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Pochodzenie i przybycie na Śląsk 

● pochodzenie z Włoch ( Astia koło Turynu ) XVI w. 

● Giovanni Baptysta Angelo ( służba w armii pruskiej ) 

● ślub z Marią Elżbietą von Stechow ( przejęcie od rodziny von Stechow 

Pławniowic ) 

● starosta toszecko-gliwicki 

● zakup Rudy  Śląskiej i Biskupic 

● 1751r. przekształcenie majątku w majorat (ordynacja rodowa przewidująca 

dziedziczenie majątku ordynackiego przez najstarszego syna lub krewnego 

w przypadku braku potomków linii męskiej lub majątek tak odziedziczony; 

także sposób dziedziczenia majątku poprzez najstarszego potomka, bez 

możliwości dzielenia przedmiotu dziedziczenia 



Dzieje rodziny Ballestrem na Górnym Śląsku 

Giovanni Ballestrem oraz herb rodzinny 
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Rozwój przemysłu 

● kopalnia węgla kamiennego „Brandenburg” („Wawel”), „Wolfgang” 

(„Walenty”),  “Castellengo” („Rokitnica”), „Abwehr” („Mikulczyce”),  

● huta żelaza „Pokój” i „Ferrum”,  

● huta cynku „Karol”,  

● elektrownia „Mikołaj”,  

● koksownia „Wolfgang”,  

● piaskownie, kamieniołomy, cegielnie,  

● prawie 4700 ha pól i lasów. 
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Hrabia Franciszek Ballestrem 
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Życie hrabiego Franciszka  

 
 

● śląski przywódca 

● przewodniczący katolickiej partii „Centrum”, 

● wieloletni poseł do niemieckiego Reichstagu,  

● 1898-1906 – prezydent parlamentu niemieckiego, 

● twórca potęgi rodziny Ballestrem 

● majątek hrabiego Franciszka  ok. 18 mln marek 
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Pałac w Pławniowicach 
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Działalność społeczna 

 
● osiedle w Rokitnicy 

● osiedle Karmańskie w Rudzie Śląskiej 

● osiedla Rudzka Kuźnica, Kościelna-Staszica, Szczęść Boże, Poremba 

● sklepy, punkty pomocy sanitarnej, szkoły podstawowe, przedszkola, biblioteki 

● pensjonat „Waldesruh” w Głuchołazach 

● szkoła gospodarstwa domowego w Rudzie Śląskiej 

● kościół św. Jana Chrzciciela w Biskupicach 

● kościół MB Różańcowej, kaplica św. Piusa X , kościół św. Józefa w Rudzie 

Śląskiej 

● kościół św. Jana Chrzciciela w Zabrzu Biskupicach 

● klasztor Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego Paulo w Biskupicach 

● dzięki funduszom hrabiego, zaczął działać pierwszy wodociąg 
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Osiedle Rokitnica oraz osiedle Karmańskie 
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Rezydencje Ballestremów 

          Pałac w Kochcicach   (1909)                      Pałac w Rudzie Śląskiej 
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Zdjęcia: 

 
● slajd 3: Edward Wieczorek, autor nieznany 

● slajd 5: Landeskunde des Oberschlesischen Industriegebites 

● slajd 7: Jan Mehlich 

● slajd 9 : Piotr Hnatyszyn, Karol Werner 

● slajd 10: Przykuta, autor nieznany 
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