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 Działający w przeszłości zakład Huty Pokój był niewątpliwie jedną z wizytówek miasta Ruda 
Śląska. Z dzisiejszej perspektywy oceniamy ją jako obiekt szkodliwy dla środowiska naturalnego oraz 
naszego zdrowia. Należy jednak pamiętać, że obiekt ten jednocześnie służył ludziom dając miejsca 
pracy, zwłaszcza w okresie największej produktywności zakładów znajdujących się na Górnym Śląsku. 
Przez lata wielu ludzi migrowało na tereny Górnego Śląska w poszukiwaniu lepszego życia. Na uwagę  
zasługuje także fakt, że Huta Pokój w pośredni sposób uczestniczyła w wieloletnim procesie budowy 
przestrzeni miejskich w naszym kraju. Świadczy o tym wiele istniejących obiektów architektonicznych, 
które dziś podziwiamy, a dla których konieczne do ich wzniesienia elementy i materiały budowlane  
wytapiane były właśnie w Hucie Pokój. Dlatego dążymy do tego aby mimo iż dziś Huta nie pełni swojej 
funkcji, a ogień w piecu dawno wygasł, obiekt ten nadal służył zarówno mieszkańcom Rudy Śląskiej jak  
i gościom będąc wizytówką miasta. Chcemy ponownie uczynić w tym miejscu przestrzeń tętniącą  
życiem, otwartą i przyjazną dla mieszkańców i środowiska. 

 Analizując istniejący układ zabudowy obiektów kompeksu w pełni uwzględniliśmy uwarunkowania 
konserwatorskie mówiące o konieczności zachowania Wielkiego Pieca wraz z Wyciągiem ukośnym oraz 
Zespołu Nagrzewnic. Ponadto naszym celem było także możliwie całkowite zachowanie pozostałych 
obiektów nie objętych ochroną konserwatorską. Zgodnie z wytycznymi zamawiającego za główny cel 
postawiliśmy zachowanie postindustrialnego charakteru miejsca. Podczas analizy istniejącego obiektu 
zwróciliśmy szczególną uwagę na charakterystyczny obrys jaki tworzy dominująca wieża Wielkiego Pieca 
połączona systemem orurowań z odpylnikiem wraz z ceglanym budynkiem sterowni. W uzupełnieniu  
z wysokimi nagrzewnicami oraz drugą dominantą jaką jest komin cały kompleks tworzy kompozycję  
o specyficznym obrysie zarówno w widoku z góry jak i widokach z poszczególnych stron. Analizując 
formę podobnych obiektów (przykładowo w dawnej Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie) uznaliśmy, 
że kompleks Wielkiego Pieca jest jedyną tego typu w swoim rodzaju kompozycję budynków i budowli.  
W związku z powyższą analizą komponując nowy układ urbanistyczny i planując nowe obiekty  
postanowiliśmy w maksymalnym stopniu wykorzystać dostępne przestrzenie znajdujące się między  
innymi pod budynkiem sterowni, a także pod budowlą estakady. 
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