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Projekt w swoim założeniu przedstawia sposób wyeksponowania pozostałości po 

historycznie zlokalizowanym w tej lokalizacji kościele Luteraoskim zniszczonym podczas 

Bombardowao w roku 1939.  

Proponuje się wytworzenie przestrzeni wystawowej, która zachowywałaby również charakter wtórny 

przestrzeni- miejsca spotkao oraz integracji, otwartego placu który uzupełnia ortogonalną siatkę 

przestrzeni publicznej w postaci ulic.  

Głównym celem przestrzeni było jednak upamiętnienie pamięci po istniejącym niegdyś w 

tym miejscu kościele Luteraoskim- Projekt odpowiada na powierzone mu zadanie na kilka sposobów: 

Inspiracją dla powstania kościoła stał się zarówno fakt nagłego, brutalnego zniknięcia 

kościoła z krajobrazu Zgierza, jak również historia oraz charakter miasta tkackiego. Projektoane 

zadaszenie stanowi interpretację zaistniałego zdarzenia, faktu zarzucenia na obiekt thaniny, chusty 

niepamięci oraz całkowitego pogrążenia murów pod warstwami zarówno zapomnienia, jak również 

dosłownego ukrycia pod warstwami ziemi.  

Zagospodarowanie terenu jest bardzo mocno związane z ideami oraz symboliką kościoła 

luteraoskiego: Układ przestrzenny zostaje rozplanowany na podstawie symbolu kościoła 

ewangelicko-augsburskieg- róży lutrao, a użyte rozwiązania przestrzenne są w zgodzie z ogólnie 

przyjętymi ideologiami kościoła: Rozwiązaniami skromnymi, minimalistycznymi jednak bardzo mocno 

wymownymi. 

 Symbol składa się z czterech elementów, gdzie każdy z nich zostaje zamkięty wewnątrz kolejnego. 

Kolejno są to: Czarny krzyż, serce, róża oraz złoty pierścieo. 

1) Czarny krzyż- w kulturze kościoła ewangelickiego stanowi najważniejszą wartośd- wiarę w 

Chrystusa, stanowi przypomnienie o zbawieniu oraz pamiątkę po oczyszczeniu z grzechu 

2) Serce- Element w którym znajduje się krzyż, symboliczne umieszczeniu wiary w sercu 

każdego człowieka, 

3) Biała róża- Symbol nadzieji, radości, pokoju i odkupienia. Kolor aniołów, Boga, jak również 

aniołów 

4) Złoty pierścień- Symbol braku początku i kooca, wiecznośd 

Projekt korzysta z 4 stopniowości ideologicznego znaczenia symbolu i przekształca je w rozwiązania 

przestrzenne.  

Czarny krzyż,  symbol śmierci, ale też wiary i zmartwychwstania znajduje swoje 

odzwierciedlenie w odtwarzanych elementach starej struktury kościoła- Posadzki opartej na stalowo 

– drewnianej konstrukcji, która przywrócona zostaje do wysokości historycznej, siatki słupów które 

kiedyś wspierały konstrukcji i wyznaczały nawę oraz schodów wejściowych. Wszystkie te elementy 

zostają ujęte w spójnej materiałowej konwencji opalanego drewna (charred wood) który przypomina 

o zniszczeniach dokonanych w czasie wojny. 

Symboliczne serce możemy odnaleźd w istniejących murach kościoła, które stanowią 

świadectwo czasu i są najważniejszym elementem projektu- Zostają one odsłonięte i 

weksponowane, a dodatkowo podkreślone linią lamp które stanowią obrys murów kościoła. 

Posadzka z trójwarstwowego szkła laminowanego pozwala na wgląd w struktrę murów w miejscu ich 



największej atrakcyjności i skomplikowania, ale również na punktową ekspozycję reliktów kościoła w 

postaci głowic kolum. 

Trzeci element, biała róża znajduje swoje odzwierciedlenie w zadaszeniu obiektu 

roztaczającym ochronę nad kruchymi pozostałościami, reliktami pamięci. 

Projektowane zadaszenie z drewna klejonego pokrytego membraną wodoodporną z włókna 

szklanego oraz warstwą teflonu nawiązuje swoją pofalowaną, organiczną formą do tkaniny 

zarzuconej na pozostałości kościoła, jednak pełni inną już rolę- tym razem jest ekspozycja, 

podkreślenie rangi miejsca ale przede wszystkim ochrona. Stanowi ono miejsce schronienia nie tylko 

dla mieszkaoców i odwiedzających miasto ale również konserwacji i weksponowania istniejących 

pozostałcości murów. Delikatnie przezierna struktura membrany ukazuje z zewnątrz kształt 

konstrukcji drewnianych dźwigarów z drewna klejonego które przywodzą na myśl sploty tkaniny. 

Zadaszenie pozwala na kadrowanie przestrzeni, oraz ekspozycje widoków na stronę zachodnią, 

historycznej osady tkackiej, jak również wizualne odgrodzenie od dekompozycji przestrzennej części 

wschodniej oraz południowej. 

Pierścieniem w projekcie staje się okrągły obrys placu, który pozwala na obejście założenia, 

jak również podziwianie historycznej struktury murów z każdej ze ston. Plac, podobnie jak w 

orginalnym projekcie stanowi miejsce spotkao większych grup osób, jednak już nie podczas 

nabożeostw, ale podczas wydarzeo kulturalnych organizowanych przez miasto. 

Zarys murów odgradzających teren w przeszłości oraz dzonnica, jako obiekty o znaczeniu 

drugorzędnym zostają wyeksponowane w znacznie mniejszym przestrzennym stopniu niż sam obszar 

murów. Mury zaznaczone zostają zaznaczone poprzez 20cm wyniesienie ponad płaszczyznę ruchu, 

co pozwala na wydzielenie przestrzeni oraz zaznaczenie gdzie wspomniany ruch pieszy powinien się 

odbywad, a nie powodują wizualnego odgrodzenia przestrzeni.  

Historyczna dzownnica zostaje wyróżniona 20cm postumentem, który podobnie jak w 

historycznym założeniu jest bezpośrednio połączony z linią murów. Podobni jak dzwonnica w XIX 

wieku miejsce to pełnid będzie funkcję inforacyjna- wyeksponowane zostaną tu informacje o 

założeniu. Elementem podkreślającym znaczenie tego fragmentu będzie wyróżnienie 3 punktów 

świetlnych- sześcianów 40x40x40cm w trzech narożach, stanowiących nawiązanie do trzech 

dzwonów które w przeszłości informowały wiernych o odbywających się uroczystością- w 

projektowanym założeniu informacja o wydarzeniach będzie przekazywana poprzez użycie iluminacji 

trzech świetlnych kubików.  


