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Architektura 

Ewangelicki kościół Chrystusowy jest przykładem syntezy późneho historyzmu z początku XX wieku a 

następującej secesji. Jego twórcy inspirowali się średniowieczną architekturą sakralną ze Śląska a przy 

budowie wybrali połączenie cegły z kompozycją pionową. Do secesji nawiązuje wszeobecny wysiłek 

wewnętrznego połączenia asymetrycznej struktury blokowej w pojedyńczą, ale prostą, wręcz intymną 

przestrzeń. Kontrast kolorów dostarczył w przeszłości inspiracji dla lokalnego oznaczenia kościoła jako 

„czerwonego”. Charakterystyczną dominującą cechą konstrukcji podłużnej jest asymetrycznie zbudowana 

60-metrowa wieża, której szczyt stanowi blaszany hełm wielokątny umieszczony na dachu dwuspadowym. 

Wieża jest ozdobiona schodkowymi szczytami. Zegar wieżowy ma porcelanowy cyferblat. Kontrast 

pomiędzy miedzianymi elementami (blacha wieżowa, dach, okap) i murami z cegły jest estetycznie 

interesującym elementem budynku. Prosta fasada nawiązuje do tradycji ewangelickiej, to wrażenie 

wzmacnia również odpowiednio dobrany materiał, udana asymetryczna struktura budynku i stromy dach 

dwuspadowy. Główna fasada z trójkątnym szczytem otwiera się na ulicę kolebkowym sklepieniem 

głównego wejścia, który jest zamknięty charakterystyczną kutą kratą, w górnym paśmie zwieńczoną 

motywem liścia dębu. Fasada jest skierowana na południe i ma pięć otworów okiennych. W rogach jest 

wizualnie wzmocniona pilastrami.  

 

Wnętrze 
Trójnawowy kościół ze znaczącą elewacją i przedłużeniem 

nawy głownej sprawia wrażenie pojedynczej, halowej 

przestrzeni, która kończy się nietypowo od strony 

północnej prezbiterium o pięciobocznym sklepieniu. Po 

stronie wschodniej przestrzeń jest asymetrycznie 

poszerzona o drewnianą galerię na piętrze, połączoną z 

galerią nad głównym wejściem, dostęp do nich zapewniają 

boczne klatki schodowi. Pierwotny wygląd wnętrza 

pozostaje niejasny, ponieważ dotąd się nie udało znaleźć 

historycznych fotografii ani chociażby opisu dekoracji 

ściennej w archiwach miasta lub obu zborów. Obecny biały 

kolor ścian jest prowizorycznym rozwiązaniem, które 

wykonano po całkowitej naprawie dachów kościoła w 2003 

roku. Jeśli chodzi o rozmieszczenie wyposażenia, można 

założyć, że nie różni się ono od pierwotnego zamiaru, a 

jego późniejsze umieszczenie we wnętrzu pozostało 

dotychczas niezmienione. 

Dominantą wnętrza jest marmurowy ołtarz z sześcioma 

świecami i dużym dębowym krzyżem w prezbiterium. 

Ołtarz składa się z marmurowych bloków w dwóch 

kolorach (białym i różowym) i jest ozdobiony prostym złotym geometrycznym dekorem, który pojawia się 

również w dekoracji wszystkich drewnianych części wnętrza. W apsydzie znajdują się cztery malowane 

okna (witraże). Pierwsze okno od lewej przedstawia Jezusa jako tego, który zaprasza wszystkich 

pracujących i zmartwionych. Środkowe okno pokazuje tradycyjny motyw Jezusa Chrystusa niosącego krzyż. 

Trzecie okno przypomina nam słowa Jezusa: „Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie 

im, albowiem takich jest Królestwo Boże” (Ewangelia Marka 10, 14). Ostatnie, czwarte okno jest 

wypełnione ornamentem roślinnym. Okna w nawie kościoła zostały wtórnie wyposażone w kawałki szkła w 

pastelowych odcieniach żółtego, różowego, niebieskiego i zielonego koloru. Łuk tęczowy ozdobiony jest 



napisem: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (List do Hebrajczyków 13, 8) i wieńczy go 

stylizowana tak zwana Róża Lutra. W jednym liście Marcin 

Luter napisał o niej jako o symbolu całej swojej teologii.  

„Pierwszy ma być krzyż - czarny, na tle serca. (...) 

Serce ma być umieszczone w środku białej róży, 

pokazywać co przynosi radość, pociechę i ukojenie w 

wierze (...) Dlatego róża powinna być biała, a nie 

czerwona, ponieważ kolor biały jest kolorem duchów i 

wszystkich aniołów. Róża ta znajduje się na błękitnym 

polu, jako że taka radość ducha i nadzieja oznacza 

początek radości niebiańskiej w przyszłości. 

Wokół tego pola umieszczony jest złoty 

pierścień, ponieważ taka błogość w niebie trwa 

wiecznie i nie ma końca i kosztowna jest ponad wszelką radość i dobra, tak jak złoto jest 

najkosztowniejszym metalem szlachetnym.“ 

 

Po bokach łuku tęczowego znajdują się ambona (kazalnica) po lewej stronie i marmurowa chrzcielnica po 

prawej stronie. Podobnie jak krzyż na ołtarzu, ambona jest zbudowana z drewna dębowego i stoi na 

marmurowym cokole. Chrzcielnica, którą darował inicjator budowy kościoła ksiądz Jan Michalik, swym 

motywem komponuje z ołtarzem. Nad chrzcielnicą znajduje się napis: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami  

wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Ewangelia Mateusza 28,19).  

Ważną część wyposażenia wnętrza kościoła stanowią organy wyprodukowane przez Rieger-Kloss w 

Krnowie. Strop składa się z drewnianych dębowych kasetonów, co pozytywnie wpływa na akustykę. 

Właśnie dlatego w kościele często organizowane są koncerty. Ciekawe są również oryginalne oprawy 

oświetleniowe, tzw. żyrandole z podwójną koroną. Największa z nich, z 60 świecami, znajduje się przed 

ołtarzem. Dwa mniejsze żyrandole wiszą nad galeriami. W nawie kościoła znajdują się i inne oprawy 

oświetleniowe, z których sześć pierwotnie wbudowano w ławki w stylu kandelabra. Ławki kościelne są 

wykonane z drewna dębowego ozdobionego geometrycznym dekorem, który komponuje z dekoracją  

wszystkich drewnianych i kamiennych (ołtarz i chrzcicielnica) części wyposażenia. Wskład interieru wchodzi 

także pierwotna secesyjna posadzka o kolorach ochry i czerwieni.  

W wieży znajdują się trzy stalowe dzwony odlane w Bochum, fabryce do produkcji dzwonów i wyrobów ze 

staliwa (Bochumer Verein für Glocken und Gussstahlfabrikate). Na najmniejszym z nich, który nosi imię 

„Praca”, są wyryte słowa w języku polskim „Wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu” (ton 

uderzeniowy: cis, masa: 700 kg, średnica: 1,170 m). Średni dzwon, „Luter” ma napis w języku niemieckim 

„Warownym grodem jest nasz Bóg” (ton uderzeniowy: e, masa: 1080 kg, średnica: 1,387 m). Oba dzwony 

zostały przekazane kościołowi przez miejscowych górników. Trzeci i największy dzwon został nazwany 

„Zbawiciel/Chrystus” (ton uderzeniowy: g, masa: 1580 kg, średnica: 1,574 m). Ma napis w języku 

niemieckim: „Ja jestem droga, prawda i żywot” a został ofiarowany przez rodzinę Czechowów mieszkającą 

w Mariańskich Górach (dziś część Ostrawy). 

 

Historia 
Znaczny wzrost liczby protestantów w Ostrawie w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku skłonił radę 

parafialną (tzw. prezbiterium) do podjęcia decyzji o zakupie ziemi i budowie nowego, większego kościoła. 

W tym celu prezbiterzy ogłosili zbiórkę na fundusz budowlany, a ich wysiłki wsparło kierownictwo Kościoła, 

które zarządziło zebranie ofiar w ramach wizyt domowych wszystkich parafii ewangelickich w regionie. 



Parafia, zadłużona wybudowaniem plebanii (1901 r.), ze względu na brak innych możliwości, zwróciła się z 

prośbą o pomoc finansową także do kręgów pozakościelnych. Rada parafialna skontaktowała się z Dziełem 

im. Gustawa Adolfa (organizacją mającą siedzibę w Lipsku), z liderami miasta i czołowymi lokalnymi 

zakładami przemysłowymi. Niezbędne środki finansowe zostały również rozszerzone o wpływy z ogłoszonej 

loterii fantowej, w której wziął udział sam cesarz Franciszek Józef I. Z członków rady parafialnej powołano 

komitet budowlany, w skład którego weszli pastor Michalik, prezesi André i Geisler, burmistrz Ostrawy 

Fiedler, profesor Winkler i urzędnik górniczy Szczurek. Następnie w sierpniu 1904 r. ogłoszono publiczny 

konkurs architektoniczny na projekt nowego kościoła. Ostatecznie z dużej ilości nadesłanych projektów, 

wybrano a po modyfikacjach zrealizowano projekt wiedeńskich architektów Karla Trolla i Ludvíka Faigla. W 

archiwach ostrawskiej parafii Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego znajduje się część projektów z 

wyżej wspomnianego konkursu. Prace budowlane powierzono lokalnej firmie E. Noë & F. Storch.  

Budowa rozpoczęła się 22 października 1905 r. uroczystością wmurowania kamienia węgielnego, w której 

wzięło udział kilkuset protestantów z Moraw i Śląska Cieszyńskiego. Początkowi budowy towarzyszyły 

jednak problemy. Po wykopaniu rowów pod fundamenty podłoże okazało się tak bagniste, że wymagało 

nieplanowanego wzmocnienia gruntu 900 drewnianymi palami. Z tego powodu wzrosły koszty budowy z 

pierwotnie zaplanowanych 180 tys. koron do prawie 300 tys. koron. Niemniej jednak kościół i tak został 

zbudowany w szybszym tempie, a to w ciągu dwóch lat (w porównaniu z pierwotnym trzyletnim planem 

budowy). Uroczyste poświęcenie kościoła odbyło się 1 listopada 1907 r. Wzięło w nim udział wiele 

wybitnych gości; byli prawie wszyscy pastorzy protestanccy z Moraw i Śląska, burmistrzowie Morawskiej 

Ostrawy, Przywoza i Witkowic: Gustav Fiedler, Wilhelm Müller i Johann Vietz, przedstawiciele gminy 

żydowskiej z jej przewodniczącym Aloisem Hilfem, przedstawiciele firm przemysłowych i górniczych, 

stowarzyszeń, szkół i wielu inni. W imieniu morawsko-śląskiego superintendenta (biskupa) Haasego, kościół 

poświęcił senior dr Schenner z Brna. W trakcie uroczysości mówiono w języku niemieckim i polskim, i przez 

to, że w publiczności najwięcej było Czechów. Miało to negatywny oddźwięk w prasie czeskiej, ale i tak 

otwarcie kościoła było postrzegane jako ważne wydarzenie kulturalne w życiu miasta.  

 

Prawo własnościowe 

Do końca II wojny światowej kościół należał do Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego w Czechach, 

Morawach i na Śląsku, który czechosłowackie władze oskarżyły o kolaborację i skonfiskowały jego majątek 

na podstawie Dekretów Beneša. 

W latach 50. XX wieku państwo przekazało kościół i plebanię do użytku dwóm zborom: zborowi 

Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego oraz zborowi Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego 

Wyznania w Ostrawie. Od roku 1997 oba zbory starały się uzyskać prawo własnościowe obu budynków, co 

komplikował fakt, że nie chodziło o restytucję mienia, ale o przeniesienie własności. Niewyjaśniona 

sytuacja majątkowa uniemożliwiała inwestycje w remont kościoła. W marcu 2009 r. czeskie Ministerstwo 

Kultury potwierdziło decyzję Biura Przedstawicielstwa Rządu w Sprawach Majątkowych, które bezpłatnie 

przekazało kościół obiema parafiom.  
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