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Kościół budował ksiądz Franz Tylla, proboszcz parafii św. Jadwi-
gi w Königshütte (ob. Chorzów), poświęcił on kamień węgielny 
23 października 1898 roku. 15 września 1901 roku, po trzech la-
tach budowy,kardynał Georg Kopp dokonał konsekracji kościo-
ła. Pomiędzy tymi datami wybudowano świątynię w stylu neogo-
tyckim na planie krzyża łacińskiego, trójnawową, halową. Okna 
ostrołukowe, maswerkowe. Portal neogotycki uskokowy z tym-
panonem,  elewacje wieży pokryte dekoracjami ornamentalnymi 
z cegły profilowanej. Prezbiterium prostokątne, absyda trójbocz-
na. Roboty murarskie zostały zlecone firmie Theodor Wieczorek 
z Królewskiej Huty. Ludwig Schneider z tym baumeistrem wybu-
dował kilka  kościołów (m.in. w Kochłowicach i Michałkowicach).
Ołtarz główny zdobi obraz MB Wniebowziętej malowany przez 
malarza włoskiego nieznanego nazwiska. Ufundowała go po-
chodząca z Włoch żona Wilhelma Kollmana, dyrektora huty Bi-
smarck, która dała niemiecką nazwę wsi Hajduki.
Boczne ołtarze ukazują sceny Zwiastowania i Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. Witraże w prezbiterium przedstawiają św. 
Jadwigę, św. Elżbietę, św. Alojzego oraz św. Józefa. Organy w ko-
ściele są z firmy Schag und Sőhne.

12.  CHORZÓW-BATORY

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, budowany w latach 1898-1901

Kilka słów  
o miejscowości
Istniejące od średniowiecza wsie 
Hajduki Górne i Hajduki Dol-
ne połączono w 1903 r. tworząc 
gminę pod nazwą Bismarckhüt-
te. Po przejęciu w 1922 r. gminy 
przez Polskę zmieniono jej na-
zwę z Bismarckhütte na Wielkie 
Hajduki. W 1939 r. zdecydowano 
połączyć Wielkie Hajduki z Cho-
rzowem. Obecnie są one - pod 
nazwą Batory - dzielnicą Cho-
rzowa, żyje w niej  ok. 30 000 
mieszkańców.

W czasach budowy kościoła miej-
scowość nazywała się Bismarck 
hütte.

Dwa zdania o parafii 
Początkowo świątynia była 

kościołem filialnym  para-
fii św. Jadwigi Śl., w Chorzo-

wie, jednak od 1904 r. słu-
żacy w nim księżą zaczę-

li prowadzić księgi parafial-
ne i tworzyć pierwsze brac-

twa i stowarzyszenia. Sa-
modzielną parafię erygo-

wano w 1908 r.
Nawa główna i prezbiterium. 

Długość kościoła to 67,6 m, sze-
rokość w transepcie 33,6 m, w na-
wach niecałe 24 m. Wysokość 
wieży wynosi 73 m. 


