
GEZ 
907/606 

KARTA ADRESOWA ZABYTKU 

3. Miejscowość:  

 

Ruda Śląska 

 

1. Nazwa 

Kościół pw. św. Marii Magdaleny wraz z plebanią 

2. Czas powstania  

1883 r. 

dzielnica: Bielszowice 

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

ul. Edmunda Kokota 152 (ul. ks. Józefa Niedzieli 6) 

 

Elewacja frontowa- widok od strony południowo-zachodniej  

 

Elewacja północna 

kod pocztowy: 41-711 

nr ewidencyjny działki: 
3. 2371/579, 3.2372/583, 

3.4500/586, 3.4232/582 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo: 

 
powiat: 

 

gmina: 

 

śląskie 

Ruda Śląska 

Ruda Śląska 

 
Budynek plebanii 

 
Lokalizacja obiektów 

6. Formy ochrony 

zapis w planie zagospodarowania przestrzennego: 

 

Kościół: §6 ust. 1 pkt 3 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 429 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/180/06 

27.07.2006 r. 

granice wpisu:   

budynek kościoła wraz z najbliższym otoczeniem 

 



8. Historia i opis wartości 

 

Obecny kościół bielszowicki powstał w 1883 r. na miejscu starego, istniejącego w tym 

miejscu od 1613 r. drewnianego kościółka. Za projekt świątyni odpowiedzialni są 

pochodzący z Gliwic budowniczy Philipp i mistrz ciesielski Traufeld. 22 czerwca 1883 r. 

miała miejsce ceremonia poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę świątyni, a gotowy 

kościół oddano do użytku jeszcze w tym samym roku. Bielszowicki kościół jest obiektem 

murowanym z cegły i nieotynkowanym od zewnętrz (obecnie elewacje są wyłożone płytką 

klinkierową). Jest to budowla orientowana, trójnawowa, z prezbiterium nieznacznie 

węższym od korpusu głównego, zakończonym trójbocznie. Elewacje zewnętrzne operują 

skromnym detalem architektonicznym w formie kamiennej – cokół z piaskowca oraz 

formowanym w tynku – gzyms wieńczący, zworniki łuków okiennych i sterczyny na 

fasadzie głównej. Ściany artykułowane są jedynie za pomocą wysokich okien, zamkniętych 

łukiem ostrym oraz usytuowanych pomiędzy nimi lizen. 

 

wartości historyczne:  

- autentyczność substancji 

- oryginalna funkcja i forma obiektu 

wartości artystyczne:  

- artykulacja ścian za pomocą wysokich okien i lizen 

- neogotyckie detale  

wartości naukowe: 

- przykład kościoła neogotyckiego z końca XIX wieku 

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 

 

Obiekt nieustannie funkcjonuje jako kościół parafialny. Budynek wielokrotnie był 

przebudowywany i modernizowany. W latach 1956-57 dokonano remontu obiektu, obniżono 

dach kościoła, wewnątrz świątyni otynkowano filary, odnowiono ołtarze, usunięto wyblakłe 

malowidła ścienne. W latach 70-tych wykonano modernizację obiektu, z wieży usunięto 

hełm, zamurowano środkowy witraż, usunięto dotychczasowe ołtarze i wykonano nowy, 

modrzewiowy strop. W latach 2002-2003 kościół został przywrócony do oryginalnego 

wyglądu, wykonano renowację elewacji.  

 

postulaty dotyczące konserwacji: 

- zachowanie elewacji wraz z kamiennym cokole w oryginalnej formie 

- zachowanie neogotyckich detali architektonicznych 

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

- zachowanie kształtu dachu wraz z wieżą i sygnaturką 

 

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 

 


		2022-05-05T08:33:15+0200
	Łukasz Urbańczyk


		2022-06-28T12:55:32+0200
	Anna Marta Ostrowska




