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ZALECENIA KONSERWATORSKIE 

URBANISTYKA 

Postulat nr 1 Uzasadnienie 

Nie zezwala się na wprowadzenie obiektów 
o gabarytach przewyższających 
charakterystyczną zabudowę domów tkaczy 
znajdujących się w sąsiedztwie, m.in. w 
parku kulturowym domów tkaczy, o 
przeznaczeniu innym niż zaznaczenie bryły 
kościoła ewangelickiego, patrz: rysunek 1 

Zachowanie spójności i jednolitości 
przestrzeni  

DZIAŁKA 

Postulat nr 2 Uzasadnienie 

Nie dopuszcza się wprowadzenia zabudowy: 
-przykrywającej relikty murów kościoła, 
ukrywającej ich obecność 
-na zbyt dużej powierzchni działki w 
stosunku do obecnych na niej reliktów 
murów kościoła,  
Patrz: rysunek 2 

Dążenie do wyeksponowania reliktów murów 
kościoła, zachowanie zieleni niskiej 

Postulat nr 3 Uzasadnienie 

Dopuszcza się częściowe utwardzenie 
powierzchni działki  

Ułatwienie korzystania z wprowadzonej 
funkcji 

Postulat nr 4 Uzasadnienie 

Zaleca się przywrócenie ogrodzenia działki: 
-całkowitego w oryginalnym położeniu 
-częściowego, symbolicznego, 
patrz: rysunek 3 

Działka jest własnością prywatną parafii 
ewangelickiej 

Postulat nr 5 Uzasadnienie 

Dopuszcza się działania mające na celu 
zasłonięcie lub zagospodarowanie ślepych 
ścian stojących w tylnych granicach działki  

Ślepe ściany sprawiają nieestetyczne 
wrażenie  

Postulat nr 6 Uzasadnienie 

Dopuszcza się przywrócenie szpalerów 
zieleni znajdujących się przed kościołem w 
czasach jego istnienia, patrz: rysunek 4 

Częściowe przywrócenie charakteru miejsca 
sprzed lat 

Postulat nr 7 Uzasadnienie 

Dopuszcza się symboliczne nawiązanie do 
bryły dzwonnicy w jej oryginalnym położeniu, 
np. poprzez: 
-symboliczne zaznaczenie jej gabarytów 
-zaznaczenie jej istnienia w posadzce 

Dzwonnica została rozebrana. Była 
integralnym elementem bryły kościoła, 
pełniła ważną rolę w życiu parafian 

RELIKTY KOŚCIOŁA 

Postulat nr 8 Uzasadnienie 

Nie dopuszcza się rekonstrukcji kościoła 
ewangelickiego 

Sprzeczność z zasadami konserwacji i 
renowacji zabytków 

Postulat nr 9 Uzasadnienie 

Dopuszcza się zaznaczenie istnienia bryły Na podstawie badań archeologicznych 
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kościoła poprzez: 
-ekspozycję ruin fundamentów 
-nadbudowę do wysokości 1,2m nad poziom 
terenu, patrz: rysunek 5 
-symboliczne zaznaczenie wysokości i 
kształtu obiektu w przestrzeni działki 
-wprowadzenie kubatury o lekkiej konstrukcji 
np. ażurowej lub przeziernej 

ustalono, że posadzka kościoła znajdowała 
się na wysokości 1,2m nad poziomem 
terenu. Zachowany kompletny obrys murów 
kościoła. Nieprzytłoczenie zabudowy parku 
kulturowego przez duże kubatury 

Postulat nr 10 Uzasadnienie 

Zaleca się użycie materiałów nawiązujących 
do sąsiedniej zabudowy lub materiałów 
użytych do budowy kościoła lub materiałów 
neutralnych, tj. ażurowych bądź 
przezroczystych 

Spójność architektoniczna przestrzeni ulicy 

Postulat nr 11 Uzasadnienie 

Zaleca się upamiętnienie historii kościoła w 
innej  formie niż obecna 

Bogata historia kościoła, możliwość 
zastosowania atrakcyjniejszej formy 
upamiętnienia historii (nieodpowiednie 
usytuowanie tablicy informacyjnej) 

Postulat nr 12 Uzasadnienie 

Konieczność ekspozycji detali 
architektonicznych kolumn, patrz: rysunek 6 

Badania archeologiczne ujawniły fragmenty 
detali kolumn znajdujących się w portyku 
wejściowym  

Postulat nr 13 Uzasadnienie 

Zaleca się wprowadzenie odpowiedniego 
oświetlenia ruin kościoła 

Lepsza ekspozycja ruin w przestrzeni działki 
i miasta 

ELEMENTY DO USUNIĘCIA 

Postulat nr 14 Uzasadnienie 

Dopuszcza się usunięcie zieleni 
nieuporządkowanej i niezaprojektowanej 

Uporządkowanie zieleni na działce  

Postulat nr 15 Uzasadnienie 

Zaleca się likwidację betonowego słupa 
ogłoszeniowego zlokalizowanego w 
północno-zachodnim narożniku działki 

Znajduje się w bliskiej lokalizacji dzwonnicy, 
przez co utrudnia jej upamiętnienie. Jest 
nieestetyczna 
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Rysunek 1 – przekrój przez ulicę 

 

Rysunek 2 – powierzchnia zabudowy 

 

Rysunek 3 – zdjęcie archiwalne przedstawiające ogrodzenie działki 
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Rysunek 4 – zdjęcie archiwalne przodu działki ze szpalerem drzew 

 

Rysunek 5 – przypuszczalny poziom posadzki kościoła 

 

Rysunek 6 – zdjęcie z wykopalisk archeologicznych 

 


