
Spacer po Rokitnicy klas II i III 

Czerwcowa pogoda sprzyja wycieczkom, które są jedną  z ciekawszych forma 

wykorzystywanych na zajęciach regionalnych. Właściwie przygotowani                       

w plecaki, wygodne obuwie i ubranie klasy drugie i trzecie z wychowawcami  

wyruszyli na spacer po naszej pięknej dzielnicy Rokitnicy. Pogoda nam 

dopisywała. Rozpoczęliśmy wycieczkę od uważnej obserwacji budynków 

mieszkalnych w pobliżu szkoły, nazw ulic, którymi poruszaliśmy się. Na 

skrzyżowaniu ulicy Pomorskiej z Krakowską odczytaliśmy bilbord                              

o zabytkowym osiedlu Ballestrema, czyli osiedlu domków rodzinnych dla 

pracowników dawnej kopalni ,,Castellengo". ,,Miasto ogrodów" taką nazwę nosi 

ten kompleks domów z pięknymi ogrodami wokół domu. Ciekawostką są domy 

o konstrukcji stalowej, które zachowały sie na tym zabytkowym osiedlu. Dzieci 

zwróciły uwagę na różnicę w ilości kondygnacji domów, rodzajów dachów, 

które odróżniały to osiedle od współczesnej architektury.  Odpoczynek 

zaplanowaliśmy w jednym z najpiękniejszych miejsc w Rokitnicy, czyli       

w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej przy ulicy Andersa 67, 

o którym opowiadała dzieciom  Alicja Kobyłka. Sanktuarium Matki Boskiej 

Trzykroć Przedziwnej w Rokitnicy zostało poświęcone 9 września 2000 r., jako 

dar Ruchu Szensztackiego na dwutysiąclecie chrześcijaństwa. 

Znajduje się na terenie Instytutu Świeckiego Pań Szensztatu.Jest jednym z 6-ciu 

Sanktuariów w Polsce. Wyrazem orginalności każdej budowli jest nadane jej 

imię. Sanktuarium w Rokitnicy nosi nazwę Sanktuarium Matki Jedności. 

Szczególny symbolem jest Krzyż Jedności. 

W środku znajduje się barokowy ołtarz z obrazem Matki Bożej. Pod ołtarzem 

stoi kamienna stągiew z napisem "Nic bez Ciebie nic bez nas". Nazwa naszego 

Sanktuarium przedstawiona jest również na kamieniu węgielnym, który zawiera 

fragment muru berlińskiego. Natomiast kamień węgielny oraz obraz Matki 

Boskiej i dzwon do sanktuarium w Rokitnicy poświęcił papież Jan Paweł II,  

15-go czerwca 1999 r. w Gliwicach. Kapliczka jest pięknie położona wśród 

drzew, krzewów i kwiatów, które tworzą niesamowitą atmosferę spokoju  

i radości. W tym wyjątkowo uroczym miejscu  podsumowaliśmy dotychczasowe 

obserwacje, zdobytą wiedzę. Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w dalszą 

drogę, czyli do Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w   Rokitnicy,  

o którym opowiadał ks. proboszcz Z.Sordon i ks. wikariusz Paweł Kaniewski. 

 ,,Dzięki pomocy mieszkańców, władz diecezjalnych, spółki brackiej kopalni „Castellengo” 

(później „Rokitnica”), hrabiego Walentego von Ballestrema, hrabiego Tiele - Winklera, 

Urzędu Górniczego z Wrocławia oraz gminy Rokitnica wiosną 1911 r. można było rozpocząć 

budowę kościoła według projektu królewskiego architekta z Drezna - Ernesta Kühna. 

   Świątynię zaprojektowano jako trójnawową bazylikę z wyniosłą wieżą i prezbiterium z 

półkolistą absydą w stylu późnego eklektyzmu. Willinger - dyrektor kopalni „Preussen” 

(później „Miechowice”) przekazał ks. kuratusowi Langemu kamień węgielny, który 15 



października 1911 r. ks. dziekan Buchwald poświęcił w dzień św. Jadwigi, patronki Śląska. 

W trakcie budowy sam ojciec ks. kuratusa, Otto Lange, nadzorował wykonanie wszystkich 

dróg prowadzących do kościoła i plebanii oraz wspólnie z mieszkańcami posadził trzydzieści 

drzew. Ksiądz Lange oraz wierni robili wszystko, by kościół i jego otoczenie było jak 

najpiękniejsze i świadczyło o solidarności, zamożności i pobożności parafii." 

(http://www.parafia-rokitnica.pl/przewodnik?showall=&start=2) 

Kościół jest pięknie odremontowany. Centralne miejsce zajmuje ołtarz, który 

przedstawia Pana Jezusa, do którego podążają miejscowi ludzie m.in.: hutnik, 

który niesie chorego syna,  obok jego siostra, babcia, siostra zakonna z sierotą. 

Nad figurami aniołowie trzymają wieniec i napis IHS oraz umieszczony jest 

napis: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja 

was pokrzepię”. Piękną ozdobą ołtarza jest tabernakulum, które jest miejscem 

przechowywania Najświętszego Sakramentu - Ciała Chrystusa pod postacią 

chleba. W głównej części kościoła znajduje się chrzcielnica w kształcie kielicha 

z pokrywą. W nawach kościoła znajdują się ołtarze: Matki Bożej Niepokalanego 

Poczęcia oraz świętego Józefa. W tylnej części kościoła znajduje się rzeźba 

Chrystusa cierpiącego oraz obraz Matki Bożej Bolesnej, który pochodzi z 

pierwszej przydrożnej kapliczki w Rokitnicy. Okazało się, że największym 

zainteresowaniem cieszyły się organy, o których opowiadał organista tego 

kościoła - Krzysztof Ligocki.  Organista nie tylko opowiedział jak są zbudowane 

organy, ale zademonstrował także technikę gry na organach, ich możliwości 

brzmieniowe. Dzieci miały również okazję wysłuchać krótkiego koncertu 

organowego, którym były zachwycone. Bardzo zadowoleni powróciliśmy do 

szkoły. Efektem podsumowującym wycieczkę był wykonany przez uczniów 

klas II i III plakat pt. ,,Spacer po Rokitnicy”, reklamujący walory 

architektoniczne, zabytkowe i przyrodnicze naszego osiedla. Dzieci zauważyły, 

że w naszej pięknej Rokitnicy są miejsca warte pokazania i chwalenia się nimi. 

Dzieci polecały spacery ulicami naszej Rokitnicy, która kryje mnóstwo 

uroczych i wyjątkowo pięknych miejsc do zobaczenia. 

                    (Helena Maśnica) 

 

  

 

 


