KRAJOWY
OŚRODEK
BADAŃ
I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW
W WARSZAWIE
KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW
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Nr
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V WX Y Z
2. Czas powstania

1. Obiekt

1949 r.

Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli.

rozbudowa 1994 r.
11. Zdjęcie rzut przekrój sytuacja orientacja

3. Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA –
WIREK
4. Adres

RUDA ŚLĄSKA
ul. Wyzwolenia 215
nr działki
nr hipoteczny KW 27026
5. PrzynaleŜność administracyjna
województwo
śląskie
powiat

rudzki
Ruda Śląska

gmina
6. Poprzednie nazwy miejscowości

Neudorf, Antonienhuette,
Nowa Wieś
7. PrzynaleŜność administracyjna
przed 31 grudnia 1998r

województwo
gmina

Ryc.1. Widok na kościół od strony płd. – zach.

katowickie
Ruda Śląska

Ryc.3. Orientacja – mapa aktualna.
8. Właściciel i jego adres

Parafia pw. św. A. Boboli
ul. Wyzwolenia 215
41-710 Ruda Śląska
Dekanat Kochłowicki Archidiecezja
Katowicka
9. UŜytkownik i jego adres

Parafia pw. św. A. Boboli
ul. Wyzwolenia 215
41-710 Ruda Śląska
10.Rejestr zabytków
Nr
data

Ryc.2. Tymczasowy kościół w budynku po kinie „Europa” przy ulicy
1 Maja 209 w Rudzie Śląskiej. Zdjęcie z 1938 roku.

Ryc.4. Sytuacja aktualna

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje. Wnętrze wyposaŜenie instalacje)

Osada Nowa Wieś (Neudorf), będąca
południową częścią dzisiejszej dzielnicy
Wirek była po raz pierwszy wzmiankowana w
urbarzu z roku 1603. W 1661 roku występuje
jako Nowa Wieś. Została zlokalizowana nad
brzegiem
rzeki
Kochłówki
(Potoku
Bielszowickiego), a rozwijała się w okolicy
dziesiejszych ulic 1-go Maja, Magdziorza i
Bielszowickiej.
Obszar osady, o typowo wiejskim charakterze
rozwinął się dopiero dzięki XIX- sto wiecznej
rewolucji przemysłowej i Ŝywiołowemu
rozwojowi przemysłu na obszarze powstałej
wtedy sąsiedniej miejscowości - Wirka
(Antonienhuette), przy kopalni i hutach
Ŝelaza oraz cynku.
W 1802 roku powstała kopalnia węgla
kamiennego
„Gottessegen”
(Błogosławieństwo BoŜe), w 1805 roku
uruchomiono hutę Ŝelazną „Antonienhuette”
od której początek wzięła niemiecka nazwa
Wirka. W 1812 roku powstała huta cynku
„Hugo” a w połowie XIX wieku huta cynku
„Liebe- Hoffnung”. Powstanie przemysłu
doprowadziło
do
budowy
kolonii
patronackich (pierwsza powstała w roku
1852) oraz budynków usługowych (1863 r. pierwsza szkoła w Nowej Wsi).
Natomiast o rozwoju i urbanizacji
Nowej Wsi zadecydowała budowa w roku
1904 stacji kolejowej, na linii łączącej
Katowice - Ligotę z Gliwicami. Jako, Ŝe
stacja ta obsługiwała przede wszystkim
mieszkańców przemysłowego Wirka, jej
najbliŜsze okolice szybko zaczęły tracić swój
wiejski charakter.

Sytuacja – kościół połoŜony w dzielnicy Wirek zlokalizowanej w południowo-zachodniej części miasta Ruda
Śląska. Obiekt usytuowany po południowej stronie ulicy Wyzwolenia, w obrębie bloku zabudowy ograniczonego
od północy ulicą Wyzwolenia, od wschodu ulicą Kąpielową, od południa ulicą Polną, natomiast od zachodu ulicą
1-go Maja. Kościół orientowany, wolno stojący zlokalizowany w lekkim wycofaniu w stosunku do pierzei ulicy
Wyzwolenia. Kościół w układzie kalenicowym. Obiekt połoŜony jest w centralnej części parceli. Plac kościelny
otoczony murowanym ogrodzeniem na tynkowanej podmurówce, z metalowymi przęsłami, które oddzielone są
między sobą tynkowanymi słupkami. Słupki nakryte są kwadratowymi płytkami. Od północnego-wschodu
usytuowana jest plebania kościoła. Vis-a-vis plebani kamienna grota z figurą Matki Boskiej Niepokalanego
Poczęcia. Wejścia na teren placu kościelnego zlokalizowane są od północnego-zachodu oraz północnego-wschodu,
poprzez dwuskrzydłowe bramy metalowe o prostej formie. W południowo-zachodniej części placu drewniany
krzyŜ. Główne wejście do kościoła znajduje od strony zachodniej.
Materiał, konstrukcja, technika - budynek murowany z cegły maszynowej. Elewacje tynkowane. Detal
architektoniczny z kamienia sztucznego. Na elewacji zachodniej krzyŜ - wykonany w konstrukcji stalowej obitej
blachą cynkową w kolorze czarnym.
Sklepienia, stropy – krypta, kościół – strop Ŝelbetowy oraz sklepienie pozorne w typie „krysztalowym”.
Więźba dachowa – drewniana ramowa-kratownica oraz stalowa konstrukcja.
Pokrycie dachowe – papa.
Posadzki, podłogi – krypta kościoła, klatka schodowa krypty, kościół, zakrystia, kruchty - ceramiczne płytki.
Prezbiterium - posadzka kamienna.
Schody - wewnętrzne: krypta kościołka – schody w konstrukcji betonowej – jednobiegowe, proste. Stopnice
schodów obłoŜone płytką ceramiczną. Schody posiadają drewniane pochwyty po obu stronach. Kościół (chor
muzyczny) – schody typu kręconego- jednobiegowe z rdzeniem. Stopnice schodów granitowe. Schody posiadają
metalową balustradę o prostej formie. Schody zewnętrzne: – strefa wejściowa - elewacja południowa - schody w
konstrukcji betonowej – jednobiegowe, proste z podestem, dwubiegowe schody łamane z podestem. Stopnice
obłoŜone współczesnymi płytkami terakotowymi. Schody spięte z boku tynkowanym murkiem policzkowym
nakrytym prostym parapetem.
Otwory drzwiowe – wewnętrzne: drewniane drzwi o konstrukcji ramowo-płycinowej na zawiasach francuskich –
krypta kościoła, zakrystia, kruchty - prostokątne, jednoskrzydłowe drzwi, wielopłycinowe o zróŜnicowanej formie.
Kruchta kościoła – drewniane drzwi o konstrukcji wahadłowej – prostokątne, dwuskrzydłowe, szklone drzwi.
Poszczególne skrzydła wypełnione szczebliną w układzie pionowym oraz poziomym. Ponadto czteroskrzydłowe,
prostokątne drzwi z dwoma półstałymi, bocznymi skrzydłami. Skrzydła wielopłycinowe, częściowo szklone w
górnej partii. PowyŜej drzwi prostokątne, częściowo szklone nadświetle. Ponadto drewniane drzwi tzw. pełne –
poszczególne pomieszczenia kościoła - prostokątne, współczesne drzwi płytowe, jednoskrzydłowe. Drzwi
zewnętrzne: drewniane, drzwi ramowo-płycinowe na zawiasach francuskich: - elewacja zachodnia – prostokątne,
jednoskrzydłowe drzwi, wielopłycinowe. Drzwi prostokątne, dwuskrzydłowe, wielopłycinowe. Drzwi posiadają
listwę przymykową PowyŜej drzwi drewniane nadproŜe oddzielające drzwi od szklonego, prostokątnego
nadświetla. Nadświetle dodatkowo wzbogacone trzema słupkami oraz zabezpieczone metalową kratą o prostej
formie.
c.d na wkładce

c.d na wkładce

15. Powierzchnia uŜytkowa

14. Kubatura

8 617,00 m3

16. Przeznaczenie pierwotne

410,00 m2

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

obiekt sakralny

17. UŜytkowanie obecne

obiekt sakralny - kościół
rzymskokatolicki

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy,
konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposaŜenie i instalacje)

Prace remontowe wykonane po 1945 roku:
•
•
•
•

zabezpieczenie budynku
przed szkodami górniczymi poprzez
ankrowanie.
wymiana drzwi zewnętrznych.
zmiany układu przestrzennego wynikające z dobudowy chóru, podcieni
i wieŜy.
wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamenty – stan średni.
Ściany – miejscowe zarysowania ścian oraz ubytki tynku. Wtórne przemurowania
oraz wzmocnienie ścian nośnych wynikające z usunięcia szkód górniczych.
Widoczne uszkodzenia tynku elewacji kościoła.
Dach – stan dobry.
Stolarka drzwiowa – stan dobry.
Stolarka okienna – stan dobry.
Stropy – stan dobry.
Podłogi – stan dobry.
Schody – stan dobry.
WyposaŜenie – stan dobry.
Instalacje – stan dobry

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

•
•

Likwidacja miejscowych uszkodzeń lica – ubytki tynku, pęknięcia, zacieki
Likwidacja daszków nad wejściem do zakrystii i krypty. W przypadku montaŜu
nowych daszków, dopasować je do charakteru budynku.

21.Akta archiwalne (rodzaj akt, numery i miejsce przechowywania)

24. Uwagi róŜne

25. Opracował

•

Kronika parafii św. Andrzeja Boboli w Wirku – Ruda Śląska [rękopis].

•

Witwicki M., Bergman E., Giermański J., Holeczko A., Małusecki B.;
Ruda Śląska ekspertyza konserwatorska. Wirek; PKZ Oddział w
Warszawie Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej. Zespól
Studiów Historyczno-Urbanistycznych Górny Śląsk; Warszawa 1987;
T.VI; [w:] Archiwum Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Katowicach; sygn. 3015/VI i 3016/VI.

dr inŜ. arch. Iwona Benek

grudzień 2008 r.

plany ,rysunki

dr inŜ. arch. Iwona Benek

grudzień 2008 r.

zdjęcia

dr inŜ. arch. Iwona Benek

grudzień 2008 r.

tekst

22. Bibliografia

•

Kronika parafii św. Andrzeja Boboli w Wirku – Ruda Śląska [rękopis].

•

Projekt modernizacji Kościoła św. A. Boboli w Rudzie opracowany pod
kierunkiem mgr inŜ. arch. Jacka Mistura – 1994 r.

•

Nadolski Przemysław: „Ruda Śląska wczoraj. Ruda O/S western”.
W.: Wokół Nas. Gliwice 1997.

•

„Ruda Śląska ekspertyza konserwatorska. Tom V- Wirek”; praca
zbiorowa, PP Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Warszawie,
Warszawa 1987 r. Fot. P.Pizoń.

•

Dworak J.S. Ratka A. „Ruda Śląska przewodnik”, Ruda Śląska 1985 r.

•

Krawczyk J. „Ruda Śląska na starych mapach i widokówkach”, Bytom
1997 r.

miejsca przechowywania negatywów

Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Rudzie Śląskiej

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisu prawa autorskiego.
26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)
•

„Ruda Śląska ekspertyza konserwatorska. Tom V- Wirek”; praca
zbiorowa, PP Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Warszawie,
Warszawa 1987 r. Fot. P.Pizoń.
27. Załączniki

Wkładka sztuk : 19

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1. Miejscowość

2. Obiekt

RUDA ŚLĄSKA –
WIREK

ZAŁĄCZNIK NR 1
3. Zawartość wkładki

Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli

Ciąg dalszy:
punktu 12 – autorzy, historia obiektu, określenie stylu
Ciąg dalszy punktu 13 - Opis

c.d historii – punkt 12

Szczególnie rozwinęła się zabudowa wzdłuŜ odcinka ulicy 1- go Maja, począwszy od skrzyŜowania z dzisiejszą ulicą Katowicką, aŜ do przejazdu kolejowego
opisywanej wyŜej linii. Zasadniczym elementem początkującym ostateczne połączenie Wirka i Nowej Wsi w jedną miejscowość stał się wybudowany w latach
1873 - 1874 kościół rzymsko - katolicki, zlokalizowany na granicy obu osad. W roku 1909 został on zastąpiony nową, okazałą świątynią pw. św. Wawrzyńca i
Antoniego. Na początku XX wieku wybudowano na obszarze Nowej Wsi, przy dzisiejszej ulicy 1 - go Maja okazały ratusz gminny, rozbudowany w latach 19291930 o nową część. Miało to związek z formalnym połączeniem Wirka i Nowej Wsi w jedną gminę wiejską w roku 1924.
Parafia pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli została utworzona w 1938 roku w wyniku wydzielenia z części istniejących parafii Kochłowic i Wirka. Początkowo
na potrzeby nowoutworzonej parafii adaptowano salę kinową.
Projekt kościoła został opracowany przez Romualda Holeczko – budowniczego gminy. Ostatecznie prace budowlane prowadził Antoni Galata. On to wykonał
część dodatkowych rysunków obiektu. Pierwotnie projekt przewidywał budowę kościoła w dwóch etapach. Pierwszy związany był z budową prezbiterium,
zakrystii, kaplicy oraz transeptu. Druga faza miała obejmować budowę pozostałej części budynku. Teren pod budowę kościoła został zakupiony od gminy w dniu
30.09.1948 roku. W 1949 roku rozpoczęto budowę kościoła parafii.
W dniu 2 października 1949 roku poświęcono część nowego kościoła tj. prezbiterium z kryptą i porzeczną nawą. Obiekt został zbudowany w stylu modernizmu z
elementami funkcjonalizmu.
W 1954 roku zostały wykonane witraŜe z prezbiterium oraz w kaplicy kościoła przez Zakład śeleńskich w Krakowie. Projekt witraŜy został opracowany przez
Adama Bunscha (prezbiterium) oraz Marie Rogo – Skapską (Kaplica, zakrystia).
W latach 1956-1958 w wyniku eksploatacji górniczej, kościół uległ powaŜnym uszkodzeniom. W 1959 roku w wyniku szkód górniczych naboŜeństwa kościelne
obywały się w krypcie kościoła. Taki stan miał miejsce aŜ do 1962 roku, kiedy to ponownie kościół został oddany do uŜytku. Ze względu na szkody górnicze
odstąpiono od realizacji drugiego etapu rozbudowy kościoła tj. budowy korpusu.
W 1994 roku kościół został rozbudowany o nowy chór muzyczny wraz z klatką schodową oraz masywem
wieŜowym. W wyniku rozbudowy przebudowano w sposób znaczący dotychczasową elewację zachodnią
kościoła. Autorem projektu modernizacji był zespół kierowany przez mgr inŜ. arch. Jacka Mistura.
c.d. opisu - Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje. Wnętrze wyposaŜenie instalacje)

Elewacja północna – prostokątne, jednoskrzydłowe drzwi, wielołycinowe. Drzwi posiadają metalowe ozdobne, kute elementy zawiasów.
Stolarka okienna – drewniana o konstrukcji skrzynkowej o następujących podziałach – elewacja wschodnia (kruchta) – okna prostokątne czterodzielne,
czteropodziałowe, jednopoziomowe ze słupkiem oraz dwoma listwami przytykowymi. Kwatery okien wypełnione poziomymi szprosami. Elewacje: zachodnia,
północna, wschodnia i południowa (kościół, zakrystia) – prostokątne okna w stałych, metalowych ramiakach wypełnione witraŜem o zróŜnicowanej formie oraz
tematyce (figuralnej oraz geometrycznej) Część okien zabezpieczona metalowymi, kutymi kratami. WitraŜe w prezbiterium kościoła autorstwa Adama Bunscha,
wykonane przez Zakład śeleńskich w Krakowie. WitraŜe te przedstawiają A. Bobolę modlącego się o opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej w otoczeniu
aniołów. WitraŜe w bocznych aneksach wykonane przez Marię Roga-Skąpską. W oknach północnym kaplicy i południowym zakrystii umieszczono
przedstawienia św. Anny Samotrzeciej oraz św. Maksymiliana Kolbe. Okna osadzone od wschodu w szczytowych ścianach zakrystii i kaplicy swa tematyką
nawiązują do wersetu z Księgi Rodzaju.
Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek

grudzień 2008 r.

Verte

c. d. punktu 11 - zdjęcie rzut przekrój sytuacja orientacja

Ryc.5. Mapa z 1901 roku. Fragment mapy topograficznej z 1901 roku wydanej przez Selbstverlag des
Köeniglichen Oberbergamtes we Wrocławiu. (Archiwum ŚWKZ Katowice).

Ryc.6. Mapa z 1925 roku. (Archiwum ŚWKZ Katowice).

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
2. Miejscowość

3. Obiekt

RUDA ŚLĄSKA –
WIREK

ZAŁĄCZNIK NR 2
4. Zawartość wkładki

Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli

Ciąg dalszy punktu 13 - Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja,
rzut, bryła, elewacje. Wnętrze wyposaŜenie instalacje)

c.d. opisu - Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje. Wnętrze wyposaŜenie instalacje)

Elewacja południowa oraz północna (masyw wieŜowy) – prostokątne okna jednodzielne, jednopodziałowe jednopoziomowe, częściowo zabezpieczone
drewnianymi Ŝaluzjami.
Rzut – kościół orientowany, na planie zbliŜonym swoim kształtem do prostokąta. Składa się on dwóch charakterystycznych członów: z prostokątnego,
jednoprzęsłowego prezbiterium oraz nawy poprzecznej tzw. transeptu. Transept kościoła jednoprzęsłowy, na rzucie prostokąta. Prostokątne skrzydła transeptu od
północy i południa węŜsze w stosunku do środkowej partii. Od zachodu do poszczególnych skrzydeł transeptu kościoła dobudowane są dwie, niewielkie, boczne
kruchty kościoła na rzucie wieloboków. Na osi transeptu główna kruchta kościoła na planie prostokąta, która zlokalizowana jest w przyziemiu, wysuniętego,
zachodniego masywu wieŜowego. W naroŜu południowo-wschodnim, utworzonym pomiędzy prezbiterium a południowym skrzydłem transeptu zakrystia na
planie wieloboku. Od południa do zakrystii przylega dobudówka na planie zbliŜonym do prostokąta, która poprzedzona jest dwubiegowymi, łamanymi schodami z
murkiem policzkowym. Ponadto od wschodu do zakrystii przylega dobudówka na rzucie zbliŜonym do prostokąta ze strefą wejściową prowadzącą do kruchty
kościoła. W północno-wschodnim naroŜu utworzonym pomiędzy prezbiterium a transeptem kaplica św. Anny na planie wieloboku.
Bryła – rozczłonowana, złoŜona z kilku, przenikających się części budynku. Bryła składa się z węŜszego prezbiterium, wyŜszego transeptu o zróŜnicowanych
gabarytach w poszczególnych partiach. (Transept w partiach północnego i południowego skrzydła jest niŜszy w stosunku do centralnej części transeptu). Od
zachodu dominujący, wysunięty, czterokondygnacyjny, stopniowo zwęŜającego się ku górze masyw wieŜowy w przyziemiu przechodzi w rozbudowaną, wycofaną
strefę wejściową kościoła. Mieści ona kruchty kościoła. Na osi wieŜy łaciński krzyŜ. Wykonany jest on z dwóch prostopadłościanów, które przenikają się
wzajemnie, wtapiając się w górną partię masywu wieŜowego. W naroŜu południowo-wschodnim, utworzonym pomiędzy prezbiterium a południowym skrzydłem
transeptu parterowa, niŜsza zakrystia. Od południa do zakrystii przylega niŜsza, parterowa dobudówka, która poprzedzona jest dwubiegowymi, łamanymi
schodami z murkiem policzkowym. Ponadto od wschodu do zakrystii przylega niewielka, parterowa dobudówka ze strefą wejściową prowadzącą do kruchty
kościoła. W północno-wschodnim naroŜu utworzonym pomiędzy prezbiterium a transeptem niŜsza, parterowa kaplica św. Anny. Poszczególne fragmenty kościoła
kryte odrębnymi dachami o zróŜnicowanej formie. Prezbiterium, transept, masyw wieŜowy, zakrystia i kaplica nakryte są wielospadowymi dachami. Pozostałe
partie budynku przekryte są jednospadowymi dachami. Kościół częściowo podpiwniczony w partii wschodniej (krypta kościoła).
Elewacja zachodnia (frontowa) – rozczłonowana, złoŜona z kilku, przenikających się części budynku tj. niŜszego transeptu oraz dominującego,
czterokondygnacyjnego masywu wieŜowego, który w przyziemiu przechodzi w rozbudowaną, wycofaną strefę wejściową kościoła. Elewacja tynkowana, o
zróŜnicowanej ilości osi w poszczególnych partiach, z zaakcentowanym, jednoosiowym masywem wieŜowym. Masyw stopniowo zwęŜa się ku górze. Na osi
wieŜy łaciński krzyŜ. Wykonany jest on z dwóch prostopadłościanów, które przenikają się wzajemnie, wtapiając się w masyw wieŜowy. W przyziemiu wsparty
jest on na dwóch, tynkowanych filarach, które stopniowo rozszerzają się ku dołowi. Na osi dwuskrzydłowe, prostokątne drzwi głównej kruchty kościoła. Masyw
przechodzi po bokach w rozbudowaną, parterową, wycofaną strefę wejściową dostawioną do pozostałej części kościoła. Strefa posiada rozbudowaną partię
zwieńczenia, podkreślająca horyzontalny układ elewacji. Po bokach, strefa stopniowo zwęŜa się, akcentując oś kościoła. W wycofanej strefie po bokach dwie,
boczne kruchty, do których prowadzą dwie pary prostokątnych, jednoskrzydłowych drzwi. W górnej partii elewacji korpusu kościoła dwie pary prostokątnych
wąskich okien w układzie triforyjnym.
Elewacja północna – rozczłonowana, złoŜona z kilku, przenikających się części budynku tj. prezbiterium wraz z niŜszą kaplicą św. Anny, wyŜszego transeptu
kościoła oraz niewielkiej, północnej, bocznej kruchty kościoła połączonej z rozbudowaną, parterowa strefą wejściową wraz z dominującym,
czterokondygnacyjnym masywem wieŜowym. Elewacja tynkowana, trójosiowa z zaakcentowanym, jednoosiowym masywem wieŜowym.
Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek

grudzień 2008 r.

Verte

c.d. opisu - Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje. Wnętrze wyposaŜenie instalacje)

Masyw stopniowo zwęŜa się ku górze. Na osi wieŜy łaciński krzyŜ, który wtapia się w masyw wieŜowy. Osie elewacji wyznaczone prostokątnymi oknami o
zróŜnicowanej wielkości oraz formie. Kaplica św. Anny jednoosiowa, transept kościoła doświetlony jest trzema, prostokątnymi oknami w układzie triforyjnym, z
charakterystycznym zaakcentowaniem środkowego wyŜszego okna, które flankowane jest dwoma, niŜszymi oknami. Od strony północnego-zachodu dobudowana
jest jednoosiowa kruchta północna kościoła będąca fragmentem, parterowej strefy wejściowej, która połączona jest z czterokondygnacyjną, jednoosiową wieŜą.
WieŜa na wysokości drugiej trzeciej kondygnacji doświetlona jest prostokątnymi oknami. Na wysokości czwartej kondygnacji trzy prostokątne okna w układzie
triforyjnym z drewnianymi Ŝaluzjami. Kruchta wraz ze strefą wejściową posiada rozbudowaną, lekko wystającą partię zwieńczenia, podkreślająca horyzontalny
układ elewacji.
Elewacja wschodnia - rozczłonowana, złoŜona z kilku, przenikających się części budynku o zróŜnicowanych gabarytach tj.: dobudówki zakrystii wraz ze
schodami, zakrystii z dobudówką mieszczącą wejście do krypty kościoła, wyŜszego prezbiterium z dobudowanym transeptem oraz kaplicą św. Anny. Elewacja
tynkowana, o zróŜnicowanej ilości osi w poszczególnych kondygnacjach. W partii krypty trójosiowa, natomiast kościoła czteroosiowa. Osie elewacji wyznaczone
prostokątnymi otworami okiennymi oraz drzwiowym, który znajduje się w pierwszej osi elewacji. Jednoskrzydłowe drzwi zakrystii poprzedzone są
dwubiegowymi, łamanymi schodami z murkiem policzkowym. W drugiej osi elewacji jednoosiowa zakrystia poniŜej, której dobudówka krypty kościoła. Są one
doświetlone prostokątnymi oknami w układzie triforyjnym, które zlokalizowane są w dwóch poziomach. W trzeciej osi prezbiterium z trzema, prostokątnymi
oknami w układzie triforyjnym, z charakterystycznym zaakcentowaniem środkowego wyŜszego okna, które flankowane jest dwoma, niŜszymi oknami. W
czwartej osi jednoosiowa kaplica św. Anny, która doświetlona jest trzema oknami w układzie triforyjnym.
Elewacja południowa – rozczłonowana, złoŜona z kilku, przenikających się części budynku. Elewacja tynkowana, czteroosiowa z zaakcentowanym,
jednoosiowym, czterokondygnacyjny, masywem wieŜowym, który stopniowo zwęŜa się ku górze. Na osi wieŜy łaciński krzyŜ, który wtapia się w masyw wieŜowy.
Osie elewacji wyznaczone prostokątnymi otworami okiennymi oraz drzwiowym, który znajduje się w czwartej osi elewacji. Okna o zróŜnicowanej wielkości oraz
formie. W południowo-zachodniej części elewacji jednoosiowa kruchta południowa kościoła będąca fragmentem, parterowej strefy wejściowej, która połączona
jest z czterokondygnacyjną, jednoosiową wieŜą. WieŜa na wysokości drugiej trzeciej kondygnacji doświetlona jest prostokątnymi oknami. Na wysokości czwartej
kondygnacji trzy prostokątne okna w układzie triforyjnym zabezpieczone drewnianymi Ŝaluzjami. Kruchta wraz ze strefą wejściową posiada rozbudowaną, lekko
wystającą partię zwieńczenia, podkreślająca horyzontalny układ elewacji. Transept kościoła doświetlony jest trzema, prostokątnymi oknami w układzie
triforyjnym, z charakterystycznym zaakcentowaniem środkowego wyŜszego okna, które flankowane jest dwoma, niŜszymi oknami. Zakrystia jednoosiowa. W
naroŜu utworzonym pomiędzy transeptem a zakrystią niewielka przybudówka z wejściem do zakrystii. Przybudówka poprzedzona jest dwubiegowymi, łamanymi
schodami z podestem. Schody posiadają murowany, tynkowany murek policzkowy, nakryty od góry parapetem. PoniŜej w naroŜu utworzonym pomiędzy zakrystią
wraz ze schodami a prezbiterium, parterowa przybudówka mieszcząca strefę wejściową do krypty kościoła z prostokątnymi, jednoskrzydłowymi drzwiami.
Wnętrze – kościół jednoprzestrzenny, złoŜony z prezbiterium i transeptu. Prezbiterium jednoprzęsłowe. Transept złoŜony z szerokiego przęsła w kształcie
wydłuŜonego prostokąta, poprzecznie połoŜonego w stosunku do osi kościoła. Od strony zachodniej przylega do transeptu wysunięty masyw wieŜowy znajdujący
się na osi kościoła, mieszczący główną kruchtę kościoła. Masyw wieŜowy wraz z bocznym kruchtami przechodzą w rozbudowaną strefę wejściową kościoła. W
zachodniej części transeptu chór muzyczny wsparty na czterech filarach na rzucie prostokąta. Chór zdobiony murowaną, tynkowaną balustradą dekorowaną
prostokątnymi, tynkowanymi płycinami. Od góry jest ona nakryta parapetem. Poziom prezbiterium w stosunku do transeptu jest podniesiony o cztery stopnie.
Prezbiterium do transeptu otwiera się lukiem tęczowym w postaci prostokątnego, dekoracyjnego obramowania. Zakrystia skomunikowana jest z prezbiterium za
pomocą prostokątnych, jednoskrzydłowych drzwi, natomiast kaplica św. Anny prostokątnym otworem drzwiowym. Boczne kruchty skomunikowane są z
transeptem za pomocą dwuskrzydłowych, prostokątnych drzwi, natomiast kruchta główna za pomocą czteroskrzydłowych, prostokątnych drzwi z dwoma
półstałymi, bocznymi skrzydłami. Ściany kościoła gładkie. Prezbiterium, transept przekryta są sklepieniem pozornym w typie kryształowym.
WyposaŜenie – w chwili obecnej kościół posiada współczesne wyposaŜenie w postaci mensy ołtarzowej, ambony, chrzcielnicy i ławek. Zachowany drewniany
konfesjonał prawdopodobnie pochodzący z początków parafii (?)
Instalacje – elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., telefoniczna, odgromowa.
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4. Obiekt

RUDA ŚLĄSKA –
WIREK

ZAŁĄCZNIK NR 3
5. Zawartość wkładki

Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli

Ciąg dalszy:
punktu 11 - zdjęcie rzut przekrój sytuacja orientacja

c. d. punktu 11 - zdjęcie rzut przekrój sytuacja orientacja

Ryc. 8. Wygląd kościoła w 1962 r.
Ryc. 7. Tymczasowy kościół przy ulicy 1 Maja 209, 1937 – 1949.

Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek
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Verte

c. d. punktu 11 - zdjęcie rzut przekrój sytuacja orientacja

Ryc.10. Wejście do krypty, która słuŜyła jako kościół w latach 7.10.1959 do 8.12.1962.

Ryc.9. Pęknięcia przy stopniach do prezbiterium. Lata 1956 do 1961.

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
4. Miejscowość

5. Obiekt

RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - rzut przekrój elewacja

Ryc.11. Rzut przyziemia.
Oprac. na podst. dokumentacji projektu modernizacji Kościoła św. A. Boboli w Rudzie
wyk. pod kierunkiem mgr inŜ. arch. Jacka Mistura – 1994 r.

Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek

ZAŁĄCZNIK NR 4
6. Zawartość wkładki
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Ciąg dalszy punktu 11 - zdjęcie rzut przekrój sytuacja
orientacja

Ryc. 12. Rzut stropów.
Oprac. na podst. dokumentacji projektu modernizacji Kościoła św. A. Boboli w Rudzie
wyk. pod kierunkiem mgr inŜ. arch. Jacka Mistura – 1994 r.

Verte

Ryc.13. Rut krypty.
Oprac. na podst. dokumentacji projektu modernizacji Kościoła św. A. Boboli w Rudzie
wyk. pod kierunkiem mgr inŜ. arch. Jacka Mistura – 1994 r.

Ryc. 15. Przekroje przez strop.
Oprac. na podst. dokumentacji projektu modernizacji Kościoła św. A. Boboli w Rudzie
wyk. pod kierunkiem mgr inŜ. arch. Jacka Mistura – 1994 r.

Ryc. 14. Przekrój podłuŜny.
Oprac. na podst. dokumentacji projektu modernizacji Kościoła św. A. Boboli w Rudzie
wyk. pod kierunkiem mgr inŜ. arch. Jacka Mistura – 1994 r.
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6. Obiekt

ZAŁĄCZNIK NR 5
7. Zawartość wkładki

RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ciąg dalszy
punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc.16. Widok na kościół od strony północno - zachodniej.

Ryc.17. Grota N. M. P. z Lourdes.
Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek

grudzień 2008 r.

Ryc.18. KrzyŜ usytuowany w zachodniej części działki.
Verte

c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 19. Widok od strony zachodniej – elewacja frontowa.

Ryc. 21. Widok na wieŜę od strony zachodniej.
Ryc. 20. Portal nad podcieniem.
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RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc.22. Widok na wieŜę od strony płd. Zachodniej.
Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek

ZAŁĄCZNIK NR 6
8. Zawartość wkładki

grudzień 2008 r.

Ciąg dalszy
punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 23. Widok na wejście boczne, podcień na elewacji frontowej.
Verte

c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 24. Sufit – podcień. Elewacja frontowa, zachodnia

Ryc. 25. Drzwi zewnętrzne – wejście główne.
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8. Obiekt

ZAŁĄCZNIK NR 7
9. Zawartość wkładki

RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ciąg dalszy
punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 26. Widok na budynek od strony południowo zachodniej.

Ryc. 28. Wejście do krypty.
Ryc. 27. Widok od strony południowo wschodniej.
Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek
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Verte

c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 29. Okna – segment środkowy elewacji południowej.

Ryc. 30. Okno część zachodnia elewacji południowej – doświetlenie przedsionka.
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ZAŁĄCZNIK NR 8
10. Zawartość wkładki

RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ciąg dalszy
punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 31. Wejście do zakrystii – elewacja południowa.

Ryc. 32. Okna do zakrystii – elewacja wschodnia.
Ryc. 33. Okno do zakrystii – elewacja południowa.
Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek
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Verte

c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 34. Elewacja wschodnia.

Ryc. 35. Elewacja północna.
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RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 36. Drzwi zewnętrzne – wejście główne.

Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek

ZAŁĄCZNIK NR 9
11. Zawartość wkładki
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Ryc. 37. Nadświetlne drzwi.

Ciąg dalszy
punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 38. Płycina drzwiowa.

Verte

c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 39. Przedsionek strona północna.

Ryc. 40. Przedsionek – strona południowa.
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10. Miejscowość

11. Obiekt

ZAŁĄCZNIK NR 10
12. Zawartość wkładki

RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ciąg dalszy
punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 41. Drzwi wewnętrzne z przedsionka do nawy głównej.

Ryc. 42. Kropielnica.
Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek
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Verte

c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 44. Sufit kryształowy nad chórem.

Ryc. 43. Widok na chór.

Ryc. 45. Fragment chóru – luksfery doświetlające wnętrze wieŜy..
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11. Miejscowość

12. Obiekt

ZAŁĄCZNIK NR 11
13. Zawartość wkładki

RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ciąg dalszy
punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 47. Widok na stopnice.

Ryc. 46. Schody na chór.
Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek

grudzień 2008 r.

Ryc. 48. Fragment wspornika chóru.
Verte

c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 49. Widok na chór i nawę główną od strony
południowej.

Ryc. 50. Widok na nawę główną od strony południowej.

Ryc. 51. Widok na nawę główną od strony północnej.
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12. Miejscowość

13. Obiekt

ZAŁĄCZNIK NR 12
14. Zawartość wkładki

RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ciąg dalszy
punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 52. Widok na prezbiterium z chóru.

Ryc. 53. Widok na sufit nad prezbiterium.
Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek
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Ryc. 54. Widok na prezbiterium z chóru.
Verte

c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 55. Ołtarz.

Ryc. 56. Ołtarz.

Ryc. 57. Tabernakulum.
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13. Miejscowość

14. Obiekt

ZAŁĄCZNIK NR 13
15. Zawartość wkładki

RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ciąg dalszy
punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 59. Sewilla, siedzenie dla celebranta.

Ryc. 58. Ambona.
Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek
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Verte

c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 60. śyrandol - prezbiterium.

Ryc. 61. Chrzcielnica.
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ZAŁĄCZNIK NR 14
16. Zawartość wkładki

RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ciąg dalszy
punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 62. Widok na prezbiterium od strony zachodniej.

Ryc. 63. Zespół witraŜy w prezbiterium, ściana wschodnia. Autor:
Adam Bunsch.
Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek
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Verte

c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 64. WitraŜ w prezbiterium przedstawiający anioły.
Autor: Adam Bunsch.

Ryc. 65. WitraŜ środkowy przedstawiający modlącego
się Andrzej Bobolę do Matki Boskiej Częstochowskiej.
Autor: Adam Bunsch.

Ryc. 66. WitraŜ boczny przedstawiający anioły.
Autor: Adam Bunsch.
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RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 67. Drzwi do kaplicy Matki i Dziecka.
Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek

ZAŁĄCZNIK NR 15
17. Zawartość wkładki

grudzień 2008 r.

Ciąg dalszy
punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 68. Klamka drzwi.
Verte

c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 69. Wnętrze kaplicy Matki i Dziecka.

Ryc. 70. Konfesjonał – kaplica Matki i Dziecka.

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
16. Miejscowość

17. Obiekt

ZAŁĄCZNIK NR 16
18. Zawartość wkładki

RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ciąg dalszy
punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 71. WitraŜe w kaplicy, ściana wschodnia – autor: Maria Rogo – Skąpska.

Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek

grudzień 2008 r.

Verte

c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 72. WitraŜ w kaplicy (ściana północna) przedstawiający postać Anny Samotrzeciej. Autor: Maria Rogo – Skąpska.

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
17. Miejscowość

18. Obiekt

ZAŁĄCZNIK NR 17
19. Zawartość wkładki

RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ciąg dalszy
punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Fot. 73. Wnętrze zakrystii.

Fot. 74. WitraŜ znajdujący się w zakrystii (ściana południowa)
przedstawiający św. Maksymiliana Kolbe.
Autor: Maria Rogo – Skąpska.
Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek

grudzień 2008 r.

Verte

c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Fot. 75. WitraŜ znajdujący się w zakrystii (ściana wschodnia). Autor: Maria Rogo – Skąpska.

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
18. Miejscowość

19. Obiekt

RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 76. Wyjście z krypty.
Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek

ZAŁĄCZNIK NR 18
20. Zawartość wkładki

grudzień 2008 r.

Ciąg dalszy
punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 77. Zejście do krypty.
Verte

c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 78. Wnętrze krypty.

Ryc. 79. Drzwi prowadzące do krypty.

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
19. Miejscowość

20. Obiekt

ZAŁĄCZNIK NR 19
21. Zawartość wkładki

RUDA ŚLĄSKA –
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
WIREK
c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ciąg dalszy
punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 80. Sufit podwieszony w krypcie.

Ryc. 80. Ambona.
Wkładkę załoŜył: dr inŜ. arch. Iwona Benek

grudzień 2008 r.

Verte

c. d. punktu 11 - dokumentacja fotograficzna

Ryc. 81. Widok na prezbiterium krypty.

Ryc. 82. Ściana południowa krypty.

