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OPIS IDEI PROJEKTU 

Pomimo iż działka od zawsze była otwarta i publiczna, postanowiono skłonić się ku intencjom właściciela, by 
miejsce nie miało całkowicie publicznego charakteru.  W wyniku tego powstała półpubliczna, częściowo 
osłonięta przestrzeń nacechowana spokojną, kameralną atmosferą, z możliwością zwiedzania i organizowania 
wydarzeń, dzięki zastosowanym rozwiązaniom i wprowadzeniu niewielkiej kubatury. 

Wyeksponowano pozostałości murów, zaznaczono subtelnie bryłę i gabaryty budowli, zasygnalizowano 
położenie dzwonnicy oraz zorganizowano przestrzeń wystawową dla stałej prezentacji odkrytych detali 
architektonicznych kościoła – baz i głowic kolumn stojących wcześniej przy wejściu do przybytku. 

PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA 

1. Częściowe odizolowanie działki poprzez wyniesienie terenu od strony ulicy Narutowicza na wysokość 

1,2m, zaś od strony ulicy Długiej przez częściowo ażurowe, niezobowiązujące ogrodzenie z bramą 

pozwalającą na wjazd pojazdom kołowym. 

2. Odsłonięcie fundamentów kościoła na około 30 cm, zabezpieczenie ich poprzez warstwę izolacji 

przeciwwodnej oraz warstwy dociskowej kamieni ułożonych nieregularnie, aby zapobiec siadaniu na 

nich. 

3. Symboliczne odwzorowanie bryły kościoła poprzez zastosowanie ażurowej konstrukcji z ram ze stali 

korodującej, o gabarytach odpowiadających w przybliżeniu oryginalnym. 

4. Słupy rozmieszczone rytmiczne, w miejscach narożników i otworów okiennych;  

w miejscu dawnego ołtarza stoi kuty krzyż ewangelicki, symbolicznie podkreślając charakter tego 

miejsca; prowadzi do niego kładka ustawiona na osi podłużnej kościoła, przechodząca nad posadzką 

wodną, która jest metaforą chrztu, odrodzenia, chrześcijaństwa. 

5. Zastosowanie oświetlenia w ramach stalowych tak, by w nocy tworzyły one zarys bryły budynku 

w przestrzeni; również oświetlenie punktowe strefy ołtarza. 

6. Wysianie trawy pomiędzy murami wyznaczającymi podziały wewnętrzne oraz doprowadzenie 

schodków od tyłu z wykorzystaniem odnalezionego tam, betonowego stopnia. 

7. Wprowadzenie wielofunkcyjnego, lekkiego pawilonu w konstrukcji stalowo-szklanej, ze stałą 

ekspozycją detali architektonicznych kościoła, tj. baz i głowic kolumn odkopanych w trakcie prac 

archeologicznych; możliwe jest otwarcie pawilonu na zorganizowaną przed nim równą, trawiastą 

przestrzeń. 

8. Wyniesienie terenu od strony ul. Narutowicza na wysokość 1,2 m oraz stworzenie na nim strefy 

wyciszenia, spaceru, punktu obserwacyjnego na resztę działki z miejscami do siedzenia; wyniesienie 

tworzy również zaciszne wnętrze z wyspą zieleni i długą ławką; na wyniesienie prowadzą rozrzeźbione 

schody i pochylnie. 

9. Drugie, mniejsze wyniesienie umieszczono po przeciwległej stronie działki w formie rozległych 

schodów/podestów służących do siedzenia, osłonięte z jednej strony niewielkim szpalerem drzewek. 

10. Zastosowanie pasów światła w zewnętrznej betonowej ścianie wyniesienia, które swą liczbą nawiązują 

do 95 tez, przedstawionych 500 lat temu przez Lutra. 

11. Wytyczenie ścieżek z zastosowaniem posadzki z ciemnych płyt betonowych. 

12. Wprowadzenie szpalerów drzew: od strony ul. Narutowicza kontynuacja gęstych, wysokich drzew, 

osłaniających betonową platformę, od strony ul. Długiej szpaler niewielkich, delikatnych dębów 

błotnych urozmaicających pierzeję, a także tworzących ciekawy wgląd na działkę. 

13. Zagospodarowanie ściany poprzez zasadzenie sadzonek bluszczu pospolitego. 

14. Podobnie jak bryłę kościoła, przy pomocy stalowych ram odwzorowano bryłę dzwonnicy w narożniku 

działki. Do jej dawnej funkcji nawiązuje symboliczny dzwoneczek poruszany wiatrem, umieszczony na 

ramach. W obrysie dzwonnicy umieszczono schody, których pierwszy stopień stanowi płyta 

z wygrawerowanym tekstem, przedstawiającym historię działki i kościoła ewangelickiego w Zgierzu. 


