. W budynku przy 

J. Furgoła widać ten trend - 

jego bryła jest prosta i surowa 

w wyrazie. Jednocześnie, poprzez 

zastosowanie smukłej „wieży”, ko-

jarzy się ona z eleganckimi, wy-

ważonymi bryłami budynków z lat 

30-tych XX wieku. To jedna z cie-

kawszych rudzkich realizacji, 

pozostająca na styku architektury 

fabrycznej i modernistycznego 

eksperymentu. W tym miejscu koń-

czymy spacer.

Reprezentacyjny Nowy Bytom
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07.
Wirek

Pierwsze wzmianki na temat 

Wirku (wówczas Nowej Wsi) 

pochodzą z końca XVI wieku 

i na ten czas należy najpewniej 

datować powstanie tej osady. Do 

końca XVIII wieku pozostaje ona 

niewielką osadą wiejską, na-

tomiast w miarę rozwoju prze-

mysłu powiększa się i nabiera 

miejskiego charakteru. Początek 

urbanizacji Nowej Wsi wyznacza 

rok 1802, czyli data założenia 

kopalni „Błogosławieństwo Boże” 

(„Gottessegen”). Bliskość wydo-

bycia węgla kamiennego wpłynęła 

wkrótce na rozwój hutnictwa – na 

terenie dzielnicy znajdowały 

się trzy duże huty -  „Antoni-

na”, „Hugo” i „Liebe-Hoff nung”. 

Niestety nie zachowały się żadne 

pozostałości po budynkach należą-

cych do tych zakładów, a świa-

dectwem ich istnienia są dzisiaj 

hałdy pocynkowe przy ul. 1 Maja 

i A. Nowary.

W 1828 roku z gminy Nowa Wieś został wyłączony obszar 

Wirku, który stał się samo-

dzielną gminą. Przetrwała ona do 

1870 roku. W 1949 roku wszystkie 

te tereny zostały scalone w Gmi-

nę Wirek, która wówczas otrzy-

mała prawa miejskie. W roku 1951 

została przyłączona do Nowego By-

tomia, by osiem lat później stać 

się częścią Rudy Śląskiej.
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Wokół centrum
historycznego Wirku

1. Szyb „Andrzej”
Szyb wydrążono ok. 1870 roku jako 

szyb wydobywczy kopalni „Gottes-

segen” (później „Błogosławieństwo 

Boże”). Pierwotnie wieża była 

budowlą w zwartym kompleksie 

głównych obiektów produkcyjnych 

kopalni - przylegała do niej 

maszynownia i sortownia. Daw-

na nazwa szybu - „Achenborn” - 

wzięła się od nazwiska dyrektora 

kopalni „Gottessegen” - Adolfa 

Achenborna. Niezwykle cieka-

wa jest bryła obiektu, założona 

na planie kwadratu o boku 14m. 

Nadano jej niecodzienny, obronny 

charakter poprzez zastosowanie 

w zwieńczeniu tzw. „krenelażu”. 

To wywodzące się ze średnio-

wiecznej architektury zakończenie 

baszty lub wieży w formie charak-

terystycznych ząbków (nazywamy 

je merlonami). System ten miał 

ułatwić łucznikom obronę grodu 

w razie oblężenia. Ten element 

architektoniczny stosowano często 

w budowlach neogotyckich, być 

może dlatego pojawił się on na 

budynku szybu „Andrzej”, wznie-

siono go bowiem w czasach dużej 

popularności tego stylu.

2. Kamienice przy Katowickiej
Kamienice usytuowane przy 

ul. Katowickiej 43 i 45 to cie-

kawy przykład historyzującej 

architektury. Warto przyjrzeć 

się detalom - ozdobnym płycinom 

zamontowanym pod oknami oraz in-

teresującym rzeźbionym obramie-

niom okien. Dekoracje  opracowano 

w duchu secesji, choć posiadają 

również elementy kojarzące się 

z manieryzmem, jak chociażby 

charakterystyczne dla tego stylu 

ornamenty okuciowo-zwijane wi-

doczne w podokiennych płycinach. 

Elewacje oblicowano szkliwionymi 

cegiełkami w kremowym kolorze. 

Wokół centrum historycznego Wirku
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Budynki te to jedna z niewielu 

pozostałości po bogatej zabu-

dowie ulicy Katowickiej, wzdłuż 

której ciągnęły się niegdyś 

piękne kamienice oraz tradycyjne 

robotnicze familoki.

3. Huta cynku „Hugo”
Ten założony przez rodzinę Don-

nersmarcków zakład był jedną 

z najstarszych cynkowni na Ślą-

sku. Nazwa nawiązuje do imienia 

właściciela - Hugo Henckel von 

Donnersmarcka. Przedsiębior-

stwo działało w latach 1812-1932. 

Hutnictwo cynku stało się na po-

czątku XIX wieku bardzo dochodo-

wą gałęzią przemysłu. Stosunkowo 

prosty w produkcji cynk mógł za-

stępować o wiele droższe żelazo. 

Pozostałością po działalności 

zakładu są tzw. hałdy pocynkowe, 

niewielkie, zadrzewione obecnie 

wzniesienia, z których roztacza 

się piękny widok na okolicę. 

Teren ten lokalnie nazywa się 

„Michnią”, najpewniej od nazwy 

istniejącego tu niegdyś niewiel-

kiego stawu.

4. Ulica Tuwima
Ulica J. Tuwima stanowiła nie-

gdyś jedną z głównych wireckich 

arterii - poprowadzone były tu 

tory tramwajowe. Przy końcu ulicy 

znajdowało się więzienie, w któ-

rym funkcjonowała kaplica, sta-

nowiąca zalążek pierwszej parafi i 

w dzielnicy. Później budynek za-

adaptowano na szkołę, a w latach 

80-tych XX wieku wyburzono. Pod 

numerem 4 i 8 znajdują się piękne 

kamienice, świadczące o dawnym 

prestiżu tej lokalizacji. Obydwie 

wzniesiono pod koniec XIX wieku 

w stylu nawiązującym do eklek-

tyzmu. Szczególne wrażenie robi 

wygląd budynku położonego pod 

numerem 8. Warto zwrócić uwagę 

na konsole w formie główek, które 

podtrzymują podokienne gzymsy 

oraz wysokiej klasy płyciny po-

między oknami parteru i pierw-

szej kondygnacji, wypełnione or-

namentem w formie suchego akantu 

i centralnie umieszczonymi ma-

skami. Pomiędzy ulicą J. Tuwima 

i Odrodzenia znajduje się pomnik 

w formie obelisku, poświęcony 

pamięci nauczycieli, którzy zgi-

nęli w trakcie II wojny świa-

towej. Uwagę przyciąga również 

pięknie zagospodarowane podwórko 

zlokalizowane pomiędzy ulicą 

J. Tuwima i H. Sienkiewicza, 

stworzone w ramach unikatowego 

rudzkiego programu rewitalizacji 

Wirek
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podwórek. Mural zdobiący ściany 

szczytowe budynków okalających 

podwórko przedstawia widoki hi-

storycznego centrum Wirku.

5. Domy przy Sienkiewicza
Przechodzimy na ulicę H. Sienkie-

wicza, niegdyś jedną z głównych 

handlowych pasaży dzielnicy. Na 

pustym placu widocznym przy domu 

o numerze porządkowym 3 istniał 

kiedyś imponujący gmach, który 

mieścił znaną w całym mieście re-

staurację „Cafe Duda” z przepięk-

ną, obszerną salą restauracyjną. 

Niżej, po naszej lewej stronie 

widzimy szereg zabytkowych ka-

mienic o ciekawych dekoracjach. 

Uwagę przyciąga ta o numerze 

13. Ten modernistyczny budynek 

powstał najprawdopodobniej ok. 

1915 r. Przedtem istniały w tym 

miejscu niewysokie zabudowania, 

widoczne jeszcze na pocztówkach 

z 1905 r. Obiekt operuje bogatym 

repertuarem form dekoracyjnych, 

z których szczególne wrażenie 

robią ozdobne, wysokie portale 

wejściowe. 

6. Ulica Dąbrowskiego
Ulica J. Dąbrowskiego była nie-

gdyś ściśle zabudowana i obok 

ulicy H. Sienkiewicza stanowiła 

handlowe i rozrywkowe centrum 

dzielnicy. Były tu liczne kawiar-

nie, restauracje, hotele i kino. 

Przez wzgląd na występujące tu 

szkody górnicze część z nich nie 

dotrwała do dnia dzisiejsze-

go. Jednym z zachowanych obiek-

tów jest budynek dawnego hotelu 

wzniesiony w latach 70-tych XIX 

wieku, znajdujący się pod numerem 

18. Warto zwrócić uwagę na cie-

kawą aranżację w duchu neorene-

sansu. Reprezentacyjny środkowy 

ryzalit został ozdobiony u góry 

płaskorzeźbą maski, wykonaną 

przez artystę rzeźbiarza Marka 

Walczaka. Na jej wzór odlewane 

są „Bibliosy” - honorowe nagrody, 

przyznawane przez Miejską Biblio-

tekę Publiczną osobom szczegól-

nie zasłużonym dla jej rozwoju.  

Pod numerem 8 znajduje się nato-

miast urokliwy neogotycki budy-

nek, mieszczący siedzibę wirec-

kiego oddziału poczty. 

Wokół centrum historycznego Wirku
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7. Targ i wirecka synagoga
Przy ul. Kupieckiej umiejscowiony 

jest największy w mieście teren 

targowy. Wireckie targi, popu-

larne i znane w całej aglomera-

cji, odbywają się w każdy czwar-

tek. Tutaj też organizowane są 

różne imprezy miejskie. Niegdyś 

w rejonie skrzyżowania z ulicą 

Wąską zlokalizowana była syna-

goga. Wzniesiono ją w 1891 roku. 

Miała stosunkowo prostą cegla-

ną elewację urozmaiconą cieka-

wym, nieco orientalnym detalem. 

Bryłę budynku zwieńczono trzema 

baniastymi kopułami. Po wybuchu 

II wojny światowej synagoga zo-

stała zniszczona przez nazistów. 

Upamiętnia ją tablica zamontowa-

na na głazie, stojącym w pobliżu 

posesji o numerze 5. 

8. Huty „Liebe” i „Hoff nung”
W miejscu, gdzie obecnie znajduje 

się Centrum Rozrywkowo-Handlo-

we Ruda Śląska „Plaza”, istnia-

ły jedne z głównych zakładów 

przemysłowych w dzielnicy - huty 

cynku „Liebe” i „Hoff nung”. Za-

łożono je na początku XIX wieku. 

W roku 1857 zostały przejęte 

przez rodzinę von Donnersmarcków 

i połączone w jeden zakład, który 

działał do 1925 roku. Z parkingu 

przy centrum handlowym roztacza 

się piękna panorama Wirku, z wy-

różniającą się wieżą kościoła pw. 

św. Wawrzyńca i św. Antoniego.

9. Góra Antonia
Pozostałością po hucie jest tzw. 

hałda pocynkowa rozciągająca się 

za wieżowcami przy ul. 1 Maja,

zagospodarowana pod tereny

rekreacyjno-edukacyjne przy 

dofi nansowaniu ze środków Pro-

gramu Operacyjnego Infrastruk-

tura i Środowisko 2014-2020 oraz 

międzynarodowego programu LUMAT. 

Z hałdy roztacza się wspaniały 

widok na okolicę, a w pogodny 

dzień widać z niej nawet Beskidy.

10. Kościół
Kościół ewangelicko-augsbur-

ski im. Odkupiciela zlokalizo-

wany jest na rogu ulic 1 Maja 

i P. Kubiny. Początki wspólnoty 

ewangelickiej na terenie obec-

nego Wirku sięgają XIX wie-

ku. Świątynię zdecydowano się 

wybudować na początku XX wieku, 

projekt powierzając wrocławskiemu 

architektowi Felixowi Henry’emu. 

Wzniesiono ją w latach 1901-1902 

przy współudziale fi nansowym gmi-

ny żydowskiej i parafi i katolic-

kiej, co stanowi piękny przykład 

harmonijnego współistnienia tych 

wspólnot w ówczesnym Wirku. Bu-

dowli nadano neogotycki charak-

ter poprzez wyłożenie elewacji 

cegłą klinkierową i zastosowanie 

ostrych łuków oraz charaktery-

stycznych przypór. Warto zajrzeć 

do wnętrza, które kryje uni-

katowe organy, wykonane przez 

znaną świdnicką fi rmę „Schlag und 

Söhne”. Szczególne wrażenie robi 
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prospekt, czyli frontowa ściana 

organów z widocznymi piszczałka-

mi. Cały wystrój wnętrza utrzy-

many jest w stylu neogotyckim. 

11. Siedziba chóru Słowiczek
Budynek położony przy ul. Z. Kra-

sińskiego 1 to siedziba 

chóru mieszanego „Słowiczek”. 

Chór założono w 1919 roku. 

W okresie międzywojennym zyskał 

on ogólnopolską sławę, zdobywając 

w 1930 roku I nagrodę w konkursie 

wojewódzkim i II lokatę w konkur-

sie śpiewaczym w Teatrze Polskim 

w Katowicach. Obecną siedzibę 

chóru wzniesiono w 1938 roku. 

Obiekt powstał dzięki zaangażo-

waniu w budowę członków i sympa-

tyków chóru. 

12. Kolonia „Ficinus”
Wzdłuż ul. P. Kubiny rozlokowa-

ne są zabudowania należące do 

kolonii robotniczej „Ficinus”. To 

zespół 16 budynków wzniesionych 

w latach 1860-67 dla robotników 

kopalni „Gottessegen”. Inwesto-

rem i właścicielem osiedla był 

Zarząd Dóbr hrabiego Henckel von 

Donnersmarcka. Składa się ono ze 

skromnych, dwukondygnacyjnych 

domów, uzupełnionych w drugiej 

linii zabudowy o budynki gospo-

darcze. Obiekty wymurowano z na-

turalnego kamienia - piaskowca, 

co stanowi rzadkość na terenie 

Górnego Śląska. Osiedle zawdzię-

cza swą nazwę Georgowi Ficinuso-

wi - radcy górniczemu i dyrekto-

rowi generalnemu dóbr hrabiego 

von Donnersmarcka. Obiekt znaj-

duje się na Szlaku Zabytków 

Techniki Województwa Śląskiego. 

W domku o numerze 24 funkcjonuje 

biblioteka oraz punkt informa-

cyjny. Na murze zlokalizowanym 

po południowej stronie ulicy 

znajduje się galeria wyjątkowych 

postaci, których życie związane 

było z Rudą Śląską. 

13. Domy Uchodźców
Na końcu ulicy P. Kubiny znajduje 

się zespół dwóch budynków zwa-

nych „Domami Uchodźców”. Powstały 

z myślą o emigrujących z nie-

mieckiej części Górnego Śląska 

powstańcach śląskich i polskich 

działaczach plebiscytowych. 

To dwukondygnacyjne obiekty 

przykryte uskokowymi dachami 

z mansardami. Elewacje budynków 

zostały wykonane z tynku, ozda-

biają je umieszczone na frontach 

płaskorzeźby z wizerunkiem wę-

drowca.

Wokół centrum historycznego Wirku
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Wokół ulicy 1 Maja

1. Kolonia „Werdon”
U zbiegu ulic Katowickiej oraz

1 Maja znajdują się zabudowania 

kolonii robotniczej „Werdon”. 

Obejmowała ona również zabudowę 

zlokalizowaną przy ulicach 

P. Ściegiennego i P. Zdziebkow-

skiej. Budynki usytuowane na 

jej terenie powstawały w dwóch 

etapach – większość z nich wy-

budowano w 1913 roku, pozostałe 

w latach 1920-1927. Charakte-

rystycznym elementem obiektów 

wchodzących w skład tego kom-

pleksu są dekoracyjne, otynko-

wane płyciny, wyróżniające się 

na tle prostej, ceglanej elewa-

cji. Naprzeciwko „Werdonów”, po 

drugiej stronie ulicy 1 Maja, 

zachował się ślad po tzw. „starym 

gościńcu” - drodze prowadzą-

cej niegdyś z Bytomia do Wygody 

i dalej Rybnika i Żor. Możemy tu 

zaobserwować zarys szerokiego 

traktu, który obecnie wyłożony 

jest częściowo płytami chodniko-

wymi, będący wspaniałą pamiątką 

po dawnym układzie komunikacyj-

nym dzielnicy.

2. Modernistyczna szkoła
U zbiegu ulic 1 Maja i A. Jankow-

skiego usytuowany jest budynek 

szkoły. Wybudowano go w 1937 

roku. Bryła posiada charaktery-

styczny dla dojrzałego moderni-

zmu dynamiczny charakter. Osią-

gnięto go poprzez skontrastowanie 

Wokół ulicy 1 Maja 
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niższych, poziomych partii bu-

dynku z wieżą mieszczącą wejście 

do obiektu. Pierwotnie poziome 

sekcje były niższe o jedno 

piętro, kontrast ten był za-

tem wyraźniejszy. Uwagę zwraca 

oszczędna acz efektowna dekoracja 

w postaci pasów gęsto ułożonych 

cegieł, akcentujących powierzch-

nię ryzalitu wejściowego i prze-

strzenie między oknami.

3. Planty Gutsfelda
Skręcamy w ulicę Katowicką. 

Po chwili marszu docieramy do 

znajdującego się po naszej lewej 

stronie zieleńca, zwanego plan-

tami Gutsfelda. Nazwa pochodzi 

od nazwiska wireckiego probosz-

cza - ks. Antoniego Gutsfelda. 

W latach 1894-1922 kierował on 

pobliską parafi ą p.w. św. Wawrzyń-

ca i św. Antoniego. W centrum 

skweru znajduje się Pomnik Czynu 

Powstańczego wzniesiony w 1961 

roku według projektu Stanisława 

Konarzewskiego oraz stadion nale-

żący do klubu GKS „Wawel-Wirek”. 

Był to pierwszy na tym terenie 

polski klub sportowy, założono 

go w 1920 roku. Swoje największe 

sukcesy odnosił w latach 60-tych 

XX wieku, grając przez jeden se-

zon w II lidze.

4. „Michnia”
Przechodzimy na drugą stronę 

ulicy Katowickiej i wchodzimy 

w zieleniec przy ulicy P. Czaj-

kowskiego. Po lewej stronie znaj-

dują się niewielkie wzniesienia 

tzw. hałd pocynkowych, będących 

pozostałością po funkcjonującej 

tu w XIX wieku cynkowni „Hugo”. 

Teren ten lokalnie nazywa się 

„Michnią”, najpewniej od nazwy 

istniejącego tu niegdyś niewiel-

kiego stawu.

5. Kościół
Z ulicy P. Czajkowskiego skręcamy 

w prawo w ulicę P. Zdziebkowskiej 

i po chwili dochodzimy do tere-

nu parafi i p.w. św. Wawrzyńca 

i św. Antoniego. Historia wirec-

kiej parafi i rozpoczęła się w roku 

1856, kiedy do użytku został 

oddany dom karny, posiadający 

kaplicę pod wezwaniem św. Waw-

rzyńca. Służyła ona odprawianiu 

liturgii zarówno dla więźniów, 

jak i okolicznych mieszkańców. 
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W związku z dynamicznym rozwojem 

osady, diametralnie wzrosła licz-

ba zamieszkującej ją ludności, 

wobec czego kaplica szybko stała 

się zbyt mała. W latach 1873-74, 

dzięki fi nansowemu wsparciu hra-

biego Donnersmarcka, przy ulicy 

A. Nowary wzniesiono pierwszy 

w Wirku kościół. Wkrótce i on 

okazał się być nieodpowiedni dla 

stale rosnącej rzeszy wiernych, 

w związku z czym na początku wie-

ku zdecydowano o budowie nowej 

świątyni. Projekt powierzono zna-

nemu niemieckiego architektowi 

Ludwigowi Schneiderowi. Kościół 

wzniesiono w latach 1908-1909 

w stylu neogotyku. Charakte-

rystyczny jest masyw zachod-

ni budowli opracowany w formie 

wysokiej wieży z zegarem. Należy 

koniecznie zajrzeć do środka, 

gdzie zachowały się wysokiej 

klasy witraże autorstwa Carla 

Lerscha oraz ołtarz główny 

w formie tryptyku, przedstawia-

jący patronów kościoła. Witraże 

wireckie stanowią jeden z najlep-

szej klasy zespołów witrażowych 

w regionie. Składają się na niego 

64 okna, tworzące oprócz poje-

dynczych przedstawień dyptyki, 

tryptyki, cykle oraz przedsta-

wienia ornamentalne.

6. Kamienica ze św. Florianem
Wychodzimy na ulicę A. Nowary 

i kierujemy się na zachód. Pod 

numerem 4 widzimy przepiękną 

kamienicę o niezwykle ciekawej 

dekoracji w postaci kwadratowych 

płycin z wizerunkami zwierząt. 

W górnej kondygnacji obiektu 

znajduje się zaś podobizna 

św. Floriana. Budynek posiada 

ozdobne detale wykonane z różno-

kolorowych, glazurowanych cegieł. 

Praktyka dekorowania elewacji za 

pomocą zróżnicowanych kolory-

stycznie cegieł ma swoje ko-

rzenie jeszcze w średniowieczu. 

Aby urozmaicić fasady budynków 

układano na nich geometrycz-

ne wzory, wykorzystując do tego 

tzw. zendrówki - cegły, które 

wypalano na granicy zeszklenia, 

dzięki czemu zyskiwały piękny, 

połyskujący, prawie czarny kolor. 

Później zaczęto stosować cegły 

glazurowane, pokrywane kolorowy-

mi szkliwami.

7. Kamienica przy 1 Maja 243
Wychodzimy na ulicę 1 Maja 

wprost na zjawiskową kamienicę 

zlokalizowaną pod numerem 243. 

Wybudowano ją w latach 1906-1909 

Wokół ulicy 1 Maja 
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w stylu secesyjnym. Niezwykła 

jest jej dekoracja, której główną 

oś stanowią dwie stylizowane ja-

błonki. Wokół nich na ozdobnych 

płycinach umieszczono wizerun-

ki zwierząt. Warto ich poszukać 

i przyjrzeć się drobiazgowemu 

potraktowaniu detalu. Znajdziemy 

tu m.in.: jaszczurkę, wiewiórkę, 

sowę, lisa, żabę, zająca, ptaki 

czy pszczoły. Nad wszystkim góru-

je znajdujące się w centrum fasa-

dy duże uśmiechnięte słońce. 

8. Dawny ratusz
Kierujemy się na południe ulicą 

1 Maja i wkrótce dochodzimy do 

budynku, w kórym mieścił się 

ratusz, a następnie rudzki sąd.  

Sąd wirecki zajmował dwie nieru-

chomości - secesyjną kamienicę 

pod numerem 223 i modernistyczny 

gmach o numerze 225. Wart uwagi 

jest szczególnie ten drugi, wy-

budowany w latach 1928-29 według 

projektu wybitnego śląskiego 

architekta - Tadeusza Michejdy. 

Ten absolwent Wydziału Architek-

tury Politechniki Lwowskiej był 

inicjatorem powstania Związku 

Architektów na Śląsku, a w latach

1934-39 prezesem śląskiego od-

działu SARP (Stowarzyszenia 

Architektów Rzeczypospolitej 

Polskiej). Jego pierwsze realiza-

cje wykazują fascynację architek-

turą nurtu Art Déco (przykładem 

może być jego własna willa przy 

ul. Poniatowskiego w Katowicach). 

Z czasem Michejda zaczyna coraz 

śmielej korzystać z rozwiązań 

rodzącego się wówczas funkcjo-

nalizmu, by po czasie całkowicie 

oddać się temu stylowi. Rudzka 

realizacja stanowi niejako etap 

pośredni pomiędzy tymi dwoma 

stylami w twórczości architekta. 

Widać tu przede wszystkim dużą 

fascynację niebywale popularnym 

w ówczesnej Polsce nurtem Art 

Déco. Był to styl, który odpowia-

dał zapotrzebowaniu na budow-

nictwo o wyraźnych, polskich 

cechach. W ramach nurtu wykorzy-

stywano tradycyjne ludowe motywy 

zdobnicze - zakopiańskiej parze-

nicy, kryształków, jodełek czy 

kozikowych zaciosów. Był to styl 

chętnie używany w architekturze 

użyteczności publicznej. Nowe 

gmachy miały epatować narodowymi 

formami i poprzez swoją estetykę 

podkreślać przynależność ziem do 

Rzeczypospolitej. Było to szcze-

gólnie ważne na ziemiach ślą-

skich, które do Polski przyłączo-

no dopiero w 1922 roku. Nie dziwi 

zatem obecność tego stylu 

w wireckim ratuszu. Warto wspo-

mnieć, że polska redakcja Art 

Déco została zauważona i doce-

niona na arenie międzynarodowej. 

Na Wystawie Światowej w Paryżu 

w 1925 roku pawilon polski pro-

jektu Józefa Czajkowskiego był 

jednym z najpopularniejszych, 

a rzeźbiarz Jan Szczepkowski za 

kapliczkę Bożego Narodzenia uzy-

skał nagrodę Grand Prix.

Wirek
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Wokół ulicy 1 Maja 
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08.
Bielszowice

Początki Bielszowic nie są 

znane. Osada istniała na 

tym terenie najprawdopodob-

niej już na przełomie XIII i XIV 

wieku. Nazwa miejscowości pocho-

dzi od potoku Bielczy, obecnie 

zwanego Kochłówką (Potok Bielszo-

wicki) lub od bielenia płótna na 

łąkach nad potokiem. 

Pierwsza udokumentowana 

wzmianka o dzielnicy pocho-

dzi z 1472 roku i wymienia 

właściciela wsi Macieja Biel-

czowskiego Starszego. W ramach 

kolonizacji fryderycjańskiej na 

terenie Bielszowic powstały 

w 1774 r. kolonie: Kończyce i Paw-

łów Górny, a w 1777, Pawłów Dolny. 

W roku 1922 patronat nad Bielszo-

wicami przejął skarb odrodzonego 

państwa polskiego, a w 1951 roku 

przyłączono je do Nowego Byto-

mia, a osiem lat później weszły 

w skład miasta Ruda Śląska. 

W 1805 roku na terenie dzielnicy wybudowano hutę 

cynku „Deutsche Hütte”,                

a w latach 1896-1904 kopalnię wę-

gla kamiennego, która istnieje 

w tym miejscu do dzisiaj. 

U schyłku XIX wieku Bielszowi-

ce nie miały cech osady zwartej, 

stanowiły luźny zlepek małych 

osiedli i przysiółków, dla któ-

rych wspólnym punktem była przy-

należność do jednej parafi i.
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Bielszowicki rajd

1. Domy Uchodźców
Spacer rozpoczynamy przy ciągną-

cym się po południowej stronie 

ulicy E. Kokota szeregu powta-

rzalnych domów mieszkalnych. To 

tzw. Domy Uchodźców. Na zespół 

składają się budynki zlokalizo-

wane przy ul. Kokota 109 – 143 

(numery nieparzyste) oraz przy 

ul. Równoległej 9 i PCK 2-6. Po-

wstały po podziale Górnego Ślą-

ska z myślą o emigrujących z jego 

niemieckiej części powstańcach 

śląskich i polskich działaczach 

plebiscytowych. Domy wybudowa-

no według jednego schematu - to 

dwukondygnacyjne obiekty przy-

kryte czterospadowym, uskokowym 

dachem z licznymi mansarda-

mi (osadzonymi w dachu okna-

mi). Elewacje budynków zostały 

opracowane w tynku, ozdabiają je 

umieszczone na ścianach fronto-

wych płaskorzeźby z wizerunkiem 

wędrowca oraz płytkie pilastry 

przeciągnięte pomiędzy oknami.

2. Ulica Bielszowicka
Po chwili marszu skręcamy w lewo 

w ulicę Bielszowicką. Pod nume-

rem 114 znajduje się wybudowany 

w okresie międzywojennym dawny 

gmach Rady Gminy. Siedzibę mia-

ła tutaj też miejscowa policja. 

Obiekt posiada efektowną, choć 

oszczędną dekorację, uzyska-

ną dzięki zastosowaniu pasów 

Bielszowicki rajd
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schodkowo ułożonej cegły pomię-

dzy oknami i w partii wejścia 

głównego. Motyw ten był szczegól-

nie popularny w śląskiej archi-

tekturze okresu międzywojennego 

zarówno po niemieckiej, jak 

i polskiej stronie granicy.

3. Ulica Kokota
Kierujemy się na zachód ulicą 

E. Kokota. Została tak nazwana na 

cześć Edmunda Kokota, działacza 

patriotycznego, członka Związku 

Walki Zbrojnej, który za swoją 

antyniemiecką działalność został 

w 1942 roku stracony przez po-

wieszenie. Po prawej stronie przy 

skrzyżowaniu z ulicą ks. J. Nie-

dzieli widzimy narożną kamienicę 

położoną pod adresem Kokota 160. 

Wybudowano ją w 1893 roku w sty-

lu eklektycznym. Wzrok przykuwa 

przede wszystkim narożny wykusz 

zwieńczony wieżyczką oraz wysoki 

dach z wbudowanymi okienkami - 

lukarnami. Warto zwrócić rów-

nież uwagę na dekoracyjne opaski 

wokół okien. W sąsiednim budyn-

ku pod numerem 158 znajduje się 

bielszowicki oddział poczty.

4. Kopalnia „Bielszowice”
Po drugiej stronie ulicy znajdu-

ją się zabudowania Kopalni Węgla 

Kamiennego „Ruda” (wcześniej 

„Bielszowice”). Zakład ten został 

wybudowany w latach 1896-1904 

przez skarb państwa pruskiego. Po 

uruchomieniu kopalnia posiada-

ła pełną infrastrukturę oraz dwa 

działające szyby. Gdy w 1922 roku 

nastąpił podział Górnego Śląska, 

od kopalni odłączono szyby znaj-

dujące się na terenie Niemiec. 

Reszta zakładu została przekaza-

na w dzierżawę polsko-francuskiej 

spółce „Skarboferm”. Po wybu-

chu II wojny światowej kopalnia 

znów znalazła się pod jurysdyk-

cją Niemiec i zmieniła nazwę na 

„Rheinbabenschächte”. W 1976 roku 

połączono kopalnię „Bielszowi-

Bielszowice
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ce” z kopalnią „Zabrze” w jedno 

przedsiębiorstwo o nazwie

„Zabrze”. Taki obrót spraw nie 

podobał się górnikom, którzy 

w ramach strajku w 1983 roku za-

żądali zmiany nazwy na „Zabrze-

-Bielszowice”. W 1997 roku, po 

likwidacji zabrskiego fragmentu 

kopalni, wrócono do nazwy „Biel-

szowice”. Najciekawszym i naj-

cenniejszym budynkiem na tere-

nie zakładu jest, znajdujący się 

naprzeciw wejścia głównego, gmach 

sali zbornej, łaźni i szatni 

łańcuszkowej. Wzniesiony w latach 

1905-06 obiekt został zaprojekto-

wany przez budowniczego królew-

skiego Hemmana. Charakterystycz-

nym elementem budynku jest wieża 

zegarowa przykryta spłaszczonym 

hełmem opartym o ośmioboczną

podstawę. Wewnątrz budynku 

zachowała się piękna drewnia-

na boazeria z motywem dębowych 

liści i rozbudowaną emporą. 

Interesujący wizualnie jest rów-

nież masywny budynek ciepłowni, 

zlokalizowany tuż przy ulicy E. 

Kokota na wschód od sali zbornej. 

Jego prosta tynkowana elewacja 

zyskała niesamowity nowoczesny 

wygląd poprzez dzielące ją pasy 

niewielkich okienek. W tle możemy 

zauważyć kopalniane szyby - te, 

które mają widoczne koła zamacho-

we są najstarsze. Aby dokładniej 

obejrzeć zabudowania wchodzące 

w skład kopalni możemy skręcić 

w znajdującą się nieopodal ulicę 

M. Chroboka.

5. Budynek dawnej dyrekcji
Naprzeciw wejścia głównego do 

kopalni, przy ul. E. Kokota 168, 

widzimy budynek dawnej dyrekcji 

bielszowickiego zakładu wydo-

bywczego. To trzykondygnacyjny 

masywny obiekt o wyjątkowo wy-

szukanym portalu mieszczącym dwa 

otwory wejściowe. Portal zwień-

czono tympanonem w formie wklę-

sło-wypukłego łuku, którego pole 

wypełnia wywodzący się z baroku 

ornament chrząstkowo - małżo-

winowy. Aby podkreślić ozdobny 

charakter portalu wysunięto go 

delikatnie względem lica muru 

i zwieńczono u samej góry trój-

kątnym naczółkiem. W jego cen-

trum umieszczona została płasko-

rzeźba, przedstawiająca symbole 

górnictwa.

6. Kościół
Kierujemy się w stronę ul. ks. 

J. Niedzieli i idziemy nią w dół. 

Po chwili docieramy do kościoła 

pw. św. Marii Magdaleny. Świąty-
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nia powstała w 1883 r. w miejscu 

starego, istniejącego od 1613 

r. drewnianego kościółka. Za 

projekt kościoła odpowiedzialni 

są pochodzący z Gliwic budowni-

czy Philipp i mistrz ciesielski 

Traufeld. To stosunkowo skromna 

budowla, z ceglaną elewacją ozdo-

bioną wykonanymi w tynku dekora-

cjami w postaci gzymsu, zworni-

ków łuków okiennych i sterczyn 

w fasadzie głównej. W środku 

zachowała się kamienna chrzciel-

nica, pochodząca jeszcze ze sta-

rego kościoła.

7. Figura św. Jana Nepomucena
Na terenie skweru otaczające-

go kościół znajduje się ciekawa 

fi gura Jana Nepomucena. Święty 

ubrany jest w zwyczajowy strój 

kanonicki, na głowie ma biret, 

a prawą ręką podtrzymuje krucy-

fi ks. Figura pochodzi najpewniej 

z 1744 roku. Zastosowane środ-

ki wyrazu są dość skromne, co 

pozwala przypuszczać, że rzeźba 

została wykonana przez lokalnego 

artystę. 

8. Osiedle robotnicze
Wracamy na ulicę ks. J. Niedzieli 

i podążamy nią w dół aż do 

skrzyżowania z ulicą Na Piaski. 

Tutaj po naszej prawej stronie 

położone jest niewielkie osie-

dle robotnicze. Składa się ono 

z sześciu budynków ulokowanych 

wzdłuż ulicy. Zostało wybudowane 

dla pracowników dozoru technicz-

nego pobliskiej kopalni ok. 1905 

roku. Obiekty mają zróżnicowaną 

formę dzięki zastosowaniu zin-

dywidualizowanego detalu ar-

chitektonicznego i różnorodnych 

form dachów. Budynki posiadają 

tynkowano-ceglane elewacje. Zdo-

bią je elementy wykonane z cegły 

(gzymsy, obramienia okienne) 

oraz z drewna – partie poddasza 

i szczyty budynków, opracowane

w tzw. „konstrukcji szachulco-

wej”, szczególnie chętnie stoso-

wanej przez niemieckich archi-

tektów.

9. Park „Strzelnica”
Za ostatnim budynkiem wchodzącym 

w skład kolonii skręcamy 

w prawo w ulicę Jasną i idzie-

my nią aż do parku „Strzelnica”. 

Zajmuje on powierzchnię prawie 

15 hektarów. Nazwa parku wywodzi 

się od strzelnicy, którą w latach 

1931-32 wybudował tu Związek Po-

wstańców Śląskich. Później ulo-

kowano tu basen, lodowisko, tor 

saneczkowy, a nawet wyciąg nar-

ciarski. Część infrastruktury nie 

dotrwała do dzisiejszych czasów 

z uwagi na występujące na tym 
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terenie szkody górnicze. Obecnie 

w parku znajduje się: amfi teatr 

z muszlą koncertową, plac zabaw, 

siłownia napowietrzna oraz spe-

cjalny tor do jazdy rowerem, tzw. 

pumptrack. Dominującymi gatun-

kami drzew są: robinie akacjowe, 

modrzewie europejskie, topole, 

klony oraz olchy.

10. Dwór Nowa Ruda
Wracamy na ulicę ks. J. Niedzie-

li i ruszamy nią na północ aż do 

samego końca. Następnie wchodzi-

my w ulicę Zajęczą i wędrujemy 

nią do dawnych zabudowań folwar-

ku Dwór Nowa Ruda, wybudowane-

go jeszcze pod koniec XIX wieku 

przez rodzinę Ballestremów. 

W latach powojennych został on 

zaadaptowany na PGR (Państwowe 

Gospodarstwo Rolne). Od 2010 roku 

budynki folwarku są siedzibą Mu-

zueum PRL-u. Możemy tu zobaczyć 

m.in.: galerię socrealistycznych 

pomników, wystawy prezentują-

ce przedmioty życia codziennego 

czasów PRL-u i stare samochody. 

Rudzkie muzeum warte jest odwie-

dzenia, szczególnie, że to jedyna 

taka placówka na Śląsku. 

Bielszowicki rajd
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09.
Bykowina

Bykowina była do końca XVII 

wieku przysiółkiem Kochło-

wic. Początki osadnictwa           

na tym terenie mają związek 

z działalnością kamieniołomu, 

który funkcjonował w tym miejscu 

aż do XX wieku w miejscu obec-

nego kościoła pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. 

Data powstania gminy byko-

wińskiej nie jest znana. 

Na pewno było to przed 1789 

rokiem, z tego czasu bowiem jest 

zachowane wyobrażenie pieczę-

ci gminnej Bykowiny. Przed-

stawia ona wzgórze z wejściem               

do sztolni, na którym rośnie 

drzewo. Posiadanie własnego her-

bu świadczyło w państwie pruskim 

o samodzielności prawnej, należy 

więc mniemać, że Bykowina była 

wówczas już niezależna od Kochło-

wic. 

W 1825 roku wybudowano na terenie Bykowiny cynkownię 

„Turzo”, która działała do 

roku 1919. Po powstaniach ślą-

skich Bykowina została uroczyście 

przejęta przez władze polskie 20 

czerwca 1922 roku. 

W 1951 roku obszar Bykowiny włączono do miasta Nowy By-

tom, a osiem lat później

 Bykowina stała się jedną 

z dzielnic Rudy Śląskiej. 
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Od starej chaty po
nowy kosciół:
historia Bykowiny

1. Ulica 11 Listopada
Znajdujemy się na ulicy 11 Listo-

pada, będącej główną arterią tzw. 

Starej Bykowiny. Pod numerem 28-

30 widzimy piękną kamienicę 

z interesującą kompozycją elewa-

cji osiągniętą za pomocą koloro-

wych cegieł. Praktyka dekorowa-

nia elewacji za pomocą zróżnico-

wanych kolorystycznie cegieł ma 

swoje korzenie jeszcze w średnio-

wieczu. Aby urozmaicić elewa-

cje budynków układano na nich 

geometryczne wzory, wykorzystując 

do tego tzw. zendrówki. Później 

zaczęto stosować cegły glazurowa-

ne, pokrywane kolorowymi szkli-

wami. Ten sam motyw zastosowano 

przy kamienicy pod numerem 19. 

2. CIS Stara Bykowina
W budynku przy ulicy 11 Listopa-

da 15 swoją siedzibę ma Centrum 

Inicjatyw Społecznych - „Stara 

Bykowina” Miejskiej Biblioteki 

Publicznej. To budynek dawnej 

szkoły wzniesiony w 1905 roku, 

w którym w roku 1920 założono 

prowizoryczny kościół. Śladem 

po tym wydarzeniu jest istnie-

jący do dziś portal z krzyżem 

zlokalizowanym nad wejściem. 

3. Cmentarz
Idziemy w dół ulicą 11 Listopada. 

Po naszej prawej stronie znajdu-

je się cmentarz, założony w 1926 

roku. Poprzedza go niewielki 

skwer, w którego centrum stoi 

pomnik upamiętniający pocho-

dzących z Bykowiny powstańców 

śląskich. Wzniesiono go w 1923 

roku, a w 1940 został zniszczony 

przez hitlerowców. Odbudowano go 

dopiero w roku 1966 w zmienionym, 

znacznie skromniejszym kształcie. 

Na terenie skweru przed wojną 

wybudowano schrony cywilne, któ-

re stosunkowo niedawno zostały 

zasypane. Przy ogrodzeniu nekro-

polii widać jeszcze pozostałości 

po ich infrastrukturze. Naprze-

ciw cmentarza stała kapliczka, 

wzniesiona ok. 1860 roku. Dopóki 

Od starej chaty po nowy kościół: historia Bykowiny
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na cele kościelne nie zaadapto-

wano części budynku szkoły, to 

tutaj na modlitwach spotykali się 

okoliczni mieszkańcy. Kapliczka 

była murowana, przykryta dwuspa-

dowym dachem zwieńczonym sygna-

turką. Ofi cjalne msze odprawiali 

tu trzy razy do roku duszpasterze 

z pobliskich Kochłowic. Zosta-

ła wyburzona przez hitlerowców 

w roku 1940.

4. Stara chałupa
Obok kapliczki stała niegdyś 

drewniana chata robotnicza, na-

zywana „starą chałupą”. Wzniesio-

no ją ok. połowy XIX wieku w tzw. 

konstrukcji wieńcowej, tradycyj-

nej metodzie stosowanej w budow-

nictwie drewnianym. Konstrukcja 

ta (zwana również węgłową lub 

zrębową) polega na wznoszeniu 

ścian z belek, które w narożni-

kach kształtują się w taki 

sposób, że wzajemnie się zazębia-

ją. Szczeliny pomiędzy belkami 

wypełnia się sznurami lub słomą. 

Domy wybudowane w taki sposób 

to nierzadki widok na polskich 

wsiach. Szczególnie piękne przy-

kłady tego budownictwa znajdzie-

my we wschodniej części kraju. 

Chatę z Bykowiny rozebrano w 1987 

roku i przeniesiono do Muzeum 

„Górnośląski Park Etnografi czny 

w Chorzowie”, gdzie w 2007 roku 

została odtworzona i tam można 

ją oglądać. Upamiętnia ją ta-

bliczka informacyjna, stojąca na-

przeciw kamienicy położonej przy 

ul. 11 Listopada 5. 

5. Budynek przy Bocznej 2
Przy ul. Bocznej pod numerem 2 

widzimy budynek o prostych ele-

wacjach z ciekawie opracowanym 

narożnikiem mieszczącym wejście 

główne. Uwagę zwracają podpo-

ry, o dekoracyjnym charakterze 

osiągniętym za pomocą rytmicz-

nie wysuniętych bloków cegieł. 

Rozwiązanie tego typu to dalekie 

echo modnego w latach 20-tych XX 

wieku ekspresjonizmu ceglanego 

(niem. Backsteinexpressionismus). 

Architekturę tego nurtu cechowa-

ło dekoracyjne użycie klinkieru 

na elewacjach, którym nadawa-

no dynamiczny charakter poprzez 

wysuwanie, cofanie i niestandar-

dowe układanie poszczególnych 

cegiełek. Czołowym przedstawi-

cielem tego stylu był niemiecki 

architekt Fritz Höger. 

6. Domy przy Krętej
Dochodzimy do ulicy Krętej 

i skręcamy w prawo. Po naszej 

prawej stronie widzimy zespół 

domów mieszkalnych o elewacjach 

opracowanych w kamieniu. Wybudo-

wano je jeszcze w XIX wieku przy 

użyciu piaskowca wydobytego 

z pobliskiego kamieniołomu, któ-

ry działał tu najpewniej od XVII 

wieku. Bykowiński kamieniołom, 

usytuowany w miejscu obecnego 

kościoła pw. Najświętszego Ser-

ca Pana Jezusa, unieruchomiono 

w 1935 roku. Kamień był oprócz 

drewna najczęściej używanym su-
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rowcem do budowy domów aż do XIX 

wieku. Obejmująca większość dzie-

dzin przemysłu industrializacja 

wpłynęła wówczas na umaszynowie-

nie procesu wytwarzania cegieł, 

co przełożyło się na ogromną 

popularność tego budulca.

7. Kościół
Przy ul. W. Stwosza położony jest 

kościół pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. Decyzję o budo-

wie świątyni podjęto w 1935 roku 

i jeszcze w tym samym roku zo-

stała ona wzniesiona. Projekt po-

wierzono budowniczemu diecezjal-

nemu - Janowi Affi  e. Budowla jest 

stosunkowo skromna - tynkowane 

elewacje urozmaicono poprzez za-

stosowanie cokołu obłożonego ka-

mieniem oraz profi lowanego gzymsu 

wieńczącego. Centralnym punktem 

bryły jest usytuowana od zacho-

du wieża przykryta zgeometryzo-

wanym hełmem. Całość realizacji 

budzi skojarzenia z modernizmem. 

Wnętrze jest skromne, z nawami 

wydzielonymi za pomocą fi la-

rów. Przy kościele, w 1936 roku 

wybudowano plebanię w podobnej, 

modernistycznej stylistyce.

8. Osiedle
Z ulicy Zgody wracamy na ulicę 

R. Siekiela i stamtąd skręcamy 

w ulicę Plebiscytową. Po naszej 

lewej stronie wyrasta ogromny 

11-piętrowy blok mieszkalny, zwa-

ny potocznie „żyletą”. Po prawej 

zaś rozciąga się osiedle domów 

wybudowanych w latach 50-tych. 

Większość obiektów znajdujących 

się na terenie tego kompleksu 

posiada zbliżoną formę architek-

toniczną - to dwukondygnacyj-

ne budynki wzniesione na planie 

prostokąta, przykryte czterospa-

dowym dachem wykonanym 

z dachówki ceramicznej. W za-

budowę wkomponowane są również 

bloki mieszkalne o większym 

gabarycie, przykryte płaskimi 

dachami. 

9.Strefa aktywności rodzinnej
Idziemy do końca ulicy Plebiscy-

towej, gdzie tuż przed skrzyżowa-

niem z ulicą J. Pordzika znaj-

duje się teren rodzinnej strefy 

aktywności „Stara Bykowina”. Zor-

ganizowano ją w miejscu starego 

basenu, który nie był użytkowany 

od lat 90-tych. Teren wyposażono 

w place zabaw dla dzieci, siłow-

nię napowietrzną, ławki, stół 

do gry w ping-ponga oraz miejsce 

spotkań dla mieszkańców z możli-

wością urządzenia grilla. Dzięki 

tym licznym funkcjom strefa jest 

atracyjnym miejscem spędzania 

wolnego czasu dla okolicznych 

mieszkańców.

Od starej chaty po nowy kościół: historia Bykowiny
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Do gródka -
najstarszego zabytku
Rudy Śląskiej

1. Kościół pw. św. Barbary
Budowany od początku lat 80-tych 

XX wieku kościół pw. św. Barbary 

został wzniesiony w dużej mie-

rze siłami swoich parafi an. Pod 

względem formalnym reprezentuje 

on architekturę postmoderni-

styczną, której zasadniczą cechą 

jest łączenie ze sobą różnych 

stylów architektonicznych.

2. Średniowieczny gródek
Gródek jest najstarszym zabyt-

kiem na terenie Rudy Śląskiej. 

Charakterystyczny kopiec to 

pozostałość drewnianej, średnio-

wiecznej warowni. O jej istnieniu 

milczą źródła pisane, przez co 

nieznane jest jej przeznaczenie. 

Całą wiedzę na temat zabytku do-

starczają ustalenia archeologów. 

Pierwsze z nich przeprowadzo-

no w 1980 r. przy okazji budowy 

oczyszczalni ścieków „Barbara”. 

Na podstawie odkrytych fragmen-

tów ceramiki, a także gwoździ, 

podków i fragmentów kafl i pie-

cowych stwierdzono, że gródek 

powstał najwcześniej w II poło-

wie XIII w. Wiadomo również, że 

przed połową XV w. zabudowania 

spłonęły. Z ustaleń archeologów 

wynika, że gródek otoczony był 

fosą i drewnianą palisadą, któ-

rej resztki odkryto na północnym 

zboczu kopca. W najwyższym 

punkcie stała drewniana wieża 

mieszkalno-obronna, prawdopodob-

nie na planie kwadratu. Odnale-

zione fragmenty kafl i piecowych 

świadczą, że budynek posiadał 

ogrzewanie. Poniżej szczytu kopca 

widoczne jest dawne podgrodzie. 

W 1467 r. teren wokół gródka 

nabył od Stanisława Rudzkie-

go chłop Paweł Liatawa z Ko-

chłowic. W dokumencie sprzedaży 

pada określenie: „fortberczi-

sko u kopcza Kochlowskeho wedle 

stawu mlynskeho”. Wynika z tego, 

że w tym czasie warownia już nie 

funkcjonowała, a u jej podnó-

ża był staw młyński. Młyn, zwany 

przez wieki „Młynem Budnego”, 

istniał do początków XX w.

Do gródka - najstarszego zaytku Rudy Śląskiej
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10.
Kochłowice

Ośrodkiem, wokół które-

go rozrastała się osada 

kochłowicka, było grodzi-

sko założone nad rzeką Kochłów-

ką, najprawdopodobniej w drugiej 

połowie XIII wieku. Od 1498 roku 

ziemia bytomska, na obszarze 

której zlokalizowane są Kochło-

wice, znajdowała się w posiadaniu 

księcia opolskiego Jana Dobrego. 

Po jego śmierci księstwo bytom-

skie wraz z Kochłowicami objął 

margrabia Jerzy Hohenzollern, 

a w 1629 roku przeszło ono na 

własność Łazarza Henkel von Don-

nersmarcka. Ta rodzina będzie 

właścicielem obszaru do końca II 

wojny światowej. Rozkwit Kochło-

wic nastąpił pod koniec XIX wie-

ku. Wówczas w dzielnicy założono 

urząd pocztowy oraz centralny 

wodociąg, natomiast na początku 

XX wieku miejscowość przyłączono 

do sieci kolejowej oraz poprowa-

dzono sieć gazową. 

W trakcie plebiscytu z 1921 roku większość mieszkańców 

Kochłowic opowiedziała się 

za przyłączeniem do Rzeczpospoli-

tej, w związku z czym w roku 1922 

miasto zostało uroczyście przeję-

te przez administrację polską. 

W 1951 roku Kochłowice utraciły 

samodzielność i stały się dziel-

nicą Nowego Bytomia, z kolei 

osiem lat później zostały przyłą-

czone do Rudy Śląskiej.
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Spacer po centrum
Kochłowic

1. Sanktuarium
Spacer rozpoczynamy w samym 

centrum Kochłowic - przy Sank-

tuarium Matki Boskiej z Lourdes. 

Zostało ono wzniesione w miejscu 

starego drewnianego kościółka, 

istniejącego już w XVII wieku. 

Budowę sfi nansowali Łazarz Henc-

kel von Donnersmarck i jego żona 

Antonina. Świątynię wybudowano 

w 1806 roku w stylu późnobaro-

kowym. Bryła kościoła ozdobiona 

jest w bardzo subtelny i fi nezyj-

ny sposób. Jedyną jej dekoracją 

jest wysoki gzyms koronujący oraz 

pionowy podział ścian wydobyty 

przy zastosowaniu lizen. Lize-

ny to płaskie, pionowe występy 

w murze zewnętrznym, których 

zadaniem jest najczęściej funkcja 

ozdobna oraz tektoniczna - dzielą 

optycznie elewacje na mniejsze 

sekcje. Elementami, które spra-

wiają, że kochłowickie sanktu-

arium przywołuje natychmiastowe 

skojarzenia z barokiem, są obłe 

narożniki, charakterystyczne 

spływy wolutowe łączące wieżę 

z połaciami dachu oraz cebula-

sty hełm, przykrywający zarówno 

wieżę, jak i sygnaturkę. Warto 

obejrzeć wnętrze obiektu, two-

rzące zwartą przestrzeń, której 

jednorodność podkreślają wyłama-

ne gzymsy wieńczące przyścienne 

Spacer po centrum Kochłowic
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fi lary. Za ołtarzem w prezbiterium 

usytuowana jest grota Matki Bo-

żej z Lourdes, ufundowana w 1904 

roku przez Kongregację Mariańską 

Panień. W kościele znajdują się 

również piękne organy, wybudo-

wane w 1806 roku przez Josepha 

Weissa z Pyskowic, o prospekcie 

nawiązującym do sztuki rokokowej. 

Wychodząc z kościoła trafi amy od 

razu na skwer im. biskupa

Wilhelma Pluty, oznaczony za po-

mocą tabliczki zlokalizowanej na 

dużym głazie. Biskup Wilhelm Plu-

ta pochodził z Kochłowic, tu też 

pełnił funkcję wikariusza po wy-

buchu II wojny światowej. W 1958 

roku odebrał święcenia biskupie 

z rąk prymasa Polski Stefana Wy-

szyńskiego. Wsławił się pracą na 

rzecz rodzin - był zresztą prze-

wodniczącym Episkopatu do spraw 

Duszpasterstwa Małżeństw i Ro-

dzin. W bezpośrednim sąsiedztwie 

skweru i kościoła znajdują się 

dwie wiekowe lipy drobnolistne, 

zasadzone być może podczas kon-

sekracji kochłowickiego sank-

tuarium. Warto zwrócić również 

uwagę na zabytkowy krzyż, usytu-

owany tuż przy wejściu.

2. Piłsudskiego 6
Po lewej stronie kościoła, pod 

adresem J. Piłsudskiego 6, znaj-

duje się ciekawa, sporych rozmia-

rów kamienica. Wybudowano ją 

najpewniej w 1875 roku. Początko-

wo był to obiekt parterowy, roz-

budowany do obecnej formy w 1920 

roku. Prawdopodobne jest to, że 

w przeszłości budynek ten pełnił 

funkcję żydowskiego domu modli-

twy. Został wybudowany z wyko-

rzystaniem przykuwających wzrok 

elementów ozdobnych wyprowadzo-

nych w tynku.

3. Kamienica narożna
Przy ul. ks. L. Tunkla pod nume-

rem 1 znajduje się ładna naroż-

na kamienica o klasycyzującej 

dekoracji. Uwagę zwracają przede 

wszystkim masywne narożne bonie 

oraz dekoracyjne opaski podkre-

ślające otwory okienne.

4. Ulica ks. L. Tunkla
Przechodzimy na pobliską ulicę 

ks. L. Tunkla. Upamiętnia swoją 

nazwą proboszcza parafi i kochło-

wickiej, niezwykle zasłużone-

go dla rozwoju dzielnicy oraz 

sąsiednich osad. Ksiądz Ludwik 

Tunkel urodził się 3 październi-

ka 1862 roku w Głogówku. Świę-

cenia kapłańskie przyjął w roku 

1886, a od 1893 był proboszczem 

parafi i w Kochłowicach. Z jego 

inicjatywy wzniesiono tu nowy 

kościół parafi alny, otwarto szkołę 

dla młodzieży pracującej, dom 

starców, sierociniec, zbudowano 

kaplicę w Kłodnicy, a wszyst-

kie drewniane krzyże na terenie 

parafi i zamieniono na kamienne. 

Przyczynił się on również do 

podłączenia Kochłowic do linii 

kolejowej i zbudowania dworca. 

Postarał się także o utworzenie 

lokalii w pobliskiej Halembie, 

dzięki czemu wierni z tej osady 

nie musieli pokonywać dużych od-

ległości do świątyni w Kochłowi-

cach. Zmarł w 1941 roku w Kórnicy 
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koło rodzinnego Głogówka, dokąd 

został przeniesiony po podziale 

Górnego Śląska w 1922 roku. 

5. Kościół
Ulicą ks. L. Tunkla dochodzimy 

do zabudowań parafi i pw. Trójcy 

Przenajświętszej. Kościół wznie-

siono w latach 1900-1902 według 

projektu popularnego na Górnym 

Śląsku architekta Ludwiga Schne-

idera. Świątynia posiada wyraźny 

neoromański charakter - otwo-

ry zamknięte są pełnymi łukami, 

z kolei wejście zakomponowa-

no jako masyw wieżowy z dwoma 

charakterystycznymi wieżami, 

widocznymi z różnych punk-

tów miasta. Elewacje zewnętrz-

ne wyłożono kamiennymi płytami. 

Wnętrze również zaprojektowano 

w stylu neoromańskim - warto 

zwrócić uwagę na ozdobne po-

lichromie, niezwykle dekoracyjny 

ołtarz główny z czterema ołta-

rzami bocznymi, ambonę i organy 

wyprodukowane przez znaną fi rmę 

„Schlag und Söhne”. Równie piękne 

jest otoczenie kościoła z wy-

różniającymi się trzema grupami 

rzeźbiarskimi o wysokiej kla-

sie artystycznej. Znajdziemy tu 

przedstawienie Zmartwychwstania, 

Matki Boskiej Niepokalanie Po-

czętej (w tzw. typie Immaculaty) 

oraz grupę Ukrzyżowania.

6. Aleja Dworcowa
Za cmentarzem znajdującym się 

obok kościoła skręcamy w prawo

w Aleję Dworcową. To jedna 

z bardziej malowniczych uliczek 

w dzielnicy, wysadzona po obu 

stronach okazami klonów zwy-

czajnych. Po lewej stronie ulicy 

znajduje się budynek dawnego 

dworca kolejowego. Dworzec uru-

chomiono w 1904 roku, jako jeden 

z przystanków na trasie prowa-

dzącej z Gliwic w stronę dzisiej-

szych Katowic. Dwa lata później 

nitką kolejową połączono dworce 

w Kochłowicach i Chebziu, tworząc 

trasę biegnącą przez teren dzi-

siejszej Rudy Śląskiej. Budynek 

dworca, mimo iż nie pełni swojej 

pierwotnej funkcji, zachował hi-

storyczny wygląd. To interesująco 

skomponowana bryła o elewacjach 

wykonanych z cegły. W górnych 

partiach obiektu widoczne są 

elementy muru pruskiego. Uwagę 

zwracają różnorodne okna, które 

ładnie wpisują się w elewację.

Spacer po centrum Kochłowic
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7. Wieża wodna
Budynek wieży wodnej został 

wzniesiony mniej więcej w tym 

samym czasie, co infrastruktura 

kolejowa. Zadaniem wieży wodnej 

lub inaczej - wieży ciśnień jest 

zapewnienie stałego ciśnienia 

w wodociągu oraz zagwarantowa-

nie rezerwy wody w przypadku jej 

braku lub zwiększonego zapo-

trzebowania. Wieże wodne bardzo 

często towarzyszyły zabudowie 

dworców kolejowych. Kochłowicki 

obiekt jest szczególny - przez 

swoje stosunkowo niewielkie roz-

miary i usytuowanie w obrębie 

parku sprawia urokliwe i malow-

nicze wrażenie.

8. Planty
Naprzeciw budynku dworca znajdują 

się tzw. „planty kochłowickie” - 

niemal hektarowy zieleniec urzą-

dzany w latach 20-tych XX wieku. 

W jego centralnej części znajduje 

się pomnik powstańczy, będący 

repliką historycznego pomnika, 

wystawionego przy ul. Radoszow-

skiej w 1925 roku. Podzielił 

on los wielu innych monumentów 

w mieście - w 1939 roku został 

zniszczony przez hitlerowców. 

9. Związek Górnośląski
Z terenu plant skręcamy w prawo 

w ulicę Oddziałów Młodzieży Po-

wstańczej. Pod numerem 5 widzimy 

jednopiętrowy budynek stanowiący 

siedzibę kochłowickiego oddziału 

Związku Górnośląskiego. Wzniesio-

no go w 1906 roku z przeznacze-

niem na szpital. Ładnie prezen-

tują się wysokie okna i pasy 

ozdobnych zielonych, glazurowa-

nych cegiełek. Związek Górnoślą-

ski został założony w 1989 roku 

w celu promowania oraz ochrony 

kultury i wartości związanych 

z terenem Górnego Śląska.

10. Solarnia
Ulicą Drobną dochodzimy do ulicy 

Radoszowskiej, by po chwili wejść 

w ulicę Solną. Nazwa stanowi pa-

miątkę po funkcjonującej tu nie-

gdyś solarni, założonej w drugiej 

połowie XVI wieku. Sprowadzano 

tu zanieczyszczoną sól kamien-

ną z kopalni w podkrakowskiej 

Wieliczce. Poprzez rozpuszczanie 

w wodzie i odparowywanie uzyski-

wano z niej oczyszczoną białą sól 

stołową. Przy tej ulicy znaj-

duje się również dawna siedzi-

ba powołanej w 1882 roku Straży 

Pożarnej. To charakterystyczny 

budynek z narożną masywną wieżą 
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zwieńczoną sygnaturką, wybudo-

wany najprawdopodobniej w latach 

20-tych XX wieku.

11. Dom Bistów
Wracamy na ulicę Radoszowską. 

Pod numerem 167 znajduje się 

piękna kamienica, znana jako Dom 

Bistów. Budynek posiada boga-

tą, modernistyczną dekorację, 

efektownie uzupełnioną o pasy 

glazurowanych cegieł. Urodzi-

li się tutaj Stanisław i Henryk 

Bista. Pierwszy związał swo-

je życie z kościołem i osiągnął 

godność prałata. Drugi to wybitny 

polski aktor, twórca niezliczo-

nych ról teatralnych i fi lmowych. 

Współpracował m.in. z Tadeuszem 

Konwickim, Januszem Zaorskim czy 

Tadeuszem Chmielewskim.

12. Dawny ratusz
Kierujemy się na wschód ulicą 

Radoszowską. Pod numerem 163 wi-

dzimy budynek dawnego kochłowic-

kiego ratusza. Został zbudowany 

pod koniec XIX wieku w stylu

neogotyckim. Uwagę zwracają uro-

kliwe zwieńczenia w formie trój-

kątnych tympanonów oraz detale 

wykonane z zielonej, glazurowanej 

cegły.   

13. Willa
Pod numerem 132 widzimy spo-

rych rozmiarów willę o ciekawej 

formie architektonicznej. Warto 

dokładniej przyjrzeć się obiekto-

wi, a w szczególności niezwykle 

ciekawemu gankowi, usytuowanemu 

od strony wschodniej. 

12. Domy przy Radoszowskiej
Po dłuższym marszu docieramy do 

zabudowań kolonii robotniczej, 

zlokalizowanej wzdłuż południowej 

pierzei ulicy Radoszowskiej (nu-

mery 107-135). Charakterystycz-

nym elementem obiektów wchodzą-

cych w skład tego kompleksu są 

dekoracyjne, otynkowane płyciny, 

wyróżniające się na tle prostej, 

ceglanej elewacji. Budynki te 

wykazują podobieństwo względem 

zabudowań kolonii „Werdon” usy-

tuowanej w dzielnicy Wirek.

Spacer po centrum Kochłowic
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11.
Halemba

Powstanie Halemby było zwią-

zane z uruchomieniem tu 

kuźni żelaza w połowie XV 

wieku. Nazwa miejscowości wzięła 

się od nazwiska rodziny Kuźników, 

dzierżawiącej funkcjonującą tu 

wówczas kuźnię. W 1629 roku wła-

ścicielem ziemi bytomskiej został 

Łazarz Henkel von Donnersmarck, 

który przejął jednocześnie Ha-

lembę. W tym samym roku zostały 

ustanowione tak zwane obszary 

dworskie, obejmujące w Halembie 

kuźnicę, folwark z polami i la-

sem, a także z przyfolwarcznym 

browarem i słodownią. Po 1649 

roku rozpoczął się proces usamo-

dzielniania się Halemby, związa-

nej dotychczas z sąsiadującymi 

Kochłowicami. Pod koniec XVII 

wieku utrwaliła się ostatecznie 

nazwa osady. W 1718 roku w Halem-

bie zostaje zlokalizowany wielki 

piec hutniczy. W 1890 roku po-

święcono nowo wybudowany kościół, 

a cztery lata później zlokalizo-

wano przy nim cmentarz. 

Proces narastania tkanki 

mieszkaniowej w Halembie 

był początkowo bardzo po-

wolny, głównie z racji rolniczego 

i kuźniczego charakteru tych 

ziem. Również urbanizacja prze-

biegała stosunkowo wolno – główną 

drogę wybrukowano dopiero 

w latach 90-tych XIX wieku.



Halemba



115

Wokół wody:
centrum Halemby, młyn
i Aquadrom

1. Kamienica przy 1 Maja 18
Spacer rozpoczynamy przy 

ul. 1 Maja pod numerem 18. Znaj-

duje się tu okazała kamienica 

o historyzującej dekoracji. Bryła 

budynku jest prosta, uwagę zwra-

cają natomiast pięknie opracowa-

ne detale w postaci opasek wokół 

okien i drzwi. Szczególnie dro-

biazgowo zakomponowano wejście 

główne. Widzimy tutaj pilastry 

o kompozytowych kapitelach (łą-

czących w sobie elementy kapite-

li jońskich w postaci ślimacznic 

oraz korynckich w postaci liści 

akantu), motyw muszli w naczółku 

wieńczącym oraz wazy fl ankujące 

naczółek. Te elementy zdobni-

cze były charakterystyczne dla 

późnej fazy baroku czyli rokoka. 

Wzrok przyciągają także okazałe 

drewniane drzwi ozdobione bogatą 

snycerką.

2. Młyn
Idziemy ulicą 1 Maja, kierując 

się na północ. Po chwili skręcamy 

w ulicę Graniczną i idziemy do 

jej końca. Dochodzimy do zabu-

dowań halembskiego młyna, które 

najlepiej można zaobserwować 

skręcając w ścieżkę biegnącą tuż 

obok rzeki. Młyn istniał tu już 

w XVII wieku, zachowane do dzi-

siaj zabudowania są rzecz jasna 

późniejsze. Warto obejrzeć elewa-

cję zachodnią budynku głównego - 

opracowaną w formie muru pru-

skiego z płaskorzeźbionym napisem 

przy szczycie. Wiadomo, że w 1935 

roku halembski młyn przeszedł 

przebudowę, dzięki której był nie 

tylko młynem wodnym, ale też

elektrycznym. Warto poświecić 

kilka słów Kłodnicy. To główna 

rzeka Rudy Śląskiej, stanowiąca 

prawobrzeżny dopływ Odry. Pocho-

dzenie jej nazwy tłumaczy się 

dwojako - albo od słowa „kłoda”, 

jako że rzekami dawniej spła-

wiano drewno albo od „chłodu”, 

jaki dawała zimna rzeczna woda. 

Obecnie Kłodnica jest rzeką 

uregulowaną. Warto wspomnieć, 

Wokół wody: centrum Halemby, młyn i Aquadrom
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że w XIX wieku utworzono na niej 

Kanał Kłodnicki, którym spławia-

no towary (głównie węgiel i cynk) 

pomiędzy Zabrzem a Gliwicami. 

3. Nepomuk przy Młyńskiej
Na skrzyżowaniu ulic Halembskiej 

i Młyńskiej znajduje się fi gu-

ra Jana Nepomucena, wystawiona 

w 1894 roku. Święty ubrany jest 

w zwyczajowy strój kanonicki, 

na głowie ma biret, prawą ręką 

podtrzymuje krucyfi ks ułożony na 

liściu palmy symbolizującym mę-

czeństwo. Palec lewej dłoni zło-

żony jest na ustach postaci 

w geście milczenia. To bezpośred-

nie odniesienie do historii świę-

tego. Warto przypomnieć, że Jan 

wsławił się tym, że jako spowied-

nik królowej czeskiej Zofi i Bawar-

skiej nie złamał tajemnicy jej 

spowiedzi, czego żądał od niego 

ówczesny król czeski - Wacław IV. 

Z tego powodu był torturowany 

a następnie stracony - wrzuco-

no go z mostu Karola do Wełtawy. 

Halembską fi gurę wystawili oko-

liczni rolnicy w intencji ochrony 

przed powodziami.

4. Szkoła
Pierwszą szkołę w Halembie zor-

ganizowano w 1840 roku, adaptu-

jąc na ten cel nieistniejący już 

budynek przy ul. Rolnej. Wkrótce, 

w następstwie stale powiększa-

jącej się liczby dzieci, musiano 

znaleźć nowe miejsce na szkołę. 

Teren pod budowę podarował hra-

bia Donnersmarck, a nowa pla-

cówka stanęła przy dzisiejszej 

ulicy 1 Maja. Wkrótce i ona stała 

się niewystarczająca i w 1914 

roku wzniesiono obecny budynek 

położony przy ul. ks. P. Lexa 

3. Posiada on typowe jak na owe 

czasy rozwiązania architekto-

niczne - jest otynkowany, bryłę 

zaakcentowano środkowym ryzali-

tem zwieńczonym tzw. naczółkiem 

segmentowym, a narożniki opraco-

wano w formie boni. 

5. Kościół i probostwo
Wychodzimy na ulicę 1 Maja 

i kierujemy się na południe. 

Po naszej lewej stronie, tuż 

przed rondem, znajdują się zabu-

dowania parafi i pw. Matki Boskiej 

Różańcowej. Starania o budowę 

halembskiej świątyni rozpoczęto 

już w 1886 roku. Wówczas to wła-

ściciel okolicznych ziem - hrabia 

Hugo Henckel von Donnersmarck 

zobowiązał się przekazać te-

ren pod budowę. Prace prowadzo-

no w latach 1889-1890 w oparciu 

o projekt F. Müllera - mistrza 

budowlanego dworu Donnersmarc-

ków.  Budowla wzniesiona została 

w stylu nawiązującym do neogoty-

ku, o czym świadczą wysokie, 

smukłe wieżyczki oraz zastoso-

Halemba
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wanie przypór w partii prezbi-

terium. Uwagę zwracają również 

drewniane elementy zdobnicze, 

przypominające formę muru pru-

skiego (w górnej części wieży 

oraz w dolnej partii kościo-

ła). Ten motyw architektoniczny 

zastosowano również w położonej 

obok plebanii, którą wzniesiono 

w 1906 roku. Obok zabudowań pa-

rafi alnych znajduje się cmentarz, 

który założono w 1894 roku. 

W jego centralnej części wznie-

siono nagrobek upamiętniający 

powstańców poległych w trakcie II 

i III powstania śląskiego. 

6. Pałacyk
Kierujemy się ulicą 1 Maja na po-

łudnie. Po chwili dochodzimy do 

tzw. „pałacyku”, wybudowanego dla 

rodziny Donnersmarcków w 1 po-

łowie XVIII wieku. Budynek jest 

stosunkowo niepozorny, jego je-

dyną dekorację stanowi mieszczą-

cy główne wejście płytki ryzalit 

(czyli fragment muru wysunięty 

względem reszty ścian). Podkre-

ślono go zwieńczeniem w formie

trójkątnego naczółka z wkom-

ponowanym okrągłym otworem. 

Bryłę podzielono wizualnie za 

pomocą lizen - płaskich występów 

muru, które przypominają płyt-

kie, wpuszczone w ścianę fi lary. 

Obecnie mieści się tu jedna 

z fi lii Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej. 

7. Aquadrom
Sprzed pałacyku kierujemy się 

w stronę ulicy Kłodnickiej. Po 

naszej prawej stronie mijamy bu-

dynek hali sportowej, za którym 

skręcamy w prawo i docieramy do 

parku wodnego. Znajdziemy w nim 

trzy strefy - sportową, rekre-

acyjną oraz saunarium. Aquadrom 

oferuje ponadto spektakularne 

zjeżdżalnie, basen z ruchomym 

dnem, profesjonalną tubę prze-

znaczoną dla płetwonurków oraz 

nietypowy dach ze specjalną 

membraną przepuszczającą promie-

nie UV. Wszystkie te elementy wy-

różniają rudzki kompleks spośród 

innych tego typu obiektów regio-

nu, w związku z czym warto tutaj 

zakończyć zwiedzanie dzielnicy.

Wokół wody: centrum Halemby, młyn i Aquadrom
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Zakamarki Kłodnicy

1. Plac Wolności
Spacer rozpoczynamy w centralnym 

punkcie dawnej osady, przy moście 

nad rzeką Kłodnicą. W okresie, 

gdy Kłodnica była niezależną osa-

dą, obszar ten nazywano placem 

Wolności. Niedaleko tego miejsca 

jeszcze w XIV wieku, powstała 

jedna z najstarszych na Górnym 

Śląsku kuźni żelaza (upamiętnia 

ją tabliczka informacyjna zloka-

lizowana przy ul. ks. J. Ponia-

towskiego 33). Naprzeciw przy-

stanku autobusowego, w budynku 

usytuowanym pod adresem Kłod-

nicka 2, znajdowała się kiedyś 

restauracja z salą balową. Jest 

to obiekt stosunkowo skromny 

pod względem architektonicznym, 

który wyróżnia jedynie ciekawie 

opracowany szczyt w formie gięt-

kiego łuku. 

2. Kaplica 
Skręcamy w ulicę I. Kaczmarka 

i po chwili dochodzimy do niedu-

żej kapliczki pw. św. Józe-

fa. Wzniesiono ją w 1909 roku 

z inicjatywy ks. L. Tunkla, pro-

boszcza pobliskiej parafi i w Ko-

chłowicach. To obiekt o ceglanych 

elewacjach i dwuspadowym dachu, 

któremu poprzez ostrołukowe okna 

i drzwi nadano neogotycki cha-

rakter. W 1942 roku przy kapli-

cy ustanowiono tzw. lokalię, co 

stworzyło argument do starania 

się o samodzielną parafi ę. Na cze-

le lokalii stanął ks. Franciszek 

Jarominek, zaś kłodnicką para-

fi ę powołano ostatecznie w 1957 

roku. Przy kaplicy znajduje się 

murowany krzyż. W jego postu-

mencie osadzono niszę, w której 

ustawiona jest fi gura św. Józefa. 

To dość nietypowe rozwiązanie, 

zazwyczaj w niszach tego typu 

osadzano fi gury Matki Boskiej. 

Figura świętego stanowi nawią-

zanie do wezwania położonej obok 

kapliczki. 

Zakamarki Kłodnicy
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3. Szkoła
Tuż przy kaplicy znajduje się 

modernistyczny budynek szkoły, 

wzniesiony w latach 1938-1941. 

Jego wyważoną architekturę pod-

kreśla wykonany z cegły cokół 

oraz ceglany fi lar podtrzymują-

cy daszek nad wejściem. Szkoła 

w Kłodnicy działała od 1908 roku, 

pierwszy budynek wzniesiony zo-

stał staraniem ks. Ludwika Tun-

kla, wspomnaniego już proboszcza 

parafi i w Kochłowicach. 

4. Modernistyczna biblioteka
Kierujemy się na wschód uli-

cą Kaczmarka. Pod numerem 38 

znajduje się budynek Miejskiej 

Biblioteki Publicznej. Wzniesiono 

go w 1933 roku. Wówczas mieści-

ła się tu siedziba Ochotniczej 

Straży Pożarnej, a w latach 1933-

1946 górne pomieszczenia należa-

ły do gminy. Obiekt ten posiada 

cechy architektury tradycyjnej, 

które przefi ltrowano przez zało-

żenia modernizmu. Do repertuaru 

form klasycznych należy zaliczyć 

kompozycję bryły, w ramach któ-

rej wyodrębniono partię cokołu 

i zwieńczenia. Ten zabieg jest 

najjaskrawszym wyróżnikiem ar-

chitektury tradycyjnej. Dopiero 

awangardowe budownictwo zerwa-

ło z wyraźnym podziałem fasad, 

traktując budynki jak jednorodne 

bryły i próbując nadać im kon-

kretny charakter poprzez upla-

stycznienie formy (cofnięcia, ry-

zality, proste wykusze, wysuwanie 

części ścian). Widać to w  bu-

dynku przy ul. Kaczmarka, gdzie 

cofnięta została partia wejścia 

głównego. Dzięki temu rozwiązaniu 

elewacja zyskała ciekawy, dyna-

miczny charakter. 

5. Kłodnicka parafi a
Za budynkiem biblioteki skręcamy 

w lewo w ulicę Sosnową i do-

chodzimy do kompleksu budynków 

parafi i pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Kościół wzniesiono 

w latach 1948-49. Nie reprezen-

tuje on konkretnego stylu, choć 

można w nim odnaleźć dalekie 

echa architektury wczesnego 

modernizmu czy nurtu Art Déco. 
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Uwagę zwraca masywna wieża, 

przykryta ciekawym dachem zło-

żonym z romboidalnych połaci. 

Warto zajrzeć do wnętrza, gdzie 

znajdują się piękne, zabytkowe 

organy. Pochodzą one z kościoła 

pw. św. Wawrzyńca w Orzeszu, do 

parafi i kłodnickiej przeniesiono 

je w 1963 roku. Wykonane zosta-

ły przez znaną na śląsku fi rmę 

„Dürschlag und Sohn” w 1888 roku. 

Prospekt, czyli frontowa ściana 

organów z widocznymi piszczałka-

mi, utrzymany został w stylu neo-

gotyckim. W sąsiedztwie świątyni 

ulokowano również dzwonnicę, 

budynek probostwa, dom kate-

chetyczny oraz dom pogrzebowy. 

Dzięki umiejętnemu wkomponowaniu 

budynków w otaczającą zieleń, 

cały teren zyskał urokliwego, 

spokojnego charakteru, a obiekty 

tworzą spójny wizualnie kompleks.

  

6. Grupa bojowa Kłodnica
Przechodzimy przez teren parafi i 

i wchodzimy na ulicę Kochłowic-

ką, którą kierujemy się na pół-

nocny wschód. Po dłuższym marszu, 

minąwszy skrzyżowanie z ulicą 

Panewnicką, po prawej stronie 

widzimy jeden ze schronów bojo-

wych, wchodzących w skład grupy 

bojowej Kłodnica Obszaru Warow-

nego „Śląsk”. Fortyfi kacje z tego 

założenia wzniesiono w 1937 

roku. Wybudowano wówczas cztery 

ciężkie schrony bojowe i jeden 

schron pozorno-bojowy. Ich czo-

łowym zadaniem była ochrona dróg 

prowadzących przez Kochłowice 

i Radoszowy do Katowic. Jednym 

ze schronów, wchodzących w skład 

grupy bojowej Kłodnica, jest 

obiekt zlokalizowany na terenie 

ogródków działkowych przy ul. 

Pomorskiej. Został on odrestauro-

wany przez Stowarzyszenie Genius 

Loci i pełni obecnie funkcję 

izby historii. Warto nadłożyć 

drogi i go obejrzeć - zachowa-

ła się w nim część wyposażenia, 

a w ramach prac remontowych na-

dano mu maskujące malowanie.

Zakamarki Kłodnicy
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Malownicze zakątki
Kuźnicy

1. Kapliczka kubaturowa
Spacer rozpoczynamy przy 

ul. Mikołowskiej. Przy budynku 

o numerze porządkowym 48 znaj-

duje się kapliczka kubaturowa - 

jedna z dwóch takich na terenie 

miasta. To niewielki obiekt 

o murowanych ścianach, przykryty 

dwuspadowym dachem z sygnaturką. 

Kapliczkę wzniesiono w miejscu 

niewielkiego cmentarza, na którym 

grzebano ofi ary epidemii chole-

ry lub tyfusu. W środku znajduje 

się obraz Matki Boskiej Często-

chowskiej, której kapliczka jest 

poświęcona.

2. Zameczek leśny
Przy ulicy Skargi 1 stoi okaza-

ły budynek dawnej restauracji 

„Zameczek leśny” (niem. „Wald-

schloss”). Obiekt wzniesiono 

na początku XX wieku w stylu 

historyzmu. Uwagę zwraca przede 

wszystkim efektowna aranżcja na-

rożnika budynku w formie wykusza 

zwieńczonego wieżyczką. Okazale 

Malownicze zakątki Kuźnicy
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opracowano również obramienia 

otworów okiennych. Warto przyj-

rzeć się szczególnie dekoracji 

okien drugiej kondygnacji - za-

znaczenie wokół nich okręgu oraz 

zastosowanie geometrycznych żło-

bień w formie odcinków przywodzi 

na myśl rozwiązania stosowane 

w secesyjnej architekturze Nie-

miec i Austrii. „Zameczek leśny” 

był przed II wojną światową miej-

scem niebywale popularnym, urzą-

dzano tutaj bale, przyjęcia oraz 

pokazy fi lmów. Po wojnie budynek 

upaństwowiono, obecnie nie pełni 

on już pierwotnej funkcji. 

Za obiektem znajduje się niewiel-

ki, przynależny do niego park. 

3. Krucyfi ks
Tuż przy przystanku, na rogu ulic 

J. Poniatowskiego i Ligockiej 

znajduje się zabytkowa kapliczka 

w formie krzyża. Wzniesiono ją 

w 1892 roku w centralnym miejscu 

osady. Warto zwrócić uwagę na 

ramiona krzyża, które opracowa-

no w kształcie trójliścia. Taka 

forma posiada głęboką symboli-

kę - stanowi odwołanie do motywu 

tzw. drzewa życia, czyli drze-

wa rosnącego w Edenie. Śmierć 

Chrystusa na krzyżu można zatem 

interpretować jako zapowiedź 

powrotu do Edenu, a jednocześnie 

symbol nowego życia, jakie dała 

jego męczeńska śmierć.

4. Nad Jamną
Skręcamy w ulicę K. Pułaskiego 

i idziemy do jej końca, wkra-

czając wkrótce na nieutwardzoną 

drogę. Tutaj możemy obrać już 

dowolną trasę, wędrując zgodnie 

z wytyczonymi szlakami lub le-

śnymi ścieżkami. To jeden 

z najpiękniejszych przyrodniczo 

obszarów Rudy Sląskiej, głównie 

za sprawą znajdującej się tutaj 

doliny potoku Jamna. Ten lewo-

brzeżny dopływ Kłodnicy posiada 

na większości swojej długości 

nieuregulowane koryto, tworzące 

malownicze meandry i rozlewiska. 

Wzdłuż doliny rośnie las 

o mieszanym charakterze, w któ-

rym przeważają sosny zwyczajne. 

Halemba
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Niedaleko znajduje się oznaczony 

kolorem niebieskim Szlak Obroń-

ców Polskiej Granicy, prowadzący 

od dzielnicy Makoszowy w Zabrzu 

do Tychów, utworzony dla upa-

miętnienia granic II Rzeczypo-

spolitej. Na tym terenie znajdują 

się także obiekty fortyfi kacyjne 

wchodzące w skład pozycji polowej 

„Nad Jamną”. Wybudowano je tuż 

przed drugą wojną światową 

w ramach realizacji umocnień Ob-

szaru Warownego „Śląsk” - pasma 

umocnień przewidzianych do obro-

ny Górnego Śląska przed możliwym 

atakiem ze strony III Rzeszy. 

Szczególnie ciekawy jest schron 

bojowy (tzw. „blokhauz”) o współ-

-rzędnych geografi cznych 

50 12.4850, 18 52.3070, uzbrojony 

w wyrzutnię rakiet oświetlających 

i rury do łączności optycznej. 

Pozycja polowa „Nad Jamną” nie 

została nigdy ukończona, 

w związku z nadejściem wojny nie 

zdążono wznieść wszystkich plano-

wanych obwarowań. Przez wzgląd na 

specyfi kę terenu, znajdującego się 

pomiędzy dwoma rzekami (Jamna 

i Kłodnica), budowa obiektów for-

tyfi kacyjnych była tutaj utrud-

niona. Podmokłe podłoże unie-

możliwiało dowolną lokalizację 

schronów. Aby poradzić sobie 

z tą przeszkodą na obydwu rze-

kach wykonano prace hydrotech-

niczne, których zadaniem było 

spiętrzenie i rozlanie wody 

w odpowiednich miejscach. 

Niestety nie zachowały się jakie-

kolwiek elementy dokumentujące te 

roboty, bowiem obiekty hydrotech-

niczne wykonane były z drewna, 

które nie przetrwało do dzisiej-

szych czasów. 

Malownicze zakątki Kuźnicy
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Wydarzeniem kluczowym dla 

rozwoju przemysłu na tere-

nie całego Górnego Śląska 

było powołanie Wyższego Urzędu 

Górniczego z siedzibą we Wrocła-

wiu, na czele którego w 1779 roku 

stanął Wilhelm Friedrich von Re-

den. Dzięki jego zaangażowaniu 

w kwestię rozwoju przemysłu na 

Górny Śląsk zaczęto sprowadzać 

nowe technologie, maszyny oraz 

wykwalifi kowaną kadrę. Również 

okoliczne rody magnackie zoba-

czyły w industrializacji regio-

nu szansę na pomnożenie swoich 

majatków. Wobec powyższego teren 

Górnego Śląska zaczął w szybkim 

tempie pokrywać się zakładami 

przemysłowymi, wśród których naj-

liczniejsze były kopalnie węgla 

kamiennego. Nie inaczej było 

w przypadku Rudy Śląskiej, gdzie 

od początku XIX wieku możemy za-

obserwować silną industrializa-

cję praktycznie wszystkich wcho-

dzących w skład miasta dzielnic.

Większość kopalń i hut pod-

legała licznym zmianom or-

ganizacyjnym. Z tego powodu 

nie sposób wymienić wszystkich 

zakładów funkcjonujących na ob-

szarze miasta na przestrzeni 200 

lat. Poniżej zaproponowane trasy 

spacerowe pozwalają na poznanie 

najważniejszych obiektów indu-

strialnych z terenu dzisiejszej 

Rudy Śląskiej.
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Rudzkie zakłady
przemysłowe

1. Szyb „Klara”
Spacer zaczynamy przy ul. Szyb 

Walenty. Znajdujemy się na tere-

nach przemysłowych, gdzie niegdyś 

umiejscowiony był trzon zakładów 

rodziny Ballestremów (kopalnia, 

elektrownia, cegielnia, koksow-

nia). Pierwszym etapem wędrówki 

są zabudowania po szybie wydo-

bywczym „Klara”. Uruchomiono go 

w 1860 roku przy ówczesnej kopal-

ni „Wolfgang”. W wyniku konsoli-

dacji i późniejszych zmian stano-

wiła ona później część jednego 

z największych i najstarszych 

zakładów wydobywczych na Ślą-

sku - kopalni „Wawel”, zamkniętej 

w 1997 roku.

2. Szyb „Mikołaj”
Kierujemy się ulicą Szyb Walenty 

na wschód, przy parkingu skręca-

my w lewo, aż dochodzimy do bram 

elektrowni oraz szybu „Mikołaj”. 

Zakład energetyczny znajdujący 

się po lewej stronie, został za-

inicjowany w 1912 roku. Nieco 

w głębi, po prawej, widzimy za-

budowania po uruchomionym w 1913 

roku szybie. W tle znajduje się 

budynek nadszybia i zachowana 

wieża wyciągowa. W sąsiadującym 

z nim budynku maszynowni za-

chowała się maszyna wyciągowa 

szybu z kołem zamachowym wraz 

z elementami systemu napędowego 

i przetwornicami.

Rudzkie zakłady przemysłowe



130

  

3. Koksownia i cegielnia
Wracamy na ulicę Szyb Walenty 

i kierujemy się do ulicy 1 Maja. 

Warto wspomnieć, że na terenie, 

który przemierzamy, znajdowała 

się kiedyś największa na Górnym 

Śląsku koksownia, wybudowana 

w 1913 roku. Od 1932 roku dyrek-

torem tego zakładu był profesor 

Błażej Roga. Prowadząc doświad-

czenia w rudzkiej koksowni 

opracował on metodę oznacza-

nia zdolności spiekania węgla, 

którą stosowano potem zarówno 

w kraju, jak i za granicą. Do 

dzisiaj wskaźnik ten nosi nazwę 

liczby Rogi. Przy ulicy 1 Maja, 

w miejscu, gdzie obecnie znajdują 

się ronda turbinowe oraz budynek 

supermarketu, istniała kiedyś 

jedna z najstarszych cegielni na 

Górnym Śląsku. Została założona 

przez rodzinę Ballestremów w 1817 

roku pod nazwą „Carl Emanuel 

Ziegelei”. Z wyprodukowanych tu 

cegieł wybudowano praktycznie 

wszystkie zakłady przemysłowe, 

osiedla i budynki użyteczności 

publicznej, które powstały 

w okolicy. 

4. Kolonia „Carl Emanuel”
Przy skrzyżowaniu ulicy 1 Maja 

z ulicą Zabrzańską znajduje się 

kolonia robotnicza „Carl Emanu-

el”. Architektem odpowiedzialnym 

za projekt obiektów powstałych po 

1909 roku jest Hans von Poell-

nitz, ściśle współpracujący 

z fundatorami - rodziną Bal-

lestremów. Ostatni etap rozbu-

dowy osiedla to lata 1918-1922. 

Szczególnie malowniczo prezentuje 

się narożny budynek, z nieszablo-

nowo opracowaną klatką schodową 

w formie półbaszty. W dziedzińcu 

pomiędzy domami zachowany został 

jeden z historycznych budynków 

gospodarczych, które niegdyś 

zajmowały całą tę przestrzeń.

5. Symboliczny wagonik
Kierujemy się ulicą Wolności na 

północ. Po kilkuminutowym spa-

cerze docieramy do niewielkiego 

skweru z niezwykłym pomnikiem 

w kształcie kopalnianego wa-

gonika. To symboliczny obiekt, 

który według tradycji wyjechał 

z ostatnią partią urobku z rudz-

kiej kopalni „Wawel”, jednej 

z najstarszych kopalni węgla ka-

miennego w Europie.

6. „Kościelna-Staszica”
Nadal idziemy na północ i po 

chwili docieramy do zabudowań 

kolonii robotniczej „Kościelna-

-Staszica”. Rozciągają się one po 

naszej prawej i lewej stronie. 

Kolonia powstawała w kilku eta-

pach w latach 1910-1922 i prze-

znaczona była dla pracowników 

kopalń należących do rodziny 

Ballestremów. Autorem projektów 

był Hans von Poellnitz. Kompleks 

mieszkaniowy został zlokalizowa-

ny na obszarze pomiędzy kościołem 

Rudzki industrial
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pw. Matki Bożej Różańcowej oraz 

szkołą średnią przy ul. A.

Mickiewicza. Pomimo budowy 

w kilku etapach, budynki wcho-

dzące w skład kolonii tworzą 

jednolitą całość, zarówno pod 

względem urbanistycznym, jak 

i architektonicznym. 

7. Fabryka margaryny
Nadal idziemy ulicą Wolności do 

skrzyżowania z ulica Piastowską. 

Po prawej stronie widzimy monu-

mentalny gmach dawnej fabryki 

margaryny. Ten potężny budynek 

został rozbudowany dla zakładów 

Fett und Margarinewerke w 1923 

roku na bazie dawnej rzeźni.

8. Szyb „Franciszek”
Idziemy ulicą Piastowską. Prze-

chodzimy pod wiaduktem kolejowym 

i zaraz za nim skręcamy w prawo. 

Wchodzimy na teren dawnego szybu 

„Franciszek”, należącego do daw-

nej kopalni „Brandeburg”. Wydrą-

żono go w 1857 roku i wyposażono 

w maszynę parową oraz urządzenia 

umożliwiające załadunek węgla 

bezpośrednio do wagonów kolejo-

wych. Oprócz nadszybia z wieżą 

wyciągową zachował się, znajdują-

cy się naprzeciw, budynek straży 

pożarnej. Ten ostatni jest szcze-

gólnie wart uwagi, przez wzgląd 

na wieżę obserwacyjną umiesz-

czoną w jednym z narożników. 

Posiada ona ciekawe historyzujące 

dekoracje. W latach 30-tych XX 

wieku obszar szybu włączono do 

skonsolidowanej wówczas kopalni 

„Walenty-Wawel”. W tym miejscu 

kończymy nasz spacer. Wytrwali 

mogą poeksplorować teren wokół 

szybu. Jeśli skierujemy się leśną 

dróżką na wschód, dojdziemy do 

budynku mieszkalnego przy ulicy 

Szyb Bartosza. Po drodze miniemy 

również szczątki dawnych zabu-

dowań kopalnianych, m.in. szybów 

wydobywczych - „Johann” i „Bap-

tist”. 

Rudzkie zakłady przemysłowe
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Wokół koksu, cynku
i węgla

1. Kopalnia „Karol”
Historia działającej do lat 70-

tych XX wieku kopalni „Karol” 

jest częściowo związana z posta-

cią Karola Goduli. Jak zostało 

wspomniane, Godula gromadził 

różne włości, aby tworzyć na 

ich terenie zakłady przemysło-

we. Nie inaczej było z wyku-

pionym w 1826 roku Orzegowem, 

gdzie dwa lata później uruchomił 

pierwszą własną kopalnię wę-

gla kamiennego „Orzegów”. Jako 

samodzielny zakład działała ona 

do 1878 roku, gdy włączono ją do 

kopalni „Paulus-Hohenzollern”. 

Kiedy po plebiscycie z 1921 roku 

nastąpił podział Górnego Śląska, 

kopalnię tę podzielono na cztery 

nowe zakłady - „Paweł”, „Got-

thard”, „Hohenzollern” i „Grafi n 

Johanna”. „Gotthard”, z głównym 

szybem wydobywczym o tej samej 

nazwie (w języku polskim obowią-

zywała nazwa „Jurand”), stała się 

podwaliną dla późniejszej kopal-

ni „Karol”, której ostatnie zabu-

dowania możemy właśnie oglądać. 

Zaraz przy budynku zlokalizowa-

nym pod adresem Kopalnia Karol 2 

znajduje się historyczne wejście 

na teren zakładu. Dalej widzi-

my nieliczne zachowane obiekty 

zakładowe. Część z nich została 

przebudowana i zmieniła spo-

sób użytkowania. W jednej z hal 

ustawiona jest zabytkowa parowa 

maszyna wyciągowa „Jurand”, za-

instalowana tam w 1886 roku.

2. Koksownia „Orzegów”
Wracamy na ulicę Orzegowską 

i kierujemy się na wschód, do-

chodzimy do jej końca i skręcamy 

w lewo w ulicę kard. A. Hlonda. 

Idziemy na północ w dół ulicy 

Hlonda. Za budynkiem o numerze 

45 skręcamy w lewo i wchodzimy 

na teren dawnej koksowni „Orze-

gów”. Została ona założona w 1903 

roku w następstwie odkrycia 

Wokół koksu, cynku i węgla
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w sąsiadującej kopalni „Gotthard” 

(później „Karol”) węgla koksują-

cego. W wyniku obróbki cieplnej 

takiego węgla powstaje koks - 

produkt o lepszych parametrach 

spalania niż węgiel kamienny, 

stosowany głównie w hutnictwie. 

Koksownia należała do Górnoślą-

skich Zakładów Koksowniczych 

i Fabryk Chemicznych w Zabrzu. 

Wyłączono ją z funkcjonowania 

w roku 1976. Zachowana część 

zakładu składa się z budynku 

wieży węglowej, cylindrycznego 

zbiornika smoły oraz ciągu komór 

pierwszej baterii koksowniczej 

wraz z drogą dojazdową. Jest to 

ostatni a zarazem najstarszy tego 

typu obiekt na terenie naszego 

kraju, będący świadectwem rozwoju 

technologicznego przeróbki węgla 

kamiennego. Od 2018 roku trwają 

prace, związane z rekultywacją 

tego obszaru, współfinansowane ze 

środków europejskich.

3. Huta Karola Goduli
Wracamy na ulicę kard. A. Hlonda 

i idziemy nią aż do skrzyżowania 

z ulicą Joanny, skręcamy w lewo, 

a za budynkiem szkoły skręcamy 

w prawo w ulicę Starą. Stanowiła 

ona zaczątek osady godulskiej, 

tutaj bowiem w 1855 roku urucho-

miono hutę cynku „Godulahütte”. 

Wokół zakładu wkrótce powsta-

ły baraki dla robotników, które 

w miarę upływu lat przebudowy-

wano na murowane domy. Po prawej 

stronie pod numerem 2 znajduje 

się budynek dawnego zarządu huty 

cynku, a dalej część zachowanej 

zabudowy mieszkaniowej. Inicjato-

rem zakładania rudzkich cynkowni 

był przemysłowiec Karol Godula. 

To dzięki jego namowom rodzina 

Ballestremów uruchomiła pierw-

szą na tych terenach hutę cynku 

„Karol”. Godula również  plano-

wał budowę cynkowni. Zamierzenia 

te przerwała jego śmierć w 1848 
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roku. Prace nad powołaniem zakła-

du do życia dokończył jego radca 

prawny - Ludwik Scheffl  er.

4. Kopalnia „Paweł”
Ruszamy na południe ulicą Starą. 

Po dłuższym marszu docieramy do 

jej połączenia z ulicą Pawła. 

Skręcamy w prawo i znajdujemy 

się na terenie nadanej w 1842 

roku kopalni „Paulus”. Jej główne 

szyby wydobywcze to „Godulla” 

(późniejszy „Paweł I”), „Schaf-

fgotsch” („Paweł II”) oraz „Zofi a” 

(położona na terenie zwanym 

potocznie „Starą Maszyną”). W po-

bliżu kopalni w latach 1890-1900 

oraz 1910-1920 wybudowano domy 

przeznaczone dla jej pracowników. 

Zaraz przy skrzyżowaniu z ulicą 

Starą widzimy niewielki jedno-

kondygnacyjny budynek z cegły 

- to dawna brama do kopalni. Po 

drugiej stronie ulicy stoi z ko-

lei nieduży cylindryczny obiekt 

- jest to mini bunkier, przewi-

dziany najprawdopodobniej dla 

obrońców zakładu. Można przy-

puszczać, że został wybudowany 

tuż przed lub w trakcie II wojny 

światowej. Idziemy dalej uli-

cą Pawła, po obu stronach drogi 

znajdują się zabudowania 

należące kiedyś do kopalni. Nie-

które zachowały swoją historyczną 

formę, inne przerobiono, otynko-

wano lub zupełnie zatracono ich 

pierwotny charakter. Kopalnia 

„Paweł” funkcjonowała samodziel-

nie do 1971 roku, kiedy to zosta-

ła połączona ze znajdującą się na 

terenie dzielnicy Ruda kopalnią 

„Wawel”. W tym miejscu kończymy 

spacer.

Wokół koksu, cynku i węgla
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Kopalnie, huty
i ich zaplecze

1. Osiedle „Kaufhaus”
Pierwszym przystankiem w naszej 

wędrówce jest osiedle robotnicze 

„Kaufhaus”, wybudowane dla pra-

cowników znajdującej się naprze-

ciw huty „Pokój”. Osiedle powsta-

wało etapami w latach 1854-1924. 

Swoją nazwę zawdzięcza znajdu-

jącemu się przy ul. P. Niedur-

nego 99 budynkowi domu towaro-

wego (z niemieckiego Kaufhaus). 

Wzniesiono go w 1904 roku w stylu 

wczesnego modernizmu. Stanowi on 

jeden z pierwszych domów towaro-

wych na terenie Europy. 

W ramach zwiedzania warto zaj-

rzeć na ulicę Podgórze. Wybudowa-

ne tutaj domy powstały w latach 

1903-04 i posiadają interesują-

cą dekorację architektoniczną. 

Pięknie prezentuje się również 

ciąg kamienic ulokowanych wzdłuż 

krzywizny ulicy P. Niedurnego. 

2. Huta „Pokój”
Naprzeciw osiedla „Kaufhaus”, po 

drugiej stronie ulicy Niedurne-

go, znajdują się zabudowania huty 

„Pokój”. Została założona w 1840 

roku przez kupców Dawida Löwen-

felda, Moritza Friedländera 

i Szymona Löwi pod nazwą „Frie-

dens Eisenhütte”. Dynamiczny roz-

wój przedsiębiorstwa sprawił, że 

wkrótce stało się ono największym 

tego typu zakładem w okolicy. 

W 1871 roku huta została prze-

jęta przez koncern „Oberbedarf” 

(„Oberschelsische Eisenbahn Be-

darfs Aktien Gesellschaft”), po-

wiązany z rodziną Ballestremów. 

W 1907 roku zakład posiadał już 

6 wielkich pieców. To w tym miej-

scu Tadeusz Sendzimir uruchomił 

pierwszą walcarkę blachy na zimno 

swojego pomysłu. Innowacyjność 

opracowanego przez niego procesu 

polegała na walcowaniu blachy 

z równoczesnym jej rozciąganiem. 

Pomysł Sendzimira przyjął się na 

całym świecie, wynalazcy przy-

niósł sławę i umożliwił błysko-

tliwą karierę. W latach powo-

jennych nowobytomska huta była 

największym zakładem metalur-

gicznym w Polsce. Warto zwrócić 

uwagę na znajdujący się tuż przy 

wiadukcie budynek portierni tzw. 

Kopalnie, huty i ich zaplecze
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bramy II. Wybudowano ją w 1908 

roku, w czasach świetności huty. 

Kolejnym obiektem, obok które-

go nie sposób przejść obojętnie, 

jest tzw. Wielki Piec. Znajduje 

się on w narożniku zakładu, tuż 

przy głównym wejściu. Został on 

wybudowany w 1968 roku. Aby nie 

przerywać procesów produkcji, 

piec wzniesiono obok jego po-

przednika. W obecną lokalizację 

przeniesiono ukończone urządze-

nie. Moment przesuwania pieca 

uwieczniła nawet Polska Kronika 

Filmowa. Obiekt wygaszono w 2005

roku. Do dziś zachowała się cała 

jego konstrukcja. Stanowi on 

jeden z najbardziej charaktery-

stycznych elementów krajobrazu 

miasta. Jest jedynym tego typu 

zachowanym obiektem na terenie 

całego województwa śląskiego.

3. Wieża wodna
U zbiegu ulicy P. Niedurnego 

z ulicami Czarnoleśną, Pokoju 

i Chorzowską znajduje się wysoki 

budynek wieży wodnej. Została ona 

wzniesiona na początku XX wieku 

w celu zapewnienia wody zlokali-

zowanym w sąsiedztwie osiedlom. 

W górnej kondygnacji znajduje się 

zbiornik na wodę o pojemności 600 

m sześciennych.

4. Kopalnia „Pokój”
Zmierzamy ulicą P. Niedurnego 

w kierunku południowym. Za 

ostatnimi domami mieszkalny-

mi rozpoczyna się teren kopalni 

„Pokój”. Zakład założono w 1902 

roku z połączenia trzech pól wy-

dobywczych - „Friedrich Wilhelm”, 

„Saara I” i „Eintracht”. Głównymi 

szybami były wówczas drążone od 

1899 roku szyby „Anna” i „Maria”, 
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które nie przetrwały do dnia 

dzisiejszego. Kopalnia należała 

do spółki „Oberbedarf”, związanej 

z rodziną Ballestremów. W 1931 

roku przeszła do Rudzkiego Gwa-

rectwa Węglowego. Powiększono ją 

w 1968 roku poprzez przyłączenie 

pobliskiej kopalni „Wanda-Lech”, 

a w roku 1995 scaloną ją z likwi-

dowaną wówczas kopalnią „Wawel”. 

Nad całością zakładu góruje beto-

nowy szyb „Wanda”.

5. Szyb „Andrzej”
Mijamy zabudowania kopalni „Po-

kój” i wchodzimy w ulicę Odro-

dzenia. Kierujemy się nią aż do 

wysokości przystanku tramwajowo-

-autobusowego Wirek-Odrodzenia. 

Skręcamy w lewo i dochodzimy do 

Szybu „Andrzej”. Wydrążono go ok. 

1870 roku jako szyb wydobywczy 

kopalni „Gottessegen” (póź-

niej „Błogosławieństwo Boże”). 

Pierwotnie wieża była budowlą 

w zwartym kompleksie głównych 

obiektów produkcyjnych kopal-

ni - przylegała do niej maszy-

nownia i sortownia. Dawna nazwa 

szybu - „Achenborn” - wzięła się 

od nazwiska dyrektora kopalni - 

Adolfa Achenborna. Szyb pracował 

do końca lat 60-tych XX wieku.

6. Kolonia „Ficinus”
Wracamy na ulicę Odrodzenia, by 

skręcić w ulicę Katowicką, a po-

tem w prawo - w 1 Maja. Po chwili 

marszu docieramy do zabudowań 

kolonii robotniczej „Ficinus”. 

To zespół 16 budynków uloko-

wanych wzdłuż ulicy P. Kubiny, 

wzniesionych w latach 1860-67 

dla robotników kopalni „Got-

tessegen”. Składa się ze skrom-

nych, dwukondygnacyjnych domów, 

uzupełnionych w drugiej linii 

zabudowy o obiekty gospodarcze. 

Budynki wymurowano z naturalnego 

kamienia - piaskowca, co stano-

wi rzadkość na terenie Górnego 

Śląska. Kolonia znajduje sie na 

Szlaku Zabytków Techniki Woje-

wództwa Ślaskiego, a w czerwcu 

każdego roku na jej terenie od-

bywa się Industriada. 

Kopalnie, huty i ich zaplecze
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Kopalnia Bielszowice

1. Dawna dyrekcja
Spacer rozpoczynamy w centrum 

dzielnicy Bielszowice przy ulicy 

E. Kokota. Naprzeciw bramy do 

kopalni, znajduje się budynek 

dawnej dyrekcji tego zakładu 

(Kokota 168). To trzykondygna-

cyjny masywny obiekt o wyjąt-

kowo ciekawym portalu. Jest on 

zwieńczony tympanonem w formie 

wklęsło-wypukłego łuku, którego 

pole wypełniono wywodzącym się 

z baroku ornamentem chrząst-

kowo - małżowinowym. Aby pod-

kreślić dekoracyjny charakter 

portalu wysunięto go delikatnie 

względem lica muru i wykończono 

u samej góry trójkątnym naczół-

kiem. W jego centrum umieszczona 

została płaskorzeźba, przedsta-

wiająca symbole górnictwa.

2. Kopalnia Bielszowice
Naprzeciw budynku dawnej dy-

rekcji znajdują sie zabudowania 

Kopalni Węgla Kamiennego „Ruda” 

(wcześniej „Bielszowice”). Zakład 

ten został wybudowany w latach 

1896-1904 przez skarb państwa 

pruskiego. W jego skład wchodziły 

wówczas obszary kopalni „Guido” 

i „Gewalt” oraz liczne pola gór-

nicze, m.in. „Królowa Luiza”. Po 

uruchomieniu kopalnia posiadała 

pełną infrastrukturę oraz dwa 

działające szyby. Gdy w 1922 roku  

nastąpił podział Górnego Śląska, 

od kopalni odłączono szyby znaj-

dujące się na terenie Niemiec. 

Reszta zakładu została przekaza-

na w dzierżawę polsko-francuskiej 

spółce „Skarboferm”. Warto wspo-

mnieć, że powstała ona na mocy 

porozumienia, które obligowało 

stronę francuską do wsparcia 

fi nansowego wojny polsko-bolsze-

wickiej oraz poparcia Rzeczypo-

spolitej w kwestii przyłączenia 

Górnego Śląska. W zamian za to 

Polacy zdeklarowali się eksplo-

atować górnośląskie złoża węgla 

kamiennego na spółkę z Francuza-

mi. Po wybuchu II wojny światowej 

kopalnia znów znalazła się pod 

Kopalnia Bielszowice
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jurysdykcją Niemiec i zmieniła 

nazwę na „Rheinbabenschächte”. 

W 1976 roku połączono „Bielszowi-

ce” z kopalnią „Zabrze” w jedno 

przedsiębiorstwo o nazwie „Za-

brze”. Taki obrót spraw nie po-

dobał się górnikom, którzy w ra-

mach strajku w 1983 roku zażądali 

zmiany nazwy na „Zabrze-Bielszo-

wice”. W 1997 roku, po likwidacji 

zabrskiego fragmentu kopalni, 

wrócono do nazwy „Bielszowice”. 

Obecne wydobycie prowadzone jest 

na terenie trzech miast - Rudy 

Śląskiej, Zabrza i Mikołowa. Ko-

palnia posiada aktualnie osiem 

szybów, w tym trzy wentylacyjne, 

dwa wydobywcze i trzy materia-

łowe. Najciekawszym i najcenniej-

szym budynkiem na jej terenie 

jest znajdujący się naprzeciw 

wejścia głównego gmach sali 

zbornej, łaźni i szatni łańcusz-

kowej. Wzniesiony w latach 1905-

1906 obiekt został zaprojektowany 

przez budowniczego królewskie-

go Hemmana. Charakterystycznym 

elementem jest wieża zegarowa 

przykryta spłaszczonym hełmem 

opartym o ośmioboczną podstawę. 

Wewnątrz budynku zachowała się 

piękna drewniana boazeria z mo-

tywem dębowych liści i rozbudo-

waną emporą. Ciekawy wizualnie 

jest również masywny budynek 

ciepłowni, zlokalizowany tuż przy 

ulicy E. Kokota na wschód od sali 

zbornej. Jego prosta tynkowa-

na elewacja zyskała niesamowity 

nowoczesny wygląd poprzez dzie-

lące ją długie pasy niewielkich 

okienek. W tle możemy zauważyć 

kopalniane szyby - najstarsze 

z nich to te, które mają widoczne 

koła zamachowe. Sylwetka bielszo-

wickiego zakładu to jeden z naj-

bardziej charakterystycznych 

elementów pejzażu Rudy Śląskiej. 

Jest ona doskonale widoczna 

z biegnącej nieopodal autostra-

dy A4.

3. Osiedle robotnicze
Sprzed zabudowań związanych 

z kopalnią kierujemy się w stronę 

ulicy ks. J. Niedzieli i podążamy 

nią aż do skrzyżowania 

z ulicą Na Piaski. Tutaj po na-

szej prawej stronie umiejscowione 

jest niewielkie osiedle robot-

nicze. Składa się ono z sześciu 

budynków ulokowanych wzdłuż 

ul. ks. J. Niedzieli. Zostało wy-

budowane dla pracowników dozoru 

technicznego pobliskiej kopalni 

ok. 1905 roku. Obiekty mają zróż-

nicowaną formę dzięki zastosowa-

niu zindywidualizowanego detalu 

architektonicznego i różnorod-

nych form dachów. Budynki posia-

dają tynkowano-ceglane elewacje. 

Partie poddasza i szczyty budyn-

ków wykonano przy użyciu elemen-

tów drewnianych w tzw. konstruk-

cji szachulcowej. 

Rudzki industrial
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Śladami 
sławnych postaci

Ruda Śląska to nie tylko bu-

dynki czy zakłady przemy-

słowe - to przede wszystkim 

ludzie. Bohaterami ostatnich tras 

spacerownika są ważne postacie 

i rody związane z miastem. To 

osoby, dzięki których zaangażo-

waniu rozkwitały poszczególne 

dzielnice Rudy Śląskiej.

Obszar dzisiejszego miasta 

można podzielić w zasa-

dzie na trzy strefy wpły-

wów - północne dzielnice (Orze-

gów, Godula i Chebzie) to tereny, 

którym uwagę poświęcała rodzina 

Schaff gotschów, centralna część 

(przede wszystkim dzielnica Ruda) 

to obszar działalności rodziny 

Ballestremów, natomiast połu-

dniowe dzielnice miasta (Wirek, 

Kochłowice, Bykowina i Halem-

ba) to z kolei okręg władania 

rodziny Donnersmarcków. Obecność 

tych rodów na ziemiach należą-

cych obecnie do miasta odci-

snęła ogromne piętno w postaci 

niezliczonych fundacji budynków 

użyteczności publicznej, obiek-

tów sakralnych, osiedli ro-

botniczych, a przede wszystkim 

zakładów przemysłowych, stano-

wiących centralną oś rozwojową 

poszczególnych osad. Do dzisiaj 

zachowało się wiele z nich. Prze-

gląd miejsc, z nimi związanych, 

stanowi ostatni rozdział niniej-

szego spacerownika.

Śladami 
sławnych postaci
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Karol
Godula

Karol Godula to jedna 

z najważniejszych postaci 

związanych z Rudą Śląską. 

Urodził się w Makoszowach w 1781 

roku, do Rudy przeniósł się 

w roku 1801, by rozpocząć pracę 

dla hrabiego Karola Ballestrema. 

W 1809 roku otrzymał tytuł Amt-

manna, czyli ekonoma, a po pięciu 

latach został głównym ekonomem 

(Oberamtmann) dóbr hrabiego. 

Godula jako bystry obserwa-

tor mechanizmów ekonomicz-

nych oraz naoczny świadek 

rozwoju przemysłu, szybko wpadł 

na pomysł pomnożenia majątku 

hrabiego poprzez założenie huty 

cynku. Hutnictwo cynku było na-

der dochodową gałęzią przemysłu, 

metal ten mógł zastępować bar-

dziej defi cytowe i droższe żelazo. 

Nadanie dla zorganizowanej 

przez Godulę huty „Ka-

rol” uzyskano w 1812 roku. 

Zakład szybko dostarczył hrabie-

mu znacznych zysków, za co ten 

uhonorował Karola Godulę, dając 

mu część udziałów huty. Od tego 

momentu Godula rozpoczął budowę 

swojej słynnej fortuny. W dniu 

jego śmierci, w 1848 roku, jego 

majątek liczył blisko 2 miliony 

talarów, co z jego spadkobier-

czyni - Joanny Gryzik - uczyniło 

najbogatszą na Śląsku kandydatkę 

do małżeństwa.
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Śladami
Karola Goduli

1. Dom Goduli
Pierwszym przystankiem na naszej 

trasie będzie miejsce osobli-

we, bo takie, którego w gruncie 

rzeczy nie ma. Mowa tu o słyn-

nym domu Karola Goduli, w którym 

przemysłowy magnat rezydował aż 

do śmierci. Według tradycji li-

terackiej i historycznej, Godula 

mieszkał w niewielkim domku, 

położonym na terenie rudzkiego 

folwarku, tuż obok zamku Bal-

lestremów. Obiekt wzniesiono 

najpewniej z kamienia polnego, 

przykryto charakterystycznym ła-

manym dachem polskim, a od stro-

ny północnej dostawiono drew-

nianą werandę. W legendy obrosło 

przywiązanie Goduli do swojego 

domostwa - mimo, iż z biegiem 

lat stał się on człowiekiem 

niezwykle majętnym, posiadają-

cym swój własny, wyremontowany 

pałac w Szombierkach, nigdy nie 

wyprowadził się z rudzkiej chaty. 

Ten niecodzienny fakt przypisy-

wano różnym okolicznościom - od 

istnienia tajnego laboratorium, 

które w tym miejscu miał prowa-

dzić Godula i zamieniać tam 

cynk w złoto, po obecność enigma-

tycznego tunelu, łączącego jego 

dom z Biskupicami, gdzie rzekomo 

ukryta została część jego mająt-

ku. Faktem jest, że czy to przez 

sentyment czy po prostu z wy-

gody, król cynku mieszkał w tym 

skromnym budynku do końca swych 

dni. Budowla ta nie zachowała się 

niestety do dnia dzisiejszego, 

w latach 60-tych XX wieku została 

opuszczona, zaniedbana, aż w koń-

cu uległa destrukcji. Obecnie 

możemy zobaczyć jedynie odkopane 

fragmenty murów przyziemia oraz 

piwnic, znajdujące się tuż obok 

ruin rudzkiego zamku, w sąsiedz-

twie krzyża, zlokalizowanego przy 

przystanku autobusowym na ulicy 

W. Bujoczka. Pikanterii całej 

sprawie związanej z siedzibą Go-

duli dodaje fakt, że według naj-

nowszych badań terenowych, dom, 

który wedle ikonografi i funkcjo-
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nował od lat jako domek Goduli, 

tak naprawdę nim nie był. Aby 

rozstrzygnąć sprawę potrzebne 

są na pewno odpowiednie bada-

nia archiwalne i archeologiczne. 

Zainteresowani tą kwestią mogą 

natomiast sięgnąć po książkę 

„Godulowe silva rerum”, wydaną 

w 2014 roku w Rudzie Śląskiej. 

Tuż obok ruin rzekomego domu Go-

duli znajduje się dąb szypułkowy, 

nazwany z racji miejsca, w którym 

rośnie Dębem Goduli. Niestety nie 

pamięta on czasów „króla cynku”. 

Jego wiek szacowany jest na około 

100 lat.

2. Kolonia „Karol”
Sprzed domu Goduli ruszamy 

do ulicy Wolności, a dalej do 

Piastowskiej. Podążamy nią do 

skrzyżowania z ulicą J. Matejki, 

w którą skręcamy i idziemy nią 

do połączenia z Orzegowską a po-

tem dalej na północ. W miejscu, 

gdzie ulica Orzegowska skręca 

na wschód, kierujemy się w lewo 

w stronę osiedla robotniczego. 

To tzw. kolonia „Karol” czy też 

„Karckolonija” - zespół domów 

wybudowanych dla robotników huty 

cynku „Karol”. Budynki usytuowa-

ne są wzdłuż ulic B. Głowackiego, 

F. Wyleżoła, Wandy i J. Kiliń-

skiego. Te, które obecnie oglą-

damy były budowane od lat 60-tych 

XIX wieku, czyli już po śmierci 

Karola Goduli. Należy wspomnieć 

o nich jednak przez fakt, że sta-

nowiły one zaplecze dla robotni-

ków pracujących w hucie, wznie-

sionej z jego inicjatywy. Kolonia 

ta stanowi przykład dość dobrze 

zachowanego kompleksu urbani-

stycznego, z utrzymanymi do dziś 

niektórymi z pomieszczeń gospo-

darczych. Warto zajrzeć na ulicę 

F. Wyleżoła i obejrzeć panoramę, 

która roztacza się za zabudowa-

niami od strony północnej. 

3. Ulica Goduli
Wracamy na ulicę Orzegowską, 

skręcamy w ulicę kard. A. Hlonda, 

a następnie w Joanny i kieru-

jemy się na wschód. Dochodzi-

my do ulicy K. Goduli, będącej 

główną arterią dzielnicy o tej 

samej nazwie. Tutaj znajdują się 

budynki ufundowane przez spadko-

bierczynię „króla cynku” - Joan-

nę Gryzik, po mężu Schaff gotsch, 

która przez całe życie wspierała 

fi nansowo tę osadę. Po wschodniej 

stronie ulicy widzimy m.in. bu-

dynek pierwszej godulskiej szkoły 

(nr 26), piękny neogotycki gmach 

szpitala (nr 24) oraz ufundowa-

ny przez Schaff gotschów kościół 

pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. 

Warto zajrzeć do wnętrza i odszu-

kać witraż ilustrujący alegorię 

Miłosierdzia Bożego. Przedstawio-

no tam m.in. hrabiostwo Schaf-

fgotschów oraz pracowników ich 

zakładów, w tle widać natomiast 

kominy i szyb kopalni „Paweł”.

4. Huta cynku
Przechodzimy na ulicę Starą, 

która stanowiła zaczątek osady 
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godulskiej, tutaj bowiem w 1855 

roku uruchomiono hutę cynku „Go-

dulahütte”. Wokół zakładu wkrótce 

powstały baraki dla robotników, 

które w miarę upływu lat były 

wymieniane na murowane domy. 

Po prawej stronie pod numerem 

2 znajduje się budynek dawnego 

zarządu huty cynku, dalej część 

zachowanej zabudowy mieszkanio-

wej. To kolejne miejsce, które 

powstało po śmierci Karola Godu-

li, wiadomo jednak, że planował 

on realizację tej inwestycji. 

Prace dokończył jego radca prawny 

- Ludwik Scheffl  er.

5. Dworzec w Chebziu
Ulicą Starą idziemy do skrzyżo-

wania z ulicą Pawła, a potem 

w stronę ulicy K. Goduli. Na-

stępnie odbijamy na południowy 

wschód w ulicę Dworcową. Prze-

chodzimy pod wiaduktem i po 

kilku chwilach marszu docieramy 

do budynków zespołu stacyjnego 

w Chebziu. Z miejscem tym wiąże 

się jedna z licznych legend na 

temat Karola Goduli. W 1846 roku, 

z okazji otwarcia linii kolejo-

wej na trasie Opole-Mysłowice, 

przez Chebzie przejeżdżał pociąg 

z królem Fryderykiem Wilhelmem 

IV na pokładzie. Godula oczeki-

wał króla na przystrojonym na 

tę okoliczność dworcu w asyście 

orkiestry i załóg swoich zakła-

dów. Pociąg jednak nie zatrzymał 

się, a władca nie raczył nawet 

spojrzeć przez szybę wagonu. Go-

dula, potraktowawszy to zdarze-

nie jako olbrzymi afront, miał 

podobno wyłożyć podłogę swojego 

mieszkania talarami z podobiz-

ną króla skierowaną do góry, 

tak żeby móc po niej chodzić. 

Wydarzenie to najprawdopodobniej 

nie miało miejsca, jednak rzuca 

ono światło na to, jak traktowa-

no Karola Godulę - arystokracja 

nim gardziła, jako dorobkiewi-

czem z gminu, natomiast ludzie 

niższego pochodzenia przypisywa-

li zdobycie przez niego fortuny 

paktowi z samym diabłem. W tym 

miejscu kończymy nasz spacer. 

Warto poświęcić chwilę 

na rozmyślania o królu cynku, 

bez którego rozwój odwiedzo-

nych przez nas dzielnic, czyli 

Rudy, Orzegowa, Goduli i Chebzia, 

z pewnością nie przebiegłby tak 

dynamicznie.
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Rodzina
Schaff gotschów

Działalność Joanny i Han-

sa Ulricha von Schaff gotsch 

wywarła ogromny wpływ na 

północne dzielnice Rudy Śląskiej 

- Godulę, Orzegów i Chebzie. 

Ich liczne fundacje były możli-

we dzięki pokaźnemu majątkowi, 

jaki hrabina Joanna otrzymała po 

śmierci Karola Goduli.

Urodzona w 1842 roku jako 

Joanna Gryzik (Grycik, 

Gryczik) w robotniczej ślą-

skiej rodzinie, osierocona przez 

ojca i opuszczona przez matkę, 

zyskała sobie wielką sympatię 

Karola Goduli, który postano-

wił zaopiekować się dziewczyn-

ką. Przed śmiercią w 1848 roku 

zdążył spisać testament, w którym 

praktycznie wszystkie swoje dobra 

przepisał małej Joasi. Tak naro-

dziła się legenda „śląskiego Kop-

ciuszka” - ubogiej dziewczynki, 

która dzięki hojności bogatego 

samotnika zyskała szansę 

na wspaniałe życie. 

W 1858 roku Joanna wyszła za mąż za hrabiego Han-

sa Ulricha von Schaff got-

scha, uzyskawszy uprzednio tytuł 

szlachecki z rąk króla Frydery-

ka Wilhelma IV. Schaff gotschowie 

dbali o rozwój swych majątków, 

pomnażając fortunę zostawioną 

przez Karola Godulę niemal pię-

ciokrotnie.

Rodzina
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Śladami
Schaff gotschów

1. Kościół w Orzegowie
Spacer rozpoczynamy przed ko-

ściołem pw. św. Michała Archa-

nioła w Orzegowie. Wcześniej 

istniała w tym miejscu mniejsza 

świątynia, pod budowę której Jo-

anna i Hans Ulrich von Schaff got-

sch podarowali teren w 1894 roku, 

wykładając jednocześnie 30 000 

marek. W związku ze zwiększającą 

się liczbą ludności, świątynia 

okazała się być niewystarczają-

ca, dlatego postanowiono o jej 

rozbudowie. Została ona przepro-

wadzona w latach 1909-1911 według 

projektu katowickiego architek-

ta Maksymiliana Giemzy, również 

przy fi nansowym wsparciu Schaf-

fgotschów. Zastosowanie uskoko-

wych portali, otworów zamknię-

tych pełnym łukiem oraz masywu 

wieżowego pozwala łączyć ten 

obiekt ze stylem neoromańskim. 

Bardzo ciekawa jest zastosowa-

na tu forma zdobienia elewacji, 

wydobyta jedynie poprzez ułoże-

nie cegieł w różnorodne, geome-

tryczne wzory. To rzadka praktyka 

- nawet proste, ceglane elewacje 

kościołów powstałych w tamtym 

czasie są zazwyczaj zdobione po-

przez użycie kamiennych detali, 

szkliwionych cegieł czy bielonych 

blend. Wnętrze zostało cieka-

wie podzielone na strefy poprzez 

użycie arkad w miejscu złącze-

nia nawy z transeptem oraz pod 

chórem. Interesujące są dekora-

cje kapiteli kolumn - ornamen-

ty geometryczne i zoomorfi czne 

znów stanowią o nawiązaniach do 

sztuki romańskiej. Nie sposób 

nie zauważyć też pięknych witraży 

wpisanych w zamknięte łukiem 

pełnym okna. Każdy z nich

wypełnia postać świętego z cha-

rakterystycznymi dla niego atry-

butami. 

2. Huta cynku
Wychodzimy z kościoła, kieruje-

my się ulicą kard. A. Hlonda na 

południe aż dochodzimy do ulicy 
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Joanny, której nazwa upamiętnia 

Joannę von Schaff gotsch. Podąża-

my wzdłuż ulicy, a za budynkiem 

szkoły skręcamy w prawo w ulicę 

Starą. Ulica ta stanowiła za-

czątek osady godulskiej, tutaj 

bowiem w 1855 roku uruchomiono 

hutę cynku „Godulahütte”. Plany 

utworzenia tego zakładu miał 

jeszcze Karol Godula, prace nad 

tym przedsięwzięciem przerwała 

jego śmierć w 1848 roku. Zostały 

one ukończone przez jego rad-

cę prawnego - Ludwika Scheffl  era, 

będącego jednocześnie opieku-

nem małoletniej Joasi Gryzik. 

Warto wspomnieć w tym miejscu, 

że Scheffl  er wywiązał się bardzo 

dobrze z opieki nad dziewczynką, 

a może nawet uratował jej życie. 

Kiedy po śmierci Goduli ujaw-

niono jego testament, rodzina 

(Godula miał trzy siostry) była 

na tyle wzburzona, że postano-

wiła zaskarżyć dokument. Ich 

działania nic jednak nie dały 

- fortuna „króla cynku” zgodnie 

z wszelkimi przepisami obowiązu-

jącego wówczas prawa należała się 

Joannie Gryzik. Jednakże jeden 

z zapisów testamentu oznajmił, 

że rodzina Karola Goduli mogłaby 

po nim dziedziczyć w przypadku 

bezpotomnej śmierci Joasi. Schef-

fl er i inni opiekunowie dziew-

czynki, bojąc się o zamach na 

jej życie, postanowili umieścić 

ją w szkole prowadzonej przez 

siostry urszulanki we Wrocławiu. 

Czy ten zabieg uratował Joannie 

życie - nie wiadomo, na pewno 

dodaje on kolorytu tej bajecznej 

historii.

3. Godulska szkoła
Idziemy do ulicy K. Goduli. Pod 

numerem 26 znajduje się gmach 

pierwszej godulskiej szkoły, 

ufundowanej przez hrabiostwo 

Schaff gotschów. Budynek wzniesio-

no w 1861 roku, a pod koniec lat 

80-tych XIX wieku rozbudowano. 

Oprócz roli edukacyjnej pełnił 

on też funkcję sakralną - znaj-

dowała się tutaj kaplica 

pw. św. Józefa, w której od-

prawiano nabożeństwa do czasu, 

kiedy w osadzie stanął kościół. 

To stosunkowo skromny, tynkowany 

budynek, w którym rolę dekora-

cyjną pełnią jedynie zwieńczone 

trójkątnymi naczółkami nie-

wielkie ryzality oraz delikat-

ne opaski wokół okien. Wrażenie 

robią jednak gabaryty obiektu. 

Jego masywna bryła jest dobrze 

widoczna szczególnie wtedy, kiedy 

patrzymy na elewację tylną.
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4. Dawny szpital
Z gmachem szkoły sąsiaduje neo-

gotycki budynek dawnego szpita-

la. On również został wybudowany 

przy wsparciu fi nansowym rodziny 

Schaff gotschów. Wzniesioną w 1896 

roku placówkę prowadziły wów-

czas siostry elżbietanki. Warto 

przyjrzeć się imponującej szacie 

architektonicznej - począwszy 

od majestatycznego schodkowego 

zwieńczenia partii głównej bu-

dynku, poprzez zachowaną stolar-

kę drzwiową i pięknie opracowany 

portal główny, skończywszy na 

subtelnej dekoracji wykonanej 

za pomocą wypalanej na czarno 

cegły zendrówki. Szpital zajmował 

się nie tylko pomocą okolicznym 

chorym. Siostry prowadziły tu 

także ochronkę dla dzieci, poma-

gały inwalidom i starcom, dbały 

o młode matki i wspierały wszyst-

kich potrzebujących. Placówka 

zakończyła swoją działalność do-

piero w latach 60-tych XX wieku.

5. Kościół w Goduli
Sprzed budynku dawnego szpita-

la dochodzimy do kościoła pw. 

Ścięcia św. Jana Chrzciciela. 

Powstał on z fundacji Joanny 

i Hansa Ulricha Schaff gotschów 

w latach 1868-1871. Projekt obiek-

tu był tworzony w dwóch etapach 

– w 1865 r. powstał plan wyko-

nany przez architekta katedry 

berlińskiej Juliusa Raschdorff a, 

który stał się bazą do fi nalne-

go projektu opracowanego przez 

Karla Heidenreicha. Kościół 

powstał w oparciu o styl neo-

gotycki - widać to w detalach 

architektonicznych, takich jak: 

wysokie, zamknięte ostrym łukiem 

okna, smukłe przypory okalające 

budowlę czy w zastosowaniu nad 

głównym portalem tzw. wimpergi, 

czyli dekoracyjnego zwieńczenia 

w kształcie wysokiego trójkąta. 

We wnętrzu świątyni, zachowało 

się piękne neogotyckie wyposa-

żenie. Uwagę zwracają strzeliste 

ołtarze (główny i boczne) oraz 

prospekt organowy. Koniecznie 

należy obejrzeć również witraże 

w transepcie - jeden przedstawia 

scenę Sądu Ostatecznego, drugi 

to alegoria Bożego Miłosierdzia. 

W ramach wielopostaciowej sceny 

przedstawiono tam m.in. hrabio-

stwo Schaff gotschów (to klęczące 

postacie usytuowane w centrum) 

oraz pracowników ich zakładów, 

w tle widać natomiast kopalnia-

ne kominy i szyb. Obydwa wi-

traże zostały wykonane w 1911 

roku. Schaff gotschowie nie tylko 

ufundowali świątynię (do momentu 

poświęcenia kościół kosztował ich 

ok. 80 000 talarów), ale tak-

że podarowali teren, na którym 

została wybudowana. Sprawiło to, 

że rodzina Schaff gotschów musiała 

pokrywać wydatki na utrzymanie 

i remonty kościoła aż do końca 

II wojny światowej, a należy pa-

miętać, że po plebiscycie z 1921 

roku obszar Goduli został przyłą-

czony do Polski.
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6. Osiedle „Hofrichter”
Wychodzimy z kościoła i kieruje-

my się ulicą K. Goduli na północ. 

Za plantami przy pl. Niepodległo-

ści, wzdłuż ulic A. Tiałowskiego, 

Czereśniowej, I. Nowaka, K. Godu-

li i M. M. Kolbego rozpoczyna się 

tzw. osiedle „Hofrichter”, zało-

żone z inicjatywy rodziny Schaf-

fgotschów. Powstawało ono w dwóch 

fazach - w pierwszej, mającej 

miejsce ok. 1915 roku, wybudowano 

charakterystyczne familoki przy 

ulicach A. Tiałowskiego, Czere-

śniowej, K. Goduli, wschodniej 

stronie ulicy M. M. Kolbego i za-

chodniej stronie ulicy I. Nowaka. 

Ich fasady zostały dość skromnie 

udekorowane poprzez skontrasto-

wanie ceglanych i tynkowanych 

fragmentów murów. W drugiej fa-

zie, mającej miejsce około 1930 

roku powstała wschodnia pierze-

ja ulicy I. Nowaka i zachodnia 

ulicy M. M. Kolbego. Domy te 

wyróżniają się przede wszystkim 

zastosowaniem okrągłych okienek 

(tzw. okien bulajowych), a ich 

niewielkie gabaryty i rytm ele-

wacji zaznaczony jedynie przez 

wnęki okienne, przywodzą na myśl 

rozwiązania stosowane w niemiec-

kiej architekturze mieszkaniowej 

lat 20-tych XX wieku. Tutaj koń-

czymy spacer poświęcony rodzinie 

Schaff gotschów, która tak wiele 

wniosła w rozwój przestrzenny 

odwiedzonych przez nas dzielnic. 

Zasłużona dla Goduli i Orzego-

wa hrabina Joanna zmarła w 1910 

roku, pięć lat później odszedł 

jej mąż Hans Ulrich - oboje po-

chowano w mauzoleum w Kopicach. 

Zakłady i ziemie należące do nich 

odziedziczył ich syn i wnuki. 

Ziemie te zostały utracone przez 

rodzinę dopiero po II wojnie 

światowej. Historia „śląskiego 

Kopciuszka” do dzisiaj inspiruje 

zarówno mieszkańców terenów, na 

których działali Schaff gotscho-

wie, jak i artystów. W tym miej-

scu należy wspomnieć, że Gustaw 

Morcinek poświęcił hrabinie jed-

ną ze swoich najbardziej znanych 

powieści - „Pokład Joanny”.
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Rodzina 
Ballestremów

Na kartach historii Rudy 

Śląskiej rodzina Balle-

stremów pojawia się w 1798 

roku. Wówczas ziemie należące do 

tzw. majoratu rudzko-pławniowic-

ko-biskupickiego przechodzą na 

Karola Franciszka Ballestrema. 

Ta forma pozwoliła na zachowanie 

w rękach Ballestremów rudzkich 

ziem aż do 1945 roku. Po bezpo-

tomnej śmierci Karola Francisz-

ka, majątek odziedziczył jego 

brat - Karol Ludwig, a po nim 

w 1828 roku najstarszy syn Karol 

Wolfgang. Kolejnym spadkobiercą 

był Franciszek Karol. W latach 

1910-1920 majoratem zarządzał 

hrabia Walenty, potem hrabia 

Mikołaj. Po zakończeniu II wojny 

światowej, w wyniku  zmian poli-

tycznych, Ballestremowie utracili 

prawa do podległych im wcześniej 

ziem. Infrastruktura związana 

z działalnością rodziny znaj-

duje się praktycznie na każdej 

ulicy dzisiejszej dzielnicy Ruda. 

Ballestremowie budowali nie 

tylko zakłady przemysłowe, ale 

też osiedla robotnicze, budynki 

użyteczności publicznej, zakła-

dali parki, wytyczali drogi. 

Dzięki nim pojawiła się w mieście 

kanalizacja i oświetlenie ulic. 

Budynki wzniesione z fundacji

rodziny do dzisiaj służą miesz-

kańcom miasta, a część z nich 

utrzymało swoją pierwotną funk-

cję.
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Śladami
Ballestremów

1. Szyb „Mikołaj”
Spacer rozpoczynamy przy uli-

cy Szyb Walenty, naprzeciw bram 

elektrowni oraz szybu „Mikołaj”. 

Znajdujemy się na terenach prze-

mysłowych, gdzie znajdował się 

trzon zakładów rodziny Balle-

stremów (kopalnia, elektrownia, 

cegielnia, koksownia). Zakład 

energetyczny położony po naszej 

lewej stronie, został powołany do 

życia w 1912 roku. Nieco 

w głębi, po prawej, widzimy za-

budowania po uruchomionym w 1913 

roku szybie. W tle stoi budy-

nek nadszybia i wieża wyciągowa. 

W sąsiadującej z nimi maszynowni 

zachowała się maszyna wyciągowa 

szybu wraz z elementami syste-

mu napędowego. Wracamy na ulicę 

Szyb Walenty i kierujemy się do 

ulicy 1 Maja. Warto wspomnieć, 

że na terenie, który przemierza-

my, funkcjonowała kiedyś najwięk-

sza na Górnym Śląsku koksownia, 

wybudowana w 1913 roku. 

2. Cegielnia
Dochodzimy do ulicy 1 Maja 

i kierujemy się na północ. 

W miejscu, gdzie obecnie znajdują 

się ronda turbinowe oraz budynek 

supermarketu, istniała kiedyś 

jedna z najstarszych cegielni 

na Górnym Śląsku. Została założo-

na przez Ballestremów w 1817 roku

pod nazwą „Carl Emanuel Zie-

gelei”. Z wyprodukowanych tu 

cegieł wybudowano okoliczne za-

kłady przemysłowe, osiedla i bu-

dynki użyteczności publicznej. 

Cegielnia zakończyła działalność 

w 2001 roku.

3. Kolonia „Carl Emanuel”
Następny przystanek to kolonia 

robotnicza „Carl Emanuel”, usy-

tuowana przy skrzyżowaniu ulic 

Wolności i Zabrzańskiej. Zabu-

dowa istniała tu już w połowie 

XIX wieku, ale charakteru osie-

dla nabrała w latach 1909-1911. 

Architektem odpowiedzialnym za 
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projekt obiektów powstałych po 

1909 roku jest Hans von Poell-

nitz, ściśle współpracujący 

z rodziną Ballestremów. Ostatni 

etap rozbudowy to lata 1918-1922. 

Warto zwrócić szczególną uwa-

gę na drobiazgowe podejście do 

detalu architektonicznego. Każdy 

z obiektów zyskał indywidualny 

charakter, nie odstając jednocze-

śnie od reszty budynków i tworząc 

wizualnie spójną całość. Osiedle 

„Carl Emanuel” jest doskonałym 

przykładem na to, że rodzina 

Ballestremów w wyjątkowy spo-

sób dbała o swoich pracowników. 

Powstałe tu domy mieszkalne były 

wyposażone w pomieszczenia go-

spodarcze oraz specjalne komór-

ki, w których hodowano zwierzęta. 

Jeden z takich obiektów został 

zachowany w dziedzińcu pomiędzy 

budynkami w charakterze świadka 

historii.

4. Kościół 
Kierujemy się ulicą Wolności na 

północ. Po chwili marszu skręca-

my w lewo w ulicę W. Brańskiego. 

Wędrujemy nią do końca, a potem 

skręcamy w prawo w ulicę Po-

rębską. Po lewej stronie mijamy 

cmentarz komunalny oraz starszy, 

parafi alny. Ten drugi założono 

w 1901 roku. Wkrótce dociera-

my do kościoła pw. Matki Bożej 

Różańcowej. Został on wzniesio-

ny z fundacji hrabiego Karola 

Wolfganga von Ballestrema w 1869 

roku. Wyznaczał południowo-za-

chodnią granicę dawnej zabudowy 

dzielnicy Ruda, będąc jednocze-

śnie pierwszym kościołem na jej 

terenie. Przy wznoszeniu świątyni 

zastosowano dwa rodzaje budulca 

- cegłę i piaskowiec, co sprawia, 

że bryła zyskuje ciekawy, nawią-

zujący do romanizmu charakter.

5. Piekarok
Po wyjściu z kościoła kieruje-

my się na północ, przechodzimy 

przez parking i skręcamy w wąską 

uliczkę. Dochodzimy do małej ce-

glanej budowli - pieca piekarni-

czego, tzw. piekaroka. Został on 

wzniesiony ok. 1900 roku, 

a swoją funkcję spełniał do lat 

50-tych XX w. Piece piekarni-

cze były nieodłącznym elementem 

śląskich osiedli robotniczych. 

Oprócz posiadania funkcji użyt-

kowej, służyły one także inte-

gracji mieszkańców i zacieśnia-

niu sąsiedzkich więzi. Z czasem 

ulegały zniszczeniu lub wyko-

rzystywano je do innych celów. 

W 2013 roku staraniem Miasta Ruda 
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Śląska piekarok został wyre-

montowany oraz przywrócono mu 

pierwotną rolę. Jest to praw-

dopodobnie ostatni oryginalny 

i działający tego typu obiekt 

na terenie Górnego Śląska. Przy 

piekaroku odbywają się liczne 

imprezy, w trakcie których obiekt 

jest uruchamiany i wypieka się 

w nim tradycyjny chleb.

6. Rudzki folwark
Kierując się na północ mijamy 

budynki mieszkalne znajdujące 

się przy piekaroku i dochodzimy 

do ulicy W. Bujoczka. Zmierzamy 

na północny-zachód i zatrzymuje-

my się przy drewnianym krzyżu, 

zlokalizowanym obok przystanku 

autobusowego. Na terenie położo-

nym za nim widzimy ruiny dawnego 

rudzkiego zamku oraz część nale-

żącego do niego folwarku. Zamek 

został wybudowany prawdopodob-

nie w XIV wieku i należał do 

osiadłej na tym terenie rodzi-

ny Rudzkich. Miał on najpewniej 

obronny charakter, o czym mogą 

świadczyć zachowane do dzisiaj 

mury o grubości 3 metrów. Obiekt 

został zniszczony w czasie wojny 

trzydziestoletniej (1618-1648), 

potem odbudowano go już w formie 

pałacu. Pod koniec XIX wieku, 

z inicjatywy rodziny Ballestre-

mów, pałac przebudowano, nakła-

dając na niego dekorację w duchu 

neorenesansu. W tej formie prze-

trwał do lat 60-tych XX wieku, 

kiedy to zaczął popadać w ruinę. 

Efektem wielu lat zaniedbań do 

dnia dzisiejszego nie zachowała 

się bryła budynku, można oglądać 

jedynie szczątki jego murów oraz 

całkiem nieźle zachowane piwnice. 

Na terenie rudzkiego folwarku, 

w pobliżu zamku, stał również 

dom wieloletniego zarządcy ma-

jątku hrabiego Karola Francisz-

ka von Ballestrema oraz jednego 

z najbogatszych śląskich przemy-

słowców - Karola Goduli. 

7. Muzeum
Idziemy w górę ulicy W. Bujoczka, 

a u jej szczytu skręcamy w pra-

wo, w ulicę Wolności. Po chwili 

marszu dochodzimy do budynku Mu-

zeum Miejskiego im. Maksymiliana 

Chroboka. Został on wybudowany 

w 1912 roku z myślą o pełnieniu 

funkcji edukacyjnych. Bardzo cie-

kawie prezentuje się jego forma, 

gdzie zastosowano rozwiązania 

charakterystyczne dla wczesnego 

modernizmu.

8. Wagonik
Ulicą Wolności kierujemy się na 

południe i po prawej stronie 

mijamy niewielki skwer z nie-

zwykłym pomnikiem w kształcie 

kopalnianego wagonika. To sym-

boliczny obiekt. Według tradycji 

wyjechał on z ostatnią partią 

urobku z rudzkiej kopalni „Wa-

wel”, jednej z najstarszych ko-

palni w Europie. 

Śladami Ballestremów



166

9. Budynek liceum
Minąwszy skwer skręcamy w lewo 

w ulicę A. Mickiewicza i do-

cieramy do budynku I Liceum

Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza. To dawne gimnazjum, 

przeznaczone dla dzieci urzęd-

ników oraz pracowników koncer-

nu Ballestremów. Szkoła została 

oddana do użytku w 1895 roku. 

Bryła budynku składa się z trzech 

członów. Największe wrażenie robi 

część z dekoracyjnym wejściem, 

osadzonym w arkadzie fl ankowanej 

przez dwa pilastry w porządku 

jońskim. Podtrzymują one attykę 

w formie balustrady, składającej 

się z dekorowanych płycin oraz 

tralek. W latach 1936-39 szkołę 

rozbudowano, dostawiając do niej 

budynek o cechach modernizmu. 

Idąc dalej wzdłuż ulicy A. 

Mickiewicza, możemy podziwiać 

rosnące tu platany. Ta niezwy-

kła aleja liczy sobie ponad 100 

lat. Platany to stosunkowo rzadko 

spotykane drzewa. W takim za-

gęszczeniu nie występują w żadnym 

innym miejscu w mieście. Charak-

teryzuje je łuszcząca się kora, 

która odpadając całymi płatami 

sprawia, że pnie drzew wydają się 

być łaciate. 

10. Willa przy Bankowej
U wylotu ulicy A. Mickiewicza, 

widzimy piękną przedwojenną wil-

lę, oznaczoną adresem Bankowa 11. 

Została ona zaprojektowana przez 

głównego budowniczego rodziny 

Ballestremów - Hansa von Poell-

nitza w 1908 roku. Warto zwró-

cić uwagę na urokliwe wejście 

do obiektu, znajdujące się na 

ścianie południowej. Dekoracja 

budynku została ograniczona do 

kamiennych płycin, znajdujących 

się w przestrzeniach pomiędzy 

oknami.

Skręcamy w lewo w ulicę Banko-

wą i kierujemy się na zachód. Po 

naszej prawej stronie znajdują 

się domy mieszkalne, ufundowa-

ne przez hrabiego Franciszka von 

Ballestrema dla pracowników jego 

zakładów. Budynki wzniesiono 

przed 1910 rokiem. 

11. Dawna szkoła
Dochodzimy do końca ulicy Ban-

kowej. Tutaj zatrzymujemy się 

na chwilę przy narożnym budynku 

przy ul. Wolności 6. Obiekt ten 

powstał w 1897 roku z fundacji 

rodziny Ballestremów z przezna-

czeniem na szkołę średnią dla 

dziewcząt. Jego bogata kamienna 
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dekoracja nawiązuje stylistycznie 

do architektury okresu maniery-

zmu. 

12. „Gościniec hrabiowski”
Skręcamy w prawo w ulicę Wol-

ności. U jej końca znajduje się 

okazały gmach hotelu i restau-

racji „Adria”. Wzniesiono go 

w 1895 roku z fundacji hrabiego 

Franciszka von Ballestrema jako 

„Gościniec hrabiowski”. Jego naj-

większą atrakcją była spora sala 

balowa i restauracyjna. Szczegól-

nie interesująco prezentuje się 

wystrój architektoniczny elewacji 

z wieloma elementami rzeźbiar-

skimi. 

13. Park im. A. Kozioła
Skręcamy w ulicę Piastowską, 

mijamy wiadukt. Po naszej lewej 

stronie rozciąga się park im. A. 

Kozioła, znakomitego dyrygenta 

orkiestry górniczej byłej kopalni 

„Wawel”. Założony został w latach 

70-tych XIX wieku z inicjatywy 

rodziny Ballestremów. W parku 

funkcjonowała muszla koncertowa, 

kręgielnia, było nawet pole do 

gry w „żywe szachy”. Niedawno wy-

konano rewitalizację tego parku. 

Wzdłuż jego zachodniej pierzei 

rozciąga się ulica Ballestre-

mów, nazwana tak na cześć tego 

znamienitego rodu w 1995 roku. 

Znajdują się przy niej niewiel-

kie robotnicze domki, wybudowane 

z fundacji hrabiego Franciszka 

w pierwszym dziesięcioleciu XX 

wieku. U końca ulicy, widzimy 

duży gmach z elewacją ozdobioną 

cegłą klinkierową oraz pola-

mi żółtego i zielonego tynku. 

To dawna siedziba Zarządu Dóbr 

Ballestremów. Budynek niestety 

całkowicie zatracił swój pierwot-

ny charakter. 

14. Sanktuarium
Obchodzimy budynek dawnej sie-

dziby koncernu i znajdujemy się 

na ulicy Ogrodowej. Podążamy 

nią na północ, potem skręcamy 

w prawo, w ulicę Sprusa, by za 

chwilę znaleźć się na ulicy Pia-

stowskiej. Kierujemy się nią na 

północ. Po naszej lewej stronie 

widzimy Sanktuarium św. Józefa. 

Świątynia powstała z fundacji 

hrabiego Franciszka von Balle-

strema w latach 1902-1904. Obiekt 

ten posiada ciekawą, nawiązującą 

do sztuki romańskiej dekorację, 

jednak nas interesuje znajdująca 

się we wnętrzu krypta. Ulokowana 

jest pod prezbiterium, umieszczo-

no w niej trzy kaplice grobowe. 

Tutaj został pochowany fundator 

kościoła - hrabia Franciszek von 

Ballestrem, jego żona Jadwiga von 

Saurma - Jeltsch, ich syn Walenty 

z żoną Agnieszką zu Stolberg - 

Stolberg oraz syn Leon.
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Rodzina
Pielerów

Fortuna związanego z Rudą 

Śląską rodu Ballestremów 

była budowana w oparciu 

o przemysł, prężnie rozwijający 

się na Górnym Śląsku w XIX i na 

początku XX wieku. Ich majątek 

nie powstałby jednak gdyby nie 

świetni doradcy, którymi Balle-

stremowie się otaczali. Jednym 

z nich był Franciszek Pieler, 

piastujący stanowisko głównego 

zarządcy dóbr rodziny od 1885 

roku. 

Urodził się w Westfalii, 

a swoją karierę związał 

z branżą górniczą. Do jego 

najdonioślejszych dokonań należa-

ło wynalezienie lampy spirytuso-

wej do badania zawartości metanu 

w kopalniach. Dzięki niej można 

było lepiej chronić pracujących 

pod ziemią górników. W 1897 roku 

został odznaczony przez cesarza 

Wilhelma II Hohenzollerna królew-

skim złotym orderem i mianowany 

radcą górniczym. W Rudzie działał 

przez 25 lat, do śmierci w 1910 

roku. W tym czasie rozwinął 

technicznie kopalnie „Branden-

burg” i „Wolfgang”. Zajął się też 

budową kopalni „Anna” w Nowym 

Bytomiu. Po śmierci stanowisko 

zarządcy dóbr przejął jego syn 

- Franciszek Pieler II. Powstała 

wówczas kopalnia „Graf Franz”, 

elektrownia „Mikołaj” i koksow-

nia „Walenty”.
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Śladami
Pielerów

1. Mauzoleum
Spacer rozpoczynamy w miejscu 

pochówku Franciszka Pielera, czy-

li na cmentarzu parafi alnym przy 

ul. Porębskiej. W południowo-za-

chodnim rogu nekropolii znajduje 

się mauzoleum rodziny Pielerów, 

ufundowane w 1911 roku przez ro-

dzinę Ballestremów. To niewiel-

ki budynek na planie kwadratu, 

przykryty charakterystycznym, 

wysokim dachem. W środku kaplicy 

znajduje się rzeźba, przedsta-

wiająca pielgrzyma, zwróconego 

ku fi gurze Chrystusa. Tą postacią 

jest Franciszek Pieler, posąg 

nosi jego rysy twarzy. Pomnik 

został wykonany przez Józefa 

Limburga, jednego z najlepszych 

wówczas niemieckich rzeźbiarzy. 

W mauzoleum spoczęła również żona 

Franciszka - Emilia oraz ich syn 

Adolf.

2. Willa Pielerów
Opuszczamy teren cmentarza 

i kierujemy się ulicą Porębską 

w górę. Przy kościele pw. Matki 

Bożej Różańcowej skręcamy w pra-

wo i idziemy ulicą Kościelną do 

końca. Skręcamy w lewo w ulicę 

Wolności, a na wysokości budynku 

pod numerem 12, skręcamy w prawo 

w ulicę Powstańców (przed wojną 

Pieler Strasse). Tutaj pod nume-

rem 16 znajduje się willa, w któ-

rej mieszkała rodzina Pielerów. 

Szczególną uwagę zwraca elewacja 

od strony ogrodu. Widzimy piękny 

dwukondygnacyjny wykusz (wysta-

jący poza lico muru element po 

prawej stronie fasady) oraz ład-

nie wkomponowany w bryłę budynku 

taras (na południowej ścianie). 

Nad oknami górnego poziomu mo-

żemy zobaczyć dekorację wykonaną 

z naczółków segmentowych.

3. Rzeźba przy parku
Wracamy na ulicę Wolności, skrę-

camy w prawo i idziemy do jej 

połączenia z ulicą Piastowską, 

w którą skręcamy. Przechodzimy 

Śladami Pielerów



172

pod wiaduktem, po naszej lewej 

stronie rozpoczyna się teren 

Parku im. Kozioła. Dochodzimy do 

północno-zachodniego narożni-

ka, gdzie na wysokim postumen-

cie widzimy grupę rzeźbiarską 

przedstawiającą scenę ukrzyżowa-

nia. Oprócz Chrystusa na krzyżu 

znajdują się tu postaci Matki 

Boskiej, św. Marii Magdaleny 

i św. Jana Ewangelisty. Ta dobrej 

klasy rzeźba została ufundowana 

przez Franciszka Pielera w 1910 

roku.

4. Zarząd Dóbr Ballestremów
Spod fi gury kierujemy się na po-

łudniowy-zachód i wchodzimy 

w ulicę Ballestremów. U jej końca 

widzimy duży gmach z elewacją 

ozdobioną cegłą klinkierową oraz 

polami żółtego i zielonego tynku. 

To dawna siedziba koncernu Bal-

lestremów, gdzie pracowali oby-

dwaj Pielerowie. Budynek niestety 

całkowicie zatracił swój pier-

wotny, historyzujący charakter. 

Obecnie mieści się w nim Powiato-

wy Urząd Pracy.

5. Willa dyrektorska
Obchodzimy budynek dawnego Za-

rządu Dóbr Ballestremów 

i znajdujemy się na ulicy Ogrodo-

wej. Kierujemy się na północ, by 

wkrótce zobaczyć po naszej prawej 

stronie willę, którą zamieszkiwa-

li dyrektorzy generalni zakładów 

hrabiego. Ten ceglany budynek 

posiada bardzo ciekawą bryłę, 

która poprzez liczne ryzality ma 

wyraźnie rozczłonkowany charak-

ter. Bardzo malowniczo prezentuje 

się wejście do obiektu w postaci 

ozdobnego kamiennego ganku.
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6. Sanktuarium
Idziemy dalej ulicą Ogrodową, 

u jej wylotu skręcamy w prawo 

w ulicę R. Sprusa. Dochodzimy 

do ulicy Piastowskiej, skręca-

my w lewo i wkrótce docieramy do 

Sanktuarium św. Józefa. Świątynia 

ta powstała z fundacji hrabie-

go Franciszka von Ballestrema 

w latach 1902-1904. Wchodzimy do 

środka, gdzie przy wejściu do 

krypty znajdują się dwa posą-

gi aniołów dłuta wspomnianego 

już Józefa Limburga. Zostały one 

przeniesione do kościoła w 1938  

z mauzoleum Pielerów na cmenta-

rzu przy ul. Porębskiej. Znajdo-

wały się na postumentach stoją-

cych przed kaplicą, na których 

obecnie umieszczone są wazy. 

Anioły wykonane zostały z brązu  

w zakładzie odlewnictwa arty-

stycznego Hermana Gladenbecka  

w Berlinie. Jeden z nich trzyma 

w dłoni wieniec żałobny, drugi  

ma ręce skrzyżowane na piersiach. 

Rzeźby powstały w 1911 roku. Pod 

względem formalnym prezentu-

ją typowy akademizm - postaci 

przedstawione są w ponadczaso-

wych szatach, brak jest wyrazu 

emocjonalnego na twarzach.  

Warto dodać, że to jedne z pięk-

niejszych rzeźb znajdujących się 

na terenie Rudy Śląskiej.
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