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Bobrku przy ul, Stalowej na naszych oczach dewastowany jest nich - mimo nietrwałości materiału budowlanego - zachowała się do dziś,
drewniany kościół ewangelicki, będący filiałem parafii ewangelicko- Przez 26 lat współpracował z firmą architekt Konrad Wachsmann i być może
augsburskiej w Miechowicach,
jego autorstwa jest także projekt kościoła zakupionego dla Bobrka,
Jego dzieje nie są zbyt odległe i wiążą się nierozerwalnie z istniejącą niegdyś w Kościół zbudowany jest z prefabrykatów z podwójnej warstwy drewna,
jego pobliżu hutą „Julia" („Bobrek"), Właśnie wraz z rozwojem huty i sąsiedniej izolowanych płytąz lignatu (mieszanki wiórów drewnianych, cementu i azbestu),
kopalni „Grafin Johanna" („Bobrek") na Bobrku pojawiło się coraz więcej Montowała go ekipa z firmy Christoph & Unmack, Kościół wyposażyli liczni
zatrudnionych w niej ewangelików, Początkowo uczestniczyli w nabożeństwach sponsorzy: Zakłady Diakonackie „Ostoja Pokoju" ofiarowały ołtarz i duży krzyż,
korzystali z posług religijnych w kościele parafialnym w Miechowicach oraz w parafia bytomska - ambonę, parafia w Zabrzu - chrzcielnicę, parafia w
Bytomiu na placu Klasztornym (dzisiejszy kościół św, Wojciecha), jednak w Gliwicach - cztery żyrandole, huta „Julia" - dywan, a parafia we Wrocławiu 1930 roku, kiedy liczba bobreckich ewangelików przekroczyła tysiąc, zaczęto naczynia komunijne.
Uroczystość poświęcenia miała miejsce w święto apostołów Piotra i
myśleć o budowie własnej świątyni, Korzystając z przychylności zarządu huty
Pawła
29
czerwca 1932 roku, Przy udziale licznych współwyznawców i gości,
„Julia", który ofiarował parcelę pod budowę kościoła i patronował całemu
m.in,
proboszcza
parafii w Bytomiu ks, Teodora Heidenreicha i proboszcza
przedsięwzięciu, wierni zaczęli gromadzić środki na budowę świątyni i jej
wyposażenie, Ponieważ zbiegło się to z okresem kryzysu, więc nie budowano parafii w Miechowicach ks, Waltera Zilza, kościół poświęcił superintendent ks, dr
kościoła od podstaw, ale postanowiono skorzystać z oferty firmy Christoph & Otto Zanker,
Po II wojnie światowej parafianie z Bobrka na krótko utracili kościół,
Unmack, oferującej gotowe obiekty „w paczkach",
Tak jak dziś kupujemy meble w paczkach w sieci IKEA, tak w latach ale po jego odzyskaniu i przeprowadzonym remoncie nabożeństwa wznowiono.
trzydziestych znana w Niemczech firma Christoph & Unmack z miasta Niesky na Gruntowne prace remontowe miały miejsce także w 1975 r, oraz w latach
Łużycach oferowała prefabrykowane z drewnianych elementów domy 1990-1992, kiedy wykonano remont dachu, wieży i ogrodzenia, oraz w 2001
mieszkalne, baraki, konstrukcje hal dworcowych, szkoły, szpitale i - właśnie r, kiedy wykonano remont instalacji elektrycznej i wymianę ogrodzenia
kościoły, Firmę założyło dwóch Duńczyków w 1887 r,: stolarz Christoph i frontowego, Szczególną troskę o wygląd kościoła wykazywał ks, bp Rudolf
architekt Unmack, którzy produkcję rozpoczęli od prefabrykowanych Pastucha, który przez ponad 20 lat obsługiwał filiał w Bobrku, Zmiany
drewnianych baraków dla armii niemieckiej, Od 1900 r. produkowali już całą społeczno-gospodarcze po roku 1990, a zwłaszcza likwidacja huty „Bobrek",
gamę prefabrykowanych z drewna domów i budynków gospodarskich, stając spowodowały drastyczną marginalizację życia w Bobrku, W efekcie zaczęły się
w latach 20, XX w, największym i najbardziej znanym w Europie coraz częstsze kradzieże wszystkiego, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, a
producentem drewnianych domów, Część trafiała nawet za ocean, Większość z także akty bezmyślnego wandalizmu, które dotknęły także drewnianą świątynię,
Jeszcze do niedawna drewniany kościółek stanowił miłe dla oka uzupełnienie
ceglanej architektury przy okolicznych ulicach Stalowej, Pasteura czy Piecucha i
to zadecydowało o wpisaniu go przez Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego w roku 2003 na Szlak Architektury Drewnianej Województwa
Śląskiego, Ale po 2007 roku skradziono jego ogrodzenie, wybito okna,
pobazgrano ściany sprayem, włamano się do środka i zdewastowano wnętrze,
Kilkakrotnie też usiłowano kościół podpalić, Ewangelików w Bobrku jest coraz
mniej i nie są oni w stanie upilnować kościoła, Ostatnio jednak pojawiło się
niewielkie światełko nadziei, Jego przejęciem zainteresowany jest Górnośląski
Park Etnograficzny, czyli chorzowski skansen, Ma tam - po powiększeniu terenu
skansenu - powstać nowy fragment, ukazujący zabudowę małomiasteczkową i
być może tam trafi bobrecka świątynia. Ucieszy to także proboszcza
ewangelickiej parafii w Miechowicach, któremu sprawa bobreckiego kościółka
spędza sen z powiek, Póki co, trzeba czekać i mieć nadzieję, że kościół doczeka
przeprowadzki,
Edward Wieczorek

