
OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowanie terenu
W ramach zagospodarowania działki przy ulicy Długiej 36 w Zgierzu wytyczono pawilon 
wystawowy, który swoimi wymiarami mieści się wewnątrz obrysu reliktów dawnego kościoła. 
Pawilon otoczono płytami, których wielkość i rozmieszczenie oddaje uproszczony zarys kubatury 
nieistniejącej świątyni. Obiekt ma stanowić dominantę kubaturową oraz znaczeniową względem 
sąsiadującej zabudowy, zaznaczając w przestrzeni wejście do zrewitalizowanego obszaru parku 
kulturowego Miasta Tkaczy.
Teren został zaprojektowany jako otwarty, umożliwiający swobodne przemieszczanie się
mieszkańców, dzięki poprowadzonym ścieżkom przebijającym się przez istniejącą tam skarpę. 
Zdegradowane elewacje zabytkowych domów przylegających do terenu działki zostaną
odnowione, a monumentalna ślepa ściana pokryta została panelami z zielonego mchu.

Posadzka
Znaczna część terenu została zaprojektowana jako teren zielony opierający się naturalnym 
ukształtowaniu terenu. Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 60% powierzchni działki. Ścieżki 
oraz wejścia prowadzące do budynku zostały niejako wycięte ze znajdującej się na działce 
skarpy. Wykończone zostały szarą kostką granitową.

Zieleń
Wszystkie chaotycznie rozlokowane nasadzenia znajdujące się na terenie działki zostały usunięte. 
Zastąpiono je uporządkowanym pasem drzew wzdłuż wschodniej granicy działki. Drzewa 
rosnące wzdłuż ulicy Narutowicza zostały wykorzystane w nowym założeniu.  Pasy zieleni między 
ścieżkami zostały obłożone płytami kamiennymi, dopasowanymi do kształtu wznoszącego się
terenu. 

Architektura
Forma nawiązująca do kształtu kościoła została uzyskana poprzez zastosowanie 
monumentalnych pionowych płyt, składających się z pojedynczych, ukośnych przekrojów 
budynku. Płyty grubości 20 cm zostały wykończone jasnym drewnem. Odległość między płytami 
sięgająca 2 metrów umożliwia swobodne przemieszczanie się oraz wgląd w relikty dawnego 
kościoła. Dzięki zastosowaniu pojedynczych elementów usytuowanych pod kątem względem 
ulic obiekt w pełni widoczny od strony ulicy Narutowicza, dla osoby znajdującej się w innym 
miejscu staje się niemalże niewidoczny. Między płytami znajduje się wejście do pawilonu. Obiekt 
ten może być swobodnie kształtowany i adaptowany w zależności od funkcji jaką ma pełnić. 
Wewnątrz pawilonu prócz przestrzeni wystawowej znalazło się miejsce dla zaplecza mogącego 
pomieścić elementy czasowego wyposażenia wnętrza takie jak stoły czy krzesła. 
Zaprojektowane zostały również toalety, w tym jedna przystosowana dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Dzięki zgromadzeniu elementów obsługi budynku w jednym miejscu, 
możliwe było stworzenie wewnętrznej bryły, której strop stanowi dodatkową przestrzeń
wystawową. Prowadzą do niej jednobiegowe schody ukryte między ścianami zaplecza. Cały 
kubik może stanowić dodatkowe powierzchnie do wystaw, bądź służyć jako tło do projekcji 
filmów.
Dla zachowania lekkości bryły została ona pokryta panelami z mlecznego szkła, co zapewnia 
dobre doświetlenie wnętrza. Dach wykończony został białymi płytami włóknocementowymi. 
Wykorzystanie drewna, oraz archetypiczna bryła wewnętrznego pawilonu nawiązuje do 
drewnianej zabudowy domów tkaczy.
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Konstrukcja
Płyty zostały zaprojektowane w lekkiej konstrukcji stalowej, obudowanej drewnianymi panelami. 
Ze względu na duże obciążenia wiatrem wszystkie płyty zostały połączone za pomocą stężeń
poprowadzonych wzdłuż połaci dachu. 
Konstrukcja płyt została posadowiona na mikropalach, a wewnętrzny pawilon na płycie 
fundamentowej. Cała konstrukcja została zlokalizowana poza obrysem reliktów kościoła, co 
minimalizuje ingerencje w zabytkową strukturę. Relikty dawnego kościoła, znajdujące się około 
30 cm poniżej poziomu terenu zostały odsłonięte i zabezpieczone środkami anty hydrofobowymi 
w celu ochrony przed destrukcyjnym wpływem warunków atmosferycznych. 
Ściana kurtynowa wykonana z paneli szklanych zamocowana została do stalowych słupów 
znajdujących się wewnątrz obiektu. Na słupach opiera się konstrukcja dwuspadowego dachu.
Wokół obiektu zaprojektowano drenaż liniowy zapewniający odprowadzenie wody poza obrys 
reliktów kościoła. Dla zachowania komfortu termicznego w posadzce poprowadzono 
ogrzewanie podłogowe.
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