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NOWE ŻYCIE DAWNEJ ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ
– PRZYKŁADY Z „MANCHESTERU PÓŁNOCY”
Architektura przemysłowa z okresu industrializacji, aczkolwiek ciągle za mało doceniana, wykorzystywana
jest dzisiaj na nowe cele, głównie użyteczności publicznej i mieszkaniowe. Swoje „drugie życie” zawdzięcza
nie tylko wartościom utylitarnym, ale także kulturowym i estetycznym. Problem ilustrują dwa przykłady z terenu Białegostoku, który w XIX wieku nazywany był Manchesterem Północy.
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Wprowadzenie
W przestrzeni polskich miast zachowało się zaskakująco wiele budynków i zespołów fabrycznych
z okresu industrialnego. W czasach PRL-u, po upaństwowieniu przemysłu, większość z nich była nadal
wykorzystywana na cele zgodne lub zbliżone do pierwotnego przeznaczenia. Głównie służyły za magazyny, ale w niektórych nadal prowadzono produkcję.
O ich „trwaniu” decydowały wówczas względy utylitarne: względnie dobry stan techniczny struktury budowlanej oraz jej przydatność użytkowa.
Sytuacja zmieniła się po roku 1990, kiedy o losie
poprzemysłowego dziedzictwa zaczęły decydować
mechanizmy gospodarki rynkowej. Z jednej strony
doprowadziły one do ekonomicznego upadku i zamknięcia fabryk, z drugiej – uczyniły z nich, a właściwie z zajmowanego przez nie terenu, przedmiot
pożądania poważnych inwestorów. Atutem okazała
się lokalizacja: zespoły fabryczne wznoszone w XIX
wieku na obrzeżach miast, dziś znajdują się w obszarach śródmiejskich, cechujących się wysoką rentą gruntową. Przywrócenie tych przestrzeni miastu
poprzez zastąpienie funkcji przemysłowych funkcja-

mi bardziej stosownymi do lokalizacji (użyteczności
publicznej, mieszkaniowymi) jest racjonalnym działaniem wpisującym się w politykę zrównoważonego
rozwoju. Kwestią zasadniczą, ciągle budzącą spory, pozostaje stosunek do poprzemysłowych budynków, przekładający się na decyzje o ich wyburzeniu
lub adaptacji. Trudno nie zgodzić się z opinią, że
my wciąż jeszcze deprecjonujemy relikty poprzemysłowe jako obiekty pozbawione wartości, znaczenia,
jako zużyte technologicznie i technologicznie kubatury [1]. Ale prawdą jest też, że w ostatnim dziesięcioleciu świadomość społeczna w tej kwestii bardzo
się zmieniła. Coraz powszechniejsze jest docenianie
wartości kulturowych architektury przemysłowej, postrzeganych głównie w aspekcie historycznym i społecznym, a także wartości estetycznych i etycznych.
W systematyce wartości architektury zaproponowanej przez Andrzeja Basistę [2] są to wartości wyższe niż użytecznościowe. Dowodem uznania architektury przemysłowej za dziedzictwo kultury jest włączenie wielu obiektów i zespołów do rejestru zabytków i objęcie ich ochroną konserwatorską. Niezależnie od statusu prawnego, wartością starych budyn-
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ków jest autentyzm i unikatowość, a to są wartości
nie do przecenienia w świecie zdominowanym przez
globalne produkty.
W artykule przedstawiono 2 przykłady adaptacji
budynków poprzemysłowych z końca XIX i początku XX wieku w Białymstoku, zwanym niegdyś Manchesterem Północy. W ostatniej ćwierci XIX wieku,
miasto było największym ośrodkiem przemysłu włókienniczego w guberniach Siewiero-Zapadnogo Kraja. W roku 1898 roku funkcjonowało tu 300 fabryk,
w których zatrudniano 5092 robotników [3].
Lofty Tytoniówka
Idea wykorzystywania budynków pofabrycznych
na cele mieszkaniowe nie jest nowa, ale jej realizacja w Polsce różni się znacznie od tradycji amerykańskiej czy angielskiej. Tam lofty tworzone były przez
niezamożną klasę alternatywną, artystów którzy łączyli pracownie z mieszkaniami, młodych ludzi szukających przestronnego i taniego lokum. W wydaniu polskim, np. w łódzkiej manufakturze Scheiblera [4], czy
w dawnym spichlerzu w Gliwicach [5], lofty to ekskluzywne, duże mieszkania adresowane do zamożnej klienteli, szukającej oryginalnych rozwiązań i klimatów autentycznej dawnej architektury. Niezależnie
od tego czy zainteresowanie loftami jest tylko kwestią
mody, karmionej iluzją artystowskiego życia w postindustrialnej scenerii, adaptacje przywracają do życia
coraz więcej historycznych przemysłowych obiektów.
Intencje ocalenia starych budynków fabrycznych
przyświecały także Barbarze i Januszowi Kaczyńskim,
autorom projektu zespołu mieszkaniowego z funkcjami handlowo-usługowo-biurowymi Tytoniówka, zrealizowanego w latach 2008–2010 na terenie nieczynnej
fabryki wyrobów tytoniowych, pomiędzy ulicami Warszawską i Modlińską w Białymstoku. Pierwsze budynki fabryki powstały w II połowie XIX wieku (gdy
jej właścicielem był Fajwel Janowski). W latach 20.
XX wieku (po tym jak fabryka została upaństwowio-

na i przeszła na własność Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego) zespół rozbudowano i zmodernizowano [6]. Chociaż zgodnie z paradygmatami konserwatorskimi architekturę zachowanych budynków
fabrycznych określa się jako utylitarną i bezstylową,
projektanci dostrzegli w niej bezpretensjonalną urodę nietynkowanych ścian z żółtej cegły i docenili stosowność prostoty. Tytoniówka to skromne budyneczki o utylitarnej formie i planie. A przecież jak im się
przyjrzeć uważniej, to widać i detal, i proporcje, i rytmy i żywą fakturę osłonecznionego muru [7]. W ramach zespołu zaadaptowano dwa budynki fabryczne (tzw. małą i dużą fabrykę) przeznaczając je na
lofty. Zachowano także charakterystyczny dla Bojar
budynek mieszkalny przy ul. Warszawskiej (z I połowy XIX wieku, parterowy z dachem, ustawiony szczytowo do ulicy), wtapiając go w strukturę nowego
budynku pierzejowego. Układ dopełniono trzema nowymi budynkami mieszkaniowo-usługowymi, wytwarzając publiczny pasaż i półpubliczny (niestety zamknięty) wydłużony dziedziniec wewnętrzny Między
fabrykami. Konfiguracja terenu umożliwiła wykonanie
2-poziomowygo garażu podziemnego. Spośród 129
zaprojektowanych mieszkań rożnych typów, 36 znajduje się w historycznych murach. Mają podwyższony (jak na warunki lokalne) standard powierzchniowy,
ale daleko im do standardu loftów gliwickich czy łódzkich. Skala interwencji w istniejące struktury budowlane została ograniczona do niezbędnych działań: pozostawiono oryginalne stropy i słupy żelbetowe, oraz
wewnętrzne ściany ceglane. Ściany zewnętrzne z cegły licowej oczyszczono, naprawiając ubytki oryginalnym materiałem i uzupełniając spoiny. Ocieplono je
od wewnątrz płytami klimatycznym. Odświeżone elewacje z nową ślusarką okienną doskonale korespondują ze spokojną, modernistyczną architekturą dobudowanych kubatur. Kontekstem wyjściowym dla projektowanych domów była skromna architektura fabryczek. Zmusiło nas to do ascetyzmu w kształtowaniu
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1–3. Zespół „Tytoniówka” w Białymstoku; arch. arch. Barbara i Janusz Kaczyńscy; realizacja 2008–2010 1. „Duża fabryka” zaadaptowana
na mieszkania, zespolona z nowymi budynkami 2. „Mała fabryka”, w której zmieszczono 12 loftów 3. Wejście do zespołu od strony ul.
Warszawskiej 4–6. Centrum handlowe Alfa w fabryce Beckera w Białymstoku; arch. Maciej Kuryłowicz; realizacja 2006–2008 4. Widok galerii
od strony ul. Świętojańskiej. W pierzei dominuje zachowany budynek dawnego magazynu wyrobów gotowych, tzw. „Merkury”. Wyraziście
zaznacza się też replika najstarszego budynku wykańczalni 5. Wewnętrzny pasaż wzdłuż dawnego magazynu 6. Budynek dawnej wozowni
jest tłem dla imprez organizowanych w galerii.
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nowych budynków. Fabryki stanowić miały punkt kulminacyjny wnętrza urbanistycznego [8]. Przykład białostockiej Tytoniówki dowodzi, że pozornie nieciekawa, utylitarna architektura przemysłowa z przełomu
XIX/XX wieku może stać się główną atrakcją komercyjnej inwestycji. Może też – w połączeniu z nową,
szanująca kontekst architekturą – stworzyć nową jakość estetyczną.
Galeria handlowa w fabryce Beckera
Jak dotąd najlepszym (a z pewnością najbardziej
znanym) przykładem wykorzystania zabytkowych budynków pofabrycznych w Białymstoku jest Galeria
Alfa przy ul. Świętojańskiej, która powstała na terenie dawnej fabryki pluszów jedwabnych Towarzystwa
Białostockiej Manufaktury Eugeniusz Becker i spółka. Najstarsze budynki fabryki: wykańczalni i farbiarni
wzniesiono w latach 1883–84. W okresie największej
prosperity, w latach 1895–1911, kompleks znacznie
rozbudowano, realizując: 3 rozległe hale tkalni (parterowe, z szedowymi dachami), kotłownię mieszcząca maszynę parową, magazyn wyrobów gotowych,
ślusarnię i wozownię ze stajnią [9]. Budynki z tego
okresu miały jednorodną stylistykę: surowe elewacje z czerwonej i żółtej cegły, z detalem eksponującym właściwości tego materiału. Wizytówką zespołu
i jednocześnie symbolem Manchesteru Północy stał
się wzniesiony w 1895 roku budynek magazynu wyrobów gotowych, popularnie nazywany Merkurym.
Usytuowany wzdłuż ulicy Świetojańskiej, o pokaźnej
kubaturze (3-kondygnacyjny), wykonany w całości
z czerwonej cegły, wyróżniał się starannie zaprojektowaną wieloosiową elewacją, zaakcentowaną podwyższonym płaskim ryzalitem, którego szczyt wieńczył posąg biegnącego Merkurego. Charakterystycznym elementem zespołu był także łącznik pomiędzy
budynkiem wykańczalni a magazynem Merkurego,
przerzucony na wysokości trzeciej kondygnacji, podparty żeliwnymi wspornikami. W latach 1902–1905

obok fabryki wybudowano dla zarządu dwukondygnacyjny pałacyk w stylu neorenesansu francuskiego. W 1944 roku wycofujące się wojska niemieckie
wyburzyły hale produkcyjne i składy. Ocalał jedynie
pałacyk i Merkury. Po wojnie odbudowano zrujnowane obiekty, i fabryka wznowiła działalność jako Białostocka Fabryka Wyrobów Runowych Biruna.
W 2005 roku kompleks został sprzedany firmie
JWK Invest SA, która w rok później otrzymała decyzję o budowie na tym obszarze galerii handlowej.
W wytycznych konserwatorskich do bezwzględnego
zachowania wskazano tylko dwa obiekty: pałacyk Zarządu Towarzystwa oraz magazyn Merkury, ponieważ
tylko one znalazły się w wojewódzkim rejestrze zabytków. Służby konserwatorskie, kierując się ścisłymi zasadami selekcjonowania, uznały za zabytkowe
tylko obiekty o szczególnych walorach historycznych
i artystycznych, zachowane w oryginalnym stanie.
Do zachowania nie rekomendowano nawet najstarszego w zespole budynku wykańczalni, zignorowano
też wartości kulturowe zachowanej substancji, praktycznie dając przyzwolenie nie wyburzenie większości kompleksu. Całe szczęście, że projektant – Maciej Kuryłowicz- nie ograniczył się do programu minimum. W przestrzeń galerii oprócz Merkurego włączono także budynek wozowni. Zostawiono również ślad
po najstarszym budynku wykańczalni: we wnętrzu
jest to negatyw dawnej kubatury odtworzony w formie pasażu, na zewnątrz – wyraziście odcinająca się
od szklanej fasady – ściana szczytowa rozebranego
budynku. Nie ulega wątpliwości, że o sukcesie Galerii Alfa (potwierdzonym 4 nagrodami) zadecydowało umiejętne połączenie nowoczesnej struktury z historycznymi obiektami. To one budują klimat galerii
i są jej wyróżnikami. Pozostaje jednak pewien niedosyt: standardowe rozplanowanie galerii nie odzwierciedla układu przestrzennego zespołu fabrycznego,
a zachwiane proporcje pomiędzy nowym i dawnym
czynią z oryginalnej tkanki formę gadżetu. Aranża-
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cja wnętrz zachowanych budynków w niedostateczny
sposób wykorzystuje postindustrialny charakter przestrzeni. (…) Dawna architektura utraciła swą surową
autentyczność i sprowadzona została do roli dekoracji w teatrum „świątyni handlu” [10].
Podsumowanie
Adaptacje historycznych budynków poprzemysłowych są nie tylko racjonalnym odruchem wykorzystania
istniejących struktur budowlanych, ale przede wszystkim najlepszym sposobem na zachowanie (przetrwa-

nie) obiektów będących częścią historii miasta, zaświadczających o industrialnym etapie jego rozwoju. Przystosowanie do nowych funkcji, bardziej adekwatnych do
lokalizacji i bardziej potrzebnych współczesnemu społeczeństwu, a w sensie ekonomicznym – bardziej rentownych, gwarantuje uzyskiwanie środków na utrzymanie historycznych obiektów w dobrym stanie. Warto też
zwrócić uwagę, że nowe wcielenia architektury poprzemysłowej są w pewnym sensie jej nobilitacją, a niekiedy wręcz aprecjacją. Z pozycji architektury utylitarnej
wkroczyła do świata architektury-sztuki.
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