
GEZ 
82/606 

KARTA ADRESOWA ZABYTKU 

3. Miejscowość:  

 

Ruda Śląska 

 

1. Nazwa 

Kościół Ewangelicko – Augsburski imienia Odkupiciela 

2. Czas powstania  

1901-1902 r. 

dzielnica: Wirek 

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres: 

ul. 1 Maja 291 

 

elewacja  fron towa budynku   

 

widok z południowego-wschodu 

kod pocztowy: 41-710 

nr ewidencyjny działki: 1.2518/52 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo: 

 
powiat: 

 

gmina: 

 

śląskie 

Ruda Śląska 

Ruda Śląska 

 
elewacja południowa budynku 

 
lokalizacja obiektu 

6. Formy ochrony 

zapis w planie zagospodarowania przestrzennego: 

§6 ust. 1 pkt 1 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska (uchwała nr 

PR.0007.93.2021 z dnia 27.07.2021 r., ogłoszona w Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 5110) 

 

nr wpisu do rejestru zabytków: 

z dnia: 

A/11/99 

30.04.1999 r. 

granice wpisu:   

budynek kościoła wraz z najbliższym otoczeniem 

  



8. Historia i opis wartości 

 

Początki wspólnoty ewangelickiej na terenie obecnego Wirka sięgają XIX wieku. Tutejsza 

parafia zyskała samodzielność w 1886 r., kiedy urząd pastora pełnił ks. Haase.  

Z jego inicjatywy powstał też projekt budowy kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 

Wirku. Autorem projektu był wrocławski architekt Felix Henry. Kościół budowano w latach 

1901-1902. To budynek orientowany, wykonany z cegły, osadzony na cokole z kamienia  

i oskarpowany. W północno-zachodnim narożniku dostawiono wieżę na planie kwadratu, 

zwieńczoną strzelistym czworobocznym dachem, w której umieszczone zostało wejście. 

Portal usytuowany jest w zamkniętej łukiem ostrym arkadzie, która została wpisana  

w trójkątny szczyt.  Elewacja zachodnia ozdobiona sporych rozmiarów oknem zamkniętym 

łukiem ostrym, podzielonym na 3 kwatery oraz dekorowanym trzema maswerkami. 

Elewacja wschodnia z dekoracją w formie kamiennej rozety, zamkniętej w sklepionej 

ostrołucznie niszy. Pod rozetą zlokalizowana jest dekoracyjnie opracowana inskrypcja 

flankowana datami powstania budowli. Pod spodem zestaw trzech okienek sklepionych 

ostrym łukiem. Wnętrze kościoła salowe, z nawą główną o trzech przęsłach oraz 

jednoprzęsłowym, zamkniętym prosto prezbiterium. 

wartości historyczne:  

- autentyczność substancji 

- oryginalna funkcja i forma obiektu 

wartości artystyczne:  

- charakterystyczna elewacja ceglana z kamiennym cokołem 

- wieża zwieńczona strzelistym czworobocznym dachem 

- neogotyckie detale  

wartości naukowe: 

- przykład kościoła neogotyckiego z początku XX wieku 

- przykład kościoła ewangelickiego z terenów Górnego Śląska 

- przykład zachowanego oryginalnego wyposażenia kościoła ewangelickiego w typowym 

dla tego obiektów układzie 

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 

 

Obiekt nieustannie funkcjonuje jako Kościół Ewangelicko-Augsburski. Stan jego 

zachowania jest dobry. We wnętrzu obiektu zachowane zostało pierwotne wyposażenie  

w postaci ołtarza, ambony oraz chóru z prospektem organowym.  

 

postulaty dotyczące konserwacji: 

- zachowanie ceglanej elewacji wraz z kamiennym cokole w oryginalnej formie 

- zachowanie neogotyckich detali architektonicznych 

- zachowanie pierwotnego wyposażenia wnętrza 

- zachowanie oryginalnych wymiarów, kształtów i podziałów wszystkich okien w budynku 

 

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) 

 

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego 

konserwatora zabytków) 

 
 

 

 
 

 

 
 
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do 

wojewódzkiej ewidencji zabytków 
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