
IDEA PROJEKTU

Tematem projektu jest koncepcja zagospodarowania działki położonej przy skrzyżowaniu ulicy 
Długiej i Narutowicza w Zgierzu. Obecnie znajdujący się tam skwer jest miejscem, które w swojej  
formie jest mało atrakcyjne i w żaden sposób nie oddaje rangi miejsca, w którym jeszcze przed II 
Wojną Światową znajdował się kościół luterański. Postanowiliśmy nawiązać do historycznej 
zabudowy działki i odtworzyć w tym miejscu “ducha” dawnego kościoła, oddając jego 
kubaturę, w taki sposób, aby dominująca forma stanowiła zwieńczenie obszaru parku 
kulturowego Miasta Tkaczy przy ulicy Narutowicza. 

Teren działki został zaprojektowany w minimalistycznej formie, składającej się z pojedynczych 
płyt układających się w formę kościoła. Dzięki temu zabiegowi wrażenia związane z oglądaniem 
obiektu zmieniają się niemalże z każdym krokiem osoby, która go ogląda. W zależności od 
miejsca, w którym się znajdujemy możemy widzieć obiekt w całej okazałości, lub oglądać
jedynie pojedyncze, wolnostojące płyty ukazujące pawilon znajdujący się w środku. 

Płyty zostały wykonane w lekkiej konstrukcji stalowej i usytuowane na mikropalach nie naruszając 
korony fundamentów kościoła. Zarówno wykończenie płyt  jasnym drewnem jak i archetypiczna 
forma wewnętrznego pawilonu nawiązuje do znajdującego się nieopodal zespołu  zabudowy 
Domów Tkaczy. Dla zachowania lekkości ściany pawilonu zostały wykonane z matowego szkła, 
które zapewnia dobre doświetlenie wnętrza obiektu. Dach wykończono białymi panelami 
włóknocementowymi. Wejście do budynku prowadzi ponad reliktami dawnego kościoła, które 
dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu środkami hydrofobowymi są odkryte i udostępnione do 
wglądu, a zagrożenia związane z destrukcyjnym wpływem warunków atmosferycznych są
zminimalizowane. 

Obiekt może służyć organizacji wystaw, a także być miejscem przeprowadzania wykładów czy 
projekcji filmów. 
Z terenu zostały usunięte przypadkowe nasadzenia i zastąpione uporządkowaną zielenią od 
strony zachodniej. Elewacje zabytkowych domów tkaczy przylegających do skweru zostaną
odnowione, a monumentalna ściana oficyny przylegającej do działki od strony południowej 
zostanie pokryta panelami z mchu. Częściowo zniwelowana skarpa tworzy ścieżki pozwalające 
na zachowanie przechodniej funkcji terenu, który uzupełniony o elementy małej architektury ma 
tworzyć przestrzeń dostępną dla mieszkańców oraz turystów.
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