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340/606 

KARTA ADRESOWA ZABYTKU 

3. Miejscowość:  

 

Ruda Śląska 

 

1. Nazwa 

Kościół św. Ducha z probostwem 

 

2. Czas powstania  

1936-1938 r. 

dzielnica: Czarny Las 

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

ul. Cynkowa 22 

 

Widok od wschodu 

 

Elewacja frontowa budynku kościoła 

kod pocztowy: 41-700 

nr ewidencyjny działki: 4.2887/201; 4.2888/186 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo: 

 

powiat: 

 

gmina: 

 

śląskie 

Ruda Śląska 

Ruda Śląska 

 
Elewacja frontowa budynku probostwa  

 
Lokalizacja obiektu 

6. Formy ochrony 

zapis w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Kościół: §6 ust. 3 pkt 61 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) 

Plebania: §6 ust. 3 pkt 62 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) 

 



8. Historia i opis wartości 

 

Budowa kościoła św. Ducha w Czarnym Lesie rozpoczęła się w 1936 roku. Architektem był 

Jan Affa. W 1938 roku kościół został ukończony oraz poświęcony. Jest to murowana 

świątynia otynkowana zarówno wewnątrz i zewnątrz. Detal architektoniczny ogranicza się 

do betonowego cokołu oraz przeciągniętego przez budynek gzymsu wieńczącego i zadaszeń 

nad oknami. Obiekt wzniesiono na planie krzyża łacińskiego, z niewyodrębnionymi 

pomieszczeniami przy prezbiterium, prostokątnie zamykającymi kościół od strony 

północnej. Od strony południowej nawę zamyka masywna trójkondygnacyjna wieża, 

mieszcząca w przyziemiu główny przedsionek, natomiast od wschodu dostawiony jest do 

niej przedsionek wejścia bocznego, założony na planie prostokąta. Wnętrze trójnawowe, 

pseudobazylikowe, z korpusem nawowym o szerokości 5 przęseł i węższym 

jednoprzęsłowym prezbiterium, wydzielonym arkadą zamkniętą łukiem eliptycznym. Nawa 

główna oddzielona od naw bocznych za pomocą filarów na rzucie prostokąta. Nawa główna 

przekryta sklepieniem kolebkowym na gurtach, nawy boczne – płaskim stropem. Wnętrze 

oryginalnie pokryte było polichromią, która niestety nie zachowała się do dnia dzisiejszego. 

 

wartości historyczne:  

- autentyczność substancji,  

- oryginalna funkcja i forma obiektu;  

wartości artystyczne:  

- kubiczna bryła obiektu 

- strzelista wieża pozbawiona dekoracji 

- wysokie prostokątne okna tworzące rytm elewacji 

wartości naukowe: 

- modernistyczny kościół z okresu dwudziestolecia międzywojennego 

- kościół projektu Jana Affy (architekt związany z diecezją katowicką w okresie 

międzywojennym) 

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 

 

Obiekt nieustannie funkcjonuje jako kościół. Stan jego elewacji jest dobry. W 2021 roku 

przeprowadzono malowanie ścian zewnętrznych świątyni.  

 

postulaty dotyczące konserwacji: 

- zachowanie bryły obiektów 

- zachowanie wymiarów i kształtów okien  

- zachowanie ścian zewnętrznych tynkowanych w kolorze naturalnego tynku 

- zachowanie historycznych elementów wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego świątyni 

(w szczególności elementów oryginalnych ołtarzy) 

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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