
1. 
Spichlerz w Porcie Miejskim Wrocławia, stan z 2018 roku. Fot. za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spichlerz_Noc%C4%85.jpg  
(data dostępu: 20.05.2022)
Granary in the City Port of Wrocław, as of 2018. Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spichlerz_Noc%C4%85.jpg (access date: 
20.05.2022) 
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Zmiany gospodarcze i ustrojowe, jakich Pol-
ska doświadczyła na przełomie lat 80. i 90. 

XX w., odcisnęły głębokie piętno na polskim 
przemyśle. Wiele zakładów, które funkcjono-
wały jeszcze w okresie PRL-u, musiało przejść 
transformację, zmieniało właściciela, bywało 
również po prostu likwidowanych. Przełożyło 
się to bezpośrednio na stan obiektów przemy-
słowych, będących często świetnym przykła-
dem architektury z XIX wieku. Budynki te 
podlegały remontom i procesom modernizacji, 
dostosowania ich do współczesnych wymogów 
przemysłowych, jak i adaptacji, czyli zmia-
ny pod określony użytek1. Wchodziły także 
w skład większych rewitalizacji, które w spo-
sób kompleksowy, długofalowy, z uwzględnie-
niem czynników społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych, przekształcały obszar wcześ- 

The economic and political changes that 
Poland experienced in the late 1980s and 

early 1990s left a deep mark on Polish industry. 
Many plants that were still in operation during 
the PRL period had to undergo transforma-
tion, changed ownership and were sometimes 
simply closed down. This had a direct impact 
on the condition of industrial buildings, which 
were often great examples of 19th c. architec-
ture. These buildings were subject to renova-
tion and modernisation processes, adjusting 
them to modern industrial requirements, as 
well as to adaptation, i.e. changing them for 
a specific use1. They were also part of larger 
revitalisations, which transformed an area pre-
viously considered degraded in a comprehen-
sive, long-term way, taking into account social, 
economic and environmental factors2. Unfortu- /75/
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niej uznany za zdegradowany2. Niestety, nie-
rzadko były też przeznaczane do rozbiórki.  
Wśród decydentów dużą rolę odgrywają inwe-
storzy i deweloperzy, a dla nich adaptacja da-
nego obiektu czy jego destrukcja to inwestycja 
w nieruchomość, kierują się oni więc nadrzędną 
zasadą zysku finansowego. Z tego powodu war-
to prześledzić również wolnorynkowe aspek-
ty budynków poprzemysłowych – skupione  
wokół nich strategie promocyjne i komunika-
cyjne. 

Po 1989 r. w sposób komercyjny zaczęto pa-
trzeć także na tożsamość miasta, czyniąc z nie-
go de facto markę, starannie zaprojektowaną 
dla określonej publiczności, w sposób oparty na 
konkretnych wartościach. Nie inaczej było we 
Wrocławiu – dla niego też władze po transfor-
macji musiały wymyślić nową narrację na nowe 
czasy. W porównaniu jednak do innych dużych 
polskich miast, jak Łódź czy Katowice, których 
magistraty użyły przemysłowego dziedzictwa 
w swoich strategiach komunikacyjnych czy 
promocyjnych, industria wrocławska sprawia 
wrażenie nieco zapomnianej. W związku z tym 
jest rewitalizowana w o wiele mniejszym stop-
niu lub po prostu niszczona.

Zasadne wydaje się zatem pytanie: dlacze-
go we Wrocławiu po 1989 r. nie zrewitalizowa-
no przestrzeni postindustrialnych w stopniu 
porównywalnym z takimi polskimi miastami, 
jak wspomniane już Łódź czy Katowice? Jakie 
funkcje owe budynki miały spełniać w nowym 
systemie gospodarczym? Jak je promowano 
i przedstawiano w prasie czy w internecie w wy-
niku decyzji deweloperów bądź projektantów? 
Kto był głównym inwestorem? Dla kogo je pro-
jektowano? Jak wpływało to na ich stan i plany 
adaptacji? Jaka była rola projektantów i władz 
miejskich? Czy w ogóle odegrali oni jakąś?

Analizie poddane zostaną obiekty prze-
mysłowe zaliczane szeroko do pojęcia brown- 
field: – takie, które utraciły swoje funkcje bądź 
zostały uznane za obszar zdegradowany spo-
łecznie, przestrzennie i gospodarczo3. Pomocna 
jest tutaj refleksja Aleksandry Kunce, zwracają-
cej uwagę na kwestie tożsamości i pamięci zbio-
rowej. Autorka ta określa owe budynki mianem 
„postfabryk” – miejsc, gdzie „pamięć i wyobraź-

nately, they were also often destined for dem-
olition. Among the decision-makers, investors 
and developers play a large role, and for them 
the adaptation of a site or its destruction is an 
investment in a property, so they are driven 
by the overriding principle of financial profit. 
For this reason, it is also worth tracing the free 
market aspects of post-industrial buildings – 
the promotional and communication strategies 
centred around them. 

After 1989, the identity of the city also be-
gan to be looked at in a commercial way, mak-
ing it de facto a brand, carefully designed for 
a specific audience, in a way based on specif-
ic values. The situation was no different in 
Wrocław – also for it the post-transition au-
thorities had to invent a new narrative for the 
new times. However, compared to other large 
Polish cities, such as Łódź or Katowice, whose 
municipal administrators have used industrial 
heritage in their communication or promotion-
al strategies, Wrocław’s industry gives the im-
pression of being somewhat forgotten. As a re-
sult, it is revitalised to a much lesser extent or 
simply destroyed.

The question therefore seems pertinent: 
why, after 1989, were post-industrial spaces 
in Wrocław not revitalised to a degree com-
parable to such Polish cities as Łódź or Kato-
wice, already mentioned? What functions were 
these buildings supposed to serve in the new 
economic system? How were they promoted 
and presented in the press or on the Internet 
as a result of decisions made by developers or 
designers? Who were the main investors? Who 
were they designed for? How did this affect 
their condition and plans for adaptation? What 
was the role of the designers and the municipal 
authorities? Did they play any role at all?

The analysis will focus on industrial facil-
ities broadly categorised as brownfield sites – 
those that have lost their functions or have been 
declared socially, spatially and economically 
degraded3. A reflection by Aleksandra Kunce, 
who draws attention to the issues of identity 
and collective memory, is helpful here. The 
author refers to these buildings as “post-facto-
ries” – places where “memory and imagination 
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nia ulegają sprzężeniu z sobą”4. Badaniem nie 
zostały objęte obiekty wciąż pełniące swoje ory-
ginalne funkcje przemysłowe, pomimo że część 
z nich po 1989 r. doczekała się spektakularnych 
modernizacji, jak Dworzec Główny, wieża ci-
śnień przy ul. Na Grobli czy południowa elek-
trownia wodna. Pomimo formy podobnej do 
ceglanej architektury fabrycznej nie znajdą się 
tutaj także odremontowane zespoły wrocław-
skich szpitali z XIX wieku.

Postindustria od Stanów Zjednoczonych aż 
po Polskę

Jednym ze skutków deindustrializacji gospo-
darki po zachodniej stronie żelaznej kurtyny 
było skojarzenie obiektów poprzemysłowych 
ze wzrostem bezrobocia i ubóstwa5. W latach 70. 
XX w. wraz z postmodernistycznym „powrotem 
do śródmieścia” zaczęto owe budynki moder-
nizować i adaptować do nowych funkcji. Spek-
takularnym przykładem takiej adaptacji jest 
odnowione w 1976 r. bostońskie Faneuil Hall 
Marketplace, z którego uczyniono centrum 
usługowo-kulturalne. Jest to również miejsce 
określane mianem „festiwal marketplace”. 
Kategoria ta oznacza kompleks budynków za-
adaptowanych na cele usługowe, komercyjne 
i rozrywkowe, odwołujący się, zgodnie z post-
modernistycznymi ideami, do rozwiązań prze-
strzennych sprzed epoki modernizmu. Używa-
jąc najczęściej tradycyjnej architektury (nie-
rzadko właśnie poprzemysłowej) lub odnosząc 
się do niej w nowej zabudowie, tworząc place 
oraz traktując priorytetowo ruch pieszy i ogra-
niczając samochodowy, a także skalę usług: 
do tych małej i średniej wielkości, kreowano 
atmosferę mitycznego niemal, przednowocze-
snego „festiwalu”. Była to atrakcyjna oprawa 
dla konsumpcyjnego stylu życia. W ten sposób 
festival marketplaces, poza zyskami dla inwe-
storów, dawały też czasem drugie życie zdegra-
dowanej zabudowie6. 

Za przykład rewitalizacji większych obsza-
rów posłużyć może również baskijskie Bilbao. 
W latach 90. XX w. wybudowano w nim nowo-
czesne Muzeum Guggenheima projektu star-

become intertwined”4. Buildings still perform-
ing their original industrial functions were 
not included in the study, despite the fact that 
some of them underwent spectacular moderni-
sations after 1989, such as the Central Railway 
Station, the water tower in Na Grobli Street or 
the Southern Hydroelectric Power Station. De-
spite their form similar to brick factory archi-
tecture, the renovated complexes of Wrocław’s 
19th c. hospitals will not be found here either.

Post-industria from the United States to 
Poland

One of the consequences of the deindustrialisa-
tion of the economy on the western side of the 
Iron Curtain was in associating post-industrial 
buildings with increased unemployment and 
poverty5. In the 1970s, with the postmodern-
ist “return to the inner city”, these buildings 
began to be modernised and adapted to new 
functions. A spectacular example of such ad-
aptation is Boston’s Faneuil Hall Marketplace, 
renovated in 1976 and turned into a service and 
cultural centre. It is also referred to as a “festi-
val marketplace”. This category refers to a com-
plex of buildings adapted for service, commer-
cial and entertainment purposes, referring, in 
line with postmodernist ideas, to pre-modernist 
spatial solutions. Most often using traditional 
architecture (not infrequently just post-indus-
trial) or referring to it in new constructions, cre-
ating squares and prioritising pedestrian traffic 
while limiting car traffic, as well as the scale of 
services: to those of small and medium size, an 
atmosphere of an almost mythical, pre-mod-
ern “festival” was created. It was an attractive 
setting for a consumerist lifestyle. In this way, 
festival marketplaces, in addition to profits for 
investors, sometimes also gave a second life to 
degraded buildings6. 

The Basque city of Bilbao can also serve as 
an example of the revitalisation of larger areas. 
In the 1990s, it saw the construction of the mod-
ern Guggenheim Museum designed by archi-
tect Frank Gehry, which provided the impetus 
for the revitalisation of the entire Abandoibarra 
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chitekta Franka Gehry’ego, które stanowiło 
impuls do rewitalizacji całej dzielnicy stocznio- 
wej – Abandoibarry. Proces ten przeszedł do hi-
storii pod nazwą „efektu Bilbao” i był wynikiem 
realizowanego przez wiele lat programu oparte-
go na partnerstwie publiczno-prywatnym7.

Mniejsze budynki poprzemysłowe, jak no-
wojorskie fabryki w dzielnicy SoHo, w latach 70. 
XX w. zaczęto adaptować na lofty. Były to miesz-
kania, zazwyczaj o dużych przestrzeniach, któ-
re dzięki swojej niskiej cenie oraz elementom 
określanym jako industrialne i „autentyczne”, 
takie jak ceglane ściany czy żeliwne detale, sta-
ły się atrakcyjne dla bohemy artystycznej. Lu-
dzie sztuki, przekształcając je na warsztaty czy 
galerie, przeważnie nie naruszali ich formy ar-
chitektonicznej. Jednak już w latach 80. XX w.  
dzielnica SoHo uległa procesowi gentryfikacji. 
Proces ten, chociaż pozytywnie wpływa np. na 
stabilizację obszaru czy na ożywienie gospodar-
cze, oceniany jest często jako możliwie szko-
dliwy efekt rewitalizacji – ze względu na pod-
noszenie cen najmu i usług, a co za tym idzie, 
wypieranie wcześniejszych mieszkańców8.

Podobnie mniej zamożni mieszkańcy 
SoHo zostali wypchnięci przez majętnych yup-
pies – young urban professionals9. Zaliczyć ich 
można do tzw. klasy kreatywnej. To kategoria 
rozpropagowana głównie przez ekonomistę Ri-
charda Floridę – według niego klasa owa miała 
zapewnić rozwój miastom w epoce postindu-
strialnej10. Należeć mieli do niej głównie ludzie 
młodzi, mobilni, skłonni do zmian i ryzyka, ce-
niący sobie indywidualność, i o określonej pro- 
fesji: nie tylko artyści, ale i naukowcy oraz  
projektanci. Zróżnicowane miały być natomiast 
ich pochodzenie, rasa czy orientacja seksualna. 
Klasa kreatywna zwiększać miała metropoliza-
cję miast, podnosząc ich udział w międzynaro-
dowych sieciach biznesu i kultury poprzez pro-
mocję, komunikację medialną oraz przestrze-
nie zarówno wirtualne, jak i miejskie11. Tworzo-
ne w ten sposób miasta „kreatywne” powinny 
odznaczać się równie „kreatywną” przestrzenią, 
dla której ważne są takie czynniki, jak rewita-
lizacja dzielnic zdegradowanych, dziedzictwo 
kulturowe czy nagromadzenie obiektów kul-
turalnych12. Jednym z kluczowych elementów 

dockyard district. This process has gone down 
in history as the “Bilbao effect” and was the 
result of a programme conducted over many 
years and based on public-private partnership7.

Smaller post-industrial buildings, such 
as New York’s factories in the SoHo district, 
began to be converted into loft apartments in 
the 1970s. These were flats, usually with large 
spaces, which, thanks to their low price and ele-
ments described as industrial and “authentic”, 
such as brick walls or cast-iron details, became 
attractive to the artistic bohemians. When art 
people converted them into workshops or gal-
leries, they mostly kept their architectural 
form intact. But already in the 1980s the SoHo 
district underwent a process of gentrification. 
This process, although having a positive effect,  
e.g. on the stabilisation of the area or on the 
economic recovery, is often assessed as a possi-
bly harmful effect of revitalisation – due to the 
raising of rental and service prices and the con-
sequent displacement of previous residents8.

Similarly, the less affluent residents of the 
SoHo have been pushed out by wealthy yup-
pies – young urban professionals9. They can be 
counted as part of the so-called creative class. 
It is a category promoted mainly by the econ-
omist Richard Florida, according to whom this 
class was supposed to ensure the development 
of cities in the post-industrial era10. It was to be 
made up mainly of young, mobile people, those 
willing to change and take risks, who value in-
dividuality and have a specific profession: not 
only artists, but also scientists and designers. 
Their origins, race or sexual orientation was  
supposed to be diverse. The creative class  
was to increase the metropolisation of cities, 
raising their participation in international 
business and cultural networks through pro-
motion, media communication and both virtual 
and urban spaces11. The “creative” cities thus 
developed should be characterised by an equal-
ly “creative” space, for which factors such as 
the revitalisation of degraded neighbourhoods, 
cultural heritage or the accumulation of cul-
tural facilities are important12. One of the key 
elements of successful revitalisation was to be  
branding – developing a brand for the place, 
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udanej rewitalizacji miał być branding – wy- 
pracowanie marki miejsca, powiązanej z jego 
tożsamością i stającej się jego częścią13. Po-
stindustrialne przestrzenie loftów mogły być 
niezwykle atrakcyjne dla klasy kreatywnej, po-
szukującej autentyczności, istotnej dla jej sty-
lu życia14. Tożsamość miejsca czy jego historia 
zostały więc skomercjalizowane, by stać się wy-
starczająco konkurencyjnymi na rynku.

Polskie miasta po 1989 r. przeszły przy-
spieszony proces deindustrializacji. Aby prze-
ciwdziałać jej negatywnym skutkom, czerpano 
z doświadczeń zachodnich. Również Polska 
doczekała się swoich festival marketplaces. 
Jednym z najbardziej znanych przykładów jest 
kompleks Manufaktura, położony w centrum 
Łodzi. Poprzemysłowe budynki zaadaptowa-
no na sklepy, restauracje i galerie sztuki, mię-
dzy nimi zaś utworzono place z fontannami, 
głównie dla ruchu pieszego15. Do spektakular-
nych adaptacji należą także Muzeum Śląskie 
w Katowicach16 czy Stary Browar w Poznaniu17. 
Wszystkie wymienione inwestycje znajdują się 
dość blisko centrów miast. Posiadają dobudo-
waną nową część, nawiązującą do architektury 
przemysłowej zazwyczaj poprzez użyte materia-
ły lub kolorystykę – ceglane i czarne lub szare 
elementy. Każda z inwestycji ma również swój 
własny branding i strategię komunikacyjną, 
prowadzoną konsekwentnie w prasie i interne-
cie, podkreślającą unikatową historię miejsca, 
którą legitymizować mają używane archiwalia, 
np. fotografie, pocztówki, dokumenty18.

Części adaptacji udaje się ingerować w po-
stindustrialną formę zaledwie minimalnie. Za 
polski przykład posłużyć może tu Off Piotr-
kowska w samym centrum Łodzi19. To miejsce 
o nieco mniejszej skali, o charakterze mniej 
handlowym, z kompleksem galerii sztuki, pra-
cowni branży kreatywnej, restauracji i barów. 
Zaniedbane elewacje nadszarpnięte zębem cza-
su wydają się wręcz podkreślać autentyczność 
budynków – wartość ważną dla stylu życia kla-
sy kreatywnej.

Większa ingerencja w substancję historycz-
ną zachodzi w przypadku inwestycji mieszkal-
nych. W wielu z nich eksponowane są ceglane 
wnętrze i przemysłowe akcenty, jak w łódzkich 

linked to its identity and becoming part of it13. 
Post-industrial loft spaces could be extremely 
attractive to the creative class, which sought 
authenticity, essential to its lifestyle14. The 
identity of a place or its history was therefore 
commercialised to become sufficiently compet-
itive in the market.

Polish cities underwent an accelerated pro-
cess of deindustrialisation after 1989. In order 
to counteract its negative effects, western ex-
periences were drawn on. Poland had finally 
its own festival marketplaces. One of the best-
known examples is the Manufaktura complex, 
located in the centre of Łódź. Post-industrial 
buildings were adapted into shops, restaurants 
and art galleries, and squares with fountains 
were created between them, mainly for pe-
destrian traffic15. Spectacular adaptations also 
include the Silesian Museum in Katowice16 or 
the Stary Browar (Old Brewery) in Poznań17. 
All of the above-mentioned developments are 
quite close to city centres. They have a new 
part added, referring to industrial architec-
ture usually through the materials used or the 
colour scheme – brick and black or grey ele-
ments. Each of the developments also has its 
own branding and communication strategy, 
carried out consistently in the press and on the  
internet, highlighting the unique history of 
the place, which is legitimised by the archives 
used, e.g. photographs, postcards, documents18. 

Some adaptations succeed in interfering 
with the post-industrial form only minimally. 
The Off Piotrkowska in the very centre of Łódź 
can serve as a Polish example19. It is a slightly 
smaller-scale, less commercial place, with a com-
plex of art galleries, creative industry studios, 
restaurants and bars. The neglected facades 
eroded by the teeth of time even seem to empha-
sise the authenticity of the buildings – a value 
important to the lifestyle of the creative class.

Greater interference with historical sub-
stance occurs in residential developments. In 
many of them, brick interiors and industrial 
accents are exposed, as in Scheibler’s Lofts in 
Łódź. Unfortunately, there are plenty of exam-
ples of the original authenticity of a post-indus-
trial site being lost in early 21st c. adaptations20.

Adam Pacholak / Industria (nie)zrewitalizowana / Industria (non-)revitalised
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2. 
Wizualizacja Portu Miejskiego Wrocławia po adaptacji. Fot. materiały promocyjne pracowni Arche, http://www.arch-e.com/
pol/n_kleczkow.html (data dostępu: 20.05.2022) 
Visualisation of the Wrocław City Port after adaptation. Photo: promotional material of Arche studio, http://www.arch-e.com/pol/n_klecz 
kow.html (access date: 20.05.2022). 
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Loftach u Scheiblera. Niestety, w adaptacjach 
z początku XXI w. nie brakuje przykładów za-
tracenia pierwotnej autentyczności miejsca po-
stindustrialnego20.

Wrocławska destrukcja

Tutaj należy zadać kluczowe pytanie: dlacze-
go dolnośląska stolica wciąż nie doczekała się 
swojego festival marketplace? Podobnie jak 
w innych wielkich miastach dzisiejszej Polski, 
we Wrocławiu znajdują się ogromne obszary in-
dustrialne. Zlokalizowano je głównie na zacho-
dzie miasta, gdzie pobliskie dworce, m.in. Świe-
bodzki czy Mikołajów, zapewniały gęstą sieć ko-
lejową, a ich historyczny wpływ widoczny jest 
chociażby w nazwach dzielnicy Fabryczna czy 
ulic Robotniczej, Wagonowej itp. Nawet zmiana 
państwowości po II wojnie światowej nie na-
ruszyła mocniej tego układu, gdyż dużą część 
mienia poniemieckiego po prostu przejęto21.

Głębsze przekształcenia we wrocławskim 
przemyśle zaszły w latach 90. XX wieku. Wiele 
z wrocławskich fabryk nie przetrwało transfor-
macji z komunizmu w neoliberalny kapitalizm. 
Najlepiej świadczą o tym dane: przez pierwsze 
20 lat nowego systemu gospodarczego liczba 
osób pracujących w przemyśle spadła w mieście 
o 1/322. Pustostany po upadłych fabrykach obra-
cały się w ruinę i często je rozbierano.

Dobitnym przykładem owej destrukcji była 
cukrownia Klecina, którą wyburzono w 1999 r.  
razem z oryginalną wieżą ciśnień z krenela-
żem23, chociaż według inwestora miał w niej 
powstać aquapark24. Młyn Sułkowice, ogromny 
ceglany obiekt, doczekał się ambitnych pla-
nów adaptacji na centrum wystawiennicze dla 
branży budowlanej, lecz spełzły one na niczym, 
jedyne zaś, co udało się inwestorowi, to wysa-
dzenie jednego z elewatorów25. Wrocławskie 
Elwro, produkujące słynne pierwsze polskie 
komputery Odra, zamknięte zostało w 1993 r., 
a kompleks jego nowoczesnych biurowców przy  
ul. Aleksandra Ostrowskiego został wyburzo-
ny26. Protesty pojawiły się w związku z niszcze-
niem zabudowań rzeźni miejskiej przy ul. Le-
gnickiej27. Pomimo dobrego stanu technicznego 

Wrocław destruction

The key question here is: why has the Lower 
Silesian capital still not got its festival market-
place? As in other major cities in Poland today, 
there are huge industrial areas in Wrocław. 
They were mainly located in the west of the city, 
where nearby stations such as the Świebodzki 
and Mikołajów Stations provided a comprehen-
sive railway network, and their historical influ-
ence can be seen, for example, in the names of 
the Fabryczna (Factory) District or of the streets 
such as Robotnicza (Working), Wagonowa (Wag-
on), etc. Even the change of statehood after the 
World War II did not affect this arrangement 
more strongly, as much of the post-German 
property was simply taken over21. 

Deeper changes of Wrocław’s industry took 
place in the 1990s. Many of Wrocław’s facto-
ries did not survive the transformation from 
communism to neoliberal capitalism. The best 
evidence of this is the data: during the first  
20 years of the new economic system, the num-
ber of people working in industry dropped by 
a third in the city22, The vacant buildings of the 
collapsed factories turned to ruins and were  
often demolished.

A striking example of this destruction was 
the Klecina sugar refinery, which was demol-
ished in 1999 along with its original water tower 
with a crenellation23. Even though, according to 
the investor, an aquapark was to be built there24. 
For the Sułkowice Mill, a huge brick building, 
there were ambitious plans to convert it into an 
exhibition centre for the construction industry, 
but these failed and the only thing the investor 
succeeded in doing was to blow up one of the 
grain elevators25. 

Wrocław’s Elwro, which produced the fa-
mous first Polish computers called Odra, was 
closed down in 1993 and its complex of modern 
office buildings on Aleksandra Ostrowskiego 
Street was demolished26. Protests arose over 
the destruction of the Municipal Slaughter-
house buildings on Legnicka Street27. Despite 
its good technical condition, it was demol-
ished in 199928. Between 2005 and 2007, one of 
Wrocław’s largest shopping centres, the Mag-
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nolia Park, was built on its site. Despite the 
promises of the investor, the preserved details 
of the former slaughterhouse have not been in-
corporated into the new building. Unfortunate-
ly, examples of the destruction of Wrocław’s 
post-industrial heritage can be multiplied: the 
former silos in the Popowice Port29, the build-
ings of the Wrocław Refractory Materials Works 
in Trzemielowicka Street30, the Wrocław Sugar 
Refinery31. The space left by all of these build-
ings also remains undeveloped. The scale of 
this phenomenon in 2008 provoked a reaction 
from the Society for the Beautification of the 
City of Wrocław32. Which issued a public open 
letter “on the devastation and demolition of 
Wrocław monuments”. In it the following can 
be read, among other things:

We all admire the “Stary Browar” or the “City Park” 

housing estate in Poznań, and “Manufaktura” or 

“Lofty u Scheiblera” in Łódź. It turns out that this 

is more than just a new fashion that has reached 

Poland. Unfortunately, this worldwide trend of 

saving 19th century industrial monuments is still 

unpopular in Wrocław33.

The letter provoked a discussion in the 
local architectural and conservation commu-
nity. The then director of the Architecture and 
Construction Division City Council of Wrocław  
Piotr Fokczynski, acknowledged the high val-
ue of the post-industrial buildings. However, he 
explicitly stated that a large number of them 
are formally unprotected and remain in a ter-
rible technical condition. Daniel Gibski, from 
the Voivodeship Monument Conservator’s  
Office, promised that the objects “which rep-
resent a particular value, will certainly not dis-
appear34. Piotr Herba of the “Wratislaviae Ami-
ci” Association was more sceptical about the  
matter35. 

The fate of the demolished Klecina Sugar Refin-

ery and the Municipal Slaughterhouse on Leg-

nicka Street is proof that nothing has changed in 

this city with regard to the protection of industrial 

monuments for years36.

wyburzono ją w 1999 roku28. W latach 2005–2007 
na jej miejscu powstało jedno z największych 
wrocławskich centrów handlowych, Magnolia 
Park. Mimo obietnic inwestora zachowane de-
tale dawnej rzeźni nie zostały wkomponowane 
w nowy obiekt. Niestety, przykłady wrocław-
skiej destrukcji poprzemysłowego dziedzictwa 
można mnożyć: wyburzono dawne silosy w Por-
cie Popowice29, zabudowania Wrocławskich Za-
kładów Materiałów Ogniotrwałych przy ul. Trze-
mielowickiej30, cukrownię Wrocław31. Miejsce 
po wszystkich wymienionych obiektach rów-
nież pozostaje niezabudowane. Skala zjawiska 
w 2008 r. sprowokowała reakcję ze strony Towa-
rzystwa Upiększania Miasta Wrocławia32, które 
wystosowało publiczny list otwarty „w sprawie 
dewastacji i wyburzania wrocławskich zabyt-
ków”. Można w nim przeczytać m.in:

Wszyscy podziwiamy w Poznaniu „Stary Browar” 

czy osiedle „City Park”, a w Łodzi – „Manufaktu-

rę” czy „Lofty u Scheiblera”. Okazuje się, że to 

coś więcej niż nowa moda, która dotarła do Polski. 

Niestety, ta ogólnoświatowa tendencja ratowania 

XIX-wiecznych zabytków przemysłowych jest we 

Wrocławiu wciąż niepopularna33.

List sprowokował dyskusję w lokalnym 
środowisku architektonicznym i konserwator-
skim. Ówczesny dyrektor Wydziału Architektu-
ry i Budownictwa Wrocławia, Piotr Fokczyński, 
przyznał wysoką wartość obiektom poprzemy-
słowym. Wprost jednak stwierdził, iż duża część 
z nich jest formalnie niechroniona i pozostaje 
w fatalnym stanie technicznym. Daniel Gibski 
z biura wojewódzkiego konserwatora zabytków 
obiecał zaś, iż obiekty, „które przedstawiają 
pewną wartość, z całą pewnością nie znikną”34. 
Sceptyczniej do sprawy odniósł się Piotr Herba 
ze Stowarzyszenia „Wratislaviae Amici”35:

Los wyburzonych cukrowni Klecina i rzeźni miej-

skiej przy ul. Legnickiej to dowód na to, że w tym 

mieście w kwestii ochrony zabytków przemysło-

wych nic się nie zmienia od lat36.

Niestety, wydaje się, że miał rację. W 2013 r.  
wyburzono część historycznej zabudowy daw-
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3. 
Krzywy Komin na Nadodrzu, maj 2022. Fot. A. Pacholak 
The Leaning Chimney in the Nadodrze district. Photo: A. Pacholak 
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4. 
Wizualizacje Centrum Sztuki „Piekarnia”, 2020. Fot. materiały promocyjne pracowni SRDK, https://srdkstudio.com/centrum-
sztuki-piekarnia (data dostępu: 20.05.2022) 
Visualisations of the “Piekarnia” Arts Centre, 2020. Photo: promotional material of the SRDK studio, https://srdkstudio.com/centrum- 
sztuki-piekarnia (access date: 20.05.2022) 
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nej papierni Kornów, o czym wojewódzki kon-
serwator zabytków nawet nie wiedział37.

Najnowsze protesty dotyczą Portu Miej-
skiego Wrocławia38. Z powodu ograniczenia 
transportu rzecznego w latach 90. XX w. zaczął 
on powoli popadać w ruinę [fig. 1]. W 2020 r. te-
ren zyskał nowego właściciela, Fermy Drobiu 
„Woźniak”, który chciał go „zrewitalizować” 
i przekształcić w kompleks biurowo-usługo-
wy City Porty. Projekt, stworzony przez ATC 
Development, zakłada przebudowę nadbrzeża 
na bulwar, odbudowę jednego ze zniszczonych 
wcześniej elewatorów, a także adaptację budyn-
ków, w których „nienaruszona pozostanie kom-
pozycja elewacji”39 [fig. 2]. Wedle inwestora pro-
jekty Marka Skorupskiego z pracowni Arche 
były konsultowane z miejskim konserwatorem 
zabytków, stawiając sobie za wzór HafenCity 
w Hamburgu40. Środowisko aktywistów miej-
skich i historyków architektury alarmowało 
jednak, że wyburzane są wnętrza i konstrukcja 
nawet obiektów zabytkowych. W 2021 r. wyka-
zali oni, że mimo wpisania do rejestru miejski 
konserwator wydał zgodę na projekt z „nadbu-
dową, rozbudową i przebudową obiektów”. 
Konserwator wojewódzki o sprawie poinformo-
wał Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Mimo to prace nie zostały wstrzyma-
ne41. W obronę portu zaangażowała się Fundacja 
Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska42. 
Jak mówi jej założyciel, Piotr Gerber:

Straciliśmy już klecińską cukrownię, pozwolili-

śmy na wyburzenie rzeźni przy ul. Legnickiej, 

a w zamian dostaliśmy wielkie nic. Lista strat jest 

bardzo długa, nie stać nas na powiększanie jej43.

Wymienione przykłady wyraźnie pokazu-
ją, że kluczowym czynnikiem decydującym 
o losie poprzemysłowej architektury są aspekty 
wolnorynkowe. Decyzje inwestorów i dewelo-
perów, kierujących się zyskiem, nie wydają się 
wystarczająco równoważone przez ochronę kon-
serwatorską. Wydaje się, że władze miejskie czy 
konserwatorskie nie są zbytnio zainteresowane 
obiektami industrii, w najlepszym wypadku 
zaś okazują się bezradne wobec deweloperów, 
czego dobitnie dowodzi ostatni przykład Por-

Sadly, it seems that he was right. In 2013, 
part of the historic buildings of the former 
Korn’s Paper Mill were demolished, without 
the Voivodship Monument Conservator even 
knowing about it37.

The most recent protests concern the 
City Port of Wrocław38. Due to the reduction 
of river transport in the 1990s, it slowly began 
to fall into disrepair [Fig. 1]. In 2020, the site 
gained a new owner, Woźniak Poultry Farms, 
who wanted to “revitalise” it and turn it into 
the City Porty office and service complex. The 
project, created the ATC Development, envis-
ages the redevelopment of the riverfront into 
a boulevard, the reconstruction of one of the 
previously destroyed grain elevators, as well 
as the adaptation of buildings in which “the 
composition of the façade will remain intact”39 
[Fig. 2]. According to the developer, the designs 
by Marek Skorupski of the Arche Studio were 
consulted with the City Monument Conserva-
tor, taking the HafenCity in Hamburg as a mod-
el40. However, the community of urban activists 
and architectural historians sounded the alarm 
about the demolition of the interiors and con-
struction of even monument buildings. In 2021, 
they showed that, despite being listed on the 
register, the City Monument Conservator had 
authorised the project with the “superstruc-
ture, extension and reconstruction of the build-
ings”. The Voivodship Monument Conservator 
informed the Ministry of Culture and National 
Heritage about the case. Despite this, the works 
were not stopped41. The Foundation for the Pro-
tection of Silesian Industrial Heritage has be-
come involved in the protection of the port42. As 
its founder, Piotr Gerber, puts it:

We have already lost the Sugar Refinery in Kle-

cine, we have allowed the slaughterhouse on Leg-

nicka Street to be demolished, and in return we 

have received a great deal of nothing. The list of 

losses is very long, and we cannot afford to keep 

adding to it43.

The examples mentioned clearly show that 
free market aspects are a key factor in deter-
mining the fate of post-industrial architec-
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tu Miejskiego. Nie pomagają również podziały 
w samym środowisku architektów i historyków 
architektury44 czy konflikty między konserwa-
torem miejskim a wojewódzkim. Być może wo-
bec gwałtowności przemian gospodarczych na 
początku lat 90. XX w. pewne straty w zabudo-
wie poprzemysłowej były nieuniknione. Władze 
Wrocławia nie miały takich warunków jak ba-
skijskie Bilbao – ani czasu, ani środków finanso-
wych. Również brak głębszej refleksji na temat 
wartości architektury industrialnej, zwłaszcza 
w latach 90. XX w., sprzyjał uznaniu jej za mało 
wartościową pod kątem artystycznym czy hi-
storycznym. Nie powstała żadna wystarczająco 
kompleksowa i skuteczna strategia miejska, 
która mogłaby ocalić chociażby materialne dzie-
dzictwo tak ikonicznych dla Wrocławia zakła-
dów jak Elwro.

Adaptacje i interwencje kulturalne

O wiele lepiej oceniane są wrocławskie ada-
ptacje na obiekty kulturalne. Centrum Roz-
woju Zawodowego „Krzywy Komin” mieści się 
w dawnej pralni i farbiarni w podwórku przy  
ul. Stanisława Dubois. Zaadaptowano je na 
przestrzenie edukacyjne, wystawiennicze i kul-
turotwórcze. Nowo wzniesiona część zespołu 
nie przytłacza starej zabudowy, w której domi-
nuje wolno stojący komin [fig. 3]. Przy okazji 
inauguracyjnych dni otwartych przedstawicie-
le Centrum twierdzili:

Nadodrze to miejsce pełne kreatywności i pasji – od  

lat stanowi największe w mieście skupisko rze-

mieślników, a od jakiegoś czasu przyciąga również 

młodych artystów i designerów. Zainspirowani nie-

zwykłym duchem tego miejsca, chcemy w „Krzy-

wym Kominie” integrować lokalną społeczność, 

łącząc te dwie grupy45.

Projekt był częścią większej rewitaliza-
cji dzielnicy Nadodrze, finansowanej w dużej 
mierze z Funduszy Europejskich46. Jego grupą 
docelową miała stać się klasa kreatywna. Przy-
kład ten dobrze ilustruje proces przyciągania 
jej do dzielnicy uważanej za zdegradowaną, by 

ture. The profit-driven decisions of investors 
and developers do not seem to be sufficiently 
counterbalanced by conservation protection. 
It seems that the municipal or conservation 
authorities are not very interested in industri-
al buildings, or at best prove helpless towards 
developers, as the recent example of the City 
Port clearly demonstrates. The divisions within 
the community of architects and architectural 
historians itself44 or the conflicts between the 
municipal and voivodship conservator do not 
help either. Perhaps in view of so much rapid 
economic change in the early 1990s, some loss 
of post-industrial buildings was inevitable. The 
Wrocław authorities did not have the same con-
ditions as Bilbao – neither the time nor the fi-
nancial resources. Also, the lack of a deeper re-
flection on the value of industrial architecture, 
especially in the 1990s, encouraged it to be con-
sidered of little artistic or historical value. No 
sufficiently comprehensive and effective urban 
strategy has been developed to save at least the 
material heritage of such iconic Wrocław plants 
as the Elwro.

Cultural adaptations and interventions

Much better regarded are Wrocław’s adapta-
tions to cultural facilities. The “Krzywy Komin” 
[Leaning Chimney] Centre for Professional De-
velopment is housed in a former laundry and 
dye house in a courtyard on Stanislas Dubois 
Street. They have been adapted into education-
al, exhibition and cultural spaces. The new-
ly erected part of the complex does not over-
whelm the old buildings, which are dominated 
by a free-standing chimney [Fig. 3]. On the oc-
casion of the inaugural open days, representa-
tives of the Centre said:

Nadodrze is a place full of creativity and pas- 

sion – for years it has been the city’s largest con-

centration of craftspeople, and for some time it 

has also attracted young artists and designers. In-

spired by the unusual spirit of the place, we want 

to integrate the local community in the “Krzywy 

Komin”, bringing the two groups together45.

↪Quart Nr 3(65)/2022
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5. 
Teren Browaru Mieszczańskiego na Hubach, maj 2022. Fot. A. Pacholak 
Area of the Browar Mieszczański on the Huby, May 2022. Photo by A. Pacholak 
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6. 
Browar Piastowski, stan z 2014 roku. Fot. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Уроцлаўскія_замалёўкі_16.jpg (data dostępu: 
20.05.2022) 
The Browar Piastowski as it was in 2014. Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Уроцлаўскія_замалёўкі_16.jpg (data dostępu: 20.05.2022) 
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zapewnić jej rozwój i przyszłe inwestycje. W ra-
mach przedsięwzięcia przez promocję i komu-
nikację wskazuje się na historyczną ciągłość 
zawodów twórczych na Nadodrzu.

Innym przykładem adaptacji na cele kultu-
ralne, również z kominem, jest Centrum Sztuki 
„Piekarnia”, położone na południu Kępy Miesz-
czańskiej, projektu Doroty Jarodzkiej-Śródki 
i Kazimierza Śródki z Archicomu47. Mieszczące 
się w nim galeria sztuki 66P48 i scena Instytutu 
Grotowskiego mają jednak charakter ponadre-
gionalny, sam zaś budynek uzupełniony został 
u góry szklano-szarą, prostopadłościenną czę-
ścią mieszkalną, przez co wpisał się w trend 
dodawania kondygnacji do adaptowanych 
obiektów [fig. 4]. W takiej konfiguracji nie wy-
gląda na to, by Centrum mogło zapobiec postę-
pującej gentryfikacji Kępy Mieszczańskiej, na 
której w ciągu ostatniej dekady powstało wiele 
ekskluzywnych inwestycji mieszkaniowych49. 
Raczej przeciwnie: ośrodek jawi się jako presti-
żowa adaptacja od prywatnego inwestora z am-
bicjami.

Krzywy Komin wydaje się więc jednym 
z nielicznych przykładów wrocławskich rewita-
lizacji w pełnym tego słowa znaczeniu i niewy-
kluczone, że jest też najbliższy temu, co można 
uznać za „efekt Bilbao”. Finansowany i wspo-
magany publicznie, wspiera rewitalizację dziel-
nicy Nadodrze, charakteryzuje się mniejszą wi-
doczną ingerencją w zastany obiekt i kieruje się  
do lokalnych mieszkańców o różnym statusie 
społecznym.

Po 1989 r. we Wrocławiu powstały również 
miejsca porównywalne z łódzkim Off Piotr-
kowska: instytucje kulturalne o minimalnym 
stopniu ingerencji w pierwotną budowlę. Za 
przykład posłużyć może Browar Mieszczań-
ski. W 2003 r. w zdewastowanym stanie nabył 
go Krzysztof Wojtas, adaptując go na centrum 
kulturalne50. Browar przywrócony został szer-
szej świadomości wrocławian przez odbywający 
się w nim Przegląd Sztuki „Survival”, którego 
trzecia edycja miała miejsce w 2005 roku. Edy-
cją tą festiwal ugruntował swój profil działa-
nia, skupiając się na osadzeniu młodej sztuki 
w miejscach niedostępnych, opuszczonych lub 
postindustrialnych51. Publicznością tego przed-

The project was part of a wider revitalisa-
tion of the Nadodrze district, largely financed 
by European Funds46. Its target group was to be 
the creative class. This example is a good illus-
tration of the process of attracting this class to 
a neighbourhood considered degraded to en-
sure its development and future investment. 
Through promotion and communication, the 
project points to the historical continuity of  
the creative professions in Nadodrze.

Another example of adaptation for cul-
tural purposes, also with a chimney, is the 
“Piekarnia” Arts Centre, located in the south 
of Kępa Mieszczańska, designed by Dorota Ja-
rodzka-Śródka and Kazimierz Śródka of the 
Archicom Studio47. However, the 66P art gal-
lery48 and the stage of the Grotowski Institute 
housed there have a supra-regional character, 
while the building itself was expanded at the 
top with a glass and grey cube-shaped residen-
tial section, thus following the trend of adding 
storeys to adapted buildings [Fig. 4]. In this 
configuration, it does not look as if the Centre 
can prevent the progressive gentrification of 
Kępa Mieszczańska, where many exclusive res-
idential developments have been built over the 
past decade49. Rather the opposite: the centre 
appears as a prestigious adaptation provided by 
a private investor with ambitions.

The Leaning Chimney therefore appears to 
be one of the few examples of revitalisation in 
Wrocław in the full sense of the word, and it is 
perhaps also the closest to what can be consid-
ered the “Bilbao effect”. Publicly funded and 
supported, it contributes to the revitalisation of 
the Nadodrze district, is characterised by less 
visible interference with the existing object and 
targets local residents of varying social status.

After 1989, places comparable to the Off 
Piotrkowska in Łódź were also created in 
Wrocław: cultural institutions with minimal 
interference in the original building. The Bro-
war Mieszczański (Bourgeois’es Brewery) can 
serve as an example. In 2003, it was acquired 
in a devastated state by Krzysztof Wojtas, who 
adapted it into a cultural centre50. The brewery 
was brought back to the wider consciousness of 
Wrocław residents by the Survival Art Review 
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sięwzięcia byli członkowie klasy kreatywnej, 
zwłaszcza ci bardziej „alternatywni”: młodzi 
artyści i pasjonaci sztuki. Obecnie w Browarze 
Mieszczańskim funkcjonuje centrum kultural-
ne, które zdaje się konsekwentnie kontynuować 
branding celowany zwłaszcza w klasę kreatyw-
ną o bardziej „alternatywnym” stylu życia. Przy 
wsparciu miasta, wrocławskiego ASP i prywat-
nego inwestora wynajmuje przestrzenie browa-
ru (budynki leżakowni o dość surowym stanie) 
na galerie sztuki, pracownie artystyczne i loka-
le gastronomiczne52. 

Browar Mieszczański nie jest festival mar-
ketplace oddziałującym na całe miasto – re-
alizuje cele rewitalizacyjne w mniejszej skali. 
Zdegradowany, zapomniany obszar został przy-
wrócony do życia i funkcjonuje do dziś, przy 
jednoczesnym minimalnym naruszeniu jego 
oryginalnej tkanki architektonicznej. Chociaż 
wielokondygnacyjne inwestycje mieszkanio-
we powstają już na działkach sąsiadujących 
z Browarem, on sam nie ma w sobie żadnych 
nadbudówek dla dodatkowych mieszkań, a za-
brudzona cegła czy widoczne w kilku miejscach 
ubytki na elewacjach tylko dodają zespołowi 
autentyczności, pożądanej dla osób o bardziej 
alternatywnym stylu życia [fig. 5]. Na podobnej 
zasadzie działają późniejsze już adaptacje:

–  dawnej fabryki wodomierzy przy ul. Tęczo-
wej – Nocny Targ „Tęczowa”; 

–  dawnego browaru Haase przy ul. Krakow-
skiej – sala koncertowa „Zaklęte Rewiry”; 

–  części Dworca Świebodzkiego – „Hala 
Świebodzki” bar & food court53.

Wrocławska Manufaktura?

Miejscem, które miało być wrocławską Ma-
nufakturą, był inny browar: Piastowski [fig. 6]54. 
Jako jeden z nielicznych tak dużych obiektów 
przemysłowych praktycznie nie został uszko-
dzony podczas wojny, w związku z czym już 
w końcu lat 90. XX w. pisano, iż kompleks ma 
„dobre perspektywy”55. Polska marka piwa 
Piast przejęta została przez Carlsberg, który 
w 2004 r. zamknął browar, a w 2007 r. sprzedał 
jego zabudowania Hanover Company – z zamia-

taking place there, the third edition of which 
took place in 2005. With this edition, the festi-
val solidified its profile, focusing on embedding 
young art in inaccessible, abandoned or post-in-
dustrial locations51. Its audience was members 
of the creative class, especially the more “alter-
native” ones: young artists and art enthusiasts. 
Today, the Browar Mieszczański is home to 
a cultural centre that seems to be consistently 
pursuing branding aimed especially at the cre-
ative class with a more “alternative” lifestyle. 
With the support of the city, the Wrocław Acad-
emy of Fine Arts and a private investor, it rents 
out the brewery’s spaces (lagering buildings in 
a rather crude state) for art galleries, art studios 
and catering establishments52. 

The Browar Mieszczański is not a festival 
marketplace with an impact on the entire city – it  
pursues revitalisation objectives on a small-
er scale. A degraded, forgotten area has been 
brought back to life and continues to function 
today, with minimal interference with its origi-
nal architectural fabric. Although multi-storey 
residential developments are already springing 
up on plots of land adjacent to the Browar, it it-
self has no superstructures for additional flats, 
and the stained brick or visible losses on the 
facades in several places only add to the com-
plex’s authenticity, desirable for those with 
a more alternative lifestyle [Fig. 5]. Subsequent 
adaptations already follow a similar principle:

–  of the former Water Meter Factory on Tęczowa 
Street – the “Tęczowa” Night Market;

–  of the former Haase Brewery on Krakowska 
Street – the “Zaklęte Rewiry” concert hall;

–  of a part of Świebodzki Station – the “Hala 
Świebodzki” bar & food court53.

Wrocław’s Manufaktura?

The site that was to become Wrocław’s Manu-
faktura was another brewery: the Browar Pia-
stowski [Fig. 6]54. It was one of very few indus-
trial buildings of this size that were virtually 
undamaged during the war, so already in the 
late 1990s it was regarded that the complex 
had “good prospects”55. The Polish beer brand 
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7. 
Nowe zabudowania Browaru Piastowskiego z wieżą dawnej leżakowni w głębi, 2020. Fot. materiały promocyjne Archicomu, 
https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/browary-wroclawskie (data dostępu: 20.05.2022) 
The new buildings of the Browar Piastowski with the tower of the former lagering house in the background, 2020. Photo: promotional mate-
rials of the Archicom Studio, https://www.archicom.pl/inwestycje-mieszkaniowe/browary-wroclawskie (access date: 20.05.2022) 
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8. 
Jedna z wizualizacji Browarów Wrocławskich, 2020. Fot. materiały promocyjne Archicomu, https://www.archicom.pl/inwes- 
tycje-mieszkaniowe/browary-wroclawskie (data dostępu: 20.05.2022) 
One of the visualisations of the Browary Wrocławskie, 2020. Photo: promotional materials of the Archicom Studio https://www.archicom.
pl/inwestycje-mieszkaniowe/browary-wroclawskie (access date: 20.05.2022) 
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rem adaptacji i rozbudowy na osiedle dewelo-
perskie. Wrocławskie środowisko architekto-
niczne pokładało w amerykańskim inwestorze 
duże nadzieje, w mediach podkreślano zaś jego 
doświadczenia w rewitalizacji. Większość zabu-
dowy XIX-wiecznej miała zostać zaadaptowa-
na na luksusowe mieszkania56, w dawnej fer-
mentowni planowano galerię handlową, która 
„kształtem i formą ma przypominać poznański 
Stary Browar czy łódzką Manufakturę”, a nową 
dominantą miał być 15-piętrowy wieżowiec na-
wiązujący formą do industrialnej architektury. 
Planowano wyburzyć tylko garaże i małe ma-
gazyny57. W 2008 r. browar poddano studiom 
konserwatorskim pod kierunkiem Pawła i Kry-
styny Kirschke z Politechniki Wrocławskiej, 
które nakazały m.in. utrzymanie historycznych 
gabarytów i dominant (np. ceglanej wieży), re-
nowację fasad i uwzględnienie wzajemnych 
relacji między budynkami. Uzyskano pozwole-
nia na rozpoczęcie prac, lecz działania przerwał 
kryzys finansowy 2009 roku. Przez kolejne lata 
browar niszczał, część jego budynków została  
wyburzona, po czym w 2016 r. zakupił go  
Archicom58.

Tzw. Browary Wrocławskie to jedna ze 
sztandarowych inwestycji dewelopera, pro-
jektowana przez zespół pod kierownictwem 
Śródków; ma zostać ukończona w 2022 roku59. 
Ceglane elewacje przetrwałych budynków zo-
stały zachowane i wyczyszczone, podobnie jak 
elementy dźwigarów tworzących zadaszenie 
patia czy wiatrownice, wkomponowane w nową 
zabudowę. Charakterystyczną wieżę browaru 
zaadaptowano na klatkę schodową z piętrowym 
apartamentem w zwieńczeniu. Utraciła ona jed-
nak swoją funkcję dominanty na rzecz nowego 
punktowca mieszkalnego, cały zaś browar wy-
pełnił się współczesnymi blokami [fig. 7]. Część 
elewacji ma elementy ceglane lub szare, jed-
nakże projekt w trakcie realizacji stopniowo 
pozbawiano industrialnego charakteru. Cegla-
ne ściany przeważają na pierwszych promo-
cyjnych wizualizacjach inwestycji, na później-
szych zaś coraz bardziej ustępują elewacjom 
z szarej blachy lub białego tynku, z rzucającym 
się w oczy nagromadzeniem balkonów. Nieste-
ty, zachowana industria zdominowana została 

Piast was taken over by the Carlsberg com-
pany, which closed the brewery in 2004 and 
sold its buildings to the Hanover Company  
in 2007 – with the intention of adapting and 
expanding it into a development estate. The 
Wrocław architectural community had high 
hopes for the American investor, while the 
media emphasized the company’s experience 
in revitalization. Most of the 19th c. buildings 
were to be converted into luxury apartments56, 
a shopping mall was planned in the former fer-
mentation room, whose “shape and form is to 
resemble that of the Stary Browar in Poznań 
or the Manufaktura in Łódź”, and the new 
dominant feature was to be a 15-storey tower 
block whose form would be reminiscent of in-
dustrial architecture. Only garages and small 
warehouses were planned to be demolished57. 
In 2008, the brewery was subjected to conser-
vation studies under the direction of Paweł and 
Krystyna Kirschke of Wrocław University of 
Science and Technology, which ordered, among 
other things, that the historic dimensions and 
dominant features (e.g. the brick tower) be 
maintained, that the facades be renovated and 
that the relationship between the buildings be 
taken into account. Permits were obtained to 
start work, but activities were interrupted by 
the financial crisis of 2009. Over the following 
years, the brewery deteriorated, some of its 
buildings were demolished, before being pur-
chased by the Archicom Studio in 201658.

The so-called Browary Wrocławskie is one 
of the developer’s flagship investments, de-
signed by a team led by Śródkas; it is scheduled 
to be completed in 202259. The brick facades of 
the surviving buildings have been preserved 
and cleaned, as have the elements of the girders 
forming the canopy of the patios or wind gird-
ers, incorporated into the new development. 
The distinctive tower of the brewery was con-
verted into a staircase with a two-storey flat in 
the finial. However, it lost its function as a dom-
inant feature in favour of a new residential 
point block, and the whole brewery was filled 
with contemporary blocks of flats [Fig. 7]. Some 
of the façades have brick or grey elements, but 
the design has gradually been stripped of its 
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przez typową zabudowę mieszkalną, projek-
towaną pod maksymalizację sprzedaży miesz-
kań. Sam układ urbanistyczny zdaje się miej-
scami nie mieć uzasadnienia: z jednej strony, 
nowe obiekty tworzą quasi-kwartały, lecz nie 
dobudowano ich do zastanych pustych ścian 
szczytowych poprzemysłowych budynków. 
Z drugiej – nie są też modernistyczne: ze wzglę-
du na brak większej przestrzeni między nimi 
oraz przytłaczający stosunek wybetonowanych 
placów i parkingów do zieleni. Wciąż niepewna 
pozostaje kwestia bulwaru i dostępu do rzeki, 
co byłoby jednym z większych atutów inwesty-
cji. Poza mieszkalnictwem w zespole działać 
mają strefy gastronomiczne, lokale usługowe 
i galerie. Niestety, już w tej chwili przestrzeń 
między budynkami zdominowały parkingi. 
Prawdopodobnie najoryginalniejszym ele-
mentem adaptacji pozostaje zaanektowanie  
dawnej pochylni dla koni i stajni na studio  
fitness.

W obliczu boomu budowlanego, wciąż nie-
zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i wy-
czerpywania się wolnych miejsc bliskich cen-
trum miasta deweloperzy zaczęli sięgać po inne, 
„trudniejsze” do zagospodarowania tereny 
poprzemysłowe i zabytkowe. Obecnie we Wro-
cławiu powstają trzy inne duże i analogiczne 
inwestycje: Młyn Różanka projektu Tadeusza 
Hardta, Młyn Maria projektu pracowni Mać-
ków60 oraz akademik w dawnej piekarni Mamut 
projektu pracowni Grupa 561. Podobnie jak Bro-
war Piastowski, inwestycje te charakteryzują 
się obudowywaniem ich nowymi obiektami 
o powtarzalnej architekturze, przytłaczającymi 
liczbą okien czy balkonów. Niewątpliwym atu-
tem jest wyczyszczenie przetrwałych elewacji. 
Niestety, w obliczu maksymalnej komercjaliza-
cji w żadnym ze wspomnianych miejsc nie wy-
korzystano potencjału miejsca postindustrial-
nego na tyle, by stworzyć faktyczne festival 
marketplace.

industrial character over the course of devel-
opment. Brick walls predominate on the first 
promotional visualisations of the development, 
while on later ones they increasingly give way 
to façades of grey sheet metal or white plaster, 
with a conspicuous accumulation of balconies. 
Unfortunately, the preserved industrial charac-
ter has been dominated by typical residential 
buildings designed to maximise flat sales. The 
urban layout itself seems to lack justification in 
places: on the one hand, the new buildings form 
quasi-quarters, but they have not been added 
to the existing empty gable walls of the post-in-
dustrial buildings. On the other, they are also 
not modernist: due to the lack of more space 
between them and the overwhelming ratio of 
concreted squares and car parks to greenery. 
The question of a boulevard and access to the 
river, which would be one of the development’s 
greatest assets, is still uncertain. Apart from 
housing, the complex is to have food and be- 
verage zones, service establishments and gal-
leries. Unfortunately, the space between the 
buildings is already dominated by car parks. 
Perhaps the most original element of the ad-
aptation remains the annexation of the former 
horse ramp and stables into a fitness studio.

Faced with a building boom, still unsatisfied 
housing needs and the depletion of available 
sites close to the city centre, developers have 
started to reach out for other, “more difficult” to 
develop post-industrial and historic sites. Three 
other large and analogous investments are cur-
rently under construction in Wrocław: Młyn 
Różanka [Różanka Mill] designed by Tadeusz 
Hardt, Młyn Maria [Maria Mill] designed by the 
Maćków Design Studio60 and a dormitory in the 
former Mamut bakery designed by the Grupa 5 
Architekci61. Like the Browar Piastowski, these 
developments are characterised by being en-
closed by new buildings of repetitive architec-
ture, overwhelmed by the number of windows 
or balconies. The clearing of the extant façades 
is an undoubted benefit. Unfortunately, in the 
face of maximal commercialisation, none of 
the sites mentioned used the potential of the 
post-industrial site enough to create an actual 
festival marketplace.
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9. 
Jedna z wizualizacji Browarów Wrocławskich, 2020. Fot. materiały promocyjne Archicomu, https://www.archicom.pl/inwes- 
tycje-mieszkaniowe/browary-wroclawskie (data dostępu: 20.05.2022) 
One of the visualisations of the Browary Wrocławskie, 2020. Photo: promotional materials of the Archicom Studio, https://www.archicom.
pl/inwestycje-mieszkaniowe/browary-wroclawskie (access date: 20.05.2022) 
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Dla klasy kreatywnej – czyli dla kogo? Kwestie 
komunikacyjne i tożsamościowe

Browar Piastowski najciekawiej prezentuje się 
w świecie wyobrażonym na wizualizacjach de-
welopera. Formalnie nie są one zbyt wystylizo-
wane, posługują się raczej realistycznym sposo-
bem przedstawiania, ukazując jednak (stosow-
nie do celów reklamowych) lepszą wersję rze-
czywistości. Na starannie dobranych kadrach 
ujrzymy odrestaurowane ceglane budynki 
skąpane w idealnym świetle podczas znakomi-
tej pogody [fig. 8]. Na prezentowanych scenach 
nie ma zbyt wielu aut, place Browaru wypeł-
niają piesi, zazwyczaj ubrani na sportowo bądź 
w stylu smart casual. Idą w pojedynkę, czasem 
rozmawiają w mniejszych grupkach. Do wizu-
alizacji dołączono tekst promocyjny, który na-
der często w tej inwestycji korzysta z dziedzic-
twa postindustrialnego, co chwila wspominając 
o „ekstrakcie Wrocławia”, jego „esencji”, czer-
piąc także z historycznych tekstów Pawła i Kry-
styny Kirschke. W świecie dewelopera Browary 
Piastowskie to „miejsce, które opowiada histo-
rię”62. Architekt zaś jest „multiinstrumentali-
stą” – jak twierdzi Jarodzka-Śródka:

Dziś architekt, aby móc dotrzymać tempa rozwo-

jowi miast i sprostać wymaganiom ich mieszkań-

ców, musi być trochę socjologiem, trochę artystą 

i wizjonerem, ale jednocześnie inżynierem twardo 

stąpającym po ziemi63.

Sam Wrocław jest miastem „wibrujących 
pomysłów i biznesów”, miastem pełnym „ludzi 
aktywnych i kreatywnych”64. Czy to właśnie kla-
sa kreatywna przedstawiona została na wizuali-
zacjach Archicomu? Jeśli wierzyć samym tylko 
opisom, Browar Piastowski nadawałby się dla 
niej doskonale. Omawiane przedstawienia po 
dokładniejszej analizie sprawiać jednak mogą 
dość niepokojące wrażenie – mieszkańcy Bro-
waru są na owych fotografiach równie wyide-
alizowani co pogoda. Większość jest młoda, 
w pełni sprawna fizycznie, wysportowana [fig. 9].  
Stosunkowo mało widać seniorów czy rodzin 
z dziećmi – w końcu klasę kreatywną tworzyć 
mieli ludzie głównie młodzi i dynamiczni65. 

For the creative class – that is, for whom? 
Communication and identity issues

The Browar Piastowski presents itself most at-
tractively in the world imagined in the develop-
er’s visualisations. Formally they are not overly 
stylised, using a rather realistic way of repre-
sentation, but showing (according to adver-
tising purposes) a better version of reality. In 
carefully selected frames, we see restored brick 
buildings bathed in perfect light during excel-
lent weather [Fig. 8]. There are not many cars 
in the presented scenes, the Browar’s squares 
are filled with pedestrians, usually dressed in 
sporty or smart casual style. Alone, sometimes 
chatting in smaller groups. The visuals are ac-
companied by a promotional text that makes 
excessive use of post-industrial heritage in this 
investment, mentioning every now and then 
the “extract of Wrocław”, its “essence”, draw-
ing also on historical texts by Paweł and Kry-
styna Kirschke. In the developer’s world, The 
Browary Piastowskie is “a place that tells histo-
ry”62. While the architect is a “multi-instrumen-
talist”, according to Jarodzka-Śródka:

Today, an architect, in order to keep pace with the 

development of cities and meet the demands of 

their inhabitants, has to be a bit of a sociologist, 

a bit of an artist and a visionary, but at the same 

time a hard-nosed engineer63.

Wrocław itself is a city of “vibrant ideas and 
businesses”, a city full of “active and creative 
people”64. Is it indeed the creative class depict-
ed in the Archicom’s visualisations? If the de-
scriptions alone are to be believed, the Browar 
Piastowski would be perfectly suited for them. 
On closer inspection, however, these represen-
tations can give a rather disturbing impres- 
sion – the inhabitants of the Browar are as ide-
alised in these photographs as is the weather. 
Most are young, physically fit, athletic [Fig. 9]. 
Relatively few seniors or families with children 
are seen – after all, the creative class was sup-
posed to be made up of mainly young and dy-
namic people65. Everyone seems to stay in mo-
tion. There are no people who look as if they are 
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Wszyscy zdają się pozostawać w ruchu. Nie ma 
osób, które wyglądałyby, jakby były już zmęczo-
ne kreatywnością i zdecydowały się na przerwę. 
Uwagę zwraca brak par innych niż heterosek-
sualne czy osób o kolorze skóry innym niż biały.

Pokazywanie w wizualizacjach świata lep-
szego niż w rzeczywistości, wygenerowanego 
przez komputer, może oddziaływać na utopijną 
potrzebę zmiany świata na lepsze, należącą do 
wartości klasy kreatywnej66. Podobne wizualiza-
cje i strategie marketingowe nie są specjalizacją 
wyłącznie Archicomu – komercjalizacja historii 
i traktowanie zrewitalizowanych (lub zaadapto-
wanych) obszarów jako scenografii podporząd-
kowanej preferowanemu stylowi życia, w tym 
przypadku klasy kreatywnej, stanowi praktykę 
częstą i skuteczną. Według Wolfganga Welscha 
to „estetyzacja powierzchowna”: wypaczenie, 
prowadzące do zaniedbania wartości estetycz-
nych innych niż piękno67. Wypada zauważyć, że 
tego typu komunikacją nie posługują się obiek-
ty takie jak Browar Mieszczański, których pu-
bliczność jest bardziej „alternatywna”. Wizuali-
zacje przedstawiające estetyczny, idealny dla 
klasy kreatywnej świat wzbudzać mogą począt-
kowo entuzjastyczne reakcje, jednakże w póź-
niejszym zderzeniu z rzeczywistością potrafią 
wywołać krytykę68.

Bez względu na to, czy polska klasa kre-
atywna – czy też pracownicy sektora i branży 
kreatywnej69 – jest faktycznie taka, jak na wizu-
alizacjach, czy może jej obraz został wypaczony 
w celach marketingowych, to właśnie taki jej 
dyskursywny wizerunek wydaje się działać naj-
silniej. Stanowi aspirację i wzór stylu życia dla 
wielu osób, a także wyznacznik dla deweloperów. 
To wokół tej klasy, jako uprzywilejowanej – ma- 
jącej zapewnić rozwój „kreatywnym miastom” 
w epoce postindustrialnej – konstruowane będą 
miejskie narracje i rewitalizacje oraz adaptacje, 
traktowane niczym scenografia70.

Gdzie jest wrocławski festival marketplace?

Poza Browarem Piastowskim we Wrocławiu 
znajduje się jeszcze jedno miejsce, które mo-
głoby swoją skalą dorównać łódzkiej Manufak-

already tired of creativity and have decided to 
take a break. The absence of non-heterosexual 
couples or people with skin colour other than 
white is also notable.

Showing in visualisations a world better 
than in reality, generated by a computer, can in-
teract with the utopian need to change the world 
for the better, which belongs to the values of 
the creative class66. Similar visualisations and 
marketing strategies are not the speciality of  
the Archicom alone – the commercialisation 
of history and the treatment of revitalised (or 
adapted) areas as a setting subordinate to a pre-
ferred lifestyle, in this case that of the creative 
class, is a frequent and effective practice. Ac-
cording to Wolfgang Welsch, this is “superficial 
aestheticization”: a distortion leading to the 
neglect of aesthetic values other than beauty67. 
It should be noted that this type of communica-
tion is not used by establishments such as the 
Browar Mieszczański, whose clientele is more 
“alternative”. Visualisations depicting an aes-
thetically ideal world for the creative class may 
initially elicit enthusiastic reactions, but when 
later confronted with reality they can provoke 
criticism68.

Whether the Polish creative class – or em-
ployees in the creative sector and creative in-
dustries69 – is actually as depicted in the visu-
als, or whether its image has been distorted 
for marketing purposes, it is this discursive 
portrayal of the class that seems to work most 
strongly. It represents an aspiration and life-
style model for many people, and a benchmark 
for developers. It is around this class, as the 
privileged one – destined to ensure the devel-
opment of “creative cities” in the post-indus-
trial age – that urban narratives, revitalisations 
and adaptations will be constructed, treated 
like a stage set70.

Where is Wrocław’s Festival Marketplace?

Apart from the Browar Piastowski, there is  
another place in Wrocław that could match the  
scale of the Manufaktura in Łódź. This is  
the Wrocławski Park Przemysłowy (Wrocław 
Industrial Park)71. With its area of 163 hect-
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10. 
Nowoczesne wieżowce górujące nad Wrocławskim Parkiem Przemysłowym, maj 2022. Fot. A. Pacholak
Modern high-rise buildings towering over the Wrocław Industrial Park, May 2022. Photo: A. Pacholak
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turze. To Wrocławski Park Przemysłowy71. Ze 
swoją powierzchnią (163 ha) stanowi obszar 
porównywalny wielkościowo ze Starym Mia-
stem. Kilka budynków poprzemysłowych do-
czekało się remontu, wyczyszczenia ceglanych 
elewacji, wymiany okien i adaptacji wnętrz. Na 
uwagę zasługuje dawna hala Pafawagu, W7, 
projektu firmy „Major” Architekci72. Zachowa-
ła dużą część industrialnego wyglądu, nawet 
wnętrza – być może ze względu na to, że wciąż 
realizuje funkcję przemysłową. Jej bryły nie 
zniekształcono żadną nadbudówką. Chociaż 
w Parku odbywają się różne wydarzenia, w tym 
kulturalne, duża część jego obiektów pozostaje 
niewyremontowana. Obszar między nimi w du-
żej mierze zajmują parkingi. Brakuje usług ga-
stronomicznych, handlowych czy kulturalnych. 
Sprawia to, że Wrocławski Park Przemysłowy 
trudno określić mianem festival marketplace. 
Niewykluczone, iż wynika to ze zbyt dużej od-
ległości od centrum miasta, z którym Park nie 
jest najlepiej połączony komunikacją miejską. 
Okazuje się też trudno dostępny dla użytkow-
nika pieszego. Liczne wiadukty i tory kolejowe, 
które kiedyś zapewniały przemysłowi sprawny 
transport, dziś zakleszczają ów obszar, ograni-
czając dojście do niego i czyniąc komunikację 
na miejscu mało czytelną, o ile nie chaotyczną.

Wrocław ma swoją spektakularną rewita-
lizację – po prostu nie jest to przykład archi-
tektury poprzemysłowej. Wrocławskie festival 
marketplace stanowi Rynek, na którego promo-
cję i renowację wydano ogromne środki. Wypro-
wadzono z niego ruch samochodowy, funkcjo-
nują na nim w większości restauracje i instytu-
cje kultury, co najmniej dwa razy do roku trwa 
na nim jarmark. Każda z masowych imprez zor-
ganizowana we Wrocławiu w ostatniej dekadzie, 
jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 czy 
Europejska Stolicy Kultury 2016, musiała od-
być się w jakiejś części na Rynku. Swoimi histo-
ryzującymi kamienicami, zrekonstruowanymi 
w przeważającej części po II wojnie światowej, 
wrocławski Rynek doskonale snuje narrację 
tożsamościową, którą władze miasta wybrały 
dla niego po 1989 r.: o wielokulturowym, różno-
rodnym, tolerancyjnym „mikrokosmosie”. Po 
wcześniejszych napięciach narodowościowych 

ares, it is comparable in size to the Old Town. 
The former Pafawag Hall W7, designed by the 
Major Architekci72. It has retained much of its 
industrial appearance, even the interiors – per-
haps because it still performs an industrial 
function. Its blocks have not been distorted by 
any superstructure. Although the Park hosts 
a variety of venues, including cultural events, 
much of its facilities remain unrenovated. The 
area between them is largely occupied by car 
parks. There is a lack of catering, retail or cul-
tural services. This makes it difficult to describe 
the Wrocławski Park Przemysłowy as a festival 
marketplace. It is possible that this is due to its 
distance from the city centre, to which the Park 
is not well connected by public transport. It also 
proves difficult to access on foot. Numerous 
viaducts and railway tracks, which used to pro-
vide the industry with efficient transport, now  
jam the area, restricting access and making com- 
munication on site unclear, if not chaotic.

Wrocław, however, has its own spectacular 
revitalisation – it is simply not an example of 
post-industrial architecture. Wrocław’s festival 
marketplace is the Rynek [Market Square], on 
whose promotion and renovation enormous re-
sources have been spent. Car traffic has been 
removed from the Rynek, it is mostly occupied 
by restaurants and cultural institutions, and 
a fair is held there at least twice a year. Each 
of the mass events organised in Wrocław in the 
last decade, such as the 2012 European Football 
Championship or the 2016 European Capital 
of Culture, had to take place in some part of 
the Rynek. With its historicising town-houses, 
mostly reconstructed after the World War II, 
Wrocław’s Rynek perfectly weaves the identity 
narrative that the city authorities chose for it 
after 1989: that of a multicultural, diverse, tol-
erant “microcosm”. After the earlier national 
tensions between Germans and Poles and the 
post-World War II population exchange, a tale of 
a multinational and European Wrocław seemed 
appropriate to mitigate potential conflicts73. 

The Rynek is Wrocław’s strongest “the-
matic space”74 setting the tone for the rest of 
the city. Subjected to “Disneylandisation”75, it 
uses a revitalised scenography to evoke an at-
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między Niemcami a Polakami oraz po wymia-
nie ludności po II wojnie światowej opowieść 
o wielonarodowym i europejskim Wrocławiu 
sprawiała wrażenie odpowiedniej, łagodzącej 
potencjalne konflikty73. 

Rynek jest najsilniejszą „przestrzenią te-
matyczną”74 Wrocławia, nadającą ton reszcie 
miasta. Poddany „disneylandyzacji”75, używa 
zrewitalizowanej scenografii, by wywołać at-
mosferę sprzyjającą konsumpcji. Gdy w pierw-
szej dekadzie XXI w. Łódź rewitalizowała Ma-
nufakturę, uznając za swój genius loci postin-
dustrializm, Wrocław rewitalizował staromiej-
ski Rynek, jako swój „temat przewodni” trak-
tując historyczną wielokulturowość. Wpływa to 
znacząco nie tylko na publiczność zewnętrzną, 
ale także na autopercepcję samych wrocławian. 
Już w pochodzących z 2004 r. badaniach kogni-
tywnych dotyczących wizerunku dolnośląskiej 
stolicy mieszkańcy wskazywali Rynek jako 
miejsce, które podoba się im w mieście naj-
bardziej (43%). W zestawieniu tym nie ma jed-
nak żadnego obiektu poprzemysłowego76. Na 
większości witryn internetowych promujących 
Wrocław przeczytać możemy sporo informa-
cji o Ostrowie Tumskim czy właśnie o Rynku 
utrzymanych w podobnym tonie: „Przyciąga 
urokiem zabytkowych kamienic, żywiołowością 
i klimatem wyjątkowego centrum europejskiej 
metropolii”77. Krótko mówiąc, jest idealnym 
miejscem dla klasy kreatywnej.

Czy tak wielki sukces rewitalizacji Rynku 
musi utrudniać równie spektakularne renowa-
cje innych obszarów? Być może narracje tere-
nów poprzemysłowych zaszkodziłyby wiary-
godności dzielnicy staromiejskiej. Wydaje się 
również, że władze Wrocławia, usatysfakcjono-
wane skutecznie działającym wizerunkiem Sta-
rego Miasta, nie są zainteresowane rozszerze-
niem głównego wizerunku ośrodka o znaczące 
obiekty postindustrialne i skierowaniem na 
nie większych środków finansowych czy pro-
mocyjnych. Dlatego w dolnośląskiej stolicy po 
1989 r. nie zrewitalizowano żadnej przestrzeni 
postindustrialnej porównywalnej np. z łódzką 
Manufakturą. Budynki te pozostawiono głów-
nie deweloperom, kierującym się dążeniem 
do maksymalizacji zysków, hamowanym tylko 

mosphere conducive to consumption. When, in 
the first decade of the 21st c. Łódź was revital-
ising the Manufaktura, taking post-industrial-
ism as its genius loci, Wrocław was revitalising 
the old town Rynek, taking historical multicul-
turalism as its “theme”. This has a significant 
impact not only on external visitors, but also 
on the self-perception of the people of Wrocław 
themselves. Already in a 2004 cognitive study 
on the image of the Lower Silesian capital, res-
idents indicated the Rynek as the place they 
liked best in the city (43%). However, this list 
does not include any post-industrial building76. 
On most websites promoting Wrocław, we can 
read a lot of information about Ostrów Tumski 
or the Rynek in a similar vein: “It attracts with 
the charm of historic town-houses, vibrancy 
and atmosphere of a unique centre of a Europe-
an metropolis”77. In short, it is an ideal place for 
the creative class.

Must such great success in revitalising the 
Rynek hinder equally spectacular renovations 
of other areas? It also seems that the Wrocław 
authorities, satisfied with the successful im-
age of the Old Town, are not interested in ex-
tending the main image of the city to include 
significant post-industrial facilities and direct-
ing more financial or promotional resources 
towards them. This is why no post-industrial 
space comparable to, for example, Łódź’s Man-
ufaktura was revitalised in the Lower Silesian 
capital after 1989. These buildings have been 
left mainly to developers, driven by the desire 
to maximise profits, hampered only occasional-
ly. As Jacek Sterczewski, a Wrocław urban ac-
tivist and sociologist who took an active part in 
the defence of the Port Miejski78:

I would like the authorities of Poland’s fourth 

largest city to be in such a strong position that 

they can talk freely with property developers and 

buyers. That the City would be more bold in sug-

gesting socially useful solutions to private owners. 

The buyers of space in the city must be required to 

build well. It is very easy to sell land or buildings – 

it is more difficult to take care of their subsequent 

functions79.
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w sporadycznych przypadkach. Jak pisze Ja-
cek Sterczewski, wrocławski aktywista miejski 
i socjolog, który brał czynny udział w obronie 
Portu Miejskiego78:

Chciałbym, żeby władze czwartego największego 

miasta w Polsce miały tak mocną pozycję, żeby mo-

gły swobodnie rozmawiać z deweloperami i kupca-

mi nieruchomości. Żeby Miasto bardziej śmiało su-

gerowało prywatnym właścicielom społecznie przy-

datne rozwiązania. Od kupców powierzchni w mie-

ście trzeba wymagać dobrego budowania. Bardzo 

łatwo jest sprzedawać grunty czy budynki – trud- 

niej zadbać o ich kolejne funkcje79.

Inna wrocławska aktywistka, Kalina Za-
torska, historyczka designu, wskazuje na zło-
żoność problemu traktowania poprzemysło-
wych zespołów, zwłaszcza na brak współpracy 
między inwestorem, architektem a urzędem 
miejskim oraz na niewystarczająco skuteczne 
narzędzia konserwatora, co unaoczniło się naj-
lepiej w sprawie Portu Miejskiego. Jak mówi 
Zatorska:

Krótkowzroczność łamane przez chciwość […]. 

Wrocław nie ma szczęścia do inwestorów wizjone-

rów, urząd niespecjalnie liczy się z autorytetami, 

patrz prof. Gerber80.

Różnice między Wrocławiem a innymi 
miastami Polski w strategiach (lub ich braku) 
dotyczących postindustrialnego dziedzictwa 
zaczynają być zauważalne nawet poza środowi-
skiem architektonicznym i konserwatorskim, 
np. w branży gastronomicznej, nierzadko ści-
śle związanej z sukcesem konkretnej rewitali-
zacji. Piotr Gładczak, od wielu lat prowadzący 
popularny blog Wrocławskie Podróże Kulinar-
ne, podzielił się na swoich mediach społecz-
nościowych (obserwowanych przez ponad  
100 tys. osób) refleksją po wizycie w Browarze 
Piastowskim. Skrytykował m.in. brak komplek-
sowej strategii w projektowaniu chociażby usług 
gastronomicznych w nowych inwestycjach:

 
Nawet kiedyś ktoś próbował konsultować ze mną 

jedno z tych miejsc i od razu podpowiedziałem, że 

Another Wrocław activist, Kalina Zatorska, 
a design historian, points to the complexity of 
the problem of treating post-industrial ensem-
bles, especially the lack of cooperation between 
investors, architects and the City Office, as well 
as the insufficiently effective tools of the con-
servator, which became most evident in the 
case of Port Miejski. As Zatorska puts:

Short-sightedness plus greed […]. Wrocław has not 

been lucky to have visionary investors, the author-

ity does not particularly count with experts, see 

Prof. Gerber80.

The disparity between Wrocław and other 
Polish cities in the strategies (or lack thereof) 
for post-industrial heritage is beginning to be 
noticed even outside the architectural and con-
servation community, such as in the catering 
industry, often closely linked to the success of 
a particular revitalisation. Piotr Gladczak, who 
has been running the popular blog Wrocławskie 
Podróże Kulinarne (Wrocław Culinary Travels) 
for many years, shared on his social media (ob-
served by over 100,000 people) his reflections 
after his visit to the Browar Piastowski. Among 
other things, he criticised the lack of a compre-
hensive strategy in designing at least catering 
services in new developments:

Even once, someone tried to consult with me about 

one of these places and I immediately hinted that 

this should be made into a holistic, well-packaged 

product, because cramming individual random 

concepts in there will not end well. Unfortunately, 

it was not decided to go that way […]81.

At the other extreme we have examples such 

as the Off Piotrkowska in Łódź or the Browary 

Warszawskie, where I was recently. A full-service, 

modern-style space, with a food court, on-site 

brewery, cafés, etc. And even green squares have 

been included82.

Post-industrial buildings adapted to cul-
tural functions, financed with strong public 
support, such as the “Krzywy Komin” Centre, 
seem to have the best chance of being revital-
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należy stworzyć z tego całościowy, opakowany do-

brze produkt, bo wciskanie tam poszczególnych 

przypadkowych konceptów nie skończy się dobrze. 

Niestety, nie zdecydowano się pójść w tę stronę […]81. 

Na drugim biegunie mamy takie przykłady jak Off 

Piotrkowska w Łodzi czy Browary Warszawskie, 

gdzie byłem niedawno. Kompleksowo zagospoda-

rowana przestrzeń w nowoczesnym stylu, z food-

courtem, browarem na miejscu, kawiarniami itd. 

I nawet zielone skwerki się znalazły82.

Obiekty poprzemysłowe adaptowane na 
funkcje kulturalne, finansowane z dużym 
wsparciem środków publicznych, takie jak 
Centrum „Krzywy Komin”, zdają się mieć 
największe szanse na rewitalizację z dość du-
żym poszanowaniem architektury. Niestety, są 
kroplą we wrocławskim morzu wyburzeń, jak 
w przypadku rzeźni miejskiej, i inwazyjnych 
nadbudówek, gentryfikujących sąsiedztwo, jak 
w Browarach Wrocławskich. Władze Wrocławia 
cieszą się z wizerunku staromiejskiego Rynku 
i nic nie wskazuje na to, by objęły tereny po-
przemysłowe równie bogatym wsparciem finan-
sowym i promocyjnym. Odbywa się to niestety 
kosztem architektury industrii wrocławskiej 
i nierzadko kończy jej fizyczną destrukcją. 

Wrocławski Park Przemysłowy prawdopo-
dobnie w przyszłości tylko pogłębi swój biurowy 
charakter. Niedawne wiadomości wskazują na 
plany budowy tam nowoczesnych biurowców83 
oraz… wieżowców, spośród których najwyższy 
ma mieć powyżej 200 m, co znacząco zmieniło-
by panoramę miasta84. Nie wspomniano jednak 
przy tej sposobności o intensywniejszej rewita-
lizacji zastanych obiektów postindustrialnych. 
Już teraz nad Parkiem górują budowane przy 
ul. Strzegomskiej i Robotniczej punktowce naj-
nowszego biurowego zagłębia miasta [fig. 10]. 
Jego użytkownicy, niestety, nie będą mieli bli-
sko siebie centrum usługowego i handlowego – 
nie powstanie tam żadne festival marketplace 
w przestrzeni poprzemysłowej.

1 Zob. The Australia ICOMOS (International Council on Monuments 
and Sites), The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cul-
tural Significance, Burwood 2013, s. 2.

ised with a fairly high regard for architecture. 
Unfortunately, they are a drop in Wrocław’s sea 
of demolitions, as in the case of the Municipal 
Slaughterhouse, and invasive superstructures, 
gentrifying the neighbourhood, as in the Bro-
wary Wrocławskie. The Wrocław authorities are 
happy with the image of the Old Town Rynek 
and there is no indication that they will extend 
the same financial and promotional support  
to the post-industrial areas. This is unfortu-
nately taking place at the expense of Wrocław’s 
industrial architecture and often ends in its 
physical destruction. 

The Wrocław Industrial Park is only like-
ly to deepen its office character in the future. 
Recent reports indicate plans to build modern 
office blocks83 and … skyscrapers, the tallest of 
which is expected to be over 200 metres, which 
would significantly change the city’s land-
scape84. However, no mention has been made 
of the more intensive revitalisation of the ex-
isting post-industrial buildings. Already, the 
point-blocks of the city’s newest office district, 
built on Strzegomska and Robotnicza streets, 
are towering over the Park [Fig. 10]. Its users, 
unfortunately, will not have a service and retail 
centre close by – no festival marketplace will be 
created in the post-industrial space.

1 See The Australia ICOMOS (International Council on Monuments 
and Sites), The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of 
Cultural Significance, Burwood 2013, p. 2.
2 See D. Stawasz, Odnowa miasta poprzez rewitalizację, “Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, No. 477, p. 256.
3 See M. Nieszczerzewska, P. Plichta, Jak rewitalizacja miast w Polsce 
wpływa na turystykę kulturową?, “Turystyka Kulturowa” 2020, No. 5, p. 323.
4 A. Kunce, Miejsce, w którym zamieszkanie i rekoncyliacja znowu są możliwe. 
O antropologii miejsca postindustrialnego, [in:] Miejsca postindustrialne 
jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia,  
Ed. eadem, Gdańsk 2018, p. 25.
5 See M. Daczyńska, Sprawne narzędzie rewitalizacji fragmentów miast – 
wybrane przykłady działalności parków przemysłowych, “Zeszyty Naukowe 
Politechniki Śląskiej. Architektura” No. 51 (2012), p. 257.
6 See W. Graham, Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które 
kształtują nasz świat, Transl. A. Sak, Kraków 2016. pp. 255–260.
7 Although the museum itself is a contemporary building, it entailed the 
transformation of a degraded neighbourhood into a metropolitan centre and 
the revitalisation of earlier architecture. See J. Alayo, G. Henry, B. Plaza, 
Bilbao: Case study, [in:] Remaking Post-Industrial Cities: Lessons from North-
America and Europe, Ed. D. K. Carter, New York 2016.
8 See M. Nieszczerzewska, P. Plichta, op. cit., p. 328.
9 See J. Kuydowicz, Degradacja pojęcia loftu w obliczu współczesnych polskich 
realizacji, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura” No. 51 
(2012), pp. 28–29.
10 R. Florida, Cities and the Creative Class, New York – London 2005,  
pp. 33–36.
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jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia,  
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8 Zob. M. Nieszczerzewska, P. Plichta, op. cit., s. 328.
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11 Zob. B. Namyślak, Miasto kreatywne w ujęciu teoretycznym, „Studia Ekono-
miczne i Regionalne” 2013, nr 2, s. 5–6.
12 Eadem, Miasto kreatywne w ujęciu teoretycznym. Charakterystyka i rozmiesz-
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przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne, red. eadem, R. Szmytkie, 
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13 Zob. I. Kozina, Przemiany miast przemysłowych (I), „Autoportret” 2013,  
nr 1, https://autoportret.pl/artykuly/852 (data dostępu: 20.05.2022).
14 Zob. K. Nawratek, O nową robotniczą rewolucję. Transcendentny sens mia-
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wego/4 (data dostępu: 20.05.2022).
15 W dawnych zakładach Izraela Poznańskiego umieszczono m.in. Muzeum 
Sztuki 2. Niestety, dominującą rolę w zespole odgrywa nowy budynek galerii 
handlowej, która swoim rozmiarem oraz powierzchnią parkingową przytła-
cza powierzchniowo kompleks. Zob. M. Hanzl, Manufaktura Łódź – genius 
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Summary
ADAM PACHOLAK (University of Wroclaw) / Industria (non-)revitalised. Wroclaw’s post-industrial architecture 
after 1989
Polish cities went through a phase of accelerated deindustrialisation after the reforms of the late 1980s and early 
1990s, which in many cases resulted in the immediate liquidation and destruction of industrial plants. The case was 
no different in Wroclaw. Despite several examples of successful adaptations, it can hardly be counted among cities 
that can boast revitalised post-industrial areas that play an important role in the city’s identity and promotion. The 
article includes case studies for the destruction of the City Port, the revitalisation of the “Krzywy Komin” Professional 
Development Centre and the Browar Mieszczanski (Burgeois Brewery), as well as the adaptation of the large-scale 
investments of the Browar Piastowski (Piast Brewery) and the Wroclaw Industrial Park, which have the potential 
to become festival marketplaces. Taking into account communication strategies, the influence of investors and the 
so-called creative class helped to answer the question of why post-industrial implementations comparable to Lodz’s 
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