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Początkowo siedzibą administracji miejskiej, sądu i policji był niewielki, drewniany ratusz 
usytuowany na rynku miasta. W miarę rozwoju Mysłowic powstał nowy gmach 

administracji miejskiej, sądu oraz cel więziennych zaprojektowany 
przez Theodora Jaschonka. Jest to dzisiejszy ratusz.

Zwiększająca się ilość spraw sądowych zmusiła władze do budowy nowego obiektu.
W 1904 roku oddano do użytku gmach w stylu eklektycznym przy Krakowskiej. 

Stał się siedzibą królewskiego sądu obwodowego.
Mieścił on kilka sal rozpraw i prawie 30 pokoi biurowych.

Natomiast w budynku przy Szymanowskiego urządzono więzienie z 248 celami.
Było to wówczas  jedno z największych więzień na Górnym Śląsku.

Zaginęła archiwalna dokumentacja projektowa budynku. 
Budowa całego kompleksu trwała prawdopodobnie od 1895−1906.

Nieznane jest też nazwisko projektanta. Możliwe, że jest to projekt J. Heisego.
Podczas III Powstania Śląskiego w 1921 r. w budynku mieścił się Sąd Polowy 

przy Naczelnej Komendzie Wojsk Powstańczych.

Sąd rejonowy



Wzniesiona w 1842 roku w stylu klasycystycznym
według projektu Antona Krafczyka z Mysłowic.

W latach 1891−1892 plebanię rozbudowano o część wschodnią,
a w 1900 roku o neogotycką ceglaną część

od strony ulicy Starokościelnej.

Parafia



Budynek w stylu neogotyckim wzniesiony w latach 1902−1903
według projektu mistrza budowlanego Antona Krafczyka.

Budynek powstał z inicjatywy proboszcza Franciszka Klaszki
z dotacji proboszcza, kardynała Knoppa i wiernych.

Początkowo mieścił się tu Zakład św. Józefa, gdzie pod opieką sióstr Boromeuszek 
przebywało 50 sierot i półsierot,a także ponad 30 starców i kalek.

Po II Wojnie Światowej dom dziecka opłacany przez Caritas.
Od 1952 r. stał się zakładem społeczno-wychowawczym.

Caritas



Budynek wybudowany w 1826 roku za 1583 talary
z przeznaczeniem na szkołę parafialną.

Elewacje utrzymane w skromnym klasycystycznym wystroju. 
Na parterze budynku mieściła się jedna izba lekcyjna 

wraz z mieszkaniem dla nauczyciela. 
Na piętrze dwie sale lekcyjne i kolejne mieszkanie dla nauczyciela.

Jednym z pierwszych nauczycieli był Franz Wiesiołek.
Nauczyciel otrzymywał wynagrodzenie w formie pieniężnej 

oraz w naturze (opał, działkę pod uprawę roślin,
karmę dla dwóch sztuk bydła oraz świń).

W 1860 roku przeorganizowano szkołę.
Utworzono m.in. odrębne klasy dla chłopców i dziewczyn, stworzono 6 klas.

Wzrost liczby uczących się dzieci sprawił, że około 1862 roku
zlikwidowano mieszkania dla nauczycieli.

W 1872 roku weszła w życie ustawa, 
która przekształcała elementarne szkoły parafialne 

w szkoły bezwyznaniowe tzw. Simultanschule.

W 1887 roku otwarto nową szkołę przy Placu Wolności,
wówczas w budynku tym utworzono szpital, który funkcjonował do 1907 roku.

Od tej pory budynek pełnił funkcję mieszkalną.

Szkoła Parafialna


