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Osiedle Ballestrema 
  Osiedle Ballestrema to zabytkowe osiedle robotnicze położone   

w Zabrzu Rokitnicy. Jest to kolonia z początku XX wieku 

wybudowana według idei ,,Miasto-ogród” przez Franza von 

Ballestrema  dla górników kopalni Castellengo. Osiedle 

zachowane jest w pierwotnej zabudowie, a charakteryzuje je 

niezwykła różnorodna architektura wzbogacona o stalowe 

domy. W 1991 r. osiedle zostało wpisane do rejestru zabytków. 

 

 

 Sanktuarium Matki Trzykroć Przedziwnej 

   Sanktuarium Matki Trzykroć Przedziwnej znajduje się przy ulicy 
Andersa. Na początku  XX wieku właścicielkami posiadłości były 
siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre 
Dame, ale już wtedy powstało kilka grup Szensztackich. Ze 
względu na nieprzyjazną katolikom sytuację polityczną siostry 
opuściły swoją placówkę, a właścicielkami domu, ogrodu               
i obrazu Matki Trzykroć Przedziwnej stały się Panie z Szensztatu. 
 Przez kilka lat prowadzono remont domu, a 9 września 2000 r. 
został on poświęcony  przez ks. biskupa Jana Wieczorka. 
Obecnie w siedzibie Szensztatu odbywają się spotkania                 
i dyskusje mające na celu pogłębianie wiedzy religijnej.  

 

Kościół p.w.  

Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się przy 
ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poświęcenie miało miejsce 
17. 11. 1912 r., a jego konsekracja w 1923 r.  Kościół reprezentuje 
szczególny typ późnego eklektyzmu, z elementami określanymi 
mianem secesji. Jest to trójnawowa bazylika z wyniosłą wieżą od 
wschodu i z prezbiterium zakończonym półkolistą absydą.                  
W kościele znajdują się relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz 
św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Obecnym proboszczem 
parafii jest ksiądz Zygrfryd Sordon.  
 

 

PROJEKT STRONY AUTORSTWA UCZNIÓW KLASY IVB 

WYCHOWAWCA  SYLWIA GLOBISZ – PĘDZIWIATR 
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Prezentacja możliwości 
komunikacyjnych z innymi 

miastami i regionami 
 

  

 

 Ogromnym walorem Rokitnicy jest rozbudowana sieć komunikacyjna, która 
umożliwia mieszkańcom swobodny dojazd do centrum Zabrza oraz innych miast. Przez 
Rokitnicę przebiega DK 94, która na skraju dzielnicy łączy się z DK 78.                                                   
W środku dzielnicy znajduje się pętla autobusów miejskich, z której można dostać się 
autobusami do Bytomia, Tarnowskich Gór, Gliwic, Pyskowic, Chorzowa oraz centrum Zabrza. 
Ponadto koło pętli znajduje się przystanek PKS, na którym zatrzymują się autobusy do 
Częstochowy, Gliwic, Pyskowic oraz weekendowy pośpieszny Częstochowa – Jastrzębie 
Zdrój. Tuż obok skrzyżowania DK 94 z DK 78 znajduje się wjazd na autostradę A1 oznaczony 
jako węzeł Zabrze – Północ.  

W celu poprawy komfortu jazdy i bezpieczeństwa rowerzystów wybudowano ścieżkę 
rowerową biegnącą od Helenki do Mikulczyc. Główna ulica dzielnicy - Krakowska jest bardzo 
dobrze oświetlona, posiada wiele przejść,  również z sygnalizacją świetlną, co wpływa na 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych. Dużym powodzeniem cieszą się „kocie 
oczka” czyli światełka wbudowane w jezdnię, które w nocy informują kierowców o zbliżaniu 
się do przejścia dla pieszych. Na jednym ze skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zamontowano 
tzw. minutniki, które pozwalają uniknąć kolizji oraz niepotrzebnych wymuszeń ze strony 
kierowców. 

Rokitnica, to dzielnica, która bez wątpienia należy do jednych z najlepiej 
skomunikowanych miejsc w Zabrzu, gdzie rozwiązania drogowe pod względem 
bezpieczeństwa są stawiane na wysokim poziomie. 

 

KALENDARIUM 

1829 -  zbudowano drogę utwardzoną do Bytomia, 

1925 -  otwarto połączenie tramwajowe nr „31” na trasie z Bytomia do Wieszowy,  

             a z Bytomia przez Rokitnicę, Helenkę do Stolarzowic połączenie nr „32”, 

1928 -  połączono Rokitnicę z Helenką linią tramwajową numer „32 bis”, 

1983 -  zlikwidowano połączenie tramwajowe do centrum Zabrza oraz do Bytomia. 

 

STRONA AUTORSTWA UCZNIÓW KLASY Va 

WYCHOWAWCA  MARLENA FLAK 
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Wywiad z taksówkarzem - panem Arkadiuszem 
 
Od jak dawna jest Pan kierowcą taksówki? 
- Od 7 lat.   
Dlaczego akurat wybrał Pan ten zawód? 
- Nigdy się nad tym tak nie zastanawiałem, po prostu lubię jeździć. 
Czy lubi Pan swój zawód? 
- Bardzo. Uwielbiam pracować jako kierowca taksówki. 
Dlaczego? 
- Ponieważ codziennie mogę poznawać nowe osoby i rozmawiać z ludźmi. 
Dlaczego Pan jeździ taksówką właśnie w Rokitnicy? 
- Mam do tej dzielnicy duży sentyment. Mieszkam tutaj od 30 lat i nigdy bym się  stąd nie 
wyprowadził. Nawet jeśli ktoś zaproponowałby mi mieszkanie bez czynszu i jeszcze do tego  
dopłacił, to nie chciałbym. Rokitnica to bardzo sympatyczna miejscowość. 
 A co najbardziej Pan lubi w Rokitnicy?   
- Spokój. 
Według Pana, jacy są ludzie mieszkający w Rokitnicy? 
- Bardzo mili i sympatyczni. 
Czy miał Pan w życiu jakiegoś sławnego pasażera? 
- Mmm, tak.  Kardiochirurga prof. Mariana Zembalę. Jak palę  i przypadkiem go spotykam , to 
od razu wyrzucam papierosa. Kiedy jechaliśmy razem, pouczał mnie jak szkodliwe dla zdrowia  
jest palenie. 
Czy zdarzyła się Panu kiedyś jakaś niebezpieczna sytuacja? 
- Tak. Kiedyś  jeden pasażer  wymachiwał mi nożem, ale szybko wysiadł. 
Czy zawód taksówkarza jest trudny? 
- Wbrew pozorom jest trudny. 
Dlaczego? 
- Chociażby nawet upał czy zimno.  Czasem trzeba długo czekać i parę  godzin  poświęcić. 
Czy zawoził Pan kiedyś dziecko do szkoły, które zaspało na lekcje? 
- Nie, ale miałem przez rok zlecenie, aby codziennie zawozić do Szkoły  Podstawowej nr 31 
dwójkę dzieci. 
Kto najczęściej korzysta z taksówek? 
- Ludzie,  którzy nie mają samochodu, bądź się gdzieś bardzo spieszą. 
Czy przewozi Pan czasami swoją taksówką zwierzęta? 
- Tak, najczęściej pieski. Mogę  o tym opowiedzieć. 
Jedna pani zadzwoniła po mnie, ponieważ wcześniejszy kierowca taksówki nie chciał  jej 
zabrać, gdyż miała w torbie małego psa. Nie rozumiem takich zachowań. 
Kiedyś natomiast moim pasażerem był duży pies, który nie był do mnie przyjacielsko 
nastawiony, ale poradziłem sobie z nim. Raz nabrałem kolegę i powiedziałem mu,  że do 
przewiezienia jest mały york. Po chwili kolega zadzwonił i stwierdził,  że ten york ma około 50 
kilogramów... ha ha ha. 
Co może Pan powiedzieć o skrzyżowaniach i ulicach w Rokitnicy? 
- Na wszystkich ulicach w całej Polsce za blisko są pasy w stosunku do skrzyżowań.  Jest to  
bardzo niebezpieczne. 
Dziękuję bardzo Panu za rozmowę. 
- Dziękuję. 

WYWIAD PRZEPROWADZIŁA WIKTORIA SZMIDT Z KLASY Va,  WYCHOWAWCA  MARLENA FLAK 
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  OŚRODKI  EDUKACJI I KULTURY W ROKITNICY 
 
Rokitnica jest  jedną z najstarszych dzielnic Zabrza. Jak na niewielką dzielnicę posiada   bogate 
zaplecze ośrodków edukacyjno – kulturalnych, m.in.: dwa przedszkola, dwie szkoły 
podstawowe, dwa gimnazja, jedno liceum oraz filię biblioteki publicznej. 
 

Szkoła Podstawowa nr 31 
 
1830 r. – początki szkolnictwa w Rokitnicy – szkoła składała się z drewnianego budynku 
 z jedną dużą klasą i małym pokoikiem dla nauczycieli. 
2014 r. – obchodzone było 100-lecie szkoły. 
2000 r. – powstał pierwszy oddział klasy sportowej. 
 
Szkoła Podstawowa nr 28 
1964 r.-  szkoła rozpoczęła swoją działalność. 
1967 r.- szkoła otrzymała imię Aleksandra Zawadzkiego, który był jej patronem do 1991 r. 
 2015r. -  szkoła obchodziła 50 urodziny , w tym też  roku otrzymała nazwę „Imienia 
Miłośników Rokitnicy “. Zajęcia  pozalekcyjne, które są organizowane w szkole:  z języka 
angielskiego, polonistyczne, matematyczne, historyczne, SKS, chór, plastyczne, taneczne. 
 Uczniowie szkoły często biorą udział w konkursach ogólnoszkolnych, miejskich                                   
i wojewódzkich oraz w różnych imprezach okolicznościowych, np. w Skarbnikowych Godach, 
dożynkach,  Dniu  św. Marcina. 
 
Gimnazjum nr 29 
2015r. – przy gimnazjum  wybudowane zostało boisko “Orlik”, z którego mogą korzystać nie 
tylko uczniowie szkoły, ale również mieszkańcy osiedla. Istnieją tu klasy sportowe, przede 
wszystkim piłki nożnej pod patronatem Górnika Zabrze, klasy ogólne oraz integracyjne. 
Działa tu również Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 oferujące zajęcia muzyczne, sportowe  
i dziennikarskie. 
 

ZSO nr 12 - LO IV i Gimnazjum nr 4 
1955r.- zostało otwarte liceum. Szkoła uczestniczy w programie Erasmus. Funkcjonują tu 
oddziały integracyjne.  
 
 Przedszkola nr 39 i nr  41 
W przedszkolach nasi najmłodsi mieszkańcy uczą się nowych kontaktów, nawiązują nowe 
przyjaźnie, uczą się samodzielności oraz funkcjonowania w grupie.  
 

Miejska Biblioteka Publiczna 

MBP im. J. Fusieckiego, Filia nr 6 w Rokitnicy  przy ul. Krakowskiej 52  posiada wypożyczalnię 
wraz z czytelnią dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Systematycznie  uzupełniany jest 
księgozbiór,  szczególnie w oczekiwane nowości wydawnicze. W bibliotece organizowane są 
konkursy i wystawy rysunkowe oraz różne inne atrakcje dla dzieci . Biblioteka organizuje także  
spotkania z ciekawymi ludźmi,  np. z podróżnikami, pisarzami , aktorami. 
 
                                                    OPRACOWAŁA  KINGA KAMIŃSKA, KL. VB 

WYCHOWAWCA  DOROTA ZABIELNA 
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PLACÓWKI HANDLOWE                                  
W ROKITNICY 

 

 W Rokitnicy zlokalizowanych jest ponad 50 sklepów i hurtowni  wielobranżowych oraz wiele 

zakładów usługowych. Swoją bogatą ofertą kuszą mieszkańców duże supermarkety , dyskonty 

spożywcze: „Biedronka”, „Lidl”, „Żabka”, „Lewiatan” i mniejsze placówki handlowe  z odzieżą, 

konfekcją, tekstyliami, artykułami biurowymi, papierniczymi, zoologicznymi, meblami, kwiatami                       

i upominkami.  Z naszą dzielnicą, choćby z nazwy, kojarzy także się Przedsiębiorstwo Handlowo- 

Usługowe  „Rokita”, które działa od 1979 roku, a obecnie zajmuje się sprzedażą produktów 

codziennego użytku oraz działalnością usługową - szyciem firan i dekoracji okiennych.  

l              

Gdzie mieszkańcy Rokitnicy robią najczęściej zakupy?  Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy 

na ulicach naszej dzielnicy. 45% ankietowanych rokitniczan deklaruje, że przeważnie odwiedza „Lidl”, 

22% robi zakupy w „Biedronce”, 16% wybiera małe sklepiki  osiedlowe w pobliżu swojego miejsca 

zamieszkania, a  niecałe 10% mieszkańców  kupuje produkty na dzielnicowym targowisku. 

 Pani Anna lubi robić zakupy na targu. 

-  Targowisko odwiedzam dwa lub trzy razy w tygodniu, przeważnie w każdą sobotę oraz                               

w inne dni w razie konieczności w ciągu tygodnia,  po świeże produkty,   - mówi 70- letnia emerytka.   

  Jakie produkty kupuje Pani na targowisku? 

- Kupuję tu pieczywo, owoce, warzywa, wędliny, mięso, czasem ubrania, proszki  do prania, płyny. 

 Ostatnio,  pojawiają się informacje, że zabrzańskie targowiska upadają, bo ludzie  wolą 

kupować   w supermarketach. Czy zgadza się Pani z tym stwierdzeniem? 

- Może młodzi ludzie lubią supermarkety, ale ja nie lubię robić zakupów w  dużych sklepach.                  

Nie znoszę tłoku, wózków, wykładania produktów na taśmę i  z powrotem do wózka.                                        

Tam wszystko dzieje się w pośpiechu, a ja mam czas, jestem na emeryturze, nie muszę się spieszyć. 

Przez lata, przyzwyczaiłam się do zakupów na targu. Mam swoje ulubione stragany, sprzedawców, 

którzy zawsze doradzą, pomogą spakować zakupy… ,  czasem kogoś spotkam i  mogę porozmawiać. 

 

OPRACOWAŁY: AMELIA DROZD, MARYSIA KLINKE, MARZENA PRZYSTAŚ, NIKOLA SODUŚ, WIKTORIA 

WRÓBEL Z KLASY VIA, WYCHOWAWCA RENATA URBAN 

 

http://zabrze.naszemiasto.pl/artykul/zabrzanskie-targowiska-upadaja-bo-mieszkancy-wola,595932,art,t,id,tm.html
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrnLqk7K3QAhUJXhoKHYENBLoQjRwIBw&url=http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/omd-przejmuje-od-zenithoptimedia-group-budzet-mediowy-zabka-polska&psig=AFQjCNGgF72XUQJGHMG5LOR31kZhWU2JIA&ust=1479405267780524
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig_sGj763QAhWBlxoKHVODAnQQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lidl-Logo.svg&psig=AFQjCNFiYa-11l72WJwgkJanYVrkN6T7Qw&ust=1479406067355259
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Współcześnie żyjący znani rokitniczanie 
 

Wywiad z Misjonarzem Werbistą  

ks. Mirosławem Piątkowskim 

Szczęść Boże, Księże! Z okazji święta 

naszej szkoły mamy za zadanie 

przeprowadzić wywiad     z „ważną” dla 

naszej dzielnicy, osobą - wybraliśmy 

księdza. 

1. Co wiąże księdza z Rokitnicą? 

Ksiądz Mirosław: Urodziłem się w Rokitnicy w domu, bo wypadło tak ,że mama ze mną nie pojechała 

do szpitala”. Mama do dziś tu mieszka, a ojciec leży na pobliskim cmentarzu obok Parafii 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mam tu też przyjaciół, których lubię odwiedzać. 

2. Jakim ksiądz był uczniem? 

Ksiądz Mirosław: Na pewno niekonfliktowym, oceny miałem miedzy 4-5, lubiłem czytać wtedy 

wyrabiała mi się pamięć, byłem ciekaw świata. 

3. Czy pamięta ksiądz jakieś śmieszne zdarzenie ze szkoły? 

Ksiądz Mirosław: No muszę pomyśleć…, było to dawno…, pamiętam jedno ciekawe lubiłem bardzo 

grać w piłkę, zawsze wcześniej przychodził po mnie kolega. Szliśmy wtedy nawet       w zimę grać na 

boisko. Na lekcje przychodziliśmy cali mokrzy i pani trochę na nas krzyczała. Pamiętam też 

przepychanki z koleżankami i ciągnięcie ich za włosy. 

4. Czy od dziecka ksiądz chciał być kapłanem? 

Ksiądz Mirosław: Nigdy nie myślałem, żeby zostać księdzem, pamiętam nawet jak ksiądz widząc mnie 

codziennie na roratach spytał się mnie, czy nie zostałbym ministrantem, ale ja nie chciałem. 

5. Wiemy, że ksiądz należy do zgromadzenia księży werbistów i, że spędził ksiądz kilka lat      w 

Argentynie. Na czym polega ta praca? 

Ksiądz Mirosław: Jest inna niż tu, tam jest dużo kościołów i ma się duży obszar do odwiedzenia. 

Odprawia się wtedy dużo mszy, komunii św., bierzmowania itp.. Księża często bywają w nich tylko raz 

na miesiąc. 

6. Czy wraca ksiądz z sentymentem do Rokitnicy i jak często? 

Ksiądz Mirosław: Na misjach wracałem dość często myślami, ale  teraz mogę tu przyjechać,    mogę 

chodzić na spacery po przepięknych terenach i spotkać się z mamą. 

7. Czy to prawda, że ksiądz grał w Argentynie w piłkę nożną? 

Ksiądz Mirosław: Tak, prawda. Tak jak wspomniałem, od dzieciństwa lubiłem grać w piłkę. 

8. A jakich ksiądz najbardziej lubi piłkarzy? 

Ksiądz Mirosław: Oczywiście Lewandowskiego i Messiego.  

9. Jaki posiada ksiądz tytuł naukowy? 
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Ksiądz Mirosław: Magisterski i doktorski. 

10. Co skłoniło księdza do napisania pierwszej książki? 

Ksiądz Mirosław: Chęć zrozumienia czegoś ważnego i dzieleniem się przemyśleniami  z innymi. 

 

11. Jakiej rady udzieliłby nam ksiądz, na dalszą drogę życia? 

 Ksiądz Mirosław: Warto, abyście poznawali świat i mieli własne zainteresowania. Ludzie wtedy będą 

was szanować i wy sami będziecie mieć satysfakcje z tego, że macie wiedzę. Wiara wam też pomoże. 

Jeśli będziecie się głębiej przyjaźnić z Bogiem, będziecie mieć łaski       i wytrwałość. 

12. I ostatnie pytanie: Jakie ksiądz miał marzenia? 

Ksiądz Mirosław: Wyjechać z kraju, aby poznać świat.  Spełniło się! 

Dziękujemy księdzu za poświęcenie nam swojego wolnego czasu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY   

  

WYWIAD PRZEPROWADZILI: JULIA JARASZ, JULIA FOKS, WIKTORIA NOWAK, PAWEŁ KOSTKA, 

MATEUSZ SZOĆ, WITOLD LEMBRYK Z KLASY VI b, WYCHOWAWCA JOLANTA BRZOZOŃ 
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Rokitnica jest dzielnicą miasta Zabrza od 1951r. Istnieje wiele legend lecz 

najprawdopodobniej jej nazwa pochodzi od wierzby rokity obficie rosnącej na tutejszych 

wilgotnych łąkach. Na terenie miejscowości znajduje się Śląski Uniwersytet Medyczny oraz 

zabytkowe osiedle Ballestrema powstałe dla robotników pracujących w kopalni. Rokitnica 

bardzo się rozwinęła na przełomie wieków. Powstały osiedla, szkoły, supermarkety oraz 

różne miejsca wypoczynku. Najbardziej popularnym miejscem są place zabaw, których w 

Rokitnicy jest kilka. Tam dzieci spędzają czas na zabawie a rodzice mogą odpocząć na 

ławeczce mając jednocześnie swoich podopiecznych „na oku”. Ale jest to nie tylko miejsce 

zabaw dla dzieci. Bardzo często jest to miejsca spotkań zarówno młodzieży, jak i osób 

starszych. Choć starsi wolą się delektować cieniem w parku, w którym znajduje się wiele 

ciekawych gatunków drzew.  

 

 

 

 

 

 

Osoby lubiące spędzać czas aktywnie mogą skorzystać 

z siłowni na wolnym powietrzu lub krytej. Inną opcją jest skorzystanie ze ścieżek 

rowerowych, gdzie można wybrać się nie tylko na rower ale również na rolki, nordic walking 

czy spacer. Dużym zainteresowaniem cieszą się także boiska, gdzie młodzież gra w piłkę 

nożną lub koszykówkę. Z kolei dla tych co lubią obcować z naturą poleca się spacery po lesie, 

gdzie można znaleźć grzyby, jeżyny czy maliny. Bardziej cierpliwi mogą powędkować na 

stawach pozostałych po dawnej cegielni. Fajną alternatywą jest przejażdżka konna w 

pobliskiej stadninie koni. Coraz więcej osób spędza czas na ogródkach działkowych, gdzie 

mogą połączyć aktywne spędzanie czasu  z leniuchowaniem. 

Wypoczynek jest ważny w Rokitnicy. 
Mamy dużo boisk, siłowni, 
pomników przyrody i wiele innych. 
Ogródki działkowe czy dolina nad 
Potokiem Rokitnickim otoczona 
zaroślami i zadrzewieniami oraz 
charakterystyczną roślinnością 

szuwarową i nadwodną,   miejsce rozrodu i bytowania płazów i 
ptaków wodno – błotnych i stanowisko zaskrońca zwyczajnego, to 
interesujące miejsca spacerów. 

OPRACOWANIE: ALEKSANDRA ADAMOWICZ Z KLASY VIC, 

 WYCHOWAWCA JOANNA DRYNKOWSKA 
 

http://www.gloszabrza24.pl/images/stories/WYDARZENIA/14-WRZESIEN/Rokitnica.jp
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk9InJtq3QAhVH2xoKHdYbBb4QjRwIBw&url=http://photo.bikestats.eu/zdjecia/potok-zgorski&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNGRGbLoT3Kc2rEIKAEHel7-KjH56Q&ust=1479390815170612
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 

im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu 

41-808 Zabrze, ul. Kosmowskiej 43 

NIP 648-11-03-201 REGON 000727334 

Tel \Fax  32 272-24-65 ; księgowość: 32 272-01-64 

sekretariat@sp28.zabrze.pl 

www.sp28.zabrze.pl 

KOREKTA: IWONA BOBOROWSKA, AGNIESZKA-MIKULAK-SZCZODRA 
WYDANIE GAZETKI: HELENA MAŚNICA 

 

http://www.sp28.zabrze.pl/

