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Rozdział 1. WSTĘP 
 

1.1. Pogranicze polsko-białoruskie – miejsce styku kultur i tradycji 
 

Obszar, który w chwili obecnej określany jest mianem polsko-białoruskiego 

pogranicza1, był, aż do momentu wybuchu II wojny światowej, miejscem swoistej 

dyfuzji kulturowej. W wyniku trwającego kilka stuleci procesu doszło tu do powstania 

specyficznego typu kultury – kultury synkretycznej 2, nasyconej pierwiastkami kilku 

tradycji narodowych itp.: polskiej, białoruskiej, litewskiej, niemieckiej, rosyjskiej  

i żydowskiej. Co za tym idzie, w krajobrazie kulturowym tego terenu nie widać wyraźnie 

sprecyzowanej granicy narodowej. Można tu raczej mówić o granicy państwowej, 

 ale i ona zdecydowanie zaciera się. Potwierdza to tezę, że o ile granica zawsze coś 

dzieli, to pogranicze zawsze coś łączy, coś spaja.  

Fenomen wschodniego pogranicza wycisnął wyraźne piętno nie tylko  

na tożsamości kulturowej, etnicznej i narodowej jego mieszkańców, ale również  

i na architekturze. Sprawił, że straciła ona jednorodny wymiar, stała się 

wielowymiarowa.  
 

1.2. Białystok i Grodno – modelowe miasta polsko-białoruskiego pogranicza 
 

Białystok i Grodno to dwa najważniejsze, a co za tym idzie najbardziej 

reprezentatywne ośrodki miejskie na terenie obecnego polsko-białoruskiego 

pogranicza. Przez długi okres – cały wiek XVIII i XIX, aż po I połowę wieku XX, łączyły 

je silne związki polityczne, ekonomiczne i kulturowe. Miasta rozwijały się w bardzo 

zbliżonych warunkach, co skutkowało powstaniem porównywalnej architektury  

i wytworzeniem specyficznego charakteru przestrzeni miejskiej. Dopiero zmiany, jakie 

nastąpiły po II wojnie światowej zapoczątkowały proces powolnego „rozchodzenia” się 

dróg architektury mieszkaniowej Białegostoku i Grodna.  

                                                   
1 Pojęcie pogranicza, które wielokrotnie pojawia się w tej pracy, należy rozpatrywać na kilku rozmaitych poziomach. 

Bardzo trafnie zdefiniował je Andrzej Sadowski pisząc: „Kategoria "pogranicze" może być traktowana w trzech 
podstawowych znaczeniach. Po pierwsze obejmuje ona obszar, terytorium, na którym realizuje się określony typ 
współżycia dwóch lub więcej grup etniczno-kulturowych. W czasach, kiedy podziały i odrębności terytorialne łączą 
się z układami państwowymi, pogranicze w tym znaczeniu odnosi się do państwa i obejmuje obszary nadgraniczne, 
obszary położone na obrzeżach państwa, z całokształtem występującej tam problematyki. […] W drugim znaczeniu 
pogranicze wiąże się przede wszystkim z różnego rodzaju formami współżycia między przedstawicielami dwu  
lub więcej grup etniczno-kulturowych. Współżycie traktujemy szeroko jako złożone ukształtowane historycznie  
i kulturowo formy kontaktów między grupami etniczno-kulturowymi, od skrajnej odrębności i towarzyszącej jej 
wzajemnej separacji do swoistej harmonii współżycia społecznego. […] W trzecim znaczeniu kategoria pogranicze 
wiąże się z nowym typem człowieka oraz właściwej mu świadomości jednostkowej i zbiorowej. Mam na myśli 
człowieka dwóch lub więcej kultur. Zakładamy, że zjawiska i procesy wzajemnego przenikania, nakładania się  
lub innych form zderzenia kulturowego kształtują w dłuższym etapie czasowym nowy typ człowieka, z właściwą mu 
świadomością. [w:] Pogranicze. Studia społeczne. Zarys problematyki. Pogranicze. Studia społeczne.  
Tom I pod redakcją Andrzeja Sadowskiego, Wydawnictwo UwB, Białystok 1992. 

2 O zjawisku tym pisała m.in. Halina Rusek w komunikacie Pogranicze środkowoeuropejskie w badaniach ośrodka 
cieszyńskiego. W:  www.pism.pl/ 
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Rys. 1. Zmiany przebiegu granic Polski od XI do XX wieku.  

 
Rys. 2. Białystok i Grodno położenie miast w stosunku do zmiany przebiegu granic od XVII do XX wieku.  
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Po II wojnie światowej te dwa dotychczas żyjące w swoistej symbiozie 

organizmy miejskie, znalazły się w dwóch odmiennych państwach – Białystok został 

ostatnim (obok Lublina) dużym ośrodkiem miejskim na polskiej „ścianie wschodniej”,  

a Grodno weszło w skład Białoruskiej SRR, odzyskując przy okazji, utraconą na rzecz 

Białegostoku, rangę miasta wojewódzkiego. Mniej więcej w połowie drogi między nimi 

pojawiła się granica, która po roku 1989 stała się granicą między dwoma ideologiami 

społeczno-politycznymi i dwoma odmiennymi systemami gospodarczymi.  

 

1.3. Białystok i Grodno – nowe oblicze wielorodzinnej architektury 
mieszkaniowej w okresie transformacji polityczno-ustrojowej 

 

Rozdzielający wpływ granicy już w kilkanaście lat po II wojnie światowej znalazł 

swoje odbicie również i w architekturze. Szczególnie miarodajnym odzwierciedleniem 

tego procesu były zmiany, jakie zachodziły w architekturze mieszkaniowej. Jej 

dominujący udział w zasobach kubaturowych badanych miast miał bowiem znaczący 

wpływ na kształtowanie się ich obrazu przestrzennego, a co za tym idzie uczynił ją 

swoistym zwierciadłem kolejnych przemian. 

W okresie kilkunastu pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej,  

gdy w architekturze tej części Europy obowiązującym językiem wypowiedzi był realizm 

socjalistyczny, budownictwo mieszkaniowe obydwu omawianych miast rozwijało się 

 w zbliżonych warunkach. Powolny proces stopniowego „rozchodzenia się”, 

dotychczas w miarę zbieżnych kierunków rozwoju, rozpoczął się w latach 70. wraz  

z upowszechnieniem się uprzemysłowionego budownictwa z elementów 

prefabrykowanych. Swoje apogeum osiągnął natomiast na przełomie lat 80. i 90. XX 

w., w dużej mierze pod wpływem uwarunkowań towarzyszących transformacji 

polityczno-gospodarczej.  

W wypadku Białegostoku, jak zresztą i całej Polski, dosyć wyraźną cezurę 

czasową stanowi rok 1989. Zmiany polityczne i społeczno-gospodarcze, jakie 

wówczas nastąpiły, wymusiły stopniową liberalizację sektora budowlanego, a co za 

tym idzie dostosowanie „produktu” do zapotrzebowania rynku. Monotonia blokowiska z 

wielkiej płyty, zarówno w projektantach, jak i użytkownikach ich dzieł, wyzwoliła 

swoistą reakcję obronną. Antidotum na kompleks wielkiej płyty stał się język 

postmodernizmu, który oferował lekkostrawne formy bogate w detal i kolor. Tego typu 

architektura odpowiadała gustowi przeciętnego odbiorcy. Była po prostu modna. 

Jednocześnie, jak we wszystkich okresach przełomowych, w architekturze nastąpiło 

poszukiwanie czegoś na wzór stylu narodowego. W większości przypadków nowa 

architektura nie potrafiła jednak znaleźć swojego własnego języka wypowiedzi, 
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posiłkując się zapożyczonymi i przypadkowo zestawionymi elementami 

reprezentującymi różne style i epoki.  

Tymczasem obserwując ostatnie grodzieńskie realizacje z przełomu XX i XXI 

wieku, możemy stwierdzić, że oto historia ponownie zatoczyła wielkie koło. Im bardziej 

Białoruś zbliża się ku rządom totalitarnym, tym bardziej jej architektura staje się 

monumentalna w swej formie i historyczna w treści. Chociaż jest to pewne 

uproszczenie przyjęte w celu łatwiejszego zobrazowania panujących tendencji,  

to jednak już teraz można zaobserwować, że w Grodnie zrodziła się zupełnie nowa 

tradycja. Tradycja, która nie pamięta, bądź też nie chce pamiętać tego,  

co w architekturze miasta powstało do momentu rozpoczęcia II wojny światowej. O ile 

 w Polsce moment wyzwolenia się z komunistycznej rzeczywistości zaowocował mniej 

lub bardziej udanymi próbami stworzenia swojego własnego świata architektury,  

to Białoruś, co można stwierdzić na przykładzie Grodna, za swoją tradycję wydaje się 

uznawać socrealizm okresu powojennego.  

Grodzieńska architektura wkroczyła w XXI wiek z całym bagażem doświadczeń 

wyniesionych z epoki komunizmu. Nowym realizacjom brakuje już tej magicznej 

malowniczości historycznego Grodna. Gdzieś zagubiła się drobnoziarnista skala 

budynków i trudno jest oprzeć się wrażeniu, że ta architektura jest głucha, na to, co ją 

otacza. Monumentalny postmodernizm nowopowstających gmachów to jeden  

z przejawów tęsknoty władzy, ale też i części społeczeństwa, za imperialną potęgą 

Związku Radzieckiego. Białorusini z dużą podejrzliwością odnoszą się zarówno  

do tego, co płynie z Zachodu, jak też i do swojej kultury i tradycji. Dość wspomnieć, 

że z dużym oporem przyzwyczajają się do własnego języka, który w wielu kręgach 

wciąż jest postrzegany jako język prostego ludu, język wsi. To samo uprzedzenie, tym 

razem w stosunku do tradycji, historii, przekłada się na formy powstającej architektury.  

 

Rozdział 2. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU I CELE PRACY 

 

2.1. Uzasadnienie wyboru tematu pracy 

 

przestrzeń 

Nie ma co ukrywać. Z perspektywy Warszawy, czy Krakowa wschodnie 

pogranicze to prowincja. Białystok to prowincja. I jest w tym określeniu jakaś 

negatywna konotacja. To nie tylko prowincja z geograficznego punktu widzenia; gorzej, 
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to prowincja kulturowa, gdzie zawsze z pewnym opóźnieniem (bądź też wcale) 

docierają „ożywcze powiewy nowych idei”.  

A Grodno…? Miasto żyje jakby trochę na uboczu wielkich wydarzeń dziejących przede 

wszystkim w Mińsku. Władze centralne nie kwapią się zresztą, aby wyrwać je z tego 

przygranicznego, nieco może sennego rytmu. To miejsce wciąż w zbyt małym stopniu 

zrusyfikowane, a przez to niepewne. Zbyt wiele tu śladów rozmaitych nacji i kultur, 

które dzięki drobnoziarnistej skali historycznego centrum, wciąż są widoczne  

w pejzażu miasta.  

Ta „prowincjonalność” obydwu ośrodków miejskich, nie musi jednak oznaczać, 

że architektura, która tu powstaje jest gorsza. Ona jest po prostu inna. Może 

rzeczywiście pod względem technologii i stylistyki nie nadąża za najnowszymi 

trendami. Może rzeczywiście jeśli już te trendy akceptuje, to robi to w sposób 

bezkrytyczny. Ale wydaje się, że jest w tych miastach też pewien potencjał, „wolna 

przestrzeń”, którą można wypełnić architekturą współczesną w formie i lokalną  

w treści.  

Autor wybrał Białystok i Grodno za przedmiot badań, również ze względów 

osobistych. Autor urodził się w Białymstoku. Tutaj mieszka, pracuje i projektuje.  

A Grodno? Cóż, dziadkowie autora mieszkali zaledwie 20 km od tego miasta. Chociaż 

byli Polakami, mówili śpiewną gwarą będącą połączeniem języka polskiego  

i białoruskiego. Zresztą chyba każdy mieszkaniec Białegostoku, czy szerzej – 

Podlasia, czuje jakiś sentyment do Grodna, graniczący z nieco niebezpiecznym 

przeświadczeniem, że to „nasze” miasto.  

 

czas 

Proces transformacji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowej 

i Wschodniej, zapoczątkowany na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, uruchomił 

mechanizmy, które w sposób nieodwracalny przeobraziły wiele z dziedzin działalności 

ludzkiej. W tym również architekturę.  

W tytule rozdziału trzeciego użyto łacińskiego sformułowania „hic et nunc” –  

„tu i teraz”. Owo „tu” dotyczy Białegostoku i Grodna, „teraz” odnosi się do ostatnich  

15 lat. Jest to okres na tyle krótki i nieodległy, aby wielorodzinną architekturę 

mieszkaniową, która w jego trakcie powstała określać mianem „współczesnej”,  

a jednocześnie na tyle długi, a przemiany, które zaszły – na tyle symptomatyczne, aby 

poddać go analiziei wstępnemu osądowi.  
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architektura 

Janusz Włodarczyk napisał:  

„Żyć znaczy mieszkać…”. 3  

W tej lakonicznej wypowiedzi kryje się jakaś ponadczasowa prawda, która w sposób 

jakże trafny określa rolę „zamieszkiwania”, czy szerzej – architektury mieszkaniowej, 

 w życiu każdego z nas.  

Wedle słów niemieckiego filozofa Martina Heideggera:  

„Istotą budowania jest, że daje ono mieszkać. […] Tylko wtedy, gdy jesteśmy 

zdolni do mieszkania możemy budować.” 4 

Idąc dalej tym tropem, możemy bez popadania w przesadę stwierdzić,  

że to właśnie architektura mieszkaniowa najbliższa jest człowiekowi. W końcu 

 w czterech ścianach swojego mieszkania, czy domu spędzamy statystycznie ponad 

połowę swego życia.  

W swojej praktyce projektowej autor zajmuje się głównie wielorodzinną 

architekturą mieszkaniową. Takie jest zapotrzebowanie rynku, ale też ta właśnie 

architektura pozwala spełnić się twórczo. Wybór wielorodzinnej architektury 

mieszkaniowej na przedmiot badań, był więc niejako naturalny. Autor zdecydował się 

pisać o czymś, co faktycznie go fascynuje, z czym styka się na co dzień, w czym 

zdobył już pewne doświadczenie. Dzięki temu udało się uniknąć znużenia samym 

zagadnieniem, a entuzjazm, który autor odczuwał gromadząc materiały do dysertacji 

być może chociaż na chwilę udzieli się również potencjalnym czytelnikom.  
 

2.2. Tezy pracy 

 

Wielorodzinna architektura mieszkaniowa Białegostoku i Grodna ostatniej 
dekady XX i początku XXI wieku jest odzwierciedleniem dwóch odmiennych 
modeli transformacji ustrojowej i gospodarczej.  

Liberalizm polityczny, gospodarczy i kulturowy, towarzyszący procesowi 
przemian na terenie Polski, sprzyjał realizacji architektury o niejednorodnym 
wyrazie estetycznym. Nowe tendencje stylistyczne, które pojawiły się wówczas  
w białostockim budownictwie wielorodzinnym, były wypadkową wspólnych  
dla całego kraju poszukiwań „nowego stylu narodowego” z próbą odnalezienia 
indywidualnych wartości w architekturze.  

                                                   
3 Włodarczyk J. - Żyć znaczy mieszkać. Dom naszych pragnień i możliwości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

– Kraków 1997, s.15. 
4 Heidegger M. - Budować, mieszkać, myśleć. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Krzysztof Michalski, Wydawnictwo 

Czytelnik, Warszawa 1977, s.141. 
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W przeciwieństwie do tendencji zaobserwowanych na terenie 

Białegostoku, obraz współczesnej wielorodzinnej architektury mieszkaniowej 
Grodna w dużej mierze wynika z narzuconego przez państwo określonego 
reżimu technologicznego, stylistycznego i ideologicznego. Model ten zakłada 
nadrzędną rolę władzy centralnej we wszystkich dziedzinach polityki, gospodarki 
i życia społecznego.  
 

2.3. Cele pracy 

 

Pierwszym przyjętym zadaniem jest:  

- poznanie kolejnych faz w procesie ewolucji architektury mieszkaniowej 
Białegostoku i Grodna pod kątem specyfiki architektury pogranicza.  

Analiza ta powinna stać się podstawą do  

- stworzenia logicznej systematyki typów zabudowy mieszkaniowej  

w okresie od II połowy XVII w. do lat 80. XX w., 
- identyfikacji cech tożsamości kulturowej oraz rekonstrukcji tradycyjnych 

wzorców architektury mieszkaniowej polsko-białoruskiego pogranicza,  
jak również ukazania podobieństw i elementów rozbieżnych.  

Kolejnym celem pracy jest: 

- wskazanie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych towarzyszących 
przemianom przełomu lat 80. i 90. XX w. (aspekt polityczno-prawny, 
gospodarczy, społeczny i kulturowy), 

- przedstawienie tendencji przeobrażeń, jakie zaszły w wielorodzinnej 
architekturze mieszkaniowej Białegostoku i Grodna w omawianym okresie 
(układy urbanistyczne i formy zamieszkiwania, konstrukcja i materiał, forma 
architektoniczna), 

 - przegląd architektury budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
zrealizowanych na terenie Białegostoku i Grodna w latach 1990-2005, pod kątem 
stworzenia systematyki obowiązujących nurtów stylistycznych, 

- próba określenia zbieżności i różnic w architekturze mieszkaniowej 
obydwu ośrodków miejskich, 

- próba określenia roli nowopowstającej architektury mieszkaniowej 
 w procesie kształtowanie się współczesnego obrazu obydwu ośrodków 
miejskich, 

- próba odpowiedzi na pytanie o miejsce tradycji we współczesnej 
architekturze mieszkaniowej.  
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Wnioski i uwagi końcowe powinny: 

- dać pretekst do dyskusji nad stanem, jak również specyfiką 
współczesnej architektury mieszkaniowej polsko-białoruskiego pogranicza  
w szerszym kontekście architektury Polski i Białorusi, 

- dać pretekst do dyskusji na temat potencjalnych dróg rozwoju 
architektury mieszkaniowej Białegostoku i Grodna. 

 

Rozdział 3. ZAKRES I METODYKA PROWADZONYCH BADAŃ 
 

3.1. Określenie obszaru badań 
 

Badaniami objęto architekturę mieszkaniową Białegostoku i Grodna – dwóch 

największych i najbardziej reprezentatywnych ośrodków miejskich polsko-białoruskiego 

pogranicza.  

W części pierwszej, na podstawie dostępnej ikonografii, literatury źródłowej 

oraz wciąż istniejących budynków, przeanalizowano rozmaite typy zabudowy 

mieszkaniowej począwszy od II połowy XVIII wieku aż po lata 80. XX wieku. W części 

tej, ze względu na tematykę i objętość pracy, analiza układów urbanistycznych, 

rozwiązań programowo-przestrzennych opisywanych obiektów oraz aspektów 

związanych z szeroko rozumianymi czynnikami gospodarczymi i społeczno-

kulturowymi, przedstawiona została jednie w formie skrótowej. 

W części drugiej, odnoszącej się do czasów współczesnych, analizie poddano 

budynki mieszkalne wielorodzinne, które zrealizowano w Białymstoku i Grodnie 

 w latach 1990-2005. Główny nacisk położony został na analizę formy (architektury) 

opisywanych obiektów. Aspekt urbanistyczny, ekonomiczny, rozwiązań programowo-

przestrzennych opisany został w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia przyczyn 

 i skutków zmian, jakie miały miejsce w architekturze mieszkaniowej obydwu miast 

począwszy od przełomu lat 80. i 90. XX wieku.  

W części tej zakres badań świadomie został zawężony jedynie do budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych. Z uwagi na specyfikę Grodna – obostrzenia dotyczące 

prywatnej własności ziemi, preferowany przez państwo Białoruskie model 

zamieszkania zbiorowego, jak również aspekt ekonomiczny (brak środków 

finansowych na budowę własnego domu), ilość nowopowstałych domów mieszkalnych 
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jednorodzinnych jest na tyle znikoma, że nie może stanowić reprezentatywnego 

materiału do badań.  

 

3.2. Delimitacja czasowa obszaru badań 

 
W historii najnowszej zarówno Polski, jak i Białorusi okresem kluczowym jest 

niewątpliwie przełom lat 80. i 90. Upadek systemu komunistycznego w Polsce w roku 

1989, wywołał swoisty efekt domina, dając impuls pozostałym państwom bloku Krajów 

Demokracji Ludowej do starań o odzyskanie suwerenności. Uwieńczeniem tego 

procesu był rozpad Związku Radzieckiego, a w konsekwencji odzyskanie w roku 1991 

niepodległości przez Białoruś.  

Przemiany polityczne miały rzecz jasna znaczący wpływ na sektor 

gospodarczy, a więc pośrednio i na budownictwo mieszkaniowe. Stąd też za dolną 
granicę czasową obszaru badań przyjęto umownie rok 1990. Data ta wyznacza 

początek boomu gospodarczego, jaki nastąpił w polskiej gospodarce, wpływając  

w konsekwencji na rozwój budownictwa. Z pewnością ważne tu były nowa polityka 

dotycząca gospodarki gruntami i urynkowienie sektora budowlanego. Czynniki te 

wspólne były dla całego kraju. Tymczasem w regionie północno-wschodnim istotne 

okazały się stosunkowo małe koszty samych inwestycji mieszkaniowych. Przy niskich 

cenach projektów, materiałów, robocizny, a co za tym idzie poszczególnych etapów 

budowy, koszt 1 m2 był jednym z najniższych w skali kraju. Nawet fakt, że średnie 

zarobki mieszkańców miasta również kształtowały się dużo poniżej średniej krajowej, 

 a więc nowe mieszkanie nie było dobrem ogólnodostępnym, nie wpłynął negatywnie 

na tempo rozwoju budownictwa mieszkaniowego.  

Najważniejszym czynnikiem, który przyczynił się do prosperity na rynku 

budowlanym, wydaje się jednak być boom rozwój handlu przygranicznego. W krótkim 

czasie urosły fortuny nie tylko samych handlowców zajmujących się sprzedażą towaru 

na targowicy przy ul. Kawaleryjskiej. Rozwinęła się też cała gałąź przemysłu 

nastawiona na obsługę klientów zza wschodniej granicy – sektor hotelarski, 

gastronomia, kompanie taksówkowe. Intensywny rozwój wszystkich dziedzin życia 

gospodarczego wpłynął też na rynek nieruchomości. Jako że zawsze była to korzystna 

lokata kapitału, pieniądze płynące z handlu bazarowego inwestowane były w nowe 

mieszkania. Wiele osób kupowało mieszkania na wynajem, traktując to jako 

dodatkowe źródło zarobku. Sprzyjały temu ulgi budowlane i ulgi na wynajem. Można 

zaryzykować stwierdzenie, że był to okres najszybszego rozwoju miasta od II poł.  

XIX w., gdy Białystok przeżywał gwałtowną transformację związaną z industrializacją 

całego regionu i samego miasta.  
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W przypadku Białorusi, a więc i Grodna, rok 1990 nie stanowi już tak wyraźnej 

cezury czasowej. Jest bardziej datą symboliczną, określającą początek przemian,  

które zaowocowały odzyskaniem niepodległości w roku 1991.  

Białoruska gospodarka w dużym stopniu nastawiona była na produkcję 

przemysłową uzależnioną od dostaw surowców z Rosji. O ile w ramach Związku 

Radzieckiego układ ten mógł się sprawdzać, to już po rozpadzie ZSRR, a następnie 

ustanowieniu granic celnych pomiędzy krajami Wspólnoty Niepodległych Państw, 

konkurencyjność przemysłu białoruskiego okazała się niedostateczna, aby zakupywać 

potrzebną ilość rosyjskich surowców. 5 Dlatego proces transformacji grodzieńskiego 

budownictwa mieszkaniowego przebiegał w dużo wolniejszym tempie i poszedł  

w nieco innym kierunku, aniżeli miało to miejsce w Białymstoku.  

Jako górną granicę czasową obszaru badań przyjęto rok 2005. Jest to data 

raczej umowna, naturalne ograniczenie związane bardziej z okresem 

przeprowadzonych badań, a nie z jakimś istotnym czynnikiem zewnętrznym, który miał 

wpływ na samą architekturę mieszkaniową. 

Ze względu na porównawczy charakter pracy, jak również czytelne odwołania 

do tradycji we współczesnej architekturze mieszkaniowej obydwu miast, celowym 

wydało się przeanalizowanie kolejnych etapów rozwoju architektury mieszkaniowej 

Białegostoku i Grodna. Jest to analiza przedstawiona w formie skrótowej, obejmująca 

okres od II połowy XVIII wieku aż po lata 80. XX wieku.  
 
3.3. Delimitacja terytorialna obszaru badań 

 
W pracy pojawia się określenie polsko-białoruskiego pogranicza, odnoszące się 

do obszarów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy polsko-białoruskiej, 

której przebieg ukształtował się ostatecznie po zakończeniu działań II wojny światowej. 

Pierwotnie była to granica pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową a Białoruską 

Socjalistyczną Republiką Radziecką (1945-1991), a obecnie pomiędzy Rzeczpospolitą 

Polską, a Republiką Białoruską. W różnych okresach historycznych poprzedzających 

wybuch II wojny światowej, granica ta miała różny przebieg i rozdzielała różne 

organizmy państwowe, jednakże zawsze omawiany teren był terenem przygranicznym. 

Badania ograniczono do terenu Białegostoku i Grodna – dwóch ośrodków miejskich 

najbardziej reprezentatywnych dla obszaru polsko-białoruskiego pogranicza.  

O wyborze tych miast zadecydowały następujące czynniki: 

                                                   
5 Zaleski M. - Transformacja stosunków handlowych Białorusi i Rosji. [w:] www.bialorus.pl 
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- od II połowy wieku XVIII, aż do I połowy wieku XX, miasta łączyły silne więzi 

gospodarcze i kulturowe, co skutkowało (II połowa wieku XIX) wytworzeniem 

przestrzeni miejskiej o podobnej, drobnoziarnistej skali. Dla podkreślenia tych 

związków często używa się określenia „miasta bliźniacze”. W kontekście historycznym, 

szczególnie jeśli chodzi o architekturę mieszkaniową, można więc mówić  

o porównywalnym charakterze zabudowy.  

- obecnie to dwa największe miasta polsko-białoruskiego pogranicza 

o porównywalnej liczbie mieszkańców; liczą sobie odpowiednio 291 800 6 i 316 700 

mieszkańców 7.  

- obydwa ośrodki pełnią w tej chwili podobne funkcje: to miasta wojewódzkie,  

a jednocześnie centra administracyjne, akademickie i kulturalne. 

- autor pracy urodził się, mieszka, pracuje i projektuje w Białymstoku. Jest to 

więc miejsce, z którym jest silnie związany emocjonalnie. W trakcie swojej pracy 

zawodowej zdążył też poznać szereg zagadnień wiążących się ze współczesną 

architekturą mieszkaniową tego miasta, którą w pewnym stopniu sam współtworzy.  

- Grodno jest znane autorowi z licznych studenckich projektów studialnych,  

w których miał okazję uczestniczyć jako asystent w Zakładzie Projektowania 

Architektury Użyteczności Publicznej (Katedra Projektowania Architektonicznego  

WA PB). 

- ze względu na swoje położenie Białystok jest miejscem, gdzie wielość, 

zwłaszcza wielokulturowość, tworzy w architekturze jej wartość. Temat architektury 

pogranicza często pojawia się zarówno w pracach studialnych prowadzonych  

ze studentami, jak i publikacjach naukowych pracowników Wydziału Architektury PB. 

Dysertacja ta ma więc być więc kolejnym głosem w dyskusji nad stanem, ale też  

i możliwościami rozwoju architektury tych terenów. 

 

3.4. Uwagi dotyczące literatury wiążącej się z tematem pracy 

 
W trakcie kwerend przeprowadzonych itp. w Bibliotece Narodowej w Mińsku, 

Archiwum Państwowym w Grodnie, Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, Archiwum 

Państwowym w Białymstoku, zgromadzono i przestudiowano literaturę wiążącą się 

z tematem pracy. W dostępnych wydawnictwach książkowych poruszone zostały 

jedynie niektóre zagadnienia będące tematem niniejszej dysertacji. W przeważającej 

większości były to pozycje dotyczące historii obydwu miast, a zagadnienia związane  

z architekturą stanowiły w nich jedynie fragment większej całości.  

                                                   
6 dane z 2005 r. [w:] www.bialystok.pl – oficjalny portal Urzędu Miejskiego w Białymstoku 
7 dane z 01.01.2006 r. [w:] www.gorod.grodno.by - oficjalny portal Urzędu Miejskiego w Grodnie 
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Bardziej szczegółowych informacji dostarczyły publikacje w wydawnictwach 

konferencyjnych, zeszytach naukowych oraz biuletynach. Zapoznano się również  

z artykułami publikowanymi w czasopismach fachowych (architektonicznych, 

historycznych i socjologicznych).  

Stwierdzono, że powstała tylko jedna monografia nt. „Zabudowa mieszkaniowa 

w kształtowaniu przestrzeni miasta. Białystok 1989-2004” 8, której tematyka po części 

pokrywa się z tematem niniejszej dysertacji.  

Powyższe publikacje, pod względem tematycznym można podzielić  

na następujące grupy: 

• opracowania dotyczące historii architektury (w tym historii architektury 

Białegostoku i Grodna), 

• opracowania dotyczące teorii architektury (w tym architektury 

mieszkaniowej), 

• opracowania dotyczące formy architektonicznej, 

• opracowania socjologiczne odnoszące się do szerokiego pojęcia jakim jest 

„pogranicze” i jego wpływu na rozwój kultury, sztuki, a więc pośrednio  

i architektury 

 

Ważnym źródłem wiedzy, zarówno odnośnie historycznej, jak i współczesnej 

architektury Białegostoku i Grodna, były zasoby zgromadzone w internecie. 

Zapoznano się zarówno z oficjalnymi stronami firmowanymi przez władze miejskie 

obydwu miast, jak również stronami prowadzonymi przez organizacje pozarządowe, 

towarzystwa i osoby prywatne. Niezwykle cennych spostrzeżeń, dotyczących 

szczególnie architektury współczesnej i jej postrzegania przez samych mieszkańców, 

dostarczyły fora internetowe. 

 

3.5. Stan badań nad opracowywanym zagadnieniem 

 
W dostępnych materiałach źródłowych nie ma jednolitego opracowania 

dotyczącego współczesnej architektury mieszkaniowej Białegostoku i Grodna, czy też 

szerzej – architektury mieszkaniowej polsko-białoruskiego pogranicza. Należy jednak 

wspomnieć o opracowaniach  

                                                   
8 Zabudowa mieszkaniowa w kształtowaniu przestrzeni miasta. Białystok 1989-2004. Monografia pod redakcją Grażyny 

Dąbrowskiej-Milewskiej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005. Autor dysertacji jest równocześnie 
autorem jednego z podrozdziałów, który znalazł się w powyższym opracowaniu. 
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• ogólnych, które zagadnienie architektury mieszkaniowej tych terenów 

podejmują jedynie w szerszym kontekście. Zaliczyć do nich możemy: 

- opracowania dotyczące historii architektury Białegostoku i Grodna (przy czym 

miasta te zawsze opisywane są osobno), 

- współczesnej architektury obydwu miast, gdzie architektura mieszkaniowa jest 

potraktowana jedynie jako składnik większej całości, 

• szczegółowych, które zazwyczaj opisują konkretny obiekt, bądź obiekty 

architektoniczne, rzadziej cały nurt stylistyczny występujący w architekturze 

mieszkaniowej miast będących przedmiotem tej pracy. Również i w tym 

przypadku, zarówno jeśli chodzi o obiekty historyczne, jak też i współczesne, 

nie było próby analizy porównawczej. 

 

Pozycja, której temat jest najbardziej zbliżony do tematu dysertacji,  

to wspomniana już wcześniej monografia nt. „Zabudowa mieszkaniowa  

w kształtowaniu przestrzeni miasta. Białystok 1989-2004” stworzona pod redakcją 

Grażyny Dąbrowskiej-Milewskiej. Jednak i w tym przypadku możemy mówić  

o częściowym związku z badanym zagadnieniem, gdyż, jak już wskazuje sam tytuł,  

w monografii podjęty został wątek jedynie architektury mieszkaniowej Białegostoku.  

W tym miejscu warto jest wspomnieć o znaczącym wkładzie Wydziału 

Architektury Politechniki Białostockiej (macierzystej uczelni autora dysertacji) w rozwój 

badań nad zjawiskami, które zachodzą we współczesnej polskiej architekturze 

mieszkaniowej. W trakcie organizowanych cyklicznie konferencji 9 prezentowane jest 

całe spektrum zagadnień wiążących się z tym tematem, a publikacje zawarte  

w wydawnictwach pokonferencyjnych to cenne źródło informacji.  

Kolejną grupą prac są rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym miejscu warto 

jest wymienić dwie z nich: „Wielorodzinna architektura mieszkaniowa w Polsce okresu 

transformacji. Na przykładzie Trójmiasta” autorstwa Antoniego Taraszkiewicza 10  

oraz „Architektura mieszkaniowa Krakowa, Wiednia i Gratzu na tle współczesnych 

tendencji stylistycznych 1980-1995” 11 autorem której jest Rafał Barycz. Każda z wyżej 

wymienionych prac podejmuje tematykę współczesnej architektury mieszkaniowej, 

opisując ją w kontekście konkretnego miasta (czy też miast), zwracając przy tym wagę 

na zmiany, jakie zaszły po roku 1989.  

                                                   
9 Dotychczas odbyły się trzy konferencje: Budownictwo mieszkaniowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej  

w okresie transformacji – Białystok, maj 1997, Mieszkanie XXI wieku – Białystok, maj 1999r. oraz Tendencje  
w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast – Białystok maj 2006. 

10 Taraszkiewicz A. - Wielorodzinna architektura mieszkaniowa w Polsce okresu transformacji. Na przykładzie 
Trójmiasta. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2004. 

11  Barycz R. - Architektura mieszkaniowa Krakowa, Wiednia i Grazu na tle współczesnych tendencji stylistycznych 
1980-1995, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Architektury, 1997. 
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Kolejnym z materiałów źródłowych są czasopisma fachowe, które ze względu 

na swój charakter, w dużej mierze zajmują się architekturą współczesną. Chociaż 

temat wielorodzinnej architektury mieszkaniowej często gości zarówno na łamach 

czasopism krajowych („Architektura-Murator”, „Architektura&Biznes”, „Architekt”, 

„Komunikat SARP”), jak i białoruskich („Архитектура и Cтроительство”, a z okresu 

wcześniejszego – „Архитектура CCCP” i „Жилищное Cтроительство”),  

to architektura mieszkaniowa Białegostoku, czy Grodna pojawiała się tam jedynie 

sporadycznie. Fakt ten wynika zarówno z peryferyjnego położenia obydwu miast, 

braku zbyt wielu spektakularnych realizacji w dziedzinie architektury mieszkaniowej,  

ale również ze słabej „siły przebicia” lokalnych organizacji zrzeszających architektów. 

Opisując stań badań nad zagadnieniem, należy również wspomnieć o pracach 

Głównego Urzędu Statystycznego i Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej. Są to 

przeważnie dane statystyczne (GUS), które w dysertacji posłużyły do przedstawienia 

zagadnień takich jak liczba i wielkość mieszkań oddawanych w poszczególnych 

okresach, wielkości produkcji przemysłu związanego z budownictwem 

mieszkaniowym, itp. 

Po zapoznaniu się z obecnym stanem badań wiążących się z tematem pracy, 

stwierdzono, że niniejsza dysertacja w pewnej części porusza zagadnienia,  

które dotychczas nie zostały zbadane i opisane. Tym samym może się ona okazać 

ważkim głosem w dyskusji na temat stanu i przyszłości architektury mieszkaniowej 

polsko-białoruskiego pogranicza. 

 

3.6. Metodyka badań 

 

• W zakresie delimitacji obszaru badań oparto się na założeniu, że Białystok  

i Grodno to dwa najbardziej reprezentatywne ośrodki miejskie na obszarze 

obecnego polsko-białoruskiego pogranicza. Do przyjęcia tego kryterium upoważnia 

analiza czynników politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych 

odnoszących się do badanego obszaru. 

• W zakresie delimitacji czasowej obszaru badań przyjęto podział na dwa okresy: 

 - historyczny – od XVIII wieku ( z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki  

na temat architektury mieszkaniowej Białegostoku) do lat 80. XX wieku, 

potraktowany jako punkt wyjścia do poparcia założenia o wspólnym rodowodzie 

architektury mieszkaniowej obydwu miast, 
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 - współczesny – odnoszący się do lat 1990-2005. Za początek tego okresu przyjęto 

przełom lat 80. i 90. XX w., kiedy to miały miejsce zmiany polityczne i społeczno-

gospodarcze (wyzwolenie się przez Polskę z zależności politycznej i gospodarczej 

od ZSRR, odzyskanie przez Białoruś niepodległości), które w sposób znaczący 

wpłynęły na obraz architektury mieszkaniowej Białegostoku i Grodna.  

• W zakresie wyłonienia i sklasyfikowania tradycyjnych typów zabudowy 

mieszkaniowej posłużono się analizą dostępnych materiałów źródłowych, 

ikonografii oraz istniejących obiektów mieszczących się w kategorii architektury 

mieszkaniowej. Nazwy kierunków i nurtów stylistycznych w historycznej 

(tradycyjnej) architekturze mieszkaniowej Białegostoku i Grodna wprowadzono  

w oparciu o nazewnictwo funkcjonujące powszechnie w publikacjach dotyczących 

historii architektury. 

• W zakresie opisania przyczyn i skutków zmian, jakie zaszły w architekturze 

mieszkaniowej Białegostoku i Grodna, oparto się na analizie artykułów prasowych, 

opracowań naukowych, badań statystycznych, wywiadów z projektantami oraz 

własnych doświadczeń projektowych. 

• W zakresie wyłonienia i sklasyfikowania współczesnych tendencji w architekturze 

mieszkaniowej posłużono się analizą materiałów zdjęciowych (wykonanych  

w trakcie kwerend i objazdów). Nazwy kierunków i nurtów stylistycznych  

w architekturze mieszkaniowej Białegostoku i Grodna wprowadzono w oparciu  

o nazewnictwo funkcjonujące powszechnie w publikacjach dotyczących 

współczesnej architektury mieszkaniowej, nazewnictwo przejęte od projektantów 

poszczególnych realizacji oraz o nazewnictwo własne (wprowadzone przez 

autora). 

• W zakresie ustalenia różnic i podobieństw we współczesnej architekturze 

mieszkaniowej obydwu miast będących przedmiotem badań, posłużono się analizą 

porównawczą opartą o kryteria powszechnie funkcjonujące w teorii architektury. 

• W formułowaniu wniosków końcowych oparto się na wynikach przeprowadzonych 

badań oraz na własnych doświadczeniach projektowych. 
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Rozdział 4. UKŁAD PRACY 

 
4.1. Założenia wstępne: 

 

- praca podzielona została na cztery części oznaczone słownie oraz suplement; 

każda z części zawiera rozdziały oznaczone cyframi arabskimi; podrozdziały 

suplementu oznaczono cyframi rzymskimi, 

- na końcu pracy zamieszczono bibliografię oraz spisy fotografii, rysunków, map 

i tabel, 

- w celu uczytelnienia układu pracy, każda ze stron zawiera nagłówek, w którym 

umieszczony jest autor i tytuł pracy (strony parzyste) oraz numer i nazwa części 

(strony nieparzyste), a także stopkę, w której znajduje się numer strony, 

- w tym samym celu zastosowane zostały podkreślenia, którymi wyróżniono 

tytuły kolejnych rozdziałów i podrozdziałów, 

- odwołania zostały umieszczone w postaci przypisów dolnych numerowanych 

cyframi arabskimi, 

- cytaty zostały wyróżnione kursywą, a ich źródło podane w postaci przypisów 

dolnych numerowanych cyframi arabskimi, 

- fotografie, rysunki i tabele zamieszczone w tekście pracy, opatrzone zostały 

podpisami i opisami numerowanymi cyframi arabskimi (odpowiednio: Fot. …, Rys. …, 

Tab. …); autorzy fotografii i rysunków oraz źródło ich pochodzenia podane zostały  

na końcu pracy w spisie fotografii i rysunków, 

- odwołania do fotografii, rysunków i tabel zamieszczone zostały w tekście 

pracy w nawiasach kwadratowych (odpowiednio: [Fot. …], [Rys. …], [Tab. …]), 

 
4.2. Część pierwsza – cele, założenia i uwagi metodologiczne 

 

W rozdziale otwierającym część pierwszą w sposób skrótowy przedstawione 

zostały zagadnienia, którymi autor zajął się w niniejszej dysertacji. Wprowadzono 

pojęcie polsko-białoruskiego pogranicza, jako miejsca, w którym splata się tradycja 

kilku kultur i narodów, wpływając tym samym na formę lokalnej architektury. 

Przedstawiono specyfikę Białegostoku i Grodna – dwóch największych ośrodków 

miejskich na tym obszarze, które przez długi okres rozwijały się w podobnych 

warunkach politycznych i społeczno-gospodarczych. Skutkowało to powstaniem 

przestrzeni miejskiej o podobnej skali i porównywalnej architekturze. W dalszej części 
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dysertacji współczesna architektura mieszkaniowa tych miast będzie przedmiotem 

bardziej szczegółowej analizy. 

W kolejnych rozdziałach uzasadniono wybór tematu pracy, przedstawiono jej 

główne tezy i cele. Następnie wyjaśniono zakres i metodykę pracy, szczegółowo 

opisując też jej układ. W rozdziale kończącym część pierwszą zamieszczono pojęcia 

wiążące się z tematem dysertacji, przedstawiając zarówno ich definicje 

encyklopedyczne, jak też wybrane przez autora cytaty z wypowiedzi osób związanych 

z architekturą (krytycy, historycy sztuki, projektanci).  

 
4.3. Część druga – historia 

 

W części tej omówiono zagadnienia dotyczące rozwoju historycznych form 

zamieszkiwania na obszarze miast będących przedmiotem badań. W sposób 

skrótowy, niezbędny do przeprowadzenia niezbędnych analiz porównawczych, 

przedstawiono: 

- proces kształtowania się charakterystycznych typów zabudowy 

mieszkaniowej, 

- systematykę historycznych typów zabudowy, będącej podstawą do analizy 

porównawczej.  

Porównanie to powinno ukazać cechy wspólne dla architektury obydwu miast, 

cechy, które pozwalają na uwiarygodnienie tezy, o wspólnym rodowodzie ich 

architektury mieszkaniowej, a w konsekwencji dają podstawę do porównywania 

architektury współczesnej.  

Z drugiej strony wskazanie historycznych typów zabudowy mieszkaniowej 

charakterystycznych dla Białegostoku i Grodna, ma ułatwić dalszą analizę nurtów  

w architekturze współczesnej, które w sposób świadomy (bądź też i nie) odwołują się 

do tradycji lokalnej (lub też tradycji w ogóle).  

 

4.4. Część trzecia – „hic et nunc” 1990-2005 

 

W części trzeciej przedstawiono wyniki badań nad współczesną wielorodzinną 

architekturą mieszkaniową polsko-białoruskiego pogranicza, przeprowadzone  

przez autora na terenie Białegostoku i Grodna. Początek opisywanego okresu 

przypada na przełom lat 80. i 90. XX wieku, a więc na czas ustrojowej i gospodarczej 

transformacji w tej części Europy Wschodniej. Zawarte w tytule „tu i teraz”, odnosi się 

do ostatnich 15 lat. Jest to okres na tyle krótki i nieodległy, aby architekturę, która  

w jego trakcie powstała określać mianem „współczesnej”, a jednocześnie na tyle długi, 
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a przemiany, które zaszły – na tyle symptomatyczne, aby poddać go analizie  

i wstępnemu „osądowi”.  

W rozdziale 8: 

- wskazano zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania towarzyszące 

przemianom (uwzględniono aspekt polityczno-prawny, ekonomiczny  

i społeczno-kulturowy), 

- opisano ogólne tendencje przeobrażeń w wielorodzinnej architekturze 

mieszkaniowej Białegostoku i Grodna (układy urbanistyczne i formy 

zamieszkiwania, konstrukcja i materiał, forma budynków, detal 

architektoniczny). 

W oparciu o materiały zgromadzone w trakcie kwerend, wyjazdów studialnych  

i rozmów z urzędnikami miejskimi, jak też samymi projektantami, przeprowadzono 

analizy porównawcze poszczególnych obiektów z terenu Białegostoku i Grodna. 

Analizy te pozwoliły na wyłonienie charakterystycznych nurtów stylistycznych  

we współczesnej architekturze mieszkaniowej obydwu miast. Przyjętą systematykę 

wprowadzono w oparciu o nazewnictwo funkcjonujące powszechnie w publikacjach 

dotyczących współczesnej architektury mieszkaniowej, nazewnictwo przejęte  

od projektantów poszczególnych realizacji oraz o nazewnictwo własne (wprowadzone 

przez autora dysertacji). 

W ramach poszczególnych kategorii stylistycznych zaprezentowano obiekty 

charakterystyczne dla danej grupy tematycznej. Tekst zilustrowany został fotografiami  

i rysunkami ukazującymi zarówno formę, jak i strukturę (rzuty, przekroje) omawianych 

obiektów.  

 

4.5. Część czwarta – podsumowanie 

 
W części czwartej, zamykającej pracę, przedstawiono: 

- podsumowanie będące skrótowym przedstawieniem zagadnień będących tematem 

pracy, 

- wnioski i uwagi końcowe, w których zawarto rozważania autora pracy dotyczące 

kondycji, jak również specyfiki współczesnej architektury mieszkaniowej polsko-

białoruskiego pogranicza, mające dać pretekst do dalszej dyskusji na temat 

potencjalnych dróg rozwoju architektury mieszkaniowej Białegostoku i Grodna.  
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4.6. Suplement – Rozwój przestrzenny białostockiego i grodzieńskiego ośrodka 
miejskiego na tle przemian politycznych i społeczno-gospodarczych od chwili 
uzyskania praw miejskich po czasy obecne. 

 
Zagadnienie rozwoju przestrzennego obydwu miast, ukazane na tle przemian 

politycznych i społeczno-gospodarczych, nie jest ściśle związane z tematem pracy. 

Zapoznanie się z nim pozwoli jednak na lepsze zrozumienie uwarunkowań, jakie miały 

wpływ na formowanie się przestrzeni miejskiej i architektury mieszkaniowej 

Białegostoku i Grodna.  

Z tego też powodu autor zadecydował, aby ukazać tą problematykę  

w formie suplementu do dysertacji. Suplement uzupełniony został o tabelę,  

w której wymieniono wydarzenia ogólne z historii obydwu miast, ważne etapy  

w procesie ich rozwoju, jak również najistotniejsze obiekty architektoniczne. 

Elementy te uporządkowano chronologicznie, zestawiając w sąsiednich 

kolumnach dane dla obydwu miast będących przedmiotem badań. 

 

4.7. Bibliografia; Spisy fotografii, tabel, rysunków, map  
 
 

W zamieszczonej bibliografii przedstawiono: 

- Publikacje książkowe, 

- Monografie, 

- Rozprawy doktorskie i habilitacyjne 

- Artykuły w publikacjach naukowych, 

- Akty prawne i wydawnictwa organów samorządowych,  

- Publikacje w gazetach, czasopismach i serwisach internetowych 

 

Opracowano spisy: 

- fotografii 

- tabel 

- rysunków 

- map 
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Rozdział 5. PODSTAWOWE POJĘCIA WIĄŻĄCE SIĘ Z TEMATEM PRACY 

 

W poniższej tabeli przedstawiono pojęcia wiążące się z tematem pracy.  

W kolumnie drugiej podano definicje encyklopedyczne, stworzone na potrzeby 

wydawnictw naukowych, podczas gdy w kolumnie trzeciej ukazano (tam gdzie możliwe 

było odnalezienie odpowiednich cytatów) te same pojęcia zdefiniowane przez 

historyków, krytyków architektury, jak też przez samych architektów w formie bardziej 

swobodnych przemyśleń. Zestawienie to ma pokazać jak różne może być rozumienie 

tego samego terminu. 

 Definicja encyklopedyczna Cytaty 
Architektura - sztuka projektowania i kształtowania 

budowli; dyscyplina nauki i wiedzy 
organizująca i kształtująca wszelkie 
przestrzenie (a więc nie tylko budowle) w 
formach niezbędnych do zaspokojenia 
materialnych i duchowych potrzeb człowieka. 
12 

„Dla mnie architekturą jest wszystko” – F. Maki 
13 
„Forma, która zawiera życie” – R.C.Villanuev 14 

„Architektura jest czymś więcej niż 

budownictwo” – W. Dudok15 

„Jest sztuką sztuk, miejscem gdzie znajdują 

schronienie wszelkie inne sztuki, łącznie z 

malarstwem i rzeźbą, a także muzyką i 

teatrem”  - R. Piano 16 

„Jest sztuką budowania rzeczy fikcyjnych tak 

by wyglądały jak prawdziwe” – D. Kozłowski 17 

Blok mieszkalny – potocznie duży wielopiętrowy budynek 
mieszkalny o kilku klatkach schodowych. 18 

 

Dom - budynek, którego konstrukcja i funkcjonalne 
rozwiązanie umożliwiają wykorzystanie go 
do celów mieszkalnych. 19 

 

Funkcjonalizm - zasada, iż podstawowym obowiązkiem 
architekta […] jest unaocznienie 
prawidłowego funkcjonowania 
zaprojektowanej przez siebie budowli […]. 
Stąd kierunek we współczesnej 
architekturze, którego podstawą jest teza, że 
zewnętrzna forma budowli powinna wynikać 
z jej funkcji, albo tę funkcję specjalnie 
podkreślać. 20 

 

Mieszkanie  
 

- zespół i innych zbędnych pomieszczeń 
gospodarstwa domowego wydzielony w 
budynku mieszkalnym, samodzielny pod 
względem funkcjonalnym, użytkowany przez 
określoną grupę ludzi, najczęściej przez 
rodzinę. 21 

 

Pogranicze  - obszar położony blisko jakiejś granicy „Kategoria „pogranicze” może być traktowana 

                                                   
12 Szolginia W. - Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Architektura i budownictwo. Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne, Warszawa 1982, s. 12. 
13 Barucki T. - Architekci świata o architekturze. [w.] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Granice  

w Architekturze. Czasopismo Techniczne Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003, s. 11. 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
16 Na nowy wiek – Peter Buchanan rozmawia z Renzo Piano. [w:] Architektura Murator 01/2003, s.18. 
17 Kozłowski D. - Trwałość i trwanie architektury (betonowej), [w:] Nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-

technologiczne. Konstrukcje żelbetowe, WPPK Ustroń 2002, tom II, s.82. 
18 Szolginia W., op. cit., s.40. 
19 Szolginia W., op. cit., s.74. 
20 Pevsner N., Fleming J., Honour H. - Encyklopedia architektury. Wydawnictwa Artystyczne I Filmowe, Warszawa 

1992, s.124. 
21 Szolginia W., op. cit., s.238. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Granica


CZĘŚĆ PIERWSZA - cele, założenia i uwagi metodologiczne 
29 

 
 oddzielającej terytoria różniące się pod 

pewnym cechami. Najczęściej chodzi tu o 
granice państwowe. Na obszarach 
pogranicza obserwuje się przemieszanie 
pewnych cech z obu sąsiadujących ze sobą 
obszarów. 

w trzech podstawowych znaczeniach. Po 
pierwsze obejmuje ona obszar, terytorium, na 
którym realizuje się określony typ współżycia 
dwóch lub więcej grup etniczno-kulturowych. W 
czasach, kiedy podziały i odrębności 
terytorialne łączą się z układami państwowymi, 
pogranicze w tym znaczeniu odnosi się do 
państwa i obejmuje obszary nadgraniczne, 
obszary położone na obrzeżach państwa […] 
W drugim znaczeniu pogranicze wiąże się 
przede wszystkim z różnego rodzaju formami 
współżycia między przedstawicielami dwu lub 
więcej grup etniczno-kulturowych. Współżycie 
traktujemy szeroko jako złożone ukształtowane 
historycznie i kulturowo formy kontaktów 
między grupami etniczno-kulturowymi, od 
skrajnej odrębności i towarzyszącej jej 
wzajemnej separacji do swoistej harmonii 
współżycia społecznego. […] W trzecim 
znaczeniu kategoria pogranicze wiąże się z 
nowym typem człowieka oraz właściwej mu 
świadomości jednostkowej i zbiorowej. Mam na 
myśli człowieka dwóch lub więcej kultur.” 22 

Pogranicze 
polsko –
białoruskie 

- teren położony wzdłuż granicy polsko-
białoruskiej, swym zasięgiem obejmujący 
wschodnią część województwa podlaskiego i 
północno-wschodnią część województwa 
lubelskiego (po stronie polskiej) oraz 
zachodnią część obwodu grodzieńskiego i 
brzeskiego (po stronie białoruskiej) 

 

Socmodernizm - określenie powstałe ze złożenia słów: 
socjalistyczny i modernizm. Służy opisaniu 
zjawiska w architekturze mieszkaniowej, 
które pojawiło się na terenie Polski i Białorusi 
w latach 60. XX w., wraz z 
upowszechnieniem się idei 
prefabrykowanego budownictwa 
wielkopłytowego. Obiekty powstające w tej 
technologii wykonywane były często z 
elementów o niskiej jakości, niedbale, bez 
przywiązywania większej wagi do wyrazu 
architektonicznego zarówno samego 
budynku, jak i jego bezpośredniego 
otoczenia. Pojawienie się 
uprzemysłowionych metod produkcji 
elementów wielkopłytowych doprowadziło w 
dużym stopniu do uniformizacji 
wielorodzinnej architektury mieszkaniowej.  

- „bieda modernizm”, modernizm II gatunku” 23 

Tradycja  
 

- przekazywane z pokolenia na pokolenie 
treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, 
wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, 
normy postępowania), które dana 
zbiorowość wyróżnia z całokształtu 
dziedzictwa kulturowego jako szczególnie 
ważne i warte zachowania obecnie i w 
przyszłości. Oznacza również proces 
przekazywania tych treści w danej 
zbiorowości. 

„ […] jest historyczną świadomością osiągnięć 
człowieka, stanowi ona źródło norm i wzorów, 
jest też probierzem działania, kształtowania i 
myślenia. Tradycja staje się także czynnikiem 
wiążącym grupy społeczne, od najmniejszych, 
takich jak rodzina, w której pamięć o 
przodkach, ich zasługach i osobowości stanowi 
nierzadko, szczególnie dzisiaj, najsilniejszy 
czynnik spajający członków kolejnych pokoleń 
– aż po wielkie wspólnoty narodowe, których 
pamięć odwołuje się do wydarzeń, bohaterów i 
pamiątek legitymujących i uzasadniających 
poczucie więzi wewnątrz grupy, a odrębności 
wobec tych, którzy do niej nie należą.”24  

 
Tab. 1 Podstawowe pojęcia wiążące się z tematem pracy 

                                                                                                                                                     
22 Pogranicze. Studia społeczne. Zarys problematyki. Pogranicze. Studia społeczne. Tom I pod redakcją Andrzeja 

Sadowskiego, Wydawnictwo UwB, Białystok 1992. 
23 Włodarczyk J. - Mieszkanie polskiego modernizmu. Próba oceny. [w.] Budownictwo Mieszkaniowe w Krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji, Białystok 1997, s.194. 

24 Białostocki J. - Tradycja i innowacja. [w.]  Refleksje i syntezy. Ze świata sztuki. Cykl drugi. Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1987. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Granica_pa%C5%84stwowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
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Rozdział 6. TYPOWE FORMY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA TERENIE 
BIAŁEGOSTOKU I GRODNA W OKRESIE OD II POŁOWY XVIII WIEKU DO 
LAT 80. XX WIEKU 
 
 

6.1. Białystok 

 
6.1.1. Wiek XVIII  
 

Studiując najstarsze zachowane materiały źródłowe, należy szczególną uwagę 

zwrócić na Inwentarz dóbr Jana Klemensa Branickiego z 1771 roku, jak również  

na dwa plany miasta: „Plan du chateau et de la ville de Białystok avec ses environs” 

(Plan pałacu i miasta Białystok wraz z okolicami) 25 z ok. 1750 r. oraz późniejszy Plan 

Bekera 26z 1799 r., przygotowany na zlecenie władz pruskich, chcących nabyć 

Białystok na rezydencję królewską. Pozwalają one jednoznacznie stwierdzić,  

że w II poł. XVIII w., a więc u zarania „miejskości” Białegostoku, dominującym typem 

zabudowy mieszkaniowej były  

- domy drewniane wzorowane na wiejskiej chałupie. Lokalizowano je głównie 

poza ścisłym śródmieściem na stosunkowo dużych parcelach, na których oprócz 

zabudowań gospodarczych mieściły się sady i ogrody. Stawiane tam obiekty były 

przeważnie kryte gontem, sytuowane kalenicą, bądź szczytem do ulicy. Duża ilość 

zieleni, jak też sam charakter występującej zabudowy decydowały o raczej wiejskim 

obliczu tych rejonów miasta. 

Zgoła odmienny wygląd przedstawiała dzielnica żydowska, skupiona wokół 

uliczek poza południową i zachodnią pierzeją Rynku, przy ulicy Suraskiej, Browarnej  

i aż pięciu uliczkach o nazwie Zatylna. Większa część domów była w złym lub nawet 

bardzo złym stanie technicznym. Były to budynki drewniane o trzech oknach, kryte 

dranicami, z kominem lepionym lub murowanym. Wewnątrz znajdowała się izba  

z jedną lub dwiema komorami. Co charakterystyczne, budynki lokowano niezwykle 

gęsto w dość chaotyczny sposób. 

Na wygląd centralnej części miasta decydujący wpływ miał jego handlowy 

charakter. Większość istniejących tam budynków mieszkalnych należała do kupców 

pochodzenia żydowskiego. Były to  

- domy drewniane sytuowane szczytowo ze ścianą frontową murowaną. 

Rozwiązanie to miało zapewnić estetyczny wygląd, a przede wszystkim chronić  

                                                   
25 Patrz – Mapa 1. 
26 Patrz – Mapa 2. 
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przed rozprzestrzenianiem się ognia. W pierzei północnej Rynku znajdowało się  

9 (pierwsze z nich pochodziły z początku lat 60. XVIII w. i powstały wedle tego samego 

planu), a w zachodniej i południowej odpowiednio 4 i 17 tego typu budynków. 

Wszystkie obiekty dostosowane były do pełnienia roli handlowej; największa izba  

od strony ulicy przeznaczona była na pomieszczenie sklepowe, a część mieszkalna 

znajdowała się w głębi i miała osobne wejście od strony podwórza. Dodatkowo niektóre 

domy wyposażone zostały w dobudowane drewniane kramy przy wejściu głównym.27 

O popularności drewna jako materiału budowlanego świadczy fakt, że w tej 

technologii stawiano nawet domy przeznaczone dla urzędników zatrudnianych  

przez ród Branickich. Rzecz jasna ich wielkość, bardziej skomplikowany układ 

przestrzenny wnętrza, a przede wszystkim wykończenie zewnętrzne odróżniały je  

od budynków mieszkalnych „zwykłych” obywateli miasta. Były to mianowicie  

- domy drewniane ze ścianami wykończonymi wyprawą tynkarską  
na półkoszkach. Na posesjach przy Rynku mieściły się dwa tego typu budynki 

skarbowe, tzn. należące do hetmana Branickiego, zamieszkiwane przez pozostających 

w jego służbie pułkowników. W okresie późniejszym ten sposób budowania  

(a w zasadzie wykończenia ścian zewnętrznych) rozpowszechnił się na tyle,  

że zaczęto go stosować również w domach mieszkalnych o dużo mniejszym prestiżu. 

Dom mieszkalny, w Inwentarzu nazywany rezydencją, sąsiadujący z opisanymi 

powyżej budynkami skarbowymi, miał z kolei ściany wykonane z muru pruskiego,  

a dach kryty dachówką. Tego typu obiekty znajdujemy również przy ulicy, która w chwili 

obecnej nosi imię Kilińskiego. Tuż obok dzisiejszego gmachu Biblioteki Wojewódzkiej 

(w roku 1771 znajdowała się tam murowana wozownia skarbowa) mieścił się „dom 

wielki, budowany pruskim murem”, 28 a zaraz za nim „[...] dom skarbowy z takiegoż 

muru, z dwoma lukarnami od ulicy i facjatką malowaną, zamieszkały przez tancerki. 

Oba obiekty już w trakcie budowy nazywano domem Puttiniego”. 29 

Technologia muru pruskiego szczególnie popularna była w I poł. XVIII w. 

Wiemy, że dom wzniesiony w tej właśnie konstrukcji stał pierwotnie w miejscu,  

gdzie ulica Wasilkowska (obecnie Sienkiewicza) wpadała na Rynek. Pod koniec lat 60. 

XVIII w. na jego miejscu postawiono  

- kamienicę murowaną (w chwili obecnej w budynku tym mieści się restauracja 

„Astoria”). Kolejna kamienica murowana mieściła się naprzeciwko kościoła,  

                                                   
27 Sztachelska-Kokoszka A. - Kwadrat Rynku jako centrum handlowe Białegostoku w XVIIIw. [w.] Białostocczyzna nr 

3/90, s.1, 2. 
28 Sztachelska-Kokoszka A. - Ulica z Rynku do pałacu idąca. [w.] Białostocczyzna nr 4/88, s.12. 
29 Ibidem, s. 12. 



CZĘŚĆ DRUGA – historia 
35 

 
za istniejącym po dziś dzień klasztorem panien miłosierdzia. Był to dwupiętrowy, 

murowany gmach o sześciu kominach. 30  

Jak widać na przykładzie wyżej wymienionych obiektów, w XVIII w. drewno było 

podstawowym budulcem służącym do wznoszenia domów mieszkalnych. Jego 

powszechne użycie wiązało się nie tylko z łatwą dostępnością tego materiału,  

ale również z utrwaloną tradycją lokalną zamieszkiwania w domu drewnianym. 

Tradycja ta przetrwała aż do I poł. XX w. i co ciekawsze, przez cały ten okres 

spotykamy w zasadzie wszystkie typy opisywanych obiektów: domy całkowicie 

drewniane, domy ze szczytem murowanym, domy drewniane tynkowane.  

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Wiek XIX i początek wieku XX 
 

Wraz ze zmianami politycznymi, jakie przyniósł przełom XVIII i XIX wieku, 31 

przeobrażeniu zaczyna ulegać architektura Białegostoku. W I połowie stulecia stylem 

dominującym był neoklasycyzm, w którym wznoszono najważniejsze obiekty 

użyteczności publicznej i nieliczne jeszcze kamienice mieszczańskie. Dopiero  

                                                   
30 Ibidem, s. 12. 
31 26 stycznia 1796 r. zakończył się okres historii Białegostoku jako miasta rezydencjonalnego. W dniu tym rządy  

w mieście przejęły władze pruskie, ustanawiając miasto centralnym ośrodkiem departamentu białostockiego Nowych 
Prus Wschodnich (Neu Ost-Preussen). W roku 1807, na mocy traktatu tylżyckiego, miasto po raz kolejny zmieniło 
swą przynależność państwową. Od tego czasu Białystok miał być stolicą obwodu białostockiego wchodzącego  
w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Ten stan rzeczy trwał aż do roku 1842, kiedy to obwód białostocki został 
zlikwidowany i na prawie 80 lat włączony do guberni grodzieńskiej.  

Fot. 1. Barokowa zabudowa centralnej części miasta z II poł. XVIII w. Z prawej strony zdjęcia – rynek  
z ratuszem. Obudowę rynku tworzą sytuowane szczytowo domy murowane oraz domy drewniane  
z murowaną ścianą frontową. Na zapleczach pierzei rynkowych stoją mniej reprezentacyjne domy 
drewniane. Zdjęcie z makiety przedstawiającej Białystok w II poł. XVIII w. Makieta eksponowana jest  
w siedzibie Muzeum Historycznego w Białymstoku.  
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w II poł. XIX w., a szczególnie w ostatniej jego ćwierci, białostoccy budowniczowie 

ostatecznie odchodzą od form klasycystycznych na rzecz eklektyzmu i historyzmu  

w wersji neostylowej. Najbardziej popularnym był neorenesans odwołujący się  

do wzorców włoskich. 32 Reprezentacyjne kamienice mieszczańskie i miejskie pałace 

fabrykantów, wzniesione w tym właśnie stylu, grupowały się wzdłuż najważniejszych 

ulic miasta – Mikołajewskiej (obecnie Sienkiewicza) i Aleksandrowskiej (obecnie 

Warszawska). Niestety, próżno się tu doszukiwać jakichkolwiek cech,  

które wskazywałyby na lokalny charakter architektury. Ich autorzy posiłkowali się 

bowiem ogólnie znanymi projektami wzorcowymi, publikowanymi w fachowych 

pismach architektonicznych. 33 

Rzecz jasna równolegle w architekturze mieszkaniowej Białegostoku wciąż 

istniał dom drewniany. 34  

- domy drewniane parterowe – najczęściej były to niewielkie, jednotraktowe 

budynki, wznoszone w konstrukcji zrębowej z węgłowaniem na rybi ogon. Wejście 

główne znajdowało się zazwyczaj na osi poprzecznej, której przedłużenie stanowił 

ganek. Wysokość budynków nie przekraczała zazwyczaj jednej kondygnacji, co wraz  

z poddaszem dawało średnio 6,5 metra. Charakterystyczną cechą tego typu zabudowy 

był skromny detal architektoniczny, który ograniczał się do zdobień węgłów, opasek 

okiennych i desek podokapowych. [Fot. 2., 3.] 

 

     

 

 

 

                                                   
32 Dolistowska M. - Style historyczne w architekturze Białegostoku w 2 poł. XIX w. – pocz. XX w. Zarys problematyki. 

s.8. 
33 Ibidem, s.8. 
34 W latach 1799 – 1835 liczba domów murowanych wzrosła trzykrotnie, z tym że w każdym z domów mieszkało 

przeciętnie już nie 7, lecz 15 osób. W roku 1835 Białystok liczył 611 domów, w tym 67 murowanych, w 1845 r. 708 
domów, z czego około 150 murowanych, a w 1857 r. 780 domów, wśród nich 174 murowanych.  

Fot. 2. Drewniany dom mieszkalny,  
ul. Koszykowa 20. Lata 30. XX w. 

Fot. 3. Drewniane domy mieszkalne przy ul. 
Starobojarskiej. Zdjęcie z rok 1910. 
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- domy drewniane czynszowe – budynki 2- lub 3-kondygnacyjne,  

o korytarzowym układzie wnętrz, nawiązujące w swym rozplanowaniu do podobnych 

obiektów murowanych. Powstawały głównie na przełomie XIX i XX w. – w okresie 

największego zapotrzebowania na lokale mieszkalne. Ich wystrój zewnętrzny był 

powtórzeniem, niekiedy rozwinięciem rozwiązań stosowanych w drewnianych 

budynkach parterowych. [Fot. 4., 5.] 

    
 
 

- drewniana zabudowa o charakterze reprezentacyjnym i willowym 

nawiązująca do drewnianej architektury rosyjskiej końca XIX wieku. Do nielicznych 

zachowanych przykładów tego typu architektury należy willa generała Mikołaja  

von Driesena przy ul. Świętojańskiej 17 [Fot. 6., 7.]. Obiekty wznoszone w tym stylu 

charakteryzowały się wyjątkową malowniczością formy. Uzyskiwano ją dzięki 

rozczłonkowaniu bryły uskokami i ryzalitami, dachom o połaciach znacznie 

wychodzących poza lico budynku i ażurowej ornamentyce wypełniającej szczyty 

budynku. 

     
 Fot. 7. Willa generała Mikołaja von Driesena, ul. Świętojańska 17 

– przykład zabudowy drewnianej o charakterze willowym. Ok. 
1890r. 

Fot. 6. Willa generała Mikołaja von 
Driesena, ul. Świętojańska 17.  
Ok. 1890r.  

Fot. 4. Drewniany dom mieszkalny,  
ul. Złota 9. Lata 30. XX w. 

Fot. 5. Po lewej - drewniany dom mieszkalny, 
ul. Młynowa 32. Lata 30. XX w. 
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Najciekawszym zjawiskiem tego okresu wydają się jednak  

- budynki  licowane cegłą, które pojawiły się w Białymstoku w połowie XIX 

wieku. W roku 1831, kiedy to władze carskie wprowadziły barierę celną pomiędzy 

Królestwem Polskim a Rosją, w Białymstoku swoje zakłady włókiennicze ulokowali 

przemysłowcy z Łodzi i Zgierza. Równolegle z procesem industrializacji miasta 

upowszechniła się – jako materiał budowlany – cegła. Początkowo przy jej użyciu 

wznoszono jedynie fabryki i obiekty użyteczności publicznej (głównie obiekty 

wojskowe). Ich styl, charakteryzujący się surowością i prostotą formy, mieścił się  

w szerokim nurcie dziewiętnastowiecznej architektury utylitarnej, nie wykazując 

jakichkolwiek cech indywidualnych. 

Z czasem cegłę zaczęto stosować w obiektach mieszkalnych: kamienicach 

mieszczańskich, kamienicach czynszowych [Fot. 8., 9.] i małych domach wolno 

stojących [Fot. 10., 11.]. Wraz z doskonaleniem sztuki budowania, komplikacji  

i urozmaiceniu ulegały zarówno formy wznoszonych obiektów jak i stosowany detal. 

Stopniowo zaczęto też odchodzić od jednobarwnych fasad na rzecz łączenia dwóch 

rodzajów licówki: czerwonej i żółtej. Co ciekawsze, ta nowa stylistyka, która rodowód 

swój wywodzi od bezstylowej architektury utylitarnej, w ciągu kilku następnych 

dziesięcioleci wytworzyła własną interpretację zarówno obowiązujących w XIX wieku 

stylów historycznych, jak również secesji i modernizmu początku XX stulecia. 

 

     
 

 

 

 

Fot. 8. Dom mieszkalny przy ul. Mazowieckiej 33. Budynek 
pochodzi z końca XIX w., wyburzony został na początku 
bieżącego stulecia.  

Fot. 9. Dom mieszkalny  
przy ul. Sobieskiego 5. Detal 
narożnika. Koniec XIX w. 
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Pod koniec omawianego okresu budynki licowane czerwoną i żółtą cegłą 

obejmowały całe spektrum funkcji i form, stanowiąc ważny element miejskiego pejzażu. 

Upowszechnienie się tego sposobu budowania wiązało się nie tylko z łatwą 

dostępnością i trwałością budulca, ale również z postępującą akceptacją samego stylu. 

Mimo że pojawił się on wraz z carskim zaborcą, a więc do pewnego stopnia został 

narzucony, wystarczyło kilka dziesięcioleci, aby został uznany za „swój”, stając się 

przez to częścią tradycji lokalnej. 35 
 

6.1.3. Dwudziestolecie międzywojenne 
 

W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości Białystok prezentował się 

mało „efektownie”. Wiele budynków, nawet tych w centrum miasta, nosiło na sobie 

ślady po niedawno zakończonej wojnie i pobycie w mieście oddziałów wojskowych. 

Obszary typowo wiejskie, włączone w granice miasta po I wojnie światowej, jeszcze 

bardziej podkreślały ten specyficzny charakter. Budulcem, który wciąż „obowiązywał”, 

szczególnie w obszarach położonych poza ścisłym śródmieściem Białegostoku, było 

drewno, a forma powstających mieszkalnych domów w zasadzie nie ulegała większym 

zmianom od XIX w. Zapewne z tego względu Białystok określano mianem „wielkiej wsi” 

– według planu z 1937 roku aż 70% powierzchni miasta zajmowała niska zabudowa  

o wybitnie ruralistycznych cechach.  

                                                   
35 Niektórzy z badaczy historii Białegostoku przywołują fakt „obcego” pochodzenia, jako argument za wykluczeniem 

tychże obiektów z grona tradycyjnej architektury lokalnej.  
 

Fot. 10. Dom mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 22  
z bogato zdobionym szczytem. Początek XX w.  

Fot. 11. Dom mieszkalny 
przy ul. Staszica 10 – detal 
narożnika. Początek XX w. 
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Pomimo bezspornej dominacji obiektów neostylowych, do architektury 

Białegostoku okresu międzywojennego coraz śmielej przenikały nowe prądy 

stylistyczne. Po secesji, która w krajobrazie ulic pojawiła się już na początku XX w.,  

do miasta zawitał modernizm. Warto tu wspomnieć chociażby o willi przy ul. Złotej 6 

[Fot. 12.], kamienicy mieszkalnej przy ulicy Ogrodowej 2 [Fot. 13.], czy domach  

przy ulicy Akademickiej.  
 

     
 

 

 

 

Równie ciekawym, bo nowym zjawiskiem w krajobrazie Białegostoku, była 

kolonia mieszkaniowa dla urzędników państwowych przy ulicy Świętojańskiej [Fot. 14., 

15.]. Architektura zespołu, choć zróżnicowana, utrzymana była w stylu tzw. rodzimego 

historyzmu i stylu dworkowego. 36 Ten sposób projektowania zdobył największą 

popularność tuż po wojnie w latach dwudziestych. Złożyło się na to kilka czynników.  

Po odzyskaniu niepodległości Polacy starali się na nowo odnaleźć swoją tożsamość, 

czego przejawem w architekturze był właśnie styl dworkowy. Była to kolejna próba 

stworzenia tzw. stylu narodowego, tym bliższa gustom społecznym, że dwór 

szlachecki, szczególnie w czasach zaborów, zawsze kojarzył się z polskością. 

Powstanie tego typu obiektów właśnie w Białymstoku miało szczególną wymowę,  

gdyż miasto w okresie zaborów leżało w granicach cesarskiej Rosji. Głównym terenem 

„ekspansji” stylu dworkowego były Kresy Wschodnie, gdzie wedle  tego wzorca 

budowano obiekty dla urzędników państwowych oraz Korpusu Ochrony Pogranicza. 

Była to akcja przemyślana i zakrojona na szeroką skalę, mająca za zadanie 

ugruntowanie polskości na tych terenach. 

                                                   
36 Dolistowska M. - Zespół budynków rządowych w Białymstoku. Projekty (1925-1928) a realizacja. [w.] Białostocczyzna 

3/94, s. 65 

Fot. 12. Willa przy ul. Złotej 6 - jeden  
z ciekawszych przykładów architektury 
modernistycznej z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. 1928r.  

Fot. 13. Kamienica mieszkalna przy  
ul. Ogrodowej 2. 1930-1931r.  
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Realizacje w stylu modernistycznym i dworkowym były jednostkowe, a moc ich 

oddziaływania na tyle słaba, że nie wpłynęły w znaczący sposób na ogólny charakter 

architektury miasta. Takiego wpływu nie można przynajmniej stwierdzić w przypadku 

architektury mieszkaniowej.  

 

6.1.4. Socrealizm 
 

Bezpośrednio po II wojnie światowej diametralnej zmianie uległy kryteria  

i zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej. Układ urbanistyczny osiedli 

zbudowanych w tym okresie tworzyły kwartały zabudowy ograniczone ulicami  

o charakterze zadrzewionych alei. Skala budynków, ich forma oraz rozwiązania 

funkcjonalne nawiązywały do tradycji wyniesionej jeszcze z budownictwa okresu  

20-lecia międzywojennego. Zasadniczą nowością była przede wszystkim zamiana 

dotychczasowej struktury „działkowo-kamienicowej” na tworzywo „bezdziałkowo-

blokowe”. 37 Wolnostojący blok, stosowany w sposób obrzeżny lub w układzie 

osiedlowym, a jednocześnie podporządkowany układom ulic i placów, stał się więc 

podstawowym elementem zabudowy. [Fot. 16., 17.] 

 

                                                   
37 Böhm A. - Koncepcja sieci synergicznej dla rekompozycji krajobrazu osiedla blokowego. Teka Komisji Urbanistyki i 

Architektury, W. Xxi, 1987, s.94. 

Fot. 14. Kolonia mieszkaniowa dla urzędników 
państwowych, ul. Świętojańska 20. Realizacja 
1925 – 1928r. 

Fot. 15. Kolonia mieszkaniowa dla urzędników 
państwowych, ul. Świętojańska 22. Realizacja 
1925 – 1928r. 
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Tendencje te wywarły wpływ na proces kształtowania się nowej zabudowy 

mieszkaniowej końca lat 40. i początku lat 50. W zburzonym w 80% śródmieściu 

Białegostoku powstały zwarte pierzeje III- i IV-kondygnacyjnych kamienic, najczęściej  

z usługami w parterach, sytuowanych kalenicowo w stosunku do ulicy, z funkcją 

mieszkaniową dostępną od strony wnętrz kwartałów. Wnętrza te projektowano  

w sposób skromny, ba, ascetyczny nawet. Cały nacisk położono na wystrój i formę 

fasady zewnętrznej. Jej monumentalny charakter podkreślały boniowania parteru, 

pilastry, wydatne gzymsy wieńczące i międzykondygnacyjne oraz stylizowane attyki. 

Zgodnie z tym zasadami powstała większość zabudowy mieszkaniowej w centrum 

miasta w rejonie ulic Lipowej [Fot. 18., 19.], Malmeda, Białówny, Sienkiewicza  

i Liniarskiego. W chwili obecnej obszar ten uważany jest przez mieszkańców za swego 

rodzaju namiastką miejskiej „starówki” i, co ciekawsze, niewiele osób zdaje sobie 

sprawę, że budynki uznawane przez nich za dużo starsze mają dopiero pół wieku.  
 

    
 

 

Fot.16.  Kamienica mieszkalna przy  
ul. Częstochowskiej. Boniowany cokół i 
narożniki, wydatne gzymsy, wielospadowy dach 
– socrealizm wzorowany na stylach 
historycznych. Koniec lat 50. XX w. 

Fot. 17. Kamienica mieszkalna  
przy Alei J. Piłsudskiego. Początek lat 60. XX w. 
(Zdjęcie z końca lat 70. XX w. ) 

Fot. 18., 19. - 26Kamienica mieszkalna przy Rynku Kościuszki. Socrealizm z elementami 
stylizowanego sgraffito Lata 50. XX w. 
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6.1.5. Funkcjonalizm 
 

Od końca lat 50. układy urbanistyczne osiedlowej zabudowy mieszkaniowa 

zaczynają zdecydowanie ewoluować w stronę bardziej swobodnych schematów 

kompozycyjnych. Budynki, w przeważającej części o układzie funkcjonalnym 

klatkowym lub korytarzowym, sytuowane były wciąż na kanwie ulic, uzupełniając, bądź 

też tworząc coraz mniej zwarte pierzeje. Pomimo coraz wyraźniejszych cech 

formalnych i estetycznych charakterystycznych dla modernizmu (pozbawienie 

charakterystycznego socrealistycznego detalu nawiązującego do stylów 

historycznych), wciąż obowiązywała zasada zróżnicowania elewacji frontowych  

i tylnych. Zgodnie z przedstawionymi powyżej założeniami, do początku lat 60. 

zrealizowano obudowę placu przy kościele św. Rocha, obudowę trasy przelotowej W-Z 

(obecnie Aleja J. Piłsudskiego) [Fot. 20., 21.] oraz północną pierzeję ul. Pałacowej.  

 

       
 

 

 

W ramach tego samego nurtu stylistycznego, przy jednocześnie coraz bardziej 

odczuwalnej potrzebie oszczędności w procesie realizacji obiektów mieszkaniowych, 

zrodziła się nowa tendencja odwołująca się do modernistycznych haseł lat 20. 

Kompozycje budynków tworzyły układy „linijkowe” lub „grzebieniowe”, a jedynym 

nawiązaniem do ulicy była ewentualna równoległość, bądź prostopadłość budynków. 

Tego typu zabudowa powstała na terenie osiedla Przydworcowe, Tysiąclecia, wzdłuż 

ulicy Skłodowskiej i po północnej stronie Alei J. Piłsudskiego. Forma zrealizowanych 

wówczas obiektów całkowicie pozbawiona została detalu architektonicznego,  

co nadało jej oschły, mocno zuniformizowany charakter. 

 

 

Fot. 20.  Budynek mieszkalny przy  
Al. J. Piłsudskiego. Początek lat 60. XX w. 

Fot. 21. Budynki mieszkalne  
przy Al. J. Piłsudskiego. Początek lat 60. XX w. 
(Zdjęcie z końca lat 70 XX w.) 
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6.1.6. Socmodernizm 
 

Lata 70. podtrzymały dotychczasowe tendencje w kształtowaniu przestrzennym 

nowych zespołów mieszkaniowych. Jednocześnie stały się okresem intensywnego 

wdrażania technologii wielkopłytowej, która wkrótce zdominowała wielorodzinne 

budownictwo mieszkaniowe.  

Białystok w zasadzie nie wyszedł poza schemat banalnego bloku-pudełka, 

którego jedynym indywidualnym (a i to nie zawsze) detalem były podpory płyt 

balkonowych, czy wiatrołapy klatek schodowych. Początkowo skala inwestycji 

realizowanych w technologii wielkopłytowej była stosunkowo niewielka. Prowadziło to 

do sytuacji niemal kuriozalnych, gdy u stóp nowych, wysokich budynków, które 

wówczas zdawały się być ucieleśnieniem dobrobytu i luksusu, wciąż można było 

spotkać jakby przycupnięte niewielkie drewniane domki i chatki, sklecone na prędce  

i byle jak chlewiki i gołębniki. O Białymstoku pisano wówczas, że „wielkie miasto […]  

na wsi i wsią stoi”. 38 W stwierdzeniu tym, może nieco krzywdzącym,  

lecz równocześnie pełnym jakiegoś ciepła, było jednak sporo racji.  

W technologii OWT powstały dwa chyba najbardziej charakterystyczne dla tego 

okresu osiedla: 

Osiedle Piasta to założenie urbanistyczne o dużej, jak na białostockie warunki, 

skali. Obszar 60 ha zamieszkuje obecnie ok. 22 tys. mieszkańców. Budowa osiedla 

rozpoczęta została w roku 1968 i w ciągu 12 lat powstało 90% planowanych obiektów. 

Wszystkie w technologii OWT-67. Jest to więc twór wielkości małego miasta, lecz nie 

posiadający struktur dla takowego miasta charakterystycznych. Przeważa tu głównie  

V-kondygnacyjna zabudowa w układzie grzebieniowym z dużymi przestrzeniami 

śródblokowymi. [Fot. 22.] Zdaniem mieszkańców struktura programowo-funkcjonalna 

osiedla nie jest wystarczająca. 39 Brakuje głównie niewielkich sklepów spożywczych 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych. Wiele do życzenia 

pozostawia również zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych.  

 

                                                   
38 Dobroński A. - Białystok – Historia miasta. Zarząd Miasta Białegostoku, Białystok 2001, 
39 Por. Asanowicz K. - Białostockie osiedla mieszkaniowe w ocenie ich mieszkańców. [w:] Współczesna architektura 

mieszkaniowa, II Konferencja Mieszkaniowa, Mieszkanie XXI wieku, Augustów 26, 27, 28 maja 1999, Fundacja 
Ekonomistów i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, Białystok 1999, s. 189-195. 
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Osiedle Piaski powstawało etapami począwszy od roku 1974, aż do połowy lat 

80-tych. Przez długi czas uznawane było za osiedle modelowe. Decydowały o tym 

zarówno położenie w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta, kompozycja 

przestrzenna wychodząca poza sztywne ramy urbanistyki modernistycznej, jak również 

dbałość o elementy małej architektury i bezkolizyjne rozwiązanie komunikacji wewnątrz 

samego osiedla. Jednakże pomimo prób (przynajmniej formalnych) stworzenia 

przyjaznych mieszkańcom półpublicznych dziedzińców, już sama skala obiektów, które 

je obudowywały (XI-kondygnacyjne bloki o długości do 150m) nie dawała szansy na 

odnalezienie się w nich przeciętnego człowieka. [Fot. 23.] Z czasem też nastąpiła 

powolna degradacja zarówno substancji mieszkaniowej, jak i przestrzeni 

międzyblokowych. Rozpoczął się proces migracji mieszkańców do innych dzielnic. 

Jeszcze na początku lat 90. osiedle liczyło 5400 mieszkańców. W chwili obecnej jest 

ich już zaledwie 4700. Cena mieszkań na osiedlu Piaski jest jedną z najniższych w 

mieście. Pomimo tego nie cieszą się one zbyt dużym zainteresowaniem. 

 

 

Fot. 22. Osiedle Piasta. Zdjęcie wykonane w 1980r. Na pierwszym planie zabudowa w stylu 
socrealistycznym z lat 60. W tle – bloki z „wielkiej płyty”.  

Fot. 23. Osiedle Piaski zbudowane w II poł. lat 70. XX w. Na pierwszym planie tradycyjne domy 
drewniane kryte dachówką . Zdjęcie pochodzi z początku lat 80. XX w.  
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Wielka płyta przez prawie 20 lat była podstawowym tworzywem w procesie 

kształtowania osiedli mieszkaniowych w Polsce. To z pewności temat na osobną 

dysertację. Być może z czasem zmieni się zdecydowanie negatywne podejście do tego 

zjawiska, jednak w tym miejscu warto jest zacytować wiersz Mirona Białoszewskiego 

„Odmiatanie panoramy patrzeniami na trzy widoki między dwoma zasłaniaczami”,  

który doskonale oddaje „mechaniczny” charakter tej architektury: 

„Mokotów 
blok 
Siekierki 
blok 
lotnisko 
blok 
Siekierki 
blok 
Mok o” 40 

 

  

 

                                                   
40 Białoszewski M. - Odmiatanie panoramy patrzeniami na trzy widoki między dwoma zasłaniaczami.  

[w:] http://www.miron.art.pl/  
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6.2. Grodno 

 
6.2.1. Wiek XVIII 

W krajobrazie Grodna I poł. XVIII w. dominowały  

- domy drewniane wywodzące się w prostej linii od wiejskiej chaty.  

[Fot. 24., 25.] Z pierwowzoru zachowały zwarty, prostokątny (często zbliżony  

do kwadratu) plan i formę samej bryły. Rzemieślnicy oferowali wręcz gotowe budynki, 

które po uprzednim rozłożeniu i przetransportowaniu na właściwą parcelę, były 

ponownie składane. Zwyczaj ten doprowadził do swoistej „typizacji”, a co za tym idzie 

również do pewnego stopnia ujednolicenia nowo powstających domów mieszkalnych.  

W związku z ograniczeniami i prawami, jakie obowiązywały przy budowaniu 

domów w mieście, modyfikacji uległ rozkład funkcjonalny i samo usytuowanie obiektu 

na działce. Budynki stawiane były najczęściej szczytem do ulicy w bardziej zwartym  

i uporządkowanym szyku. W rzucie poziomym można wyodrębnić część 

reprezentacyjną (lub służącą do pracy) znajdującą się od strony frontowej i część 

mieszkalną od strony ogrodu. Rzecz jasna reguły te były tym mniej przestrzegane, im 

dalej od centrum miasta i im uboższa była grupa społeczna zamieszkująca dany 

rejon.41 

     
 

 

Bardziej reprezentacyjny charakter miały 

- domy drewniane z podcieniem położone w południowej części pierzei 

zachodniej rynku i prawdopodobnie wzdłuż arterii równoleżnikowej wpadającej  

na rynek niemal w jego połowie. [Fot. 26.] W przeważającej części zamieszkiwali je 

kupcy i rzemieślnicy. Ten typ budowania swój rodowód wywodził również z tradycji 

wiejskiej tych terenów.  

                                                   
41 Por. Чантурыя Ю. – История aрхитэктуры Белоруссии, Вышейша Школа, Минск 1985, s. 51-52 

 

Fot. 24. Domy drewniane.  Fot. 25. Dom drewniany 
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Rzut poziomy domu, podobnie, jak w opisanych wcześniej prostych domach 

drewnianych, pod względem funkcjonalnym można podzielić na dwie części: frontową 

mieszczącą sklep lub pracownię i część mieszkalną (najczęściej nieco większą) 

znajdującą się w głębi budynku, i posiadającą osobne wejście od strony ogrodu. 42 

Podcień stosowany w wiejskich chatach stanowił formę ozdobnego zadaszenia 

nad wejściem głównym do budynku. W swoim „miejskim” wydaniu podcień 

wykorzystywany był w nieco inny sposób, a co za tym idzie przyjmował też odmienną 

formę. W zależności od szerokości ulicy i wielkości samego domu jego głębokość 

wynosiła od 1,5 do 2 metrów. Zamiast tradycyjnego zadaszenia stosowano najczęściej 

formę dachu naczółkowego lub galerii podtrzymywanej przez belkę poziomą wspartą 

na dwóch lub czterech drewnianych słupach wzmocnionych dodatkowo ozdobnymi 

zastrzałami. Tego typu konstrukcja wejścia nadawała mu bardziej reprezentacyjny, 

wręcz monumentalny charakter, co z kolei miało świadczyć o zamożności właściciela  

i wysokiej jakości oferowanych przez niego wyrobów. W najbardziej dekoracyjnej 

odmianie zastrzały przybierały kształt zbliżony do łuków arkad i wraz ze specjalnie 

zdobionymi słupami tworzyły rodzaj galerii arkadowych naśladujących formy typowe 

dla bardziej monumentalnego budownictwa. 43 

Poza rolą czysto reprezentacyjną, podcień pełnił jeszcze jedną istotną funkcję: 

był mianowicie miejscem ekspozycji towarów i wyrobów rzemieślniczych oferowanych 

na sprzedaż. Chronił je przed opadami atmosferycznymi, a w dni słoneczne dawał miły 

cień. 

 
 

 

                                                   
42 Por. Чантурыя Ю. – История aрхитэктуры Белоруссии, Вышейша Школа, Минск 1985, s. 53 
43 Ibidem s. 54 

Fot. 26. Dom drewniany z podcieniem.  
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Forma domu z podcieniem rozwijała się mniej więcej do połowy wieku XVIII.  

W okresie późniejszym domy kupców i rzemieślników budowano już bez nich.  

Ich miejsce zajęły  

- domy z murowaną ścianą frontową stanowiącą swoisty parawan,  

za którym krył się właściwy, drewniany korpus budynku. Murowana ściana szczytowa 

dawała nie tylko estetyczny wygląd, lecz przede wszystkim była doskonałą zaporą 

przeciwogniową. Należy pamiętać, że w roku 1753 Grodno zostało dwukrotnie 

nawiedzone przez pożar. Zmiana sposobu budowania, przynajmniej w samym centrum 

miasta, była więc niejako koniecznością.  

Pojawienie się tego typu budynków mieszkalnych wiążę się przede wszystkim  

z działalnością podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza. W roku 1765 został 

on dzierżawcą ekonomii grodzieńskiej (zespołu dóbr stołowych monarchy) i sprawował 

tę funkcję przez 15 kolejnych lat. W okresie jego rządów szczególnie szybko rozwijał 

się rejon miasta zwany Horodnicą. Tu właśnie powstało nowe centrum Grodna  

z licznymi fabrykami, manufakturami, budynkami administracyjnymi, a w końcu też  

i domami mieszkalnymi dla rzemieślników i robotników.  

Przykładem ostatniego ze wspomnianych typów budynków jest kolonia domków 

zwanych „bośniackimi”, pierwotnie przeznaczonych dla pochodzących z Bośni 

funkcjonariuszy miejskiej milicji. Projektantem był wspomniany już wcześniej Johan 

Georg Mösner i, prawdopodobnie, jego uczniowie z bliżej nieznanej szkoły 

budownictwa mieszczącej się na Horodnicy. 44 Zespół składał się z 20 budynków  

(J. Jodkowski twierdzi, że było ich 22) 45 – po dziesięć z każdej strony ulicy 

Orzeszkowej, usytuowanych do niej murowanymi szczytami. Owe trójosiowe szczyty 

(każdy dom otrzymał nieco inny szczyt) były jedynie parawanem, za którym kryła się 

właściwa, wykonana z drewnianych bali bryła domu. Rozkład wnętrz poszczególnych 

obiektów był dość zróżnicowany, uzależniony prawdopodobnie od indywidualnych 

potrzeb mieszkańców. 46 

Do dnia dzisiejszego przetrwał tylko jeden z opisywanych domów. Nazywany 

jest „domkiem majstra” i mieści się przy ul. Orzeszkowej nr 37. Symetryczny trójosiowy 

fronton zdobi barokowe zwieńczenie zabezpieczone z wierzchu dachówką. Schowana 

z tyłu drewniana bryła budynku przykryta jest dwuspadowym dachem kryjącym 

użytkowe poddasze. Plan domu dostosowany jest do potrzeb mieszkającego tam 

rzemieślnika: na parterze od strony ulicy mieści się sień, z której przechodzi się  

                                                   
44 Szymański S. – Bośniacy w Grodnie końca XVIII wieku, Rocznik Białostocki, tom XV 1981, PWN, Warszawa 1981, s. 

163. 
45 Jodkowski J. – Grodno, Nakładem księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie, Wilno 1923, s. 25 
46 Всичеобшчая история aрхитэктуры в 12 томах - Архитэктура Белоруссии, pod redakcją Максымов П. Н., 
Стройиздат, Москва 1968, s. 513 
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do największej izby pełniącej rolę warsztatu; dodatkowe wejście boczne prowadzi  

do części mieszkalnej. W roku 1990 obiekt odrestaurowano zgodnie z projektem  

arch. arch. U. Borsukowa i W. Kalinina.  

 

      
 

 

Zespół „domków bośniackich” to jeden z najwcześniejszych przykładów 

wykorzystania projektu typowego w formowaniu zabudowy mieszkaniowej (po raz 

pierwszy „projekt typowy” zastosowany został na początku lat 60-tych XVIII wieku przy 

wznoszeniu domów rzemieślników wokół rynku w Postawach) 47. Ten sposób 

budowania dosyć szybko upowszechnił się, stając się wzorcem dla małomiasteczkowej 

architektury mieszkaniowej wschodnich kresów Rzeczypospolitej. 

Drewno, ze względu na stosunkowo łatwą dostępność i utrwaloną przez 

stulecia tradycję, było najczęściej wykorzystywanym materiałem budowlanym.  

W grupie niewielkich domów mieszkalnych  

– domy murowane były więc rzadziej spotykane. Jedynym bliżej znanym 

przykładem z tego okresu jest dom przy ul. Zamkowej. Datowany najprawdopodobniej 

na I poł. XVIII w. był własnością jednego z członków cechu rybaków; na pilastrze 

bocznym zachował się znak cechowy w kształcie ryby. 48 W układzie przestrzennym 

powtarzał się schemat znany z domów drewnianych: od strony ulicy mieścił się 

warsztat, bądź też sklep, a w głębi część mieszkalna składająca się z czterech izb: 

dwóch w przyziemiu i kolejnych dwóch na poddaszu. Bryła budynku w swojej prostej 

formie nawiązywała do tradycyjnych domów drewnianych. Sam wyraz elewacji,  

ze względu na zastosowany materiał, był już rzecz jasna odmienny. Ścianę frontową 

zdobiła bardzo oszczędna, wręcz lakoniczna dekoracja w postaci narożnych pilastrów. 

                                                   
47 Ibidem s. 512 
48 Гродно – Историчный очерк, praca zbiorowa pod redakcją Корыский З. Ю., Поломыя,  Минск 1964, s. 82 

 

Fot. 27. Dom „bośniacki”. Zdjęcie z początku XX w.  Fot. 28. Dom „bośniacki”. Stan obecny. 
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Jedynie wieńczący ją trójkątny przyczółek okolony został rozbudowanym gzymsem  

i przepruty oknami o różnej wielkości, które tworzyły symetryczną kompozycję.  

 

 
 

 

W domach mieszkalnych tego rodzaju dekoracja architektoniczno-plastyczna  

w postaci nisz, pilastrów i rzeźbiarskich reliefów występowała najczęściej właśnie  

na trójkątnym frontonie. Bardzo możliwe, że tradycja ta rozwinęła się inspirowana 

architekturą obiektów sakralnych i pałacowych XVI i XVII w., gdzie cała uwaga 

budowniczych skupiona była na możliwie najciekawszym uformowaniu szczytowych 

części obiektów. 

W drugiej poł. wieku XVIII pojawiły się pierwsze  

- dwu- i trzykondygnacyjne murowane domy mieszkalne budowane 

przeważnie dla osób wykonujących czynności służebne na rzecz dworu, bądź też 

piastujących mniej ważne stanowiska w administracji publicznej. Architekturę tej grupy 

obiektów, mimo iż zaczęły powstawać w końcowej fazie epoki baroku, cechowała 

prostota formy i powściągliwość w użyciu detalu. Ciekawym przykładem jest tu „Dom 

kupca Gausmana” 49, który nie jest obiektem wolnostojącym, lecz został 

wkomponowanym w miarę zwartą pierzeję ulicy. Takie usytuowanie domu miało 

znaczący wpływ na rzut i rozplanowanie samego wnętrza – projektant musiał odejść  

od powszechnie obowiązującej symetrii planu. Układ ten nie znalazł jednak swojego 

                                                   
49 Чантурыя Ю. – Архитэктурные памятники Гродно, Поломыя,  Минск 1985, s. 137 

Fot. 29. Dom „rybaka”. I poł. XVIII w. Zdjęcie z początku XX w.  
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odzwierciedlenia w kompozycji fasad budynku. W ich rozplanowaniu niezmiennie 

obowiązywała sztywna symetria z podkreśleniem głównej osi kompozycyjnej.  

Z większą pieczołowitością została potraktowana fasada główna, gdzie pilastry 

harmonijnie łączą cokół budynku z dachem.  

Do tej grupy obiektów zaliczyć też można dwukondygnacyjny dom mieszkalny 

tzw. „skarbowy” przy Nowym Zamku, „Dom ogrodnika”, czy „Szlachcicówkę”  

na Horodnicy. We wszystkich przypadkach rzuty obiektów charakteryzują się 

maksymalną prostotą i ściśle określonym, schematycznym rozkładem pomieszczeń. 

Symetrycznie kształtowane elewacje miały, rzecz jasna, niezwykle oszczędną 

dekorację sprowadzoną do narożnych pilastrów („Dom ogrodnika”), ozdobnych listew 

(„Szlachcicówka”), płycin i prostych gzymsów. Charakteru powagi, należnej 

sprawowanej funkcji, dodawał wysoki, czterospadowy dach pokryty ciemno-czerwoną 

dachówką typu holenderskiego doskonale komponujący się z bielą otynkowanych 

ścian. 50 

 

6.2.2. Wiek XIX i początek XX wieku 
W grudniu 1795 r. Grodno weszło w skład guberni słonimskiej Cesarstwa 

Rosyjskiego, a następnie guberni litewskiej (1797-1801). W roku 1801 utworzono 

gubernię grodzieńską, która miała przetrwać następne 120 lat (w 1842r. w jej obrębie 

znalazł się również Białystok). Wraz z awansem politycznym zmienia się też oblicze 

miasta – zaczyna ono przywdziewać klasycystyczną szatę miasta gubernialnego.  

U progu tej epoki miasto liczyło �p. 5 tys. Mieszkańców, żyjących w 1100 domach 

(tylko 10% z nich było murowanych). 51 Przez cały wiek XIX spotykamy więc opisane 

już wcześniej typy domów mieszkalnych: domy drewniane, domy drewniane  

z podcieniem, domy drewniane z murowaną ścianą frontową oraz parterowe i piętrowe 

domy murowane.  

W I połowie wieku XIX w historycznym centrum miasta zaczynają tymczasem 

dominować: 

- wille miejskie i kamienice mieszkalne wzorowane na rosyjskim 
klasycyzmie. 52 Przykłady tego typu zabudowy znajdziemy przy głównych ulicach: 

Zamkowej (budynek nr 16 – obecnie siedziba Towarzystwa Pedagogicznego)  

oraz Orzeszkowej (budynek nr 3 – tzw. Dom Maksymowicza).  

                                                   
50 Ibidem s. 137-138 
51 Kaczorowski Bartłomiej: Grodno: Historia i zabytki. Wydawnictwa Fundacji „Historia pro Futuro”, Warszawska Oficyna 

Wydawnicza „Gryf”, Warszawa 1991, s. 14 
52 Чантурыя Ю. – Архитэктурные памятники Гродно, Поломыя,  Минск 1985, s. 29 
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Po roku 1862, kiedy to przez Grodno przeprowadzono linię kolei żelaznej 

wiodącą z Warszawy przez Białystok, aż do Petersburga, następuje dalszy rozwój 

miasta. Wokół linii kolejowej powstały liczne fabryki i zakłady przemysłowe, a w ich 

sąsiedztwie zaczęły szybko wyrastać grupy domów mieszkalnych. Miasto rozwijało 

się głównie w kierunku wschodnim, chociaż w końcu wieku XIX zaczęło przybliżać 

się również w stronę Niemna. Na jego brzegu wyrosły budynki przemysłowe  

i magazyny.  

Gwałtowny rozwój miasta znalazł swoje odbicie w architekturze powstających 

budynków mieszkalnych. Klasycyzm z początków wieku, coraz silniej wypierany był 

przez:  

- style neohistoryczne (tzw. Domy lekarzy przy ul. Lenina),  

- eklektyzm (dom kupca Murawiewa przy Placu Sowieckim [Fot. 32.], budynki 

przy ul. Sowieckiej i Orzeszkowej),  

- secesję (kamienica przy ul. Telmana 13) [Fot. 33.]. 

 

Fot. 30. Budynek przy ul. Zamkowej 16.  
I poł. XIX w. 

Fot. 31. „Dom Maksymowicza” przy ul. Orzeszkowej 3.  
I poł. XIX w. 
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Nowe prądy w architekturze nie szły jednak w parze ze spójną myślą 

urbanistyczną. Zabudowa Grodna z tego okresu była raczej chaotyczna i rozwijała 

się swoim własnym, przez nikogo nie kontrolowanym torem. Przykładem może tu 

być zabudowa Placu Paradnego (Radzieckiego), która powstała po pożarze miasta 

w 1885 r. Poszczególne kamienice – np. dom kupca Murawjewa (obecnie biblioteka 

miejska), były raczej swoistą manifestacją bogactwa swoich właścicieli, nie tworząc 

przy tym czytelnych zespołów urbanistycznych.  

 
 

Fot. 34. Kamienica przy ul. Orzeszkowej 35A z elewacją 
licowaną cegłą. Początek XX wieku.   

Fot. 35. Kamienica  
przy ul. Orzeszkowej 35A.  

Fot. 32. Dom kupca Murawiewa przy Placu 
Sowieckim. Ok. 1908r.   

Fot. 33. Secesyjna kamienica 
przy ul. Telmana 13.  
Ok. 1913r.   
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6.2.3. Dwudziestolecie międzywojenne 
 

Odrodzona Rzeczpospolita dopiero w kwietniu 1919 r. ustanowiła swoją 

władzę nad Niemnem. Co prawda Grodno w niedługim czasie jeszcze raz musiało 

przeżywać okupację, tym razem radziecką (19 lipca – 25 września 1920 r.), jednak 

po zwycięskich bitwach warszawskiej i nadniemeńskiej, Grodzieńszczyzna powróciła 

w granice Polski, wchodząc w skład nowego województwa białostockiego. Samo 

miasto z pewnością straciło dużo na znaczeniu politycznym i administracyjnym na 

rzecz sąsiedniego Białegostoku.  

W latach 20-tych i 30-tych rozwijało się głównie budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne. Największe grupy nowych domów mieszkalnych znajdowały się  

w północnej części miasta za rzeką Horodniczanką. Były to przede wszystkim 

wolnostojące domy, usytuowane wśród zieleni na dużych działkach. 53 Spora część  

z nich zbudowana została w stylu modernistycznym. Przykładem może tu być dom 

przy ulicy Gorkiego 2 [Fot. 36.], czy dom przy ulicy Ceglanej.  

 

     
 

 

 

W okresie międzywojennym dużą wagę przywiązywano do wyglądu samego 

miasta. Większość chodników w śródmiejskich rejonach Grodna zyskała 

nawierzchnię z kamiennych lub betonowych płyt, na ulicach pojawiły się kwietniki,  

a ściany domów jednorodzinnych chętnie przyozdabiano winoroślą.  

 
 
 

                                                   
53 Гродно – Историчный очерк, praca zbiorowa pod redakcją Корыский З. Ю., Поломыя,  Минск 1964, s. 104 

 

Fot. 36. Dom przy ul. Gorkiego 2. Zburzony  
w 2005 r. Lata 30. XX wieku. 

Fot. 37. Budynek mieszkalny przy ul. 1-go Maja. 
Lata 30. XX wieku. 
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6.2.4. Socrealizm 

 

Jednym z podstawowych działań podjętych w pierwszych latach po II wojnie 

było stworzenia nowego planu urbanistycznego dla Grodna. Zgodnie z przyjętymi  

w nim założeniami, centralną część miasta miał wyznaczać kwadrat Placu 

Sowieckiego, czyli historyczny Stary Rynek. Południowa pierzeja placu, w której  

do wybuchu II wojny światowej mieścił się pałac Radziwiłłów, została ostatecznie 

zniesiona w celu stworzenia otwarcia widokowego na Niemen. Powstała w ten sposób 

wolna przestrzeń uzyskała rangę miejskiego bulwaru wysadzanego drzewami, 

łączącego przestrzeń placu z nadbrzeżem rzeki. Rangę miejsca podkreślał 

monumentalny szereg socrealistycznych kamienic [Fot. 38.], które stworzyły zwarte 

pierzeje ulic Mostowej i Krupskiej. Budynki powstały według projektów typowych, 

inspirowanych akademickim klasycyzmem. 54 

 

 
 

 

 

Zgodnie z socrealistyczną doktryną zagadnienia związane z budową nowego 

ustroju miały być przedstawiane w sposób realistyczny i bardzo dosłowny. Tak miała 

wyglądać socjalistyczna treść. Pojęcie narodowej formy miało z kolei oznaczać 

zindywidualizowanie sposobu przekazu treści socjalistycznych w odniesieniu  

do poszczególnych narodów, znalezieniu charakterystycznego dla tradycji danego 

                                                   
54 T. Barucki tak opisuje ten okres: „Druga wojna światowa przyniosła poważne zniszczenia kraju (209 miast i 9200 wsi).  

W związku z tym tworzono kolejne nowe plany zagospodarowania miast […], w których wykorzystywano 60% 
projektów typowych. Dominował w nich nurt socrealizmu, faworyzujący formy antyku oraz transponujący w nich 
zdobnictwo sztuki ludowej.” [w:] Barucki T. – Białoruś, Architekt nr2-3/2002, s.42 

 

Fot. 38. Obudowa Placu Sowieckiego. Kamienice mieszkalne w stylu socrealistycznym inspirowanym 
akademickim klasycyzmem. Lata 50. XX wieku.  
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kraju stylu, w celu wykorzystania go jako nośnika nowych idei. W architekturze 

zazwyczaj narodową formę oznaczało nawiązywanie do sztuki ludowej poprzez 

stosowanie elementów folklorystycznych, bądź do stylów tzw. postępowych okresów 

historycznych, za jakie uważano renesans (humanizm), a zwłaszcza klasycyzm 

(oświecenie), głównie w wydaniu akademickim. Stąd też elementy tego ostatniego 

stylu, które uznane zostały za nośnik lokalnej, grodzieńskiej tradycji i jako takie  

na kilkanaście lat stały się obowiązującym językiem wypowiedzi architektonicznej. 55 

 

       
 

 

 

Architektura stała się więc bardzo ważnym orężem w ręku animatorów nowego 

porządku społecznego. Miała przekazywać treści socjalistyczne, idee kształtujące 

świadomość i światopogląd obywateli. Wygląd zewnętrzny budowli miał większe 

znaczenie, niż tylko estetyczne, miał wyrażać idee społeczne, wzbudzać poczucie „siły 

i trwałości państwa ludowego, jego masowego kolektywnego charakteru, jego 

demokratyzmu i humanizmu, ideę prawdziwej wolności i wszechstronnych możliwości, 

który daje ono człowiekowi”.56 

 
6.2.5. Modernizm 
 

Podczas gdy na Zachodzie już na początku lat 70. dało się zaobserwować 

stopniowy powrót do tradycyjnej koncepcji miasta, a co za tym idzie wzrastało 

zainteresowanie historyczną zabudową śródmieść miejskich, blok wschodni, a więc  

i Grodno, przeżywało okres zauroczenia możliwościami, jakie dawała wielka płyta. Tak 

na dobrą sprawę w samym Grodnie, ta „fascynacja”, podyktowana w dużej mierze 

                                                   
55 por. Grycel J. - Architektura z ideologią w tle. Architektura mieszkaniowa Grodna w drugiej połowie XX wieku. [w:] 

Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast. Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2005, s.127. 

56 Patrz www.nh.pl 

Fot. 39. Budynek mieszkalny przy ul. Swierdłowa. 
Lata 50. XX wieku. Zdjęcie z II poł. lat 60. 

Fot. 40. Budynek mieszkalny przy ul. Gornowych.  
Lata 50. XX wieku. Zdjęcie z II poł. lat 60. 
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względami ekonomicznymi, trwa po dziś dzień, a duży procent nowo wznoszonych 

wielorodzinnych domów mieszkalnych powstaje w tej właśnie technologii.  

 

       
 

 

 

Wracając jednak do lat 70. i 80., nie sposób nie zauważyć, że grodzieńska 

typizacja w architekturze mieszkaniowej poszła swoim własnym, odmiennym torem. 

Pomimo mało elastycznego systemu konstrukcyjnego, zarówno rozkłady mieszkań,  

jak i kształt przestrzenny samych budynków nie uległ uproszczeniu. Wprost przeciwnie 

- szukano rozwiązań kompozycyjnych i funkcjonalnych, które dzisiaj mogą być 

zaprzeczeniem tezy o monotonii modernistycznych osiedli mieszkaniowych. Co więcej, 

niezwykle istotną rolę odgrywał detal, kolor i faktura. Oprócz typowych elementów  

z wielkiej płyty, stosowano klinkier, bądź też kolorowe płytki ceramiczne jako materiał 

wykończeniowy ścian szczytowych [Fot. 42.] i pionów klatek schodowych [Fot. 41., 

43.]. Te ostatnie bardzo często ozdabiano prefabrykowanymi płytami żelbetowymi  

z otworami tworzącymi skomplikowane kompozycje geometryczne [Fot. 43.]. Bez 

wątpienia najciekawszym elementem były jednak mozaiki, pojawiające się na attyce, 

Fot. 41. Budynek mieszkalny na osiedlu 
Wiśniowiec. Lata 80. XX wieku. 

Fot. 42. Budynek mieszkalny przy ul. Mostowej.  
Lata 80. XX wieku. 
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bądź też ścianach szczytowych budynków, w których niekiedy wykorzystywano 

tradycyjne motywy ludowe (!), bądź też przedstawiano sceny rodzajowe. 

  

      
 

 

 

 

„Wielka płyta o ludzkiej twarzy”, chciałoby się rzec. Niestety względna dbałość  

o szczegóły, a więc o detal, wykonawstwo, stosunkowo dobrą jakość materiałów, nie 

szła w parze z właściwą skalą rozwiązań urbanistycznych. Ich rozmach  

i monumentalność, w mniejszych fragmentach do zaakceptowania, w swej dużej masie 

zupełnie przygniotły tą tradycyjną, drobnoziarnistą skalę kresowego Grodna. W ten 

sposób postawiono osiedla Przyniemeńskie, Rumlewo, Wiśniowiec na południu miasta 

i Forty oraz Dziewiatówka w części północnej. 57 

Na osiedlu Rumlewo, zabudowanym w przeważającej części IX- i XIV-

kondygnacyjnymi obiektami z wielkiej płyty, na początku lat 80. wzniesiono niewielki 

zespół składający się z trzech V-kondygnacyjnych bloków mieszkalnych. [Fot. 45., 46.] 

Drobna skala budynków, zróżnicowanie samej bryły, jak i użyty materiał – czerwona 
                                                   
57 por. Grycel Janusz: Grodno – miasto na pograniczu kultur i tradycji. Nowe oblicze miasta. [w.] Materiały 

konferencyjne I Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Architektura Kultur Lokalnych Pogranicza. Architektura 
pogranicza Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Białystok, 28 – 30 XI 2004., s. 78 

 

Fot. 43. Budynek mieszkalny na osiedlu 
Przyniemeńskim. Ażurowe osłony klatki 
schodowej. 

Fot. 44. Budynek mieszkalny na osiedlu 
Przyniemeńskim. Ściana klatki schodowej 
pokryta geometrycznym wzorem wykonanym 
z niebieskich i białych płytek mozaikowych. 
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cegła klinkierowa i dachówka, zupełnie odbiegają od stylu prezentowanego przez 

zabudowę sąsiednią. Ten próbka „zhumanizowanego” modernizmu z elementami 

tradycyjnymi (materiał), to jednak przykład raczej jednostkowy, który nie ma swego 

odpowiednika w innych częściach miasta. 

 

      
 

 

 

Budynki mieszkalne w technologii wielkopłytowej powstawały jedynie na terenie 

peryferyjnie położonych dzielnic mieszkaniowych. W samym śródmieściu, w którym 

wciąż dominowała zabudowa pochodząca z XVIII, XIX i początku XX wieku, nowe bloki 

mieszkalne wznoszono w tradycyjnej technologii murowanej. Jako wykończenie 

zewnętrzne, oprócz tynków mineralnych najczęściej stosowano szarą cegłę silikatową 

[Fot. 43] lub płytki klinkierowe. [Fot. 47., 48.] Nie rezygnowano przy tym z indywidualnie 

zaprojektowanego detalu, jak chociażby widoczne na fotografii balkony w budynku 

mieszkalnym przy ul. Orzeszkowej. Obiekty te są typowym przykładem stylistyki 

modernistycznej, w sposób obojętny traktującej otaczającą je spuściznę historyczną. 

 

Fot. 45. Zespół zabudowy przy ul. 40-lecia zwycięstwa, osiedle 
Rumlewo. Lata 80. XX wieku.  

Fot. 46. Zespół zabudowy 
przy ul. 40-lecia 
zwycięstwa, osiedle 
Rumlewo
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Przykładem architektury modernistycznej, która jednak tym razem próbuje 

podjąć dialog z sąsiadującą zabudową zabytkową, jest budynek mieszkalno-usługowy 

przy ul. Socjalistycznej [Fot. 49., 50.], czy też dużo mniej udany blok mieszkalny  

przy ul. Budionnego [Fot. 51., 52.]. Poprzez geometrię dachów, trójkątne formy lukarn, 

zastosowany materiał, ale też i nieśmiało pojawiający się detal (obramienia okienne), 

są one zapowiedzią zbliżającego się postmodernizmu. Styl ten, o czym autor pisze  

w dalszej części dysertacji, w dużym stopniu zdominuje architekturę mieszkaniową 

Grodna końca XX i początku XXI wieku. 

 

    
 

 

 

Fot. 47. Blok mieszkalny przy ul. 
Orzeszkowej. Lata 80. XX 
wieku. 

Fot. 49. Blok mieszkalny przy ul. Socjalistycznej. Lata 80. XX w.   Fot. 50. Blok mieszkalny przy ul. 
Socjalistycznej.   

Fot. 48. Blok mieszkalny przy ul. Orzeszkowej. Osłony 
balkonowe z płaskorzeźbionym wzorem 
geometrycznym nawiązującym do sztuki ludowej. 



Janusz Grycel 
Współczesna architektura mieszkaniowa polsko-białoruskiego pogranicza 

Na przykładzie Białegostoku i Grodna 
62 

 

    
 

 
 
 

Fot. 52. Blok mieszkalny  
przy ul. Budionnego. 

Fot. 51. Na pierwszym planie - historyczna zabudowa ul. 
Orzeszkowej. W tle - blok mieszkalny przy ul. Budionnego. 
Lata 80. XX wieku. 
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Rozdział 7. WSPÓLNE TRADYCJE W ARCHITEKTURZE MIESZKANIOWEJ 
BIAŁEGOSTOKU I GRODNA – PRÓBA SYNTEZY 

  

„Od samego początku istnienia architektury mieszkalnej, dwie przeciwstawne 
siły zdają się oddziaływać na jej aktualny kształt. Jedna ukierunkowana jest  
na utrwalenie formy zastanej, druga na jej przekształcenie. Utrwalenie opiera 
się na dążeniu do utrzymania tradycji i obyczaju. [...] Zmiany zaś wymusza 
rozwój życia człowieka [...]. Czynnikiem hamującym przemiany jest więc kultura, 
czynnikiem je przynoszącym cywilizacja.” 

Maciej Gutowski 58 

 
„Wszystko ma przeszłość. Żadne wydarzenie nie wymyka się całkowicie spod 
władzy przeszłości; niektóre zdarzenia pozostają prawie całkowicie pod jej 
wpływem. To, co obecnie istnieje, jest w dużej mierze pozostałością  
lub reprodukcją czegoś istniejącego wcześniej.” 
 

E. Schils 59 
7.1. Wstęp 

 

Poszukując odniesień do tradycji lokalnej we współczesnej architekturze 

mieszkaniowej Białegostoku i Grodna, należy przede wszystkim postawić pytanie o to, 

czym jest owa tradycja. Gdzie tak naprawdę przebiega ta cienka linia, która wyznacza 

granicę pomiędzy tym, co „nasze”, rodzime, a tym, co obce, zapożyczone. Czy taka 

klasyfikacja i jednoznaczny podział na „czarne” i „białe” jest w ogóle możliwy? 

U współczesnych badaczy historii architektury problem ten wywołuje niemały ból 

głowy. Jak bowiem szukać korzeni w miejscu, gdzie są one tak bardzo splątane?  

Co gorsza, gdzieś na końcu naszych poszukiwań może się okazać, że te korzenie są 

nie tylko nasze, ale że musimy je dzielić z naszymi sąsiadami. A więc czy powinniśmy 

wybrać z tej plątaniny jakąś własną (zgodną z naszym światopoglądem,  

czy świadomością narodową) cząstkę i tylko do niej się odwoływać? Czy raczej 

wsłuchać się w otaczający nas kulturowy wielogłos?  

Dla miast takich, jak Białystok, czy Grodno, poszukiwanie własnej tradycji 

(przede wszystkim w architekturze) jest nie tyle kwestią mody, ile wręcz koniecznością. 

Nie ma co ukrywać, z perspektywy Warszawy czy Krakowa, Białystok to prowincja.  

I jest w tym określeniu jakaś negatywna konotacja. To nie tylko prowincja  

z geograficznego punktu widzenia; gorzej, to prowincja kulturowa, gdzie zawsze  

z pewnym opóźnieniem (bądź też wcale) docierają „ożywcze powiewy nowych idei”. 

Diagnoza ta, przynajmniej w sferze architektury, okazuje się prawdziwa. I nie to jest 

                                                   
58 Gutowski M. - Cywilizacyjne i kulturowe czynniki kształtowania domu mieszkalnego dzisiaj. [w.] Budownictwo 

mieszkaniowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji - Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa z cyklu Mieszkanie XXI w., Białystok 1997, s. 199. 

59 Shils E. – Tradycja. [w:] Tradycja i nowoczesność. Pod redakcją  J. Szackiego, I. Kurczewskiej. Warszawa 1984. 
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groźne, że czerpiemy z obcych wzorów, że w dobie internetu coraz szybciej i sprawniej 

poznajemy inny świat i go do swojego miejsca przyprowadzamy. Problem architektury 

Białegostoku i Grodna tkwi być może w tym, że nowa przestrzeń, którą tworzy,  

albo na którą przystaje, jest światem obcym, którego nie rozumie. Tymczasem właśnie 

ta tradycyjna przestrzeń - ze swoim niepowtarzalnym pejzażem, splotem losów  

i doświadczeń, a nawet małością i marnością, jest prawdziwą szansą wybicia się  

na nieprowincjonalność. 

Jak twierdzi K. Czyżewski z Ośrodka „Pogranicze”:  „Europejscy liberałowie 

boją się dziś ludzi przywiązanych do tradycji i wartości swojej wspólnoty, bo uważają, 

że prowadzi to do nienawiści i nietolerancji. Nasze doświadczenia dowodzą czegoś 

przeciwnego. W naszej części Europy rzeczą niezwykle istotną jest odzyskanie 

tożsamości, którą na różne sposoby odbierano nam w epoce komunizmu. Dopiero 

człowiek zakorzeniony, niezagrożony we własnym domu, wyzbywa się lęku  

przed otwarciem i gotów jest przystąpić do procesu integracji.” 60 

W kontekście architektury jest to o tyle ważne, że tradycja miejska w niej 

zapisana jest materialnym odzwierciedleniem dziejów i ducha społeczności tworzącej 

tę tradycję. Poznanie i zrozumienie jej, to zrozumienie sensu rozwoju danego miejsca. 

Mając więc zamiar odpowiedzieć na pytanie dokąd zmierzamy, najpierw musimy zdać 

sobie sprawę, skąd przyszliśmy… 

 

7.2. Podsumowanie i wnioski 

 
Pierwszy etap badań, w którym podjęto próbę identyfikacji cech tożsamości 

kulturowej oraz rekonstrukcji tradycyjnych wzorców architektury mieszkaniowej  

z obszaru Białegostoku i Grodna w okresie od II połowy XVIII wieku do lat 60. XX 

wieku, wykazał, że:  

• Zróżnicowanie zbiorowości miejskiej Białegostoku i Grodna wyrażało 
się nie tylko w odmiennych językach, kultach religijnych, pamięci 
pochodzenia. Ten kulturowy wielogłos znalazł swe odzwierciedlenie 
również w architekturze. Jej obraz materialny kształtował się  
na przestrzeni dziesięcioleci poprzez nawarstwianie się różnorodnych 
tradycji i sposobów budowania. Niemal każdy wiek, ba niemal każda 
dekada, pozostawiały po sobie swoiste świadectwa, które narastały 
niczym słoje drzewa.  

                                                   
60 Najpierw tożsamość, potem integracja, Rzeczpospolita, 8.06.2000r. 
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• Proces ten, choć typowy nie tylko dla omawianych ośrodków miejskich, 

tu właśnie objawił się w sposób szczególny. Białystok i Grodno 
rozwijały się na pograniczu dwóch wielkich cywilizacji Wschodu  
i Zachodu: kultury łacińskiej i bizantyjskiej oraz pomniejszych kultur 
narodowych: polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, litewskiej, żydowskiej  
i niemieckiej. To właśnie ta wielokulturowość była głównym czynnikiem 
miastotwórczym.  

• O specyficznym obrazie architektury mieszkaniowej Białegostoku  
i Grodna tylko w niewielkiej mierze decydowały następujące po sobie 
prądy stylistyczne.  Te bowiem zbieżne były z tendencjami typowymi  
dla głównego nurtu architektury europejskiej. Ową specyfikę tworzyły: 

- heterogeniczny charakter architektury, 
- drobnoziarnista skala i stosunkowo swobodna kompozycja, 
skutkująca malowniczością lub wręcz przypadkowością zestawień 
przestrzennych zabudowy, 
- naturalny materiał „uświęcony” wielowiekową tradycją 
stosowania (drewno), bądź też materiał „oswojony” i uznany  
za własny (cegła). 

Badania nad wielorodzinną architekturą mieszkaniową obydwu ośrodków 

miejskich z okresu lat 70. i 80. XX w., wykazują już daleko idące różnice. Wyrażały się 

one zarówno w wielkości założeń urbanistycznych, stopniu ich skomplikowania,  

jak również w skali i formie poszczególnych budynków. Elementy te w sposób bardziej 

szczegółowy zostały opisane w poniższej tabeli. [Tab. 2.]  

 Białystok  Grodno 
urbanistyka - układy proste, grzebieniowe, swobodne 

o niewielkiej skali założeń 
urbanistycznych 

- układy skomplikowane, geometryczne o 
dużej skali założeń urbanistycznych 

Skala obiektów - przewaga budynków o wysokości do IV 
(V) kondygnacji mieszkalnych 
- niewielka liczba obiektów o wysokości 
IX (X) kondygnacji 

- budynki o wysokości min. V kondygnacji 
- przewaga budynków o wysokości VII-VIII 
kondygnacji mieszkalnych 
- duża liczba obiektów o wysokości XIV 
kondygnacji 

Konstrukcja  

i materiał 

- elementy prefabrykowane w systemie 
OWT tzw. wielka płyta 

- elementy prefabrykowane tzw. wielka 
płyta 
- bogata gama materiałów 
wykończeniowych: płytki klinkierowe i 
mozaikowe, cegła, prefabrykowane osłony 
klatek schodowych 

Forma - prosta – występuje jedynie typ tzw. 
bloku-pudełka 

- złożona, rozrzeźbiona, kształtowana w 
sposób schodkowy 

Detal - nie występuje - ażurowe, prefabrykowane osłony klatek 
schodowych 
- ceglane zwieńczenia klatek schodowych 
- płaskorzeźbione osłony balkonowe 

 
Tab. 2. Porównanie cech wielorodzinnej architektury mieszkaniowej Białegostoku i Grodna w okresie lat 

70. i 80. XX w. 
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 Powyższe obserwacje dają podstawę do sformułowania wniosków: 

• Historyczne typy zabudowy mieszkaniowej Białegostoku i Grodna 
wywodzą się ze wspólnej, synkretycznej tradycji kulturowego pogranicza. 
Architektura mieszkaniowa tego okresu w obydwu ośrodkach miejskich 
była tym samym pokrewna ideowo i stylistycznie.  

 oraz 

• Ustanowienie nowej granicy państwowej pomiędzy Polską a ZSRR w roku 
1945, zapoczątkowało proces rozchodzenia się wspólnych dotychczas 
dróg rozwoju architektury mieszkaniowej Białegostoku i Grodna. 
Ostateczne zerwanie łączących więzi nastąpiło w latach 70. XX wieku.  

 
Potwierdzenie tezy o wspólnym rodowodzie architektury mieszkaniowej 

Białegostoku i Grodna, daje tym samym podstawę do dalszych badań  
nad architekturą współczesną.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ TRZECIA  
„hic et nunc” - 1990-2005 
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Rozdział 8. NOWE OBLICZE WIELORODZINNEJ ARCHITEKTURY 
MIESZKANIOWEJ BIAŁEGOSTOKU I GRODNA W KONTEKŚCIE 
PRZEMIAN POLITYCZNO-PRAWNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNO-
KULTUROWYCH, JAKIE MIAŁY MIEJSCE W POLSCE I NA BIAŁORUSI  
NA PRZEŁOMIE LAT 80. I 90. XX WIEKU 

 
 
8.1. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania towarzyszące procesowi 
transformacji 

 
W podrozdziale 8.1. przedstawiono zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania 

polityczno-prawne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe, które towarzyszyły 

transformacji ustrojowo-gospodarczej przełomu lat 80. i 90. Z uwagi na to, że głównym 

przedmiotem badań są dwa miasta – Białystok i Grodno, przyjęto, że uwarunkowania 

zewnętrzne były wynikiem procesów zachodzących na szczeblu ponadregionalnym 

(ogólnokrajowym), reprezentatywnych dla całego obszaru danego kraju. 

Uwarunkowania wewnętrzne miały natomiast charakter lokalny, a zasięg ich 

oddziaływania ograniczał się do terenu obydwu badanych miast.  

Wszystkie z wyżej wymienionych uwarunkowań zostały omówione w formie 

opisowej, oddzielnie na poziomie ponadregionalnym – jako uwarunkowania 

zewnętrzne (Polska i Białoruś) oraz na szczeblu lokalnym – jako uwarunkowania 

wewnętrzne (Białystok i Grodno). Podsumowanie każdego z omawianych aspektów 

zostało przedstawione w formie tabeli. W sposób syntetyczny dokonano w nich 

identyfikacji podstawowych tendencji przeobrażeń, a dzięki użytej metodzie 

porównawczej ukazano podobieństwa i elementy rozbieżne dla obydwu omawianych 

przypadków – Białegostoku i Grodna. 

 
8.1.1. Uwarunkowania polityczno-prawne 
 

Polska 

 

Rok 1989 był faktycznym początkiem szerokich przemian ustrojowych  

i politycznych w Polsce. W wyniku ustaleń, jakie zapadły w trakcie obrad Okrągłego 

Stołu, antykomunistyczna opozycja przejęła władzę, co pozwoliło na powstanie 

prawdziwej demokracji parlamentarnej. Odzyskanie suwerenności przez Polskę było 



Janusz Grycel 
Współczesna architektura mieszkaniowa polsko-białoruskiego pogranicza 

Na przykładzie Białegostoku i Grodna 
70 

 
tylko pierwszym, ale równocześnie najważniejszym etapem w całym procesie reform, 

który wkrótce nastąpił.  

Kazimierz Cieszyński w artykule pt. „Istota pro rynkowej transformacji 

budownictwa mieszkaniowego” stwierdził, że: 

„Polityczne przemiany ustrojowe państwa, umożliwiające transformację 

budownictwa mieszkaniowego, już się dokonały i to bez udziału elit 

budownictwa a może nawet wbrew ich intencjom. Gospodarce mieszkaniowej 

przywrócono jej rynkowe atrybuty, dając możliwość wyzwolenia indywidualnej, 

społecznej przedsiębiorczości w zaspokajaniu własnych potrzeb 

mieszkaniowych i nie tylko w drodze budowy nowych lokali, ale również  

w drodze ich remontu, adaptacji, modernizacji, zamiany, wynajmowania  

i podnajmowania, przy założeniu różnorodnych, uznanych w gospodarce 

rynkowej form własności. Cel polityczny został osiągnięty.” 61 

 

Polityka państwa w okresie kilku pierwszych lat po odzyskaniu suwerenności 

politycznej i gospodarczej, odznaczała się bardzo liberalnym, rynkowym podejściem  

do zagadnień związanych z mieszkalnictwem. Rola państwa ograniczała się  

w zasadzie do zapewnienia wszystkim podmiotom procesu inwestycyjnego możliwie 

równych warunków konkurencji. W swym zamyśle działania te miały umożliwić 

wyzwolenie indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych obywateli. Tak rozumiana polityka mieszkaniowa opierała się  

na podstawowym założeniu, że mieszkania są normalnym towarem funkcjonującym  

na rynku, a ich podaż wynika z popytu wspartego rzecz jasna realnymi możliwościami 

finansowymi potencjalnych nabywców. Aby jednak spełnić te kryteria potrzebny był 

trwały i możliwie szybki wzrost koniunktury we wszystkich dziedzinach gospodarki. 

Wzrost ten rzeczywiście następował. Nie był to jednak proces na tyle stabilny, a rzesza 

jego beneficjentów na tyle duża, aby uruchomić mechanizmy napędzające rozwój 

budownictwa mieszkaniowego. Stąd w pierwszym okresie transformacji sektor ten 

przeżywał permanentny i stale pogłębiający się kryzys.  

W obliczu zapaści panującej na rynku mieszkaniowym, państwo postanowiło 

złagodzić swoją liberalną politykę, sięgając do bardziej interwencjonistycznych 

rozwiązań. Jednym z pierwszych aktów prawnych, istotnych dla sektora 

mieszkaniowego były: 

                                                   
61 Cieszyński K. - Istota pro rynkowej transformacji budownictwa mieszkaniowego. [w:] Budownictwo mieszkaniowe w 

krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji. Białystok 1997, s.9. 
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- „Ustawa o własności lokali” z dnia 24 czerwca 1994 r. 62 określająca 

sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, 

lokali  

o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd 

nieruchomością wspólną. 

oraz 

- „Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych”  

z dnia 2 lipca 1994 r. 63 regulująca najem samodzielnych lokali mieszkalnych 

przeznaczonych w całości przez wynajmującego do wynajmowania oraz zasady 

przyznawania dodatków mieszkaniowych.  

Istotnym rozwiązaniem przyjętym w ustawie, było jasne sprecyzowanie sposobu 

naliczania czynszów w przypadku najmu lokalu spółdzielczego, jak i mieszkania 

własnościowego. Mniej zamożnej części społeczeństwa zaoferowano też 

dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona była od osiąganych 

dochodów. 

 

Z punktu widzenia wspierania nowych inwestycji dużo ważniejsza okazała się 

jednak: 

- „Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego” z dnia 26 października 1995 r. 64 określająca zasady 

gromadzenia oszczędności i udzielania kredytów kontraktowych na cele 

mieszkaniowe, zasady działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego  

i towarzystw budownictwa społecznego oraz organ właściwy w sprawach 

mieszkalnictwa i rozwoju miast. 

 

W oparciu o zapisy zawarte w ustawie stworzono i określono zasady 

funkcjonowania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który miał finansować: 

- budowę nowych i odnawianie istniejących mieszkań czynszowych, 

- rozwój infrastruktury komunalnej. 

Powołano też do życia działającą na zasadzie non profit instytucję Towarzystw 

Budownictwa Społecznego, której głównym celem miało być budowanie domów 

mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Ten rodzaj taniego budownictwa 

                                                   
62 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz. U. 1994 r. nr 85, poz. 388, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. nr 

80, poz. 903. 
63 Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Dz. U. 1994 r. nr 105, poz. 

509, z późniejszymi zmianami Dz. U. 1995 r. nr 86, poz. 433 i nr 133, poz. 654, Dz. U. 1996 r. nr 56, poz. 257, Dz. U. 
1997 r. nr 43, poz. 272, nr 68, poz. 439 i nr 111, poz. 723. 

64 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Dz. U. 1995 r. 
Nr 133 poz. 654, z późniejszymi zmianami: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1070. 
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mieszkaniowego miał ułatwić średnio sytuowanej i uboższej części społeczeństwa 

dostęp do dotychczas deficytowego towaru, jakim były nowe lokale mieszkalne.  

W latach następnych przyjęto kolejne ustawy regulujące zasady funkcjonowania 

rynku mieszkaniowego i związanego z nim sektora budowlanego: 

- „Ustawa o gospodarce nieruchomościami” z dnia 21 sierpnia 1997 r. 65 

określająca zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego, podziału 

nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości, pierwokupu nieruchomości, 

wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, udziału 

w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wyceny nieruchomości, 

działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie 

nieruchomościami. 

- „Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych” z dnia 15 grudnia 2000 r. 66 

określająca cele działalności i obowiązki spółdzielni mieszkaniowych.  

 

Przyjęte rozwiązania prawne okazały się być pewnym kompromisem pomiędzy 

dwiema skrajnymi koncepcjami: liberalną i interwencjonistyczną, zakładającą włączenie 

państwa i samorządów lokalnych w subsydiowanie gospodarki mieszkaniowej.  

Za aspekt pozytywny nowo przyjętych rozwiązań z pewnością należy uznać stworzenie 

ram prawnych dających możliwość rozwoju taniego budownictwa czynszowego (TBS) 

dostępnego dla mniej zamożnych grup społeczeństwa. Z drugiej strony wyraźnie 

widać, że działania te wciąż nie są wystarczające. Wydaje się, że w okresie 

transformacji ustrojowo-gospodarczej, państwo powinno jednak odgrywać większą  

i bardziej aktywną rolę w kształtowaniu polityki mieszkaniowej. 

 

Białoruś 

 

 „Odwilż, która następowała w ZSRR po dojściu do władzy Michaiła 

Gorbaczowa, najszybciej zaowocowała zmianami w republikach nadbałtyckich  

i w samej Rosji. Na Białorusi aparat partyjny i administracyjny wciąż z ogromną 

determinacją bronił ideałów państwa komunistycznego. Dodatkową przeszkodą 

psychologiczną utrudniającą zmiany była głęboka rusyfikacja białoruskich elit 

partyjnych i intelektualnych. […] Białoruś stała się jedną z nielicznych republik 

                                                   
65 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. 1997 r. nr 115, poz. 741.  
66 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz. U. 2001 r. nr 4 poz. 27. 
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radzieckich, gdzie idee gorbaczowowskiej „pierestrojki” docierały z ogromnym 

opóźnieniem.” 67 

W ten sposób w „Krótkiej Historii Białorusi w latach 1944-2001” Eugeniusz 

Mironowicz i Oleg Łatyszonek opisują pierwszy okres transformacji na Białorusi, 

odbywający się w drugiej połowie lat 80., jeszcze w ramach Związku Radzieckiego.  

Na początku następnej dekady wydarzenia polityczne nabrały już wyraźnie tempa.  

27 lipca 1990 r. Rada Najwyższa Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 

ogłosiła „Deklarację o suwerenności państwowej BSRR” w ramach federacji 

radzieckiej. Był to krok wymuszony głównie sytuacją zewnętrzną, a szczególnie 

wcześniejszym ogłoszeniem suwerenności przez Rosję i kraje nadbałtyckie. W rok 

później, 25 sierpnia 1991 r., Rada podjęła uchwałę o wystąpieniu Białorusi z ZSRR  

i ogłosiła niepodległość państwa. Kolejne ważne wydarzenie w najnowszej historii 

Białorusi miało miejsce 8 grudnia 1991 r., kiedy to Stanisław Szuszkiewicz, 

przewodniczący Rady Najwyższej BSRR, wraz z prezydentami Rosji Borysem 

Jelcynem i Ukrainy Leonidem Krawczukiem podpisali porozumienie o formalnej 

likwidacji ZSRR i utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Nowy układ 

dawał Rosji prawo utrzymywania swoich wojsk na terenie Białorusi oraz nakładał  

na Białoruś obowiązek koordynacji polityki zagranicznej z Moskwą. 68 

  Okres względnej stabilizacji politycznej i przestrzegania praw obywatelskich 

trwał na Białorusi stosunkowo krótko. 31 sierpnia 1995 roku, wybrany zaledwie 

kilkanaście miesięcy wcześniej prezydent Aleksander Łukaszenka wydaje dekret  

„O pewnych środkach na rzecz zapewnienia stabilności i porządku prawnego  

w Republice Białoruś”. Na jego mocy zawieszono działalność białoruskich związków 

zawodowych, a minister sprawiedliwości i prokuratura otrzymały do ręki narzędzia 

prawne pozwalające im na wzmocnienie nadzoru nad partiami politycznymi  

i organizacjami społecznymi. W roku następnym, w wyniku referendum ogłoszonego 

przez administrację prezydencką, dochodzi do zanegowania naczelnych zasad 

białoruskiej konstytucji, w tym m.in.: 

• zanegowania zasad pluralizmu politycznego, 

• zanegowania zasady przedstawicielstwa ogólnonarodowego i trójpodziału 

władz, 

• wprowadzenia niemal absolutnej władzy prezydenta – nieograniczonego 

dekretodawstwa, pozbawienia praw i wolności człowieka i obywatela, 

• ograniczenia uprawnień i marginalizacji parlamentu, Sądu Konstytucyjnego 

oraz poddania ich niemal całkowitej kontroli prezydenta. 
                                                   
67 Łatyszonek O., Mironowicz E. - Historia Białorusi. Związek Białoruski w RP, Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu 

w Białymstoku, Białystok 2002, 
68 Por. Ibidem 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1995
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Co ciekawsze, wszystkie te działania odbywały się za wiedzą i przyzwoleniem 

dużej części społeczeństwa białoruskiego. 80% ogólnej liczby wyborców, które  

w wyborach prezydenckich oddało swój głos na Łukaszenkę, opowiadało się z jednej 

strony za państwem uczciwym, równością społeczną, ale z drugiej strony przeciw 

gospodarce rynkowej i przemianom ustrojowo-gospodarczym. Również kwestia 

niepodległości Białorusi, z naszej, polskiej perspektywy tak oczywista, przez samych 

Białorusinów nie była traktowana już tak jednoznacznie. Duży procent społeczeństwa, 

a szczególnie emeryci, renciści, rolnicy, żołnierze, prości robotnicy, czyli te grupy,  

które nic nie zyskały na transformacji, wręcz z rozrzewnieniem wspominały czasy 

Związku Radzieckiego. W tym przypadku aspekt ekonomiczny okazał się ważniejszy 

aniżeli tożsamość narodowa. Tym bardziej, że Białoruś praktycznie nigdy, poza krótkim 

okresem w 1918 r., nie była państwem niepodległym, a ta świeżo zdobyta 

niepodległość nie wynikała z oczekiwań i nastrojów większości białoruskiego 

społeczeństwa, a raczej z uwarunkowań zewnętrznych.  

Tak niejednoznaczna sytuacja polityczna nie sprzyjała wprowadzaniu 

radykalnych reform ekonomicznych. W zasadzie nie sprzyjała jakimkolwiek reformom, 

gdyż większość społeczeństwa była za zachowaniem status quo zarówno w sferze 

polityki, jak i gospodarki.  

Wstępne przymiarki do reformy sektora mieszkaniowego rozpoczęto jeszcze  

na początku lat 90., gdy społeczny odbiór zjawisk takich jak „reforma”,  

czy „prywatyzacja” nie był jeszcze tak jednoznacznie negatywny. W pierwszym 

kolejności próbowano zmienić obowiązujące przepisy prawne, tak, aby dostosować 

będące w całkowitej zapaści budownictwo mieszkaniowe do potrzeb wdrażanej właśnie 

„regulowanej gospodarki rynkowej”. 69  

Początek tego procesu przypada na lata 1991-1992. W okresie tym 

przygotowano i wprowadzono w życie „Ustawę o prywatyzacji sektora 
mieszkaniowego”, co pozwoliło na rozpoczęcie reform tej sfery gospodarki. Ustawa 

regulowała kwestie związane z podziałem, zakupem i sprzedażą mieszkań, 

umożliwiając tym samym powstanie wtórnego rynku mieszkań i obrót nimi niczym 

towarem. 70 Dzięki tej ustawie w chwili obecnej 68% zasobów mieszkalnych jest już  

w rękach prywatnych.  

Kolejnym ważnym krokiem w procesie przeobrażeń w budownictwie 

mieszkaniowym był „Narodowy Program Mieszkaniowy” przyjęty w 1994r.,  

                                                   
69 Jej założenia przedstawiono w bardziej szczegółowy sposób w podrozdziale następnym. 
70 Солдатенко М. - Жилищная политика Республики Беларусь 1990-2000 гг. [w:] Строительство и недвижимость, 

s. 13 
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a następnie „Ustawa o wspólnotach mieszkaniowych” (1998r.), która posłużyła  

za punkt wyjścia w procesie likwidacji monopolu państwa na rynku usług komunalno-

mieszkaniowych.  

Tym niemniej na chwilę obecną właściciele sprywatyzowanych mieszkań są 

bardziej właścicielami de jure. De facto nie są oni pełnoprawnymi ich dysponentami,  

co sprawia, że niechętnie inwestują w utrzymanie i remonty posiadanych mieszkań. 

Tym samym prywatyzacja, która miała być kołem zamachowym w rozwoju sektora 

mieszkaniowego Białorusi, nie spełniła do końca pokładanych w niej nadziei.  

Z prywatyzacji około miliona mieszkań, państwo uzyskało środki, które wystarczyły  

na budowę jedynie 1100 nowych mieszkań. Taki stan rzeczy spowodowany był przede 

wszystkim wysoką inflacją w pierwszym okresie przemian ustrojowo-gospodarczych. 

Na przestrzeni lat 90. odzyskane środki traciły na swojej realnej wartości, a sam proces 

prywatyzacji przebiegał w oparciu o ceny obowiązujące w chwili przyjęcia ustawy,  

czyli te z roku 1991.  

Wspomniana już „Ustawa o wspólnotach mieszkaniowych” (1998r.), umożliwiła 

tworzenie prywatnych stowarzyszeń do zarządzania zasobami mieszkaniowymi.  

Do końca 2000r. na Białorusi powstało ponad 100 tego typu organizacji. 71 Ich 

działalność nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów. Podstawowym problemem 

jest to, że usługobiorcy tego typu stowarzyszeń (czyli właściciele mieszkań), nie są  

w stanie udźwignąć realnych opłat związanych z eksploatacją mieszkań. Ich zdolność 

finansowania czynszów waha się w przedziale od 10 do 20% ich realnej wartości. 

Brakującą resztę dokłada państwo. Tymczasem państwo nie jest skłonne udzielać 

prywatnym wspólnotom mieszkaniowym pomocy w takiej samej wysokości, jak ma  

to miejsce w przypadku państwowych instytucji zarządzających mieszkaniami.  

Wyraźnie widać, że reforma sektora mieszkaniowego zapoczątkowana jeszcze 

przed dojściem do władzy Aleksandra Łukaszenki, napotykała na szereg przeciwności 

natury zarówno politycznej, jak i ekonomicznej. Nowe akty prawne mające 

zracjonalizować działanie mechanizmów zawiadujących tym sektorem gospodarki, 

okazały się być niedostosowane do realnych możliwości finansowych społeczeństwa 

(„Ustawa o wspólnotach mieszkaniowych”), ale też socjalistycznych wartości ideowych, 

do których powróciła administracja rządowa po roku 1995.  
 

                                                   
71 Ibidem 
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Zestawienie 

 
Aspekty polityczno-
prawne 

Polska  Białoruś 

Przeobrażenia 
ustrojowe 

- republika, demokracja parlamentarna - pierwotnie – republika, demokracja 

parlamentarna 

- obecnie – ustrój semiprezydencki (w 

wyniku zmian w Konstytucji w 1996r.) 

Suwerenność 
polityczna  

- państwo suwerenne politycznie i 

gospodarczo (początek lat 90. był 

końcem okres uzależnienia od Związku 

Radzieckiego) 

 

 

 

- deklaracja o suwerenności państwowej 

(27 lipca 1990r.) 

- ustawa o niezależności państwowej (28 

sierpnia 1991r.) 

- faktyczne uzależnienie polityczne i 

gospodarcze od Rosji w ramach 

Wspólnoty Niepodległych Państw 

(WNP), a obecnie Związku Białorusi i 

Rosji (ZBiR) 

Zasady 
funkcjonowania 
systemu partyjnego 

- pluralizm polityczny 

 

- pluralizm polityczny ograniczony od 

roku 1996 przez zapisy w nowelizacji do 

Konstytucji 

Swobody 
obywatelskie 

- zniesienie cenzury 
- wolność wieców i zgromadzeń 
 

- częściowe zniesienie cenzury: 72 
- wolność wieców i zgromadzeń, 
ograniczona po roku 1995 

Priorytety polityki 
międzynarodowej 

- dążenie do integracji ze strukturami 

europejskimi w ramach Europejskiej 

Wspólnoty Gospodarczej (w 1993 

przekształciła się w Unię Europejską) i 

północnoatlantyckimi w ramach NATO 

- dążenie do integracji z Rosją pierwotnie 

w ramach WNP, a obecnie ZBiR 

 

Ważniejsze nowe akty 
prawne dotyczące 
mieszkalnictwa 

- „Ustawa o najmie lokali mieszkalnych 
i dodatkach mieszkaniowych” 1994 r. 
- „Ustawa o niektórych formach 
popierania budownictwa 
mieszkaniowego” 1995r.: 
- powołanie Towarzystw Budownictwa 
Społecznego (TBS) 
- utworzenie Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
- „Ustawa o własności lokali” 1996r.  
- „Ustawa o gospodarce 
nieruchomościami” 1997r.  
- „Ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych” 2000r. 

- „Ustawa o prywatyzacji sektora 
mieszkaniowego” 1991r.: 
- prywatyzacja części zasobów 
mieszkaniowych należących do państwa, 
- regulacja kwestii związanych z 
podziałem, zakupem i sprzedażą 
mieszkań, 
- powstanie rynku wtórnego mieszkań, 
- „Narodowy Program Mieszkaniowy” 
1994r. 
- „Ustawa o wspólnotach 
mieszkaniowych” 1998r. 
- likwidacja monopolu państwa na rynku 
usług komunalno-mieszkaniowych, 
- możliwość tworzenia prywatnych 
stowarzyszeń do zarządzania zasobami 
mieszkaniowymi 

Tab. 3 Porównanie uwarunkowań polityczno-prawnych w Polsce i na Białorusi w pierwszym okresie 

transformacji 

                                                   
72 Na mocy dekretu prezydenckiego "O pewnych środkach na rzecz zapewnienia stabilności i porządku prawnego w 

Republice Białoruś" z 1995 r. oraz zmian w Konstytucji z 1996r., wiele ze swobód zostało zawieszonych: ograniczona 
została wolność prasy, ograniczona działalność i kompetencje związków zawodowych, ograniczona swoboda 
zgromadzeń i manifestacji.  

 



CZĘŚĆ TRZECIA – „hic et nunc” – 1990-2005” 
77 

 
Przedstawione powyżej uwarunkowania prawne miały znaczący wpływ  

na kształt i tempo rozwoju sektora budowlanego w obydwu krajach. Nie oddziaływały 

jednak lub też oddziaływały w sposób pośredni na sam proces projektowy i jego efekt 

końcowy, czyli układ funkcjonalny budynków mieszkalnych.  W tym miejscu należy 

więc odwołać się do obowiązujących norm i przepisów szczegółowych,  

które decydowały o parametrach technicznych poszczególnych lokali mieszkalnych.  

W poniższej tabeli przedstawiono najistotniejsze wytyczne projektowe dotyczące 

mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Zestawienie stworzone zostało w oparciu  

o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 73 oraz Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 74 (obydwa akty prawne dotyczą 

Polski) oraz Строителные нормы Республики Беларусъ – җилые здания. СНБ 

3.02.04.-03 (Normy budowlane Republiki Białorusi – budynki mieszkalne). 75 
Parametr Polska  Białoruś 

Powierzchnia pomieszczeń [m2]: 

- pokój dzienny w mieszkaniu 1-pokojowym  

- pokój dzienny w mieszkaniu wielopokojowym 

- pokój sypialniany dla 1 osoby, kuchnia 

- pokój sypialniany dla 2 osób 

- łazienka (bez miski ustępowej) 

- łazienka (z miską ustępową) 

- WC 

- komórka lokatorska 

- komórka lokatorska w mieszkaniach dla osób 

niepełnosprawnych 

- szafa wbudowana 

 

                     16,0 

16,0 76 

nie określa się 

nie określa się 

nie określa się 

nie określa się 

nie określa się 

nie określa się 

nie określa się 

nie określa się  

 

14,0 

16,0 

 9,0 77 

12,0 

3,2 

4,5 

1,1 

1,0 

4,0 

                         0,5 
78 

Szerokość pomieszczeń [m]: 

- pokój dzienny 

- pokój dzienny w mieszkaniach dla osób niepełnosprawnych 

- pokój sypialniany dla 1 osoby 

- pokój sypialniany dla 2 osób 

- kuchnia w mieszkaniu 1-pokojowym 

- kuchnia w mieszkaniu wielopokojowym 

- korytarz  

- przedpokój 

- przedpokój w mieszkaniach dla osób niepełnosprawnych 

 

nie określa się 

nie określa się 

                       2,2 

                       2,7 

                       1,8 

2,4 79 

1,2 80 

nie określa się 

nie określa się 

 

3,0 

3,4 

2,3 

2,6 

2,3 

2,3 

1,2 

1,4 

  1,6 81 

                                                   
73 Dziennik Ustaw nr 207, poz. 2016, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, tekst jednolity 
74 Dziennik Ustaw z dn. 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
75 Строителные нормы Республики Беларусъ – җилые здания. СНБ 3.02.04.-03, Министерство архитектуры и 
строителства Республики Беларусъ, Минск 2003 

76 Dziennik Ustaw z dn. 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 94, pkt.2 

77 Wielkość kuchni może być zmniejszona do 5 m2, jeśli w mieszkaniu znajduje się wydzielone pomieszczenie jadalni 
78 Строителные нормы Республики Беларусъ – җилые здания. СНБ 3.02.04.-03, Министерство архитектуры и 
строителства Республики Беларусъ, Минск 2003, pkt. 4.7, str. 4 

79 Dziennik Ustaw z dn. 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 94, pkt.1 

80 Ibidem, § 95, pkt.2 
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Wysokość pomieszczeń [m]: 

- pokój, kuchnia, łazienka 

- korytarz  

 

                      2,5 

                         2,5 
82 

 

                    2,5  

                        2,1 83 

Minimalna szerokość otworów drzwiowych (mierzona w 

świetle ościeżnicy) [m]: 

- drzwi wejściowe 

- drzwi do pokoi mieszkalnych 

- drzwi łazienkowe 

 

 

0,9 84 

0,8 85 

0,8 86 

 

 

0,8 

 0,8 

                        0,6 87 

Oświetlenie i nasłonecznienie: 

- stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do 

powierzchni podłogi (dla poszczególnych pomieszczeń) 

- stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do 

powierzchni podłogi (dla całego mieszkania) 

-czas nasłonecznienia 

 

1:8 88 

 

nie określa się 

 
przynajmniej jeden 

pokój przez co najmniej 

3 godziny w godzinach 

700 – 1700 w dniach 

równonocy (21 marca i 

21 września) 89 

 

                    1:8  

 

  1:5,5 90 

 
przynajmniej jeden 

pokój (w mieszkaniu 1-

,2-,3-pokojowym), dwa 

pokoje (w mieszkaniu 

4-,5-6-pokojowym), trzy 

pokoje (w mieszkaniu 

więcej niż 6-

pokojowym) przez co 

najmniej 2,5 godziny w 

okresie od 22 marca do 

22 września) 91 

Dostępność budynku: 

- obowiązek wyposażenia budynku w dźwig osobowy 

 
Budynki o wysokości 

powyżej 4 kondygnacji 

nadziemnych 92 

 
Budynki, w których 

poziom posadzki 

ostatniej kondygnacji 

znajduje się więcej niż 

14m ponad poziomem 

terenu przy wejściu 

głównym 93 

 

                                                                                                                                                     
81 Строителные нормы Республики Беларусъ – җилые здания. СНБ 3.02.04.-03, Министерство архитектуры и 
строителства Республики Беларусъ, Минск 2003, pkt. 4.10, str. 4 

82 Dziennik Ustaw z dn. 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 72, pkt.1 

83 Строителные нормы Республики Беларусъ – җилые здания. СНБ 3.02.04.-03, Министерство архитектуры и 
строителства Республики Беларусъ, Минск 2003, pkt. 4.30, str. 6 

84 Dziennik Ustaw z dn. 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 62, pkt.1 

85 Ibidem, § 75, pkt.1 
86 Ibidem, § 79, pkt.1 
87 Строителные нормы Республики Беларусъ – җилые здания. СНБ 3.02.04.-03, Министерство архитектуры и 
строителства Республики Беларусъ, Минск 2003, pkt. 4.20, str. 5 

88 Dziennik Ustaw z dn. 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 57, pkt.2 

89 Ibidem, § 60, pkt.1 
90 Строителные нормы Республики Беларусъ – җилые здания. СНБ 3.02.04.-03, Министерство архитектуры и 
строителства Республики Беларусъ, Минск 2003, pkt. 4.33, str. 6 

91 Ibidem, pkt. 4.35, str.6  
92 Dziennik Ustaw z dn. 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 54, pkt.1 
93 Строителные нормы Республики Беларусъ – җилые здания. СНБ 3.02.04.-03, Министерство архитектуры и 
строителства Республики Беларусъ, Минск 2003, pkt. 5.17, str. 9 
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Tab. 4 Porównanie wytycznych projektowych dotyczących mieszkań w budynkach wielorodzinnych, 

zawartych w obowiązujących aktach prawnych. 

Analiza porównawcza przepisów obowiązujących w projektowaniu 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych zawartych w powyższym zestawieniu, jak też 

zapisów szczegółowych, których autor w tym miejscu nie przytacza, pozwala 

stwierdzić, że: 

- zapisy dotyczące parametrów technicznych poszczególnych pomieszczeń  

w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych są w obu przypadkach zbliżone, 

- zapisy zawarte w normatywach białoruskich dotyczące mieszkań dla osób 

niepełnosprawnych (wyróżnia się w nich mieszkania dla osób starszych, osób 

niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych poruszających się  

na wózkach) są dużo bardziej precyzyjne od zapisów w normach polskich, 

- zapisy zawarte w normatywach białoruskich są dużo bardziej szczegółowe,  

co w konsekwencji wprowadza dużo większy reżim projektowy, zawężając tym 

samym możliwość zastosowania zróżnicowanych rozwiązań funkcjonalnych. 

 

8.1.2. Uwarunkowania ekonomiczne 
 

Polska 

 

Pierwszy program nowego, demokratycznego rządu, nazywany planem 

Balcerowicza, prezentował pakiet 10 ustaw mających umożliwić wprowadzenie 

niezbędnych reform gospodarczo-ustrojowych. Plan ów miał umożliwić transformację  

z gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej. Skutkiem powyższych ustaw  

oraz prowadzonej w późniejszym okresie restrykcyjnej polityki Narodowego Banku 

Polskiego i licznych prywatyzacji było: 

- znaczne obniżenie inflacji,  

- uwolnienie złotówki,  

- wzrost gospodarczy,  

- względna stabilizacja sytuacji gospodarczej, 

- utworzenie w ciągu 2 lat 600 tysięcy przedsiębiorstw prywatnych, czyli 1,5 mln 

miejsc pracy.  

Mimo to, na skutek: 

- bankructw i likwidacji wielu przedsiębiorstw państwowych, 

- spadku zatrudnienia w tych zakładach, które przetrwały,  

stopa bezrobocia po transformacji ustrojowej osiągnęła poziom rzędu 10% w 1993 r. 94  

                                                   
94 Rocznik statystyczny GUS 1993. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolny_rynek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Bank_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Bank_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzrost_gospodarczy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezrobocie
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W pierwszym okresie transformacji nastąpił też gwałtowny spadek ilości nowych 

mieszkań oddawanych do użytku. Zjawisko to związane m.in. ze zbyt liberalną polityką 

mieszkaniową rządu, przy jednoczesnym spadku realnej siły nabywczej 

społeczeństwa, w sposób negatywny odbiło się na całej gospodarce. Szerzej 

zagadnienie to zostało omówione w podrozdziale poprzednim dotyczącym polityczno-

prawnych uwarunkowań towarzyszących transformacji.  

 

Białystok 

W przeciwieństwie do ogólnokrajowej tendencji spadkowej, w Białymstoku  

od 1992 roku wskaźnik wybudowanych nowych lokali mieszkalnych był najwyższy  

w kraju: w roku 1995 było to 7,6 mieszkania na 1000 osób, 1997 – 7,53, 1998 – 7,97. 
95 Dla porównania w skali kraju wskaźnik ten wynosił w roku 1995 1,7 mieszkania  

na 1000 osób. 96 Podczas gdy w roku 1991 oddano w Polsce ogółem 137 tys. 

mieszkań, w samym Białymstoku było to 1930 mieszkań. W latach kolejnych wskaźnik 

ogólnopolski stale spadał: 1992 - 133 tys., 1993 - 94 tys., 1994 - 76 tys., 1995 - 67tys., 

aż do 62 tys. w najgorszym roku 1996. Białystok notował w tym czasie zdecydowany 

wzrost: 1992r. - 2173 mieszkań, 1993 – 1664, 1994 - 1764, 1995 – 2199, do 2600 

mieszkań w roku 1996. 97 

Czym wytłumaczyć tak dynamiczny rozwój białostockiego budownictwa 

mieszkaniowego? Z pewnością ważne były nowa polityka dotycząca gospodarki 

gruntami i wspomniane już urynkowienie sektora budowlanego. Lecz te czynniki 

wspólne były dla całego kraju. 98 W regionie północno-wschodnim istotne okazały się 

stosunkowo małe koszty samych inwestycji mieszkaniowych. Przy niskich cenach 

projektów, materiałów, robocizny, a co za tym idzie poszczególnych etapów budowy, 

koszt 1m2 był jednym z najniższych w skali kraju. Nawet fakt, że średnie zarobki 

mieszkańców miasta również kształtowały się dużo poniżej średniej krajowej,  

a więc nowe mieszkanie nie było dobrem ogólnodostępnym, nie wpłynął negatywnie  

na tempo rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Odbiło się to jedynie na przeciętnej 

wielkości budowanych mieszkań. Pod tym względem Białystok ze wskaźnikiem 

62,72m2 w 1997 i 55,66m2 w 1998 99 już od kilku lat okupuje przedostatnie miejsce 

pośród miast wojewódzkich.  

                                                   
95 Polityka Mieszkaniowa Białegostoku – Białystok, czerwiec 1997, s.67. 
96 www.bialystok.pl, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Białymstoku 
97 Roczniki statystyczne GUS 1991-1999. 
98 por. Dąbrowska-Milewska Grażyna: Nowe zjawiska i tendencje w realizacji zabudowy mieszkaniowej na przykładzie 

Białegostoku. [w:] Budownictwo mieszkaniowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji. 
Białystok 1997, s.95. 

99 Roczniki statystyczne GUS 1991-1999 
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Najważniejszym czynnikiem, który przyczynił się do prosperity na rynku 

budowlanym, wydaje się jednak być boom gospodarczy, który Białystok przeżył  

na początku lat 90. XX wieku. Boom ten był bezpośrednio związany z rozwojem handlu 

przygranicznego. 100 W krótkim czasie urosły fortuny nie tylko samych handlowców 

zajmujących się sprzedażą towaru na targowicy przy ul. Kawaleryjskiej. Rozwinęła się 

też cała gałąź przemysłu nastawiona na obsługę klientów zza wschodniej granicy – 

sektor hotelarski, gastronomia, kompanie taksówkowe. 101 Intensywny rozwój 

wszystkich dziedzin życia gospodarczego wpłynął też na rynek nieruchomości. Jako że 

zawsze była to korzystna lokata kapitału, pieniądze płynące z handlu bazarowego 

inwestowane były w nowe mieszkania. Wiele osób kupowało mieszkania na wynajem, 

traktując to jako dodatkowe źródło zarobku. 102 Można zaryzykować stwierdzenie,  

że był to okres najszybszego rozwoju miasta od II poł. XIX w., gdy Białystok przeżywał 

gwałtowną transformację związaną z industrializacją całego regionu i samego miasta.  

Uzależnienie od jednego rynku zbytu nie mogło jednak przynieść dobrych 

efektów na dłuższą metę. Jak mocne były to powiązania dało się odczuć najpierw,  

gdy Rosję, a co za tym idzie i pozostałe państwa WNP ogarnął kryzys gospodarczy,  

a następnie gdy rząd polski wprowadził wizy dla naszych wschodnich sąsiadów. 

Targowica przy ul. Kawaleryjskiej opustoszała dosłownie z dnia na dzień. Zaczęły też 

upadać średnie i małe firmy nastawione na przygraniczny handel. Za nimi poszły 

również państwowe molochy – „Agnella”, „Fasty”, które w dużej części eksportowały 

swe wyroby na rynki wschodnie. 103 

W okresie kilku ostatnich lat, wymiana przygraniczna ponownie stała się 

istotnym ogniwem gospodarki Białegostoku, wpływając w znaczący sposób na wzrost 

dochodów miasta i jego obywateli. Wydaje się jednak, że powrót do stanu z połowy lat 

90., gdy ten rodzaj przedsiębiorczości był motorem napędowym wielu dziedzin 

lokalnego przemysłu, nie jest już chyba możliwy. Inne są też uwarunkowania 

zewnętrzne i wewnętrzne mające wpływ na rozwój Białegostoku i Podlasia. Zgodnie  

                                                   
100 W „Strategii Rozwoju Białegostoku” wydanej w 1996r. czytamy: „Handel zagraniczny powinien wpłynąć 

dynamizująco na rozwój podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta. Dużą  rolę w handlu odgrywa 
również wymiana przygraniczna. Spełnia ona rolę czynnika dynamizującego lokalny rozwój gospodarczy.”, Strategia 
Rozwoju Białegostoku, Załącznik do uchwały Nr XL/327/96 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 sierpnia 1996 r., 
Białystok 1996, s.78 

101 Ibidem: „W działach przemysłu i usługach o orientacji prorynkowej zanotowano wzrost zatrudnienia. Największy 
wzrost zatrudnienia zanotowano w hotelarstwie i gastronomii – o 210% w porównaniu do 1992 roku. Na drugim 
miejscu zanotowano wzrost zatrudnienia w usługach pośrednictwa finansowego o 65%. Wzrosło w tym czasie o 35% 
zatrudnienie w administracji publicznej i instytucjach obronnych. Handel również zanotował wzrost zatrudnienia  
o 26%, opieka zdrowotna o 17% i obsługa firm o 23%.” Strategia Rozwoju Białegostoku, op. cit., s.73. 

102 Na potwierdzenie tej tezy niechaj posłuży następujący przykład: autor wraz z rodziną, przez okres kilku lat, 
wynajmował mieszkanie od człowieka, który swoją pozycję ekonomiczną uzyskał właśnie dzięki działalności 
gospodarczej prowadzonej na targowicy. Zarobione w ten sposób środki finansowe przeznaczył na kupno kilku 
mieszkań i lokali handlowych, które następnie wynajmował. Z rozmowy z nim przeprowadzonej wynikało, że była to 
częsta praktyka stosowana przez kupców handlujących z klientami zza wschodniej granicy.  

103 por. Grycel Janusz, Wpływ mody na lokalną tradycję budowania. Na przykładzie architektury mieszkaniowej 
Białegostoku., w: Moda w architekturze., Materiały VI Sympozjum, Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Rybna 
2001, s.308 
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z nowym projektem „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2007-2013”, największy nacisk kładzie się na rozwój turystyki, 

infrastruktury transportowej i infrastruktury ochrony środowiska, a wspieranie drobnej 

przedsiębiorczości jest tylko jednym z kilku mniej priorytetowych zadań. 104 

 

Białoruś 

 

Wraz z upadkiem imperium radzieckiego ostatecznemu załamaniu uległa idea 

„gospodarki planowej” 105 obowiązująca na terenie ZSRR jeszcze od początku lat 30. 

XX wieku. Jednak już w 1991 r. na Białorusi przystąpiono do tworzenia zrębów nowej 

"regulowanej gospodarki rynkowej”. Zadanie to powierzono „zespołowi bezpartyjnych 

fachowców”, czyli dawnej nomenklaturze związanej ściśle z aparatem władzy. System 

koncesji, zezwoleń, zwolnień celnych, fikcyjnych kontraktów doprowadził do powstania 

skomplikowanej sieci zależności i powiązań na styku gospodarki i polityki,  

a jednocześnie pozwolił tym nowym elitom na bardzo szybkie pomnożenie swoich 

własnych majątków.  

W roku 1994 nastąpił kolejny spadek produkcji, ceny na towary i usługi rosły  

w zastraszającym tempie, a miesięczna inflacja sięgała 50%. Ze względu na brak 

surowców do produkcji, a przede wszystkim zbytu na produkowane towary, przestoje  

w zakładach pracy zaczęły niepokojąco się wydłużać. Tymczasem rząd nie chciał 

podejmować niepopularnych decyzji w sprawie zmian strukturalnych w przemyśle. Nie 

zmieniał profilu produkcji gigantów przemysłowych, pracujących w czasach radzieckich 

na potrzeby imperium, zamrażając jednocześnie istniejący w nich poziom zatrudnienia. 

W „Krótkiej Historii Białorusi w latach 1944-2001” czytamy: 

„Na początku 1994 r. ponad 90% produkcji pochodziło z przedsiębiorstw 

państwowych. Chociaż w 1993 r. po długich dyskusjach Rada Najwyższa 

uchwaliła ustawę pozwalającą na prywatyzację części majątku narodowego, 

                                                   
104 por. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”, zaakceptowany przez Zarząd 

Województwa Podlaskiego 27 października 2006 r., www.wrotapodlasia .pl 
105 W ZSRR powstał na początku lat 30. unikalny system gospodarowania, którego teoretyczną podstawą była idea 

Marksa o zarządzaniu gospodarką "jak jedną fabryką" bez udziału rynku. W systemie tym przedsiębiorstwa 
(państwowe lub spółdzielcze) były ubezwłasnowolnione i zarządzane z centrum. Pieniądz nie został całkowicie 
wyeliminowany, ale odgrywał drugorzędną rolę. Kierunki polityki gospodarczej wyznaczały władze centralne, 
preferując wydatki wojskowe, prestiżowe projekty (m.in. program kosmiczny) oraz przemysł środków produkcji; 
minimalizowano natomiast wydatki na konsumpcję. System określano jako "gospodarkę planową" lub "nakazowo-
rozdzielczą", to znaczy gospodarka miała działać według całościowego planu, który wyznaczał poszczególnym 
przedsiębiorstwo zadania i przydzielał środki na ich realizację. Głównym narzędziem był plan roczny (plany 
pięcioletnie piatiletki miały głównie orientacyjno-prognostyczny charakter). Sporządzenie planu realizował 
Państwowy Komitet Planowania Gospłan, a jego rozwinięcia dokonywały branżowe ministerstwa (w latach 1957-
1965 lokalne rady gospodarcze tzw. sownarchozy). System ten jednak był od początku nieefektywny, a w miarę 
komplikowania się więzi gospodarczych i powiększania asortymentu produkcji zdolność do zbudowania spójnego  
i optymalnego planu stawała się coraz mniejsza. Narastające problemy i niepowodzenie reform spowodowało 
dekompozycję całego systemu, która w latach 80. przybrała formę permanentnego kryzysu.  
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rząd nie był zainteresowany uszczuplaniem "socjalistycznych form własności". 

Łukaszenka zaś był jej przeciwny ze względów ideologicznych, upatrując  

w prywatnej własności źródeł demoralizacji władzy i społeczeństwa.” 106 

 

Podstawowym problemem okazało się być, odziedziczone jeszcze po ZSRR, 

uzależnienie białoruskich podmiotów gospodarczych od rosyjskich źródeł surowców  

i paliw, a także od tamtejszych rynków zbytu. 107 Względy te skłoniły rząd białoruski  

do stopniowego przywracania niedawno zerwanych więzi z Moskwą. Rosjanie 

tymczasem nie kwapili się z dotowaniem archaicznej białoruskiej gospodarki, 

interesując się jedynie zachowaniem politycznej i militarnej kontroli nad tym obszarem.  

Kolejnym istotnym aspektem okazał się być brak akceptacji samych 

Białorusinów dla gospodarki rynkowej.  

„Prezydent, widząc brak akceptacji Białorusinów dla gospodarki rynkowej, 

skierował swój atak na jej zwolenników. Wprowadził ścisłą kontrolę policyjno-

urzędniczą nad prywatną działalnością gospodarczą. Około 300 tys. małych 

podmiotów gospodarczych podporządkowano prezydenckiej strategii 

gospodarczej. Swoją politykę ekonomiczną określał on mianem socjalizmu 

rynkowego. Kluczem do rozwiązania wszelkich problemów ekonomicznych 

miała być dyscyplina na wszystkich szczeblach wytwarzania. W konsekwencji 

metody administracyjne zastąpiły mechanizmy rynkowe w regulowaniu życia 

gospodarczego.” 108 

 

Konsekwencje interwencjonistycznej polityki państwa dało się także zauważyć 

w sektorze produkcji przemysłowej związanej z budownictwem mieszkaniowym. 

Utrzymywanie profilu wytwórczości w stanie sprzed roku 1990 skutkowało tym,  

że nowe realizacje powstawały głównie w oparciu o przestarzałe technologie  

i materiały, wprowadzone jeszcze w latach 70. Przy jednoczesnym wzroście cen 

rosyjskich surowców, ale też spadku realnej siły nabywczej samych Białorusinów, 

drastycznie spadła liczba nowych inwestycji, a w konsekwencji zmalała liczba 

mieszkań oddawanych do użytku. [Tab. 6] 

W przeciwieństwie do tendencji, które zaobserwować można było  

na przykładzie Polski, państwo białoruskie wybrało antyliberalny model polityki 

gospodarczej. Zbyt daleko posunięty interwencjonizm i zbyt „widzialna ręka” państwa 

we wszelkich przejawach życia gospodarczego, doprowadziła do poważnej stagnacji 

białoruskiej gospodarki, której skutki odczuwalne będą jeszcze przez długie lata. 
                                                   
106 Łatyszonek O., Mironowicz E. - Historia Białorusi. Op. cit. 
107 por. Zaleski M. - Transformacja stosunków handlowych Białorusi i Rosji. [w.] www.bialorus.pl 
108 Łatyszonek O., Mironowicz E. - Historia Białorusi. Op. cit. 
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Grodno 

Wydaje się, że elementem decydującym o specyfice Grodna, jest jego 

przygraniczne położenie. W tym wypadku fakt ten okazał się bardziej przekleństwem, 

aniżeli dobrodziejstwem dla miasta. Położone peryferyjnie w stosunku do głównego 

centrum decyzyjnego – Mińska, nie mogło liczyć na zbyt hojne państwowe dotacje, 

które zarezerwowane były dla stolicy. Dodatkowym mankamentem, który wyraźnie 

dostrzegała władza centralna, była struktura narodowościowa miasta. Pomimo 

zakrojonej na szeroką skalę rusyfikacji, Grodno postrzegane było jako miasto 

„niepewne ideowo”, z licznie reprezentowaną (25%) mniejszością polską. 109 To tutaj 

mieści się główna siedziba Związku Polaków na Białorusi 110 i to właśnie w Grodnie 

nastąpiła ostateczna rozprawa (2005r.) administracji prezydenta Łukaszenki  

z „nieprawomyślnymi” władzami związku.  

Wróćmy jednak do spraw czysto ekonomicznych. Handel przygraniczny, który 

stał się przejawem aktywności gospodarczej dużej części mieszkańców obydwu 

omawianych miast, dużo większe zyski przynosił stronie polskiej. Wyroby białoruskiego 

przemysłu nie były towarem atrakcyjnym dla białostockiego odbiorcy. Stąd też 

przepływ gotówki następował w zasadzie w jedną stronę: Białorusini kupowali  

od białostockich producentów i sprzedawców towary wytworzone przez przemysł polski 

(w dużej części przez zakłady z terenu Białegostoku), a następnie odsprzedawali je  

we własnym kraju. Nie trudno domyślić się, że zyski producenta (wytwórcy białostoccy) 

były nieporównanie większe aniżeli pośrednika (handlarze białoruscy). Co więcej ten 

stan rzeczy napędzał jedynie lokalną gospodarkę po polskiej stronie granicy, spychając 

Białorusinów do roli konsumentów. Sytuację tą pogarszał dodatkowo fakt,  

że administracja państwowa niechętnym okiem patrzyła na jakiekolwiek przejawy 

prywatnej inicjatywy. Tym samym, pomimo bliskości granicy, nie rozwinął się sektor 

małych przedsiębiorstw prywatnych zorientowanych na wymianę handlową ze stroną 

polską.  
 

                                                   
109 [w:] http://www.grodno.by 
110 Związek Polaków na Białorusi (Саюз Палякаў Беларусі) - polonijna organizacja założona w 1990 r., wywodząca 

się z istniejącego od 1988 na Grodzieńszczyźnie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama 
Mickiewicza. Głównym celem Związku jest wspieranie polskiego szkolnictwa, polskiej kultury oraz prasy. Związek 
skupia ok. 25 tys. Polaków zamieszkujących Białoruś. Siedzibą Związku jest Grodno. Obecnie jest to największa 
niezależna organizacja społeczna na Białorusi.  
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Zestawienie 

 

Polska Białoruś Aspekty 
ekonomiczne 

Polska Białystok Białoruś Grodno 

Reformy 
gospodarcze i ich 
następstwa 

- „plan Balcerowicza” i jego następstwa: 
- obniżenie inflacji,  
- uwolnienie złotówki,  
- wzrost gospodarczy,  
- bankructwo nierentownych 
przedsiębiorstw państwowych,  
- wzrost bezrobocia 

- brak zdecydowanych reform 
strukturalnych w przemyśle (względy 
polityczne): 
- spadek produkcji 
- wzrost inflacji do poziomu 50% 
miesięcznie 
- wzrost cen na towary i usługi 

- poddanie gospodarki regułom gry 
rynkowej: 
- wdrażanie nowych technologii w 
produkcji 
- otwarcie na inwestycje finansowane 
przez kapitał zagraniczny (głównie z 
Europy Zachodniej) 
 
 
 
 

Kierunki rozwoju 
gospodarczego 

 - rozwój prywatnej 
działalności 
produkcyjnej i 
handlowo-
usługowej 
związanej z 
handlem 
przygranicznym 

- ochrona przemysłu krajowego i 
państwowych zakładów produkcyjnych: 
- zapóźnienie technologiczne przemysłu 
- nierentowne państwowe zakłady 
produkcyjne utrzymywane sztucznie 
„przy życiu” 
-maskowanie bezrobocia poprzez 
wysyłanie pracowników na przymusowe 
urlopy 
- ograniczenie napływu kapitału 
zagranicznego 
 

- gwałtowny spadek liczby nowych 
mieszkań oddawanych do użytku w roku 
1990 (w porównaniu do lat poprzednich) 

- gwałtowny spadek liczby nowych 
mieszkań oddawanych do użytku w roku 
1990 (w porównaniu do lat poprzednich) 

Rozwój budownictwa 
mieszkaniowego 

-stopniowy 
spadek liczby 
nowych mieszkań 
oddawanych do 
użytku (lata 1990-
1996) 

-stopniowy wzrost 
liczby nowych 
mieszkań 
oddawanych do 
użytku (lata 1990-
1996) 

-stopniowy spadek liczby nowych 
mieszkań oddawanych do użytku (lata 
1990-1996) 

 
Tab. 5 Porównanie uwarunkowań gospodarczych w Polsce i na Białorusi w pierwszym okresie 

transformacji 

 

Zaprezentowane uwarunkowania prawne i ekonomiczne miały bezpośrednie 

przełożenie na takie wskaźniki dotyczące sektora mieszkaniowego, jak liczba mieszkań 

i powierzchnia mieszkań oddawanych do użytku. Analiza danych zawartych  

w poniższej tabeli pozwala stwierdzić, że sytuacja w polskim budownictwie 

mieszkaniowym, po okresie kilkuletniej zapaści w połowie lat. 90., stopniowo ulegała 

poprawie. [Tab. 6.] Da się w niej zauważyć stopniowy trend wzrostowy, który trwa do 

chwili obecnej. Zgoła odmiennie kształtuje się sytuacja w budownictwie 

mieszkaniowym Białorusi. Gwałtowny spadek liczby oddawanych mieszkań, jaki 

zanotowano na początku minionej dekady, doprowadził do stagnacji, która trwa 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzrost_gospodarczy
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praktycznie po dzień dzisiejszy. Pomimo niewielkiej poprawy sytuacji, obydwa 

prezentowane wskaźniki praktycznie od płowy lat 90. XX w. utrzymują się na 

podobnym poziomie. 

 
Rok Polska Białoruś 

 Liczba 
mieszkań 

[tys.] 

Powierzchnia 
mieszkań 
[tys. m2] 

Liczba 
mieszkań

[tys.] 

Powierzchnia 
mieszkań 
[tys. m2] 

1990 134,200 10365,0 86,1 5282 
1991 136,800 10253,0 bd 111 bd 
1992 133,000 9967,0 bd bd 
1993 94,000  bd bd 
1994 76,000  bd bd 
1995 67,072 6008,2 27,3 1949 
1996 62,130 5721,2 38,2 2627 
1997 73,706 6880,4 46,1 3360 
1998 80,594 7524,1 47,7 3635 
1999 81,979 7158,1 34,4 2917 
2000 87,789 7872,7 39,4 3528 
2001 105,967 9118,2 32,5 3009 
2002 97,595 9691,7 28,8 2811 
2003 162,686 18838,4 32,0 3019 
2004 108,117 11619,7 40,4 3501 
2005 114,066 12010,6 43,3 3786 

 

Tab. 6 Porównanie liczby nowo oddawanych mieszkań i ich powierzchni w Polsce i na Białorusi w okresie 

od roku 1990 do roku 2005.  

 

Dla porównania warto jest prześledzić te same wskaźniki w odniesieniu  

do Białegostoku i Grodna w analogicznym okresie. [Tab. 7.] Wyraźnie z nich widać, że 

pomimo ogólnopolskiej tendencji spadkowej w poł. lat 90. liczba oddawanych mieszkań  

w Białymstoku utrzymywała się na podobnym poziomie, a nawet była wyższa niż  

w rozpoczynającym omawianą dekadę roku 1990. Niestety brak analogicznych danych 

dla Grodna nie pozwala przeprowadzić analizy porównawczej tychże wskaźników  

dla obydwu miast. 112 

                                                   
111 Brak danych – w dostępnych materiałach zgromadzonych i udostępnionych przez Ministerstwo Statystyki i Analiz 

Republiki Białoruskiej (Мистерство статистики и анализа Республики Беларусь) brakuje danych dotyczących lat 
1991-1994. 

112 W trakcie gromadzenia materiałów do pracy autor nie zdołał uzyskać danych dla miasta Grodna. Dane udostępnione 
przez Ministerstwo Statystyki i Analiz Republiki Białoruskiej dotyczą całego obwodu grodzieńskiego (brak danych dla 
miasta), co więcej odnoszą się jedynie do roku 1995 i lat 2000-2005. Władze Urzędu Miejskiego w Grodnie nie 
chciały (bądź też nie mogły) niestety tych danych udostępnić, tłumacząc się po prostu ich brakiem.  
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Rok Białystok Grodno 
 Liczba 

mieszkań 
[tys.] 

Powierzchnia 
mieszkań 
[tys. m2] 

Liczba 
mieszkań 

[tys.] 

Powierzchnia 
mieszkań 
[tys. m2] 

1990 1,925 122,8 Bd Bd 
1991 1,930 129,5 Bd Bd 
1992 2,173 143,3 Bd Bd 
1993 1,664 102,3 Bd Bd 
1994 1,764 107,8 Bd Bd 
1995 2,119 124,5 Bd Bd 
1996 2,600 144,0 Bd Bd 
1997 2,217 133,4 Bd Bd 
1998 2,263 125,9 Bd Bd 
1999 2,168 126,9 Bd Bd 
2000 2,271 129,1 Bd Bd 
2001 1,825 107,6 Bd Bd 
2002 1,249 93,6 Bd Bd 
2003 1,760 131,5 Bd Bd 
2004 1,570 114,1 Bd Bd 
2005 1,225 100,4 Bd Bd 

 
Tab. 7 Porównanie liczby nowo oddawanych mieszkań i ich powierzchni w Białymstoku i Grodnie  

w okresie od roku 1990 do roku 2005.  

 

8.1.3. Uwarunkowania społeczno-kulturowe 
 

Polska 

 

W czerwcu 1990r. rozprawiono się z jednym z ostatnich reliktów minionego 

systemu – cenzurą. Wraz z jej zniesieniem nastąpił gwałtowny rozwój wydawnictw, 

czasopism, komercyjnych stacji radiowych i telewizyjnych. Procesowi temu 

towarzyszyła powolna komercjalizacja życia kulturalnego i związany z nią napływ 
kultury masowej z Zachodu. Wzorce zachodnie przyjmowane były w sposób niemal 

bezkrytyczny, co w „Prywatnych obowiązkach” tak skomentował Czesław Miłosz: 

"Jako polski pisarz, niemrawością i nietrzeźwością przyciśnięty do muru, nie 

mam wielkiego wyboru: albo objawiam się jako naśladowca i podrabiacz 

zachodnich stylów, albo jako istota rozumniejsza i trzeźwiejsza niż mój 

zachodni rywal".113 

Ten kulturowy pluralizm w dziedzinie architektury przejawiał się głównie 

nieskrępowanym korzystaniem z rozwiązań formalnych i estetycznych podpatrzonych 

w coraz szerzej i w większej ilości dostępnych czasopismach fachowych. Niektórzy 

komentatorzy polskiej architektury współczesnej zjawisko to postrzegają jako czynnik 

                                                   
113 Miłosz Cz. - Prywatne obowiązki, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2001 
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negatywny, który w dużej mierze przyczynił się do zaprzestania poszukiwań swego 

własnego, rodzimego języka wypowiedzi. Jak pisze Marek Nowakowski: 

„[…] panowie architekci zbytnio poddają się światowym trendom  

w budownictwie, zapominając o powiązaniu architektury z miejscem, historią. 

Stąd gotowe, zunifikowane wzorce, przenoszone bez jakichkolwiek refleksji  

na nasz grunt. To może brać się ze zbyt gwałtownej i uproszczonej chęci bycia 

<Europejczykiem>.” 114 

 

To jednak „ułomność” każdej demokracji. Daje po prostu możliwość wyboru.  

I w wielu przypadkach tylko od architekta zależało, a raczej jego wrażliwości  

i prezentowanej jakości warsztatu projektowego, w jaki sposób ową możliwość 

wykorzystał.  

Kolejnym aspektem, który miał wpływ na obraz architektury mieszkaniowej tego 

okresu, było znaczne przewartościowanie świadomości samych Polaków 
odnośnie formy i standardów zamieszkiwania. Otwarcie granic, zniesienie wiz  

do dużej liczby krajów, przy postępującym bogaceniu się niektórych grup społecznych, 

ułatwiło poruszanie się po Europie i świecie. Podpatrzone tam wzorce chciano 

możliwie szybko przenieść na grunt rodzimy. Na zapotrzebowanie to najszybciej 

zareagowali prywatni deweloperzy, dostosowując jakoś produktu do potrzeb rynku. 

Mieszkanie stało się normalnym towarem rynkowym, którego podaż regulował realny 

popyt. Dzięki wymaganiom stawianym przez nową grupę inwestorów, lecz również 

dzięki ich realnym, finansowym możliwościom, podniósł się zarówno standard nowych 

mieszkań, wzrosła ich wielkość, a także zwiększyła różnorodność form 

zamieszkiwania.  

 

Białystok 

Jeszcze do wybuchu II wojny światowej, według spisu z 1931r., 47% ludności 

miasta stanowili Polacy, 43% - Żydzi, pozostałe 10% - Białorusini, Ukraińcy i Niemcy. 
115 W chwili obecnej, ponad 90% to osoby narodowości polskiej, a z mniejszości licznie 

reprezentowana jest jedynie nacja białoruska. Jednakże dla zrozumienia specyfiki 

omawianych przemian, dużo ważniejsza od struktury narodowościowej jest struktura 
społeczna. Zaraz po II wojnie szeregi obywateli miasta „zasiliła” ludność napływowa 

                                                   
114 Nowakowski M. - Apetyt architektów. [w:] Architektura Murator 2/2001, s.49. 
115 Dobroński A. - Białystok – Historia miasta. Zarząd Miasta Białegostoku, Białystok 2001, s. 142. 
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(przede wszystkim repatrianci ze Wschodu), głównie pochodzenia wiejskiego. 116  

W Białymstoku pozostał jedynie znikomy procent dawnej, przedwojennej inteligencji, 

która w ośrodkach tego typu zawsze jest nośnikiem tradycji lokalnej i swoistym 

„zaczynem”, dzięki któremu kształtuje się oblicze miasta. Proces napływu ludności 

wiejskiej trwa w zasadzie po dziś dzień, stąd wielu pośród białostoczan to w pierwszym 

lub drugim pokoleniu osoby o wiejskim rodowodzie. Ludziom tym, często o słabym 

wykształceniu, okres transformacji dał szansę na wykazanie się tak charakterystyczną 

dla nich zaradnością i sprytem życiowym.  

Ułatwiona przygraniczna wymiana handlowa (m.in. ze względu na niewielką 

odległość pomiędzy największymi miastami tego regionu – Białymstokiem i Grodnem), 

spowodowała wyodrębnienie się nowej grupy społecznej – „bazarowej middle class”, 

ludzi, którzy zaczynali od sprzedaży swoich towarów na rozłożonym łóżku polowym,  

po to by później dorobić się swojej własnej budki na bazarze, a w końcu stać się 

właścicielami rozmaitych przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych; rzecz jasna 

nastawionych na handel z tzw. „wschodem”. To właśnie oni byli przysłowiowym kołem 

zamachowym białostockiego budownictwa mieszkaniowego. Lokując zarobione środki 

finansowe w nieruchomości, w krótkim czasie wprowadzili Białystok na pierwsze 

miejsce pod względem liczby nowych mieszkań na głowę statystycznego obywatela. 
117 
 

Konrad Kucza-Kuczyński wskazuje na jeszcze jeden czynnik, który odegrał 

niebagatelną rolę w procesie formowania się nowego wyrazu estetycznego architektury 

w północno-wschodnim rejonie Polski i samym Białymstoku: 

„[…] stylistyka współczesnej architektury pięknego Podlasia, akceptuje nawet 

silniej niż w innych rejonach kraju, nurt taniej dekoracji i szumu formalnego.  

To ten rejon mocniej i na dłużej <kupił> żurnalowe, spóźnione 

postmodernistyczne chwyty. […] Mój żal wynika z faktu akceptacji przez część 

środowiska architektów białostockich, w tym również niektórych nauczycieli 

szkoły (Wydziału Architektury PB – przyp. autora) i to właśnie spoza Podlasia, 

właśnie tego języka zagłuszania ubogiej, ale mądrej architektury tych stron, 

przez sztuczny język, może ambicje inności za wszelką cenę. W ramach jednak 

wolności tworzenia wybór należy tak do twórców jak i odbiorców. 

                                                   
116 Na rozwój ludności miasta składa się przyrost naturalny i przyrost migracyjny. W latach powojennych przeważa ten 

drugi rodzaj przyrostu. Tak np. w 1977 r. z tytułu przyrostu naturalnego przybyło miastu 2,4 tys. Osób, z migracji - 3,6 
tys. – por. Rocznik Statystyczny województwa białostockiego 1977, Białystok 1978 WUS, s.75, 83. 

117 W roku 1995 było to 7,6 mieszkania na 1000 osób, 1997 – 7,53, 1998 – 7,97. Dla porównania w skali kraju wskaźnik 
ten wynosił w roku 1995 1,7 mieszkania na 1000 osób. 
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Pozostaje jednak żal zagubienia wysokiego tonu z początków szkoły i marzeń 

stworzenia na Podlasiu […] architektury rodzimej, ale w skandynawskim modelu 

szacunku do piękna tworzonego przez prostotę.” 118 

 

Choć gorzkie to słowa, należy z pokorą pochylić głowę i przyznać, że o jakości 

architektury decyduje również jakość kształcenia przyszłych architektów.  
 Autor pragnie jednak zwrócić uwagę na inną zależność. Na początku lat 90. rynek 

projektowy budownictwa mieszkaniowego zdominowany był przez kilka zaledwie 

pracowni, które wyłoniły się z państwowych biur-molochów. „Obsługiwały” one zarówno 

spółdzielnie mieszkaniowe, jak i prywatnych deweloperów. Ten swoisty monopol  
na rynku zleceń spowodował naturalne powielanie raz przyjętych schematów 

projektowych, które, jak się okazuje, czasami mogły być schematami błędnymi.  

Ważnym czynnikiem był też brak dobrych, miejscowych wzorców 
architektury mieszkaniowej, które mogłyby posłużyć za punkt wyjścia do poszukiwań 

rozwiązań opartych o tradycję lokalną. Należy pamiętać, że w wyniku działań 

wojennych zniszczeniu uległo ponad 80% zabudowy historycznego Śródmieścia. 

Tradycja architektoniczna znalazła się tym samym w tak dramatycznej mniejszości,  

że nie była w stanie oddziaływać na ówczesne procesy inwestycyjne.  

 

Białoruś 

 

Podstawową przeszkodą psychologiczną hamującą zmiany była głęboka 

rusyfikacja białoruskich elit partyjnych i intelektualnych, co zresztą dostrzegalne 

jest po dziś dzień. Dość wspomnieć, że Białorusini z dużym oporem przyzwyczajają się 

do własnego języka, który w wielu kręgach wciąż jest postrzegany jako język prostego 

ludu, język wsi.  

W cytowanej już uprzednio „Krótkiej Historia Białorusi w latach 1944-2001”, 

czytamy: 

„Reformy na wzór tych, jakie następowały w republikach nadbałtyckich 

wymagały przynajmniej akceptacji języka i kultury białoruskiej w życiu 

publicznym. Hasła z żądaniami białorutenizacji, nieśmiało rzucane w połowie lat 

osiemdziesiątych przez nielicznych przedstawicieli inteligencji, były odbierane 

przez ludzi z aparatu partyjnego jak oskarżenia o zdradę. To, co jako 

funkcjonariusze państwa radzieckiego uczynili w dziedzinie rusyfikacji oświaty, 

                                                   
118 Kucza-Kuczyński K. - Wspomnienia białostockie 1980-1985 – na trzydziestolecie powstania Wydziału Architektury 

Politechniki Białostockiej, [w:] Komunikat SARP, lipiec-sierpień 2006, s.38. 
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kultury i życia publicznego, było przerażającym świadectwem ich stosunku  

do białoruskiej kwestii narodowej.” 119 

 

W nieco innym tonie ówczesną sytuację na Białorusi komentuje Sokrat 

Janowicz - polski pisarz o białoruskim rodowodzie: 

 „W naszych stronach Europy przyzwyczailiśmy się do tego, że państwo 

koniecznie musi mieć odrębny język: skoro Białoruś - to i białoruski.  

Na Białorusi jednak formalnie obowiązuje dwujęzyczność, w praktyce zaś - 

rosyjskojęzyczność. Republika Białoruś jako żywo przypomina jakowyś ocalały 

fragment ZSRR (z białoruską odmianą wieńcową herbu, czerwoniastej flagi, 

hymnu z pretensjami do światowej monumentalności). Długo by mówić, 

dlaczego tak jest.” 120 

 

Ta opisywana przez Sokrata Janowicza dwoistość kulturowa przejawiała się 

również w ostrej polaryzacji społeczeństwa na zwolenników wprowadzenia symboliki  

i języka narodowego oraz wyznawców poglądu, że Białoruś jest jedynie częścią 

większej całości w ramach niegdysiejszego państwa radzieckiego, a obecnie Związku 

Białorusi i Rosji. Przy jednoczesnym braku klarownej definicji pojęcia „kultura 

narodowa”, duża część Białorusinów miała poważny problem z kulturowym i etnicznym 

samookreśleniem.  

 

Grodno 

Grodno, którego przestrzeń historycznego śródmieścia wciąż jest świadectwem 

wielokulturowej tradycji miasta, aż do I połowy XX wieku należało bardziej do kręgu 

kulturowego cywilizacji zachodniej. Sytuację tą zmieniła dopiero II wojna światowa  

i postanowienia, które zapadły w trakcie konferencji jałtańskiej. W wyniku korekty 

przebiegu granic, Grodno weszło w skład Białoruskiej Socjalistycznej Republiki 

Radzieckiej – kraju związkowego ZSRR.  

Nowe władze starały się zacierać ślady świadczące o wielowiekowej  

i wielokulturowej historii Grodna. Za przykład niechaj posłuży tu kościół  

p.w. Wniebowzięcia N.M.P., tzw. Fara Witoldowa. Był to jeden z najstarszych zabytków 

na terenie miasta, ufundowany w końcu XIV wieku przez Wielkiego Księcia Litewskiego 

Witolda, później wielokrotnie przebudowywany i niszczony. W okresie 

międzywojennym Oskar Sosnowski przywrócił mu pierwotny gotycki charakter. Opinie 

co do wartości rekonstrukcji Sosnowskiego były od samego początku podzielone. 
                                                   
119 Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz: Historia Białorusi. Op.cit. 
120 Janowicz Sokrat: Naród z narodu: Białorusini, Gazeta Wyborcza MAGAZYN nr 49 dodatek do Gazety Wyborczej nr 

284, 1998/12/04-1998/12/05.  
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Wszelkie wątpliwości definitywnie „rozstrzygnęły” władze radzieckie, które w połowie lat 

60. XX wieku podjęły decyzję, o rozbiórce obiektu. W uzasadnieniu stwierdzono,  

że kościół swoim charakterem nie pasuje do przestrzeni Placu Sowieckiego, zakłócając 

ponad to układ komunikacyjny centrum. Ten fragment pierzei Placu Sowieckiego  

po dziś dzień jest pusty, a o historii miejsca świadczą jedynie fragmenty niszczejących 

fundamentów. 

Chociaż wydarzenia te miały miejsce niemal 30 lat wcześniej niż omawiany 

obecnie okres, to w sposób wyraźny prezentują one „klimat”, jaki zapanował w Grodnie 

w stosunku do spuścizny kulturowej miasta. Nie bez znaczenia był tu fakt, że, podobnie 

jak miało to miejsce w Białymstoku, po II wojnie światowej znaczącym zmianom 
uległa struktura narodowościowo-wyznaniowa i społeczna mieszkańców miasta. 
121 Większość z nowych obywateli nie znała, a przez to nie identyfikowała się  

z wielokulturową tradycją Grodna. Dla nich punktem odniesienia był wspólny, radziecki 

system wartości. Wracając jednak do sytuacji z początku lat 90. i będącej przedmiotem 

naszego zainteresowania architektury mieszkaniowej, można zaryzykować 

stwierdzenie, że w Grodnie zrodziła się zupełnie nowa tradycja. Tradycja,  

która nie pamięta, bądź też nie chce pamiętać tego, co w architekturze miasta powstało 

do momentu rozpoczęcia II wojny światowej. O ile w Polsce moment wyzwolenia się  

z komunistycznej rzeczywistości zaowocował mniej lub bardziej udanymi próbami 

stworzenia swojego własnego świata architektury, swoistego stylu narodowego,  

to Białoruś, co można stwierdzić na przykładzie Grodna, za swoją tradycję wydaje się 

uznawać architekturę socrealistyczną okresu powojennego. 

Kolejnym istotnym czynnikiem jest brak ośrodka akademickiego z wydziałem 

architektury, tj. miejsca, które przybliżałoby nowe prądy stylistyczne w architekturze,  

a jednocześnie dałoby możliwość stworzenia gremium będącego recenzentem nowych 

działań projektowych. Jak w prywatnej rozmowie stwierdził Anatolij Parchuta, naczelny 

architekt obwodu grodzieńskiego: 

 „Grodnu wyraźnie brakuje wyższej uczelni z wydziałem architektury. […] 

Akademickie debaty i rozważania nie wychodzą najczęściej poza cztery ściany 

pracowni, a u nas każdy projektuje w swoim własnym stylu. Brakuje nam  

po prostu „opiniotwórczej elity”, która łączyłaby praktykę projektową  

z działalnością naukową”. 122 

                                                   
121 Do momentu wybuchu II wojny światowej 60% mieszkańców miasta stanowili Polacy, 37% - Żydzi, 3% - Białorusini. 

W chwili obecnej 62,3% mieszkańców to Białorusini, 24,8% - Polacy, 10,1% - Rosjanie, 1,8% - Ukraińcy, Litwini i 
Tatarzy po 0,2%. – na podstawie www.grodno.by  

122 Cytat zaczerpnięty z jednej z rozmów, jaką autor przeprowadził z Anatolijem Parchutą – ówczesnym naczelnym 
architektem obwodu grodzieńskiego. 
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O ile dla Białegostoku charakterystycznym był fakt, że rynek zleceń 

zdominowany został przez kilka niewielkich, prywatnych biur, to w Grodnie przez cały 

okres lat 90. znaczącą rolę odgrywały duże, scentralizowane biura projektowe  

z których najważniejszym był „Институт Гродногражданпроект”. Jak wynika  

z rozmowy z Aleksandrem Sztenem, który przez długi czas był jednym z głównych 

architektów w GGP, (od roku 2002 prowadzi prywatną praktykę projektową):  

„Proces projektowy nadzorowany jest przez kilku architektów starszego 

pokolenia, kładących główny nacisk na technologiczną stronę inwestycji. Nowe 

rozwiązania przyjmowane są z pewnym oporem, gdyż wymagają zmiany metod 

projektowych.” 123 

 

W trakcie zbierania materiałów do pracy, autor miał okazję poznać system 

zależności służbowych obowiązujący w GGP 124. Aby otrzymać jakiekolwiek dane 

dotyczące projektów realizowanych przez biuro, niezbędna była pisemna zgoda 

naczelnego architekta obwodowego - Anatolija Parchuty. Z kolei wywiezienie tych 

materiałów z terenu Białorusi (kopie fragmentów dokumentacji technicznej), odbyło się 

w sposób nieoficjalny i nie do końca zgodny z prawem. Załatwianie niezbędnych 

formalności było bowiem zbyt czasochłonne, a co gorsza w efekcie mogło okazać się, 

że jest niemożliwe.  

 

Zestawienie 

 

Polska Białoruś Aspekty społeczno-
kulturowe 

Polska Białystok Białoruś Grodno 

Samoświadomość 
narodowa  

- antykomunistyczne nastawienie 
nowych elit politycznych 
- przywiązanie do wartości i tradycji 
narodowych 
 

- rusyfikacja znacznej części 
społeczeństwa (w tym głównie elit 
partyjnych) 
- wyraźna polaryzacja społeczeństwa na: 
- zwolenników państwa w pełni 
niepodległego o charakterze narodowym  
- zwolenników państwa istniejącego w 
federacji z Rosją 

Stosunek do kultury 
narodowej 

- komercjalizacja życia społecznego i 
kulturalnego 
 

-brak klarownej defunicji pojęcia „kultura 
narodowa”  
- ochrona kulturowego dziedzictwa 
(najczęściej utożsamianego z 
dziedzictwem ZSRR) przed obcymi 
wpływami 

Samoświadomość 
dotycząca 
standardów 
zamieszkiwania 

- przewartościowanie 
samoświadomości odnośnie 
standardów i form zamieszkiwania: 
- zwiększenie wymagań dotyczących 
wielkości i układu funkcjonalnego 

- w początkowym okresie transformacji - 
brak zauważalnych zmian 

                                                   
123 Cytat zaczerpnięty z jednej z rozmów, jaką autor przeprowadził z Aleksandrem Sztenem – projektantem pracującym 

w Grodnie, autorem m.in. wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 
124 Grodno GrażdanPrajekt - Институт Гродногражданпроект 
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mieszkań 
- zwiększenie wymagań dotyczących 
formy zewnętrznej budynków 
mieszkalnych 
- dążenie do zamieszkiwania pośród 
grupy o podobnym statusie 
społecznym i finansowym 

Struktura 
narodowościowa i 
społeczna  

 - przewaga 
mieszkańców 
narodowości 
polskiej (ponad 
90%), z niewielkim 
odsetkiem osób 
pochodzenia 
białoruskiego 
- dominacja 
ludności 
napływowej, 
głównie 
pochodzenia 
wiejskiego 

 - przewaga 
mieszkańców 
narodowości 
białoruskiej (62,3%), 
z dużym odsetkiem 
Polaków (24,8%) i 
Rosjan (10,1%) 
 
- dominacja 
ludności 
napływowej ze 
wschodnich terenów 
Białorusi 

Szkolnictwo wyższe  - jedyny wydział 
architektury we 
wschodniej części 
Polski 
- niewystarczające 
zaangażowanie w 
propagowanie 
wartościowych 
wzorców arch. 
współczesnej 

 - brak ośrodka 
akademickiego z 
wydziałem 
architektury 
- brak 
„opiniotwórczych 
elit” mogących 
pełnić rolę 
recenzenta nowych 
realizacji 
architektonicznych 

Lokalne wzorce 
tradycyjnej 
architektury 
mieszkaniowej 

 - niewielka ilość 
wartościowych 
wzorców 
tradycyjnej arch. 
mieszkaniowej 

 - stosunkowo duża 
ilość historycznych 
przykładów arch. 
mieszkaniowej 

 
Tab. 8 Porównanie uwarunkowań społeczno-kulturowych w Polsce/Białymstoku i na Białorusi/Grodnie  

w pierwszym okresie transformacji 

 
8.1.4. Podsumowanie i wnioski 

 

Proces transformacji polityczno-społecznej i ekonomicznej w Polsce  

i na Białorusi, chociaż rozpoczął się niemal równocześnie, to w swych najistotniejszych 

aspektach przebiegał wedle odmiennych zasad.  

• W polityce prowadzonej przez obydwa państwa dało się zauważyć 
odmienne kierunki ciążenia. Polska skłaniała się ku modelowi 
zachodniemu opartemu na liberalizacji życia politycznego  
i gospodarczego, gdy tymczasem Białoruś pozostała przy modelu 
interwencjonistycznym z zaznaczeniem silnej roli państwa 
odziedziczonym po Związku Radzieckim.  
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• Tendencje te znalazły swe bezpośrednie przełożenie na sektor 

budownictwa mieszkaniowego. W przypadku Polski został on poddany 
twardym zasadom gry rynkowej, na Białorusi państwo wciąż sprawowało 
kontrolę nad tą dziedziną gospodarki.  

• Istotnym czynnikiem towarzyszącym procesowi przemian było 
przebudzenie się świadomości narodowej Białorusinów. Teoria głosząca 
kulturową odrębności nie zyskała jednak należytego poparcia pośród 
głęboko zrusyfikowanego społeczeństwa. Dlatego też w próby 
ponownego zdefiniowania pojęcia „architektura narodowa” opierały się 
na wykorzystaniu zarówno wzorów rosyjskich, jak i białoruskich,  
które często uznawane były za tożsame.  

 

Powyższe obserwacje pozwalają na sformułowanie wniosku: 

• Odmienne uwarunkowania natury polityczno-prawnej, gospodarczej  
i społeczno-kulturowej towarzyszące procesowi zachodzących przemian, 
skierowały współczesną architekturę mieszkaniową Białegostoku  
i Grodna na różne tory rozwoju. Granica państwowa stała się szczelną 
barierą, która oddzieliła od siebie obydwa miasta, skutecznie ograniczając 
proces wzajemnego przenikania się idei wpływających na obraz 
architektury współczesnej.  
 

 
8.2. Aspekty przemian w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym  
na terenie Białegostoku i Grodna po roku 1990  

 
8.2.1. Układy urbanistyczne i formy przestrzenne zespołów mieszkaniowych 
 

Białystok 

Do początku lat 90. sektor wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego 

zdominowany był przez spółdzielnie mieszkaniowe, dla których, w tym segmencie 

rynku, nie było żadnej alternatywy. W Białymstoku największymi spółdzielniami były: 

Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa (BSM), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny 

Stok”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” (z której wydzieliła się SM im. Adama 

Mickiewicza), Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”, Spółdzielnia 

Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Rodzina Kolejowa” oraz Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Budowlani”. Spółdzielnie, które posiadały w użytkowaniu wieczystym 
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duże obszary gruntów budowlanych, w zależności od ich lokalizacji w strukturze 

przestrzennej miasta, prowadziły inwestycje o różnej skali. Największe nowe założenia 

urbanistyczne powstały na terenie satelitarnie zlokalizowanych osiedli „Słoneczny 

Stok”, „Zielone Wzgórza” i „Leśna Dolina’ (wszystkie w ramach SM „Słoneczny Stok”), 

„Dziesięciny” (SM „Rodzina Kolejowa” i BSM) oraz położonych bliżej Śródmieścia 

osiedli „Białostoczek” (BSM) i „Piasta” (SM „Zachęta”). Wszystkie te realizacje powstały 

w latach 70. i 80. zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami urbanistyki 

modernistycznej. Podstawowym elementem był składający się z sekcji blok mieszkalny 

o pięciu lub dziewięciu kondygnacjach mieszkalnych. Preferowane były proste, 

geometryczne układy „linijkowe”, „grzebieniowe” lub układy rozproszone z zabudową 

punktową. Dopiero pod koniec lat 80., pod wpływem płynących z zachodu wzorców 

urbanistyki postmodernistycznej, zaczęto stosować bardziej urozmaicone formy 

łączące elementy myśli modernistycznej i postmodernistycznej.  

Jednocześnie skala nowo powstających realizacji uległa widocznemu 

zmniejszeniu. Projekty opracowywano nie jak to było wcześniej dla dużych obszarów, 

lecz raczej dla niewielkich, autonomicznych kwartałów zabudowy. Pracowały nad nimi 

różne zespoły projektowe, co zapewniało większą gamę zarówno rozwiązań 

urbanistycznych, jak i architektonicznych samych obiektów.  

Kolejnym podmiotem, który włączył się do gry o poddany prawom wolnego 

rynku sektor wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, były prywatne firmy 

deweloperskie. Od samego początku nastawione na maksymalizację zysków, 

nabywały wolne działki zarówno w okolicach Śródmieścia, jak i w sąsiedztwie osiedli 

mieszkaniowych, proponując zintensyfikowaną formę zabudowy mieszkaniowej  

i optymalne wykorzystanie dostępnego gruntu. W zamian za mniejszą powierzchnię 

towarzyszących terenów rekreacyjnych, proponowały mieszkania o wyższym 

standardzie, z jednoczesną możliwością bardziej ekonomicznego nimi zarządzania 

(wspólnoty mieszkaniowe).  

 

Poniżej przedstawiono główne tendencje w kształtowaniu układów 

przestrzennych nowych zespołów mieszkaniowych: 

 

- dogęszczanie tkanki urbanistycznej na terenie istniejących zespołów 
zabudowy śródmiejskiej – budynki plombowe w pierzei ulicy, niewielkie 
kwartały zabudowy mieszkaniowej wypełniające wolne działki pośród 
istniejącej zabudowy. 
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Namiastka klasy średniej, która w Białymstoku powstała na początku lat 90. 

miała już inne wyobrażenie o miejscu i sposobie zamieszkiwania. Często byli  

to ludzie młodzi, zapracowani, dla których mieszkanie służyło jedynie jako 

miejsce do spania. To właśnie oni preferowali mieszkanie w ścisłym 

śródmieściu z ułatwionym dostępem do takich zdobyczy cywilizacji jak kino, 

teatr, a także bar, czy restauracja. Godzili się na to, że w miejscu ich 

zamieszkania nie będzie rozwiniętej strefy rekreacyjnej i zieleni towarzyszącej. 

Oni byli głównymi nabywcami nowo powstających mieszkań w centrum 

Białegostoku i bezpośrednim jego sąsiedztwie.  

Jednocześnie względy ekonomiczne spowodowały, że prywatni deweloperzy 

bardzo chętnie nabywali wolne działki (nawet bardzo małe) w śródmieściu. 

Zainwestowanie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną, jak też i sama 

lokalizacja inwestycji, dawały tym samym szansę na uzyskanie maksymalnych 

zysków.  

Opisane powyżej obiekty uzupełniały luki w pierzejach ulic (budynki plombowe) 

lub tworzyły niewielkie kwartały zabudowy wypełniające wolne parcele pośród 

zabudowy istniejącej. Najwięcej tego typu przykładów spotykamy  

przy ul. Warszawskiej [Rys. 3.] i na terenie starej dzielnicy Bojary. [Fot. 53]  

 

    
 

 

 

 
- dogęszczanie tkanki urbanistycznej na terenie istniejących osiedli 
mieszkaniowych – obiekty punktowe, wypełnienie narożników, 
dopełnienie kwartałów zabudowy. 
Na zaplanowanych i zrealizowanych w latach 70. i 80., zgodnie z ideami 

urbanistyki modernistycznej, terenach osiedli mieszkaniowych, istniały 

stosunkowo duże przestrzenie wolne od zabudowy. W ramach, podyktowanej 

Rys. 3. Zabudowa wypełniająca luki pośród 
istniejącej zabudowy historycznej. Zespół 
mieszkaniowy przy ul. Warszawskiej 55. 
Realizacja – 1994r. 

Fot. 53. Zabudowa wypełniająca luki pośród 
istniejącej zabudowy historycznej. Budynek 
przy ul. Słonimskiej 5 (na drugim planie). 
Realizacja – 2000r. 
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względami ekonomicznymi, optymalizacji układów urbanistycznych tych osiedli, 

zaczęto poszukiwać miejsc pod nowe inwestycje. Doskonale nadawały się na 

nie niewykorzystane narożniki pomiędzy blokami z wielkiej płyty. [Fot. 54] 

Zainteresowano się też nieracjonalnie dużymi terenami rekreacyjnymi pomiędzy 

istniejącymi blokami. Stopniowo zaczęto je zmniejszać, lokując na nich nową 

zabudowę, jednocześnie tworząc bardziej kameralne, sprzężone wnętrza 

urbanistyczne. [Fot. 55] 

    
 

 

 
- autonomiczne zespoły mieszkaniowe w formie zamkniętych kwartałów 
zabudowy o kameralnej skali.  
Jak już wspomniano we wstępie do podrozdziału, na początku lat 90. 

zrezygnowano z projektowania dużych założeń urbanistycznych. Projekty 

powstawały dla obszarów mniejszych, zgodnie z wytycznymi miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Preferowanym typem była zabudowa 

obrzeżno-kwartałowa, która pozwalała na tworzenie mniejszych, kameralnych 

zespołów mieszkaniowych, odpowiadających swoją skalą zapotrzebowaniu 

potencjalnych nabywców mieszkań. Urbanistyka postmodernistyczna 

wskrzesiła w skali osiedla mieszkaniowego zapomniane pojęcia takie jak plac, 

ulica, kwartał. Poprzez wyraźne wydzielenie przestrzeni półprywatnych, 

półpublicznych i publicznych, pozwoliła na lepszą identyfikację mieszkańców ze 

swoim miejscem zamieszkania. Teraz każdy łatwo potrafił określić granicę 

pomiędzy przestrzenią przynależącą do jego bloku, a przestrzenią wspólną dla 

osiedla. 

Fot. 54. Wolnostojący budynek mieszkalny  
przy ul. Powstańców 5, domykający kwartał 
zabudowy z „wielkiej płyty”.. Realizacja – 
1993r. 

Fot. 55.Nowy budynek wypełniający narożnik 
pomiędzy 12-piętrowymi blokami z „wielkiej 
płyty”. Realizacja – 2001r. 
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W przypadku zamierzeń realizowanych przez inwestorów prywatnych 

(deweloperów), ten typ zabudowy pozwalał na łatwe wydzielenie 

autonomicznych, osobno zarządzanych wspólnot mieszkaniowych. Za pomocą 

płotu i bram z domofonami mieszkańcy takich kondominiów odgradzali się  

od reszty osiedla (w przypadku realizacji śródmiejskich wydzielali przynależny 

im kwartał zabudowy wraz z podwórkiem od budynków sąsiednich). Praktyki te 

stosowane coraz częściej nawet przy inwestycjach realizowanych  

przez spółdzielnie mieszkaniowe, doprowadził do tego, że mniej więcej od roku 

2003 Urząd Miejski przestał wydawać zgodę na wydzielanie się nowo 

powstających zespołów zabudowy mieszkaniowej ze struktury miejskiej, bądź 

osiedlowej.  

 

Grodno 

Jedną z podstawowych ambicji państwa opiekuńczego, a za takie uważano 

ZSRR, było zapewnienie statystycznemu obywatelowi mieszkania. Stąd jeszcze  

w latach 70. i 80., pomimo pierwszych przejawów chwiania się sterowanej odgórnie 

„gospodarki planowej”, skala urbanistyczna nowopowstających osiedli mieszkalnych 

zadziwiała swym rozmachem i wielkością rozwiązań. Coraz bardziej skomplikowane 

struktury urbanistyczne, czytelne jedynie z lotu ptaka lub w grafice planszy, wcielane  

w realną przestrzeń osiedla mieszkaniowego, dawały często przypadkowe 

uformowania, kompilowane z rozmaitych konstelacji brył i wzorów graficznych. Budynki 

zatraciły formalny podział pomiędzy frontem a tyłem zabudowy i jakąkolwiek zależność 

kompozycyjną pomiędzy budynkiem a ulicą. Tego typu realizacje dominują po dziś 

dzień w krajobrazie takich grodzieńskich osiedli jak Rumlewo, Przyniemeńskie  

i Wiśniowiec. [Fot. 56., 57.]  

Fot. 56., Rys. 4 Zamknięty zespół mieszkaniowy o niewielkiej skali. „Zielona Oaza” – zespół 
mieszkaniowy przy ul. Krętej. Realizacja 1998-1999. 
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Kryzys ekonomiczny, jaki dotknął niepodległą już Białoruś na początku lat.90., 

w pierwszym rzędzie przejawił się poprzez zmniejszenie ilości i skali nowo 

realizowanych inwestycji mieszkaniowych. W przeciwieństwie do lat ubiegłych, 

projektowano niewielkie założenia urbanistyczne, czy wręcz pojedyncze obiekty. 

Układy urbanistyczne zaczęły ewoluować w stronę bardziej racjonalnych form 

geometrycznych, tworząc założenia mniej monumentalne, a przy tym bardziej 

dostosowane do ludzkiej skali. Większe zespoły nowej zabudowy mieszkaniowej 

wkraczała głównie na tereny przynależne do peryferyjnie położonych dużych osiedli – 

Wiśniowec na południu i Dziewiatówka na północy miasta. Częstym zabiegiem było też 

dogęszczanie istniejącej tkanki urbanistycznej np. na osiedlu Rumlewo, czy też przy 

położonej bliżej Śródmieścia ul. Radzieckich Pograniczników.  

 

Pomimo nowych uwarunkowań gospodarczych i prawnych (np. opisywana już 

wcześniej „Ustawa o wspólnotach mieszkaniowych”) w zasadzie po dziś dzień typowy 

blok osiedlowy jest podstawową formą zamieszkiwania. W Grodnie nie spotkamy 

zamkniętych kondominiów, budynków mieszkalnych w zabudowie pośredniej, ani tym 

bardziej obiektów o charakterze apartamentowym. Wydaje się, że tego typu formy 

zamieszkiwania, podkreślające przewagę (np. finansową) jednych grup społecznych 

nad innymi, są wciąż obce ideowo i trzeba jeszcze poczekać, zanim pojawią się  

na grodzieńskim gruncie.  

 

Fot. 57., 58. Skomplikowany układ urbanistyczny zespołu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Szosy 
Induskiej i ul. 40-lecia Zwycięstwa na os. Wiśniowiec. Początek lat 80. XX. 
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W przypadku Grodna możemy wyróżnić dwie podstawowe tendencje  

w kształtowaniu układów przestrzennych nowych zespołów mieszkaniowych: 

 

- dogęszczanie tkanki urbanistycznej na terenie istniejących osiedli 
mieszkaniowych – obiekty punktowe, wypełnienie narożników, 
dopełnienie kwartałów zabudowy. 
Budowa pojedynczych obiektów na terenach wyposażonych już w niezbędną 

infrastrukturę techniczną, pozwalała oszczędzać środki na inwestycje  

w uzbrojenie terenu w media, budowę dróg dojazdowych, parkingów, placów 

zabaw i zieleni towarzyszącej. Niewielkie inwestycje dawały też pewność,  

że zostaną one w ogóle ukończone, a w trakcie ich realizacji nie zabraknie 

niezbędnych funduszy. Przykładem tego typu działań mogą być trzy budynki 

punktowe na osiedlu Przyniemeńskim [Fot. 60.], budynek dopełniający pierzeję 

ulicy Radzieckich Pograniczników, czy obiekt wypełniający narożnik przy ulicy 

Maksyma Gorkiego [Fot. 61.]. 

Fot. 59., 60. Zespoły zabudowy mieszkaniowej na os. Foliusz. Układy zgeometryzowane z  wyraźnie 
wyodrębnionym przestrzeniami przynależnym do danego zespołu. Początek lat 90. XX. 
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- autonomiczne zespoły mieszkaniowe w formie zamkniętych kwartałów 
zabudowy o kameralnej skali.  
Nowe inwestycje, które powstawały na terenie tylko częściowo 

zainwestowanym, projektowano w oparciu o bardziej racjonalne przesłanki 

ekonomiczne. Zrezygnowano z dużych założeń urbanistycznych na rzecz 

niewielkich kwartałów zabudowy, które można było realizować etapami. Nie bez 

znaczenia było tu nowe spojrzenie na strukturę miasta, jakie upowszechniło się 

pod wpływem idei głoszonych przez ruch postmodernistyczny. Powrót  

do bardziej tradycyjnych form kształtowania zespołów mieszkaniowych opartych 

o zamknięty kwartał zabudowy zgodny był z ideą „humanizacji” przestrzeni 

osiedli mieszkaniowych. Najwięcej przykładów tego typu działań projektowych 

możemy spotkać w północnej części miasta, na osiedlu Dziewiatówka. [Fot. 62.] 

 

 
 

Fot. 62 Zespoły zabudowy mieszkaniowej na os. Dziewiatówka. Zamknięte kwartały zabudowy tworzące 
zespół wnętrz sprzężonych. Początek lat 90. XX. 

Rys. 5. Dogęszczanie tkanki urbanistycznej na 
terenie istniejących osiedli mieszkaniowych – 
obiekty punktowe tzw. „Trzej bohaterowie” – 
zespół trzech XIV-piętrowych bloków 
mieszkalnych przy prospekcie Janka Kupały. 
Realizacja 2003-2005. 

Fot. 61. Dogęszczanie tkanki urbanistycznej na 
terenie istniejących osiedli mieszkaniowych – 
wypełnianie lik przestrzennych, domykanie 
narożników. Budynek mieszkalny przy ul. 
Gorkiego. Zdjęcie z makiety. Realizacja – 
1997r.
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Zestawienie 

 

 Białystok Grodno 

- układy 
urbanistyczne i 
sposoby 
kształtowania 
przestrzeni 
mieszkaniowej 

- dogęszczanie tkanki urbanistycznej 
na terenie istniejących zespołów 
zabudowy śródmiejskiej – budynki 
plombowe w pierzei ulicy, niewielkie 
kwartały zabudowy mieszkaniowej 
wypełniające wolne działki pośród 
istniejącej zabudowy. 
- dogęszczanie tkanki urbanistycznej 
na terenie istniejących osiedli 
mieszkaniowych – obiekty punktowe, 
wypełnienie narożników, dopełnienie 
kwartałów zabudowy. 
- autonomiczne zespoły mieszkaniowe 
w formie zamkniętych kwartałów 
zabudowy o kameralnej skali. 

 
 
 
 
 
- dogęszczanie tkanki urbanistycznej na 
terenie istniejących osiedli 
mieszkaniowych – obiekty punktowe, 
wypełnienie narożników, dopełnienie 
kwartałów zabudowy. 
- autonomiczne zespoły mieszkaniowe w 
formie zamkniętych kwartałów zabudowy 
o kameralnej skali. 

- nowe formy 
zamieszkiwania 

- zamknięte kondominia wydzielone ze 
struktury miasta bądź osiedla 
mieszkaniowego 
- strzeżone budynki o charakterze 
apartamentowym125 

 

 

Tab. 9 Porównanie układów urbanistycznych i sposobów kształtowania przestrzeni mieszkaniowej 
 

8.2.2. Konstrukcja i materiał 
 

Białystok 

Wraz z napływem kapitału zagranicznego i otwarciem rynku wewnętrznego  

na materiały importowane, skończyła się epoka „monokulturowych” technologii 

budowlanych. Inwestorzy, projektanci i wykonawcy dostali możliwość realizacji 

rozwiązań projektowych uwzględniających zarówno najnowsze europejskie trendy  

w dziedzinie mieszkalnictwa, jak i wymagania stawiane przez potencjalnych nabywców 

mieszkań. Jedyną barierą dostępności danej technologii, czy rozwiązania 

materiałowego, była jego cena.  

Spółdzielnie mieszkaniowe, które swoją ofertę kierowały do anonimowego  

i raczej niezamożnego odbiorcy, preferowały materiały i technologie tańsze: tradycyjne 

ściany murowane z zewnętrznym systemem dociepleń w technologii lekko-mokrej. 

Cegła używana była w nich sporadycznie (najczęściej cegła silikatowa) w detalu 

architektonicznym, do budowy wiatrołapów, czy zwieńczeń budynków.  

W budynkach realizowanych przez prywatnych deweloperów jako materiał 

wykończeniowy szczególnie chętnie stosowano cegłę wapienno-piaskową  

i klinkierową. Produkt ten w świadomości odbiorców utożsamiany był  
                                                   
125 Ten typ obiektów mieszkalnych jest w Białymstoku wciąż jeszcze rzadko spotykany. Dotychczas powstał jeden tego 

typu obiekt (ul. Legionowa). Kolejny jest w realizacji (ul. Dobra), a kilka jest dopiero w fazie projektu. Dlatego autor w 
tym podrozdziale nie zajmował się tym zagadnieniem, sygnalizując jednak jego występowanie.  
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ze szlachetnością, solidnością i pięknem ceglanych obiektów z okresu 

międzywojennego, czy tych wcześniejszych powstałych z carskiego rozdzielnika.  

Z jednej strony dało to szansę na przywrócenie zagubionej gdzieś ciągłości tradycji 

budowania, z drugiej okazało się poważnym zagrożeniem. Silny lobbing miejscowych 

producentów doprowadził do sytuacji, gdzie inwestorzy wręcz wymuszali  

na projektantach stosowanie tego, a nie innego rozwiązania materiałowego. Architekci 

z kolei prześcigali się w mnożeniu ceglanych wątków, czy zestawień barwnych plam 

[Fot. 63., 64.], jakby bojąc się fragmentu pustej ściany. Ekspresja wypowiedzi stała się 

wartością samą w sobie, doprowadzając do uniformizacji dzieł, które z założenia miały 

być unikatami. 

    

      
 

 

 

 

Na tym tle ciekawym wydaje się fakt, że drewno, materiał tak charakterystyczny 

dla tradycyjnego budownictwa mieszkaniowego tego obszaru, w zasadzie nie znalazł 

szerszego zastosowania w nowopowstających realizacjach. Rzecz jasna powszechnie 

stosowano je w konstrukcji więźb dachowych obiektów z dachami wielospadowymi. 

Jednak drewno jako istotny element wystroju zewnętrznego pojawiło się dopiero  

w okresie kilku ostatnich lat. Odnajdujemy je na fragmentach elewacji budynku  

przy ul. Skorupskiej 22 – to doskonały żart formalny, będący autorską interpretacją 

drewnianej chaty z terenu sąsiednich Bojar. [Fot. ] Kolejnym przykładem mogą być 

zespół mieszkaniowy przy ul. Podleśnej. W dwóch budynkach, które zrealizowano  

w pierwszym etapie, widzimy drewniane elementy detalu architektonicznego: 

Fot. 63. Budynek mieszkalny przy ul. Pogodnej 27d. 
Wyraziste zestawienia kolorystyczne. Realizacja zespołu 
1997-2002r.  

Fot. 64. Budynek mieszkalny przy 
       ul. Pogodnej 29d. Wyraziste 

zestawienia kolorystyczne.  
Realizacja zespołu 1997-2002r. 
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balustrady, jętki z rzeźbionymi wieszakami, ozdobne zakończenia krokwi.  

Co znamienne, elementy te wraz z formą całego budynku nie nawiązują  

do jakiejkolwiek tradycji lokalnej – to raczej pensjonat, czy dom w stylu alpejskim. 126 

 

 
 

 

 

Wracając jednak do aspektów czysto technologicznych nowo realizowanych 

zespołów mieszkaniowych. Wyraźnie widać, że koniec monokulturowych technologii  

w budownictwie mieszkaniowym, oznaczał powrót ku rozwiązaniom tradycyjnym, bądź 

też rozwiązaniom łączącym wybrane elementy technologii tradycyjnych  

i prefabrykowanych. Realizacje powstałe w okresie ostatnich 15 lat, pod względem 

technologicznym możemy podzielić na następujące grupy: 

 

- zmodyfikowana wielka płyta (TF-91 – zmodernizowana technologia OWT 
67) opracowana przez naukowców z Politechniki Białostockiej. System ten 

zakładał wykorzystanie poziomych i pionowych (ścian i stropów) 

prefabrykowanych elementów płytowych jako konstrukcji nośnej budynku. 

Podstawową różnicą w stosunku do tradycyjnej „wielkiej płyty” była technologia 

wykonania osłonowych ścian zewnętrznych z elementów małowymiarowych 

(pustaki z gazobetonu). Pozwoliło to zmienić wyraz estetyczny obiektu, nadając 

mu bardziej tradycyjny charakter.  

 

                                                   
126 Budynek opisany został w sposób bardziej szczegółowy w Rozdziale 9. 

Fot. 65. Budynek mieszkalny przy ul. Skorupskiej 22. Realizacja  - 2003r. Na pierwszym planie typowy 
dom drewniany z obszaru dzielnicy Bojary.  
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W tej właśnie technologii zrealizowano m.in. zespół budynków mieszkalnych 

przy ul. Kołłątaja dla TBS Białystok [Fot. 66., 67.] oraz zespół składający się  

z 338 mieszkań na białostockim osiedlu Bacieczki dla Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”. Jak nie trudno domyślić się, przy wyborze 

tego rozwiązania decydującą rolę odegrał czynnik ekonomiczny, gdyż cała 

inwestycja okazała się być o około 15% tańsza aniżeli w przypadku 

identycznych obiektów stawianych w technologii tradycyjnej. Głównym 

mankamentem tej metody była mała elastyczność w kształtowaniu programu 

funkcjonalnego poszczególnych mieszkań. Ściany nośne wykonane  

z elementów płytowych o gr. 15 cm, były po prostu mało podatne na 

ewentualne późniejsze przeróbki (wycinanie otworów), co w efekcie obniżało 

atrakcyjność danego lokalu mieszkalnego. 

 
- system wielkoblokowy „cegła żerańska”, w którym wykorzystywano 

prefabrykowane wielkoformatowe elementy do budowy ścian i stropów. Stropy  

z „cegły żerańskiej” są stosowane także w połączeniu z technologią tradycyjną. 

 

- system MURSA stosowany w budynkach mieszkalnych do 5 kondygnacji. 

Swoimi rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi obejmował wszystkie 

ustroje budynku od fundamentów po więźbę dachową. W systemie tym  

w pierwszej połowie lat 90. wzniesiono kilka bloków przy ul. Pułaskiego  

(os. Nowe Miasto II) oraz w okolicy ul. Powstańców (os. Leśna Dolina). 

 

Fot. 66. Budynki mieszkalne przy ul. Kołłątaja 
67 wzniesione w technologii TF-91. Formą 
zewnętrzną nie różnią się niczym od 
budynków wzniesionych w technologii 
tradycyjnej.  II poł. lat 90. XX. 

Fot. 67. Budynki mieszkalne przy ul. Kołłątaja 
75 wzniesione w technologii TF-91. II poł. 
lat 90. XX. 
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- technologia tradycyjna z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych 
(stropy, klatki schodowe) była i jest do tej pory najchętniej stosowaną metodą 

realizacji nowych wielorodzinnych obiektów mieszkalnych. Główną zaletą 

łączenia prefabrykatów z elementami małowymiarowymi, jest szybkość 

realizacji, w miarę duża dowolność w kształtowaniu zarówno formy zewnętrznej 

obiektu, jak i dyspozycji przestrzennej samych mieszkań.  

 
- monolityczna konstrukcja żelbetowa nie znalazła dotychczas szerszego 

zastosowania w białostockim budownictwie mieszkaniowym. Według wiedzy 

autora zastosowano ją zaledwie kilka razy w budynkach mieszkalnych  

o skomplikowanym układzie funkcjonalnym i formalnym, który wymusił 

wykorzystanie monolitycznego układu słupowo-belkowego. 

 
Grodno 

W części pracy dotyczącej uwarunkowań polityczno-prawnych i ekonomicznych 

towarzyszących transformacji, wskazano działania białoruskiej administracji 

państwowej mające na celu ochronę krajowej produkcji przemysłowej. Omawiane 

właśnie zagadnienia konstrukcyjno-materiałowe wiążą się bezpośrednio z tym 

tematem, dlatego warto jest przypomnieć kilka przytoczonych wcześniej faktów: 

- w roku 1994 aż 90% produkcji pochodziło z dużych zakładów przemysłowych, 

- profil produkcji gigantów przemysłowych, pracujących w czasach radzieckich 

na potrzeby imperium, po roku 1990 praktycznie nie zmienił się,  

- brak inwestycji w nowe metody produkcji, spowodowany niewydolnością 

finansową państwa, doprowadził do technologicznego zapóźnienia gospodarki,  

- ze względu na stale rosnące koszty rosyjskich surowców, od których 

białoruska gospodarka była w dużym stopniu uzależniona, wyroby rodzimych 

producentów traciły na swej konkurencyjności, a przez to trafiały głównie  

na rynek wewnętrzny, 

- ponad 300 tys. Małych przedsiębiorstw prywatnych zostało 

podporządkowanych prezydenckiej strategii gospodarczej. 

 

Wymienione powyżej uwarunkowania zadecydowały, że w okresie pierwszych 

kilku lat transformacji, inwestycje mieszkaniowe realizowano głównie w oparciu  

o wprowadzone jeszcze w latach 70. i 80. technologie wielkopłytowe. Podstawowym 

kryterium branym pod uwagę przy doborze technologii, szczególnie w przypadku 

budownictwa masowego, realizowanego na terenie dużych osiedli mieszkaniowych 

takich jak Dziewiatówka, czy Rumlewo, była łatwość realizacji i czas potrzebny do jej 
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ukończenia. Czynnik estetyczny odgrywał rolę drugoplanową, chociaż zawsze, nawet 

w okresie zapaści gospodarczej, brany był pod uwagę.  

Rzecz jasna wielka płyta ulegała modyfikacji. W odpowiedzi na zmieniające się 

normatywy dotyczące termoizolacyjności przegród budowlanych, zaczęto stosować 

płyty osłonowe o lepszych parametrach technicznych, czy też łączyć technologię 

wielkopłytową z tradycyjną. W przypadku tej ostatniej, ściany osłonowe wykonywano 

jako przegrody dwu- (z warstwą zewnętrzną ze styropianu) lub trójwarstwowe  

(z wkładką ze styropianu).  

Przy doborze technologii opierano się głównie na materiałach oferowanych 

przez lokalnych producentów. Największy z nich – Grodzieński Kombinat Materiałów 

Budowlanych (Гродненский Kомбинат Cтроительных Mатериалов), szczyci się,  

że jeszcze w okresie Związku Radzieckiego był swego rodzaju „furtką, przez którą 

zachodnie technologie budowlane przenikały na rynek radziecki”. 127 W chwili obecnej 

Kombinat wyspecjalizował się w produkcji bloczków i płyt z betonu komórkowego  

w oparciu o licencję niemieckiej firmy Wehrhahn Industries. Są to elementy mało-  

i wielkoformatowe wykorzystywane do budowy ścian nośnych i osłonowych. Kolejnym 

z popularnych materiałów, które w swoim asortymencie ma ГKM, są wyroby silikatowe, 

w tym szara cegła licowa.  

W Grodnie zwyczaj stosowania tego typu cegły w postaci zewnętrznej okładziny 

elewacyjnej miał swój początek jeszcze w latach 60. Używano jej głównie do realizacji 

niskich (do V kondygnacji, chociaż zdarzały się budynki VIII-kondygnacyjne) obiektów 

mieszkalnych lokowanych w rejonach miasta położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 

historycznego centrum. W dzielnicach położonych bardziej peryferyjnie, cegłę 

zastępowano płytkami elewacyjnymi (w kolorze czerwonym, żółtym i niebieskim). Co 

ciekawe, w latach 90. i na początku wieku XXI, praktycznie zrezygnowano z tego typu 

okładzin, a elewacyjna cegła silikatowa w nowo powstających obiektach stosowana 

jest jedynie na małych partiach ścian – głownie pionach klatek schodowych.  

Podsumowując zagadnienie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych 

stosowanych w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym Grodna, można wyłonić 

następującą klasyfikację: 

 
- technologie wielkopłytowe (КПД – крупнопанельное домостроение) 

stosowane były praktycznie przez cały omawiany okres głównie przy realizacji 

obiektów położonych peryferyjnie w stosunku do osiedlowych centrów.  

                                                   
127 Морозова Валентина:  Гродненский КСМ: на волне технического перевооружения, «Архитектура и 
строительство» 07/2006. 
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Po podjętych w II połowie lat 90. próbach zastosowania na szerszą skalę 

technologii mieszanych, powrócono do sprawdzonych rozwiązań  opartych  

na zmodyfikowanych technologiach z lat 70. i 80. W chwili obecnej jest to 

dominująca technologia stosowana w masowym budownictwie mieszkaniowym. 

 

       
 
 
 

- technologie mieszane: 
- zmodyfikowana wielka płyta – system ten wykorzystywał wielkowymiarowe 

elementy płytowe do konstrukcji ścian nośnych i stropów oraz elementy 

małowymiarowe (bloczki z gazobetonu) jako wypełnienie ścian osłonowych. 

Upowszechnił się w połowie lat 90. wraz ze wzrostem zapotrzebowania  

na bardziej urozmaicone formy budynków mieszkalnych. Podstawową zaletą 

tego rozwiązania było wykorzystanie dużej ilości elementów prefabrykowanych, 

na których produkcji ciągle jeszcze bazował przemysł białoruski, przy 

jednoczesnej zmianie wyrazu estetycznego nowo wznoszonych obiektów.  

- technologia tradycyjna z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych 

(stropy, klatki schodowe). Technologie wielkopłytowe oferowały rozwiązania 

funkcjonalne o stosunkowo nieelastycznym układzie podporządkowanym 

reżimowi technologicznemu. Tymczasem od końca lat 90. rosło 

zainteresowanie mieszkaniami większymi o zróżnicowanym układzie 

funkcjonalnym, łatwo poddającym się ewentualnym modyfikacjom.  

W odpowiedzi na tego typu wymagania, zwrócono się ku tradycyjnym 

technologiom wykonawstwa, które pozwalały projektować, a następnie 

realizować obiekty o indywidualnym programie funkcjonalnym i mniej 

zunifikowanej stylistyce.  

Fot. 68. Budowa bloków z wykorzystaniem 
technologii wielkopłytowej. Grodno, ul. 
Puszkina. 2005r.  

Fot. 69. Budowa bloków z 
wykorzystaniem technologii 
wielkopłytowej. Grodno, ul. 
Puszkina. 2005r. 
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- monolityczne konstrukcje żelbetowe wciąż jeszcze są technologią nową, 

chociaż coraz częściej spotykaną w wielorodzinnym budownictwie 

mieszkaniowym Grodna. Zastosowano ją m.in. w realizacji trzech  

14-kondygnacyjnych bloków mieszkalnych zlokalizowanych w sąsiedztwie 

prospektu Janka Kupały na osiedlu Przyniemeńskim. 128 [Fot. 70.] Słupowo-

płytowa konstrukcja nośna zaprojektowana w oparciu o system o nazwie 

ARKOS, daje stosunkowo dużą elastyczność w kształtowaniu układu 

funkcjonalnego obiektu, „[…] a to oznacza, że mieszkania nie są projektowane 

w oparciu o powtarzalny na każdej kondygnacji moduł, lecz wedle wytycznych 

określonych przez przyszłych właścicieli.” 129 

 

      
 

 

 

 

                                                   
128 Prasa lokalna ochrzciła je mianem „Trzech bohaterów” – białorus.  „Три Богатыря”, nawiązując tym samym do 

popularnej rosyjskiej baśni o tym samym tytule. „Словно Три Богатыря”, Гродзенская Праўда, 11 кастрычнік 
2006 г.,s.1 – z białorus. tłum. autor 

129 Ibidem  

Fot. 70. Budowa bloku z 
wykorzystaniem monolitycznej 
konstrukcji żelbetowej. Prospekt 
Janka Kupały, 2003r.  

Fot. 71. Budowa bloku z wykorzystaniem monolitycznej 
konstrukcji żelbetowej. Os. Dziewiatówka, 2005r.  
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Zestawienie 

 

 Białystok Grodno 

Rozwiązania 
konstrukcyjno-
technologiczne 

 
- zmodyfikowana wielka płyta (TF-91) 
- technologia tradycyjna z 
wykorzystaniem elementów 
prefabrykowanych (stropy, klatki 
schodowe) 
- monolityczne konstrukcje żelbetowe 

- technologie wielkopłytowe z lat 70. i 80. 
- zmodyfikowana wielka płyta  
- technologia tradycyjna z 
wykorzystaniem elementów 
prefabrykowanych (stropy, klatki 
schodowe) 
- monolityczne konstrukcje żelbetowe 

Materiały 
wykończeniowe 

 
- system dociepleń lekko mokrych 
opartych na styropianie 
- cegła silikatowa (szara, zielona, żółta, 
czerwona) 
- cegła klinkierowa 
- okładziny drewniane 
- okładziny z blach elewacyjnych 

- prefabrykowane elementy 
wielkopłytowe 
- system dociepleń lekko mokrych 
opartych na styropianie 
- cegła silikatowa (szara) 

 
Tab. 10 Porównanie najbardziej rozpowszechnionych ustrojów konstrukcyjnych i materiałów 

wykończeniowych 

 

8.2.3. Forma 
 

Juliusz Żórawski pisał:  

„Forma jest czymś trójwymiarowym, polegającym na fakturze i barwie, 

składającym się z linii, płaszczyzn i powierzchni krzywych. Forma jest  

w architekturze wartością realnie istniejącą. Forma jest zawsze w jakiś sposób 

uformowana z części, tak że możemy w niej rozróżnić <formę matkę> i <formy-

części>, które odpowiedzialne są za jej jakość.” 130 

 

A zatem forma architektoniczna jest kategorią niesłychanie pojemną. Jest 

układem części, elementów, składników dzieła, które decydują o jego istocie. Dzięki 

temu możemy przyjąć, że posiada obiektywne cechy, takie jak np: skala, proporcje, 

kompozycja, rytmy, akcenty, symetria (asymetria), ale też i faktura oraz kolor 

wynikające z zastosowanych materiałów. Cechy te są zawarte na stałe w budowli, ich 

określenie zależy od jej twórcy, a postrzeżenie jest dostępne dla każdego uważnego 

obserwatora.  
Forma może też zawierać elementy czytelne jedynie dla świadomego odbiorcy, 

który dzięki posiadanej wiedzy, a czasem intuicji ową wiedzą popartej, jest w stanie je 

                                                   
130 Żórawski Juliusz, „Obudowie formy architektonicznej”, Arkady, Warszaw 1973, s.23. 
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dostrzec i zrozumieć. Są to niematerialne cechy formy, do których możemy zaliczyć  

np. przekaz symboliczny, czy odwołanie do form archetypicznych. 

 

Zgodnie z powyższymi założeniami, wyłoniono grupę najistotniejszych cech 

obiektywnych, które pozwolą dokonać analizy form badanych wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych z terenu Białegostoku i Grodna. A są to: 

- skala obiektu 
- kompozycja bryły 
- forma dachu 
- układ rzutu 
- detal i mała architektura 
- materiał i kolorystyka 
- przekaz symboliczny i odwołanie do form archetypicznych 

 

Przyjęto też dodatkowe założenia: 

− W opinii autora pracy dobór tych właśnie cech, chociaż jest decyzją subiektywną, 

pozwoli zobrazować w sposób możliwie optymalny nowe tendencje w zakresie formy 

architektonicznej badanych obiektów. 

− W trakcie analizy wyłonionych cech formalnych zrezygnowano z subiektywnej 

oceny omawianych elementów.  

− W związku z tym, że głównym celem przedstawionej poniżej analizy jest wskazanie 

tendencji ogólnych, skupiono się na poszukiwaniu cech ewidentnie dominujących. 

− W ocenie intensywności (powszechności) występowania danej cechy, posłużono 

się określeniami: „nieliczne”, „sporadycznie” - „przewaga”, „dominacja”, itp. Nie opierają 

się one o dokładną, statystyczną analizę cechy, gdyż przyjęcie takiego założenia 

wymagałoby przebadania wszystkich obiektów z danego obszaru, co jest technicznie 

niemożliwe. Celem pracy jest wyodrębnienie ogólnych tendencji, stąd przyjęta metoda 

polega na generalizacji zaistniałych zjawisk opartym o zdobytą na ich temat wiedzę. 

− W poprzednim podrozdziale omówiono już kwestie dotyczące konstrukcji 

analizowanych obiektów. Element ten również można uznać za integralny składnik 

formy architektonicznej. Jednak z uwagi na to, że jest to zagadnienie na tyle szerokie, 

a jednocześnie pośrednio wiążące się z gospodarczymi aspektami przemian po roku 

90., autor stwierdził, że wymaga osobnego omówienia.  
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Analiza wyłonionych cech 

 
- skala obiektu 
 

Pojęcie „skali obiektu” jest równoznaczne z „wysokością obiektu”. Można byłoby 

szukać rozszerzenia tego terminu o skalę obiektu w kontekście sąsiadującej 

zabudowy, całego układu urbanistycznego lub też nawet w przestrzeni miasta. Jednak 

tak przyjęte założenie wymagałoby analizy porównawczej w bardzo szerokim 

kontekście, co wydaje się zbędne zważywszy na to, że ta część pracy dotyczy 

pojedynczych budynków. 

 
Skala obiektu Białystok Grodno 

 - przewaga budynków o wysokości do IV 

kondygnacji (nie obowiązuje wymóg instalowania 

windy) oraz  

- budynków o wysokości do IV kondygnacji + 

poddasze użytkowe (nie obowiązuje wymóg 

instalowania windy) 

- nieliczne obiekty o wysokości powyżej IV 

kondygnacji (max. VIII kondygnacji) 

- budynki o wysokości min. V kondygnacji 

- przewaga budynków o wysokości VII-VIII 

kondygnacji mieszkalnych + ewentualne 

poddasze użytkowe 

- duża liczba obiektów o wysokości XIV 

kondygnacji 

 
Tab. 11 Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych - 

skala obiektu 

 
W Białymstoku dominującym typem zabudowy były obiekty o wysokości  

4 kondygnacji z ewentualnym poddaszem użytkowym. Odstępstwa od tej reguły  

(do góry, czy też w dół) były niezwykle rzadkie. Taka skala zabudowy wynikała  

z dwóch podstawowych uwarunkowań: prawnego i ekonomicznego. Zapisy w planach 

miejscowych dla dzielnic mieszkaniowych dopuszczały przeważnie zabudowę właśnie 

do IV kondygnacji włącznie. Budynki wyższe można było realizować jedynie  

w bezpośrednim sąsiedztwie Śródmieścia. Był też drugi z wymienionych aspektów – 

ekonomiczny. Obiekty powyżej IV kondygnacji, zgodnie z zapisem zawartym w Prawie 

Budowlanym, powinny być wyposażone w windę. Znacznie podrażało to koszt 

inwestycji, tym bardziej że mieszkańcy Białegostoku, wciąż jeszcze mający w pamięci 

X-kondygnacyjne bloki z wielkiej płyty, nie chcieli kupować mieszkań w budynkach 

wysokich.  

W Grodnie w okresie lat 70. i 80. większość z powstających bloków 

mieszkalnych była obiektami wysokimi (od VIII aż do XIV kondygnacji). Znacznie 

„podwyższyło” to sylwetę miasta. Tendencja ta utrzymała się praktycznie aż do chwili 
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obecnej. W sytuacji, gdy państwo nie dysponuje wystarczającymi środkami 

ekonomicznymi, każde nowe mieszkanie okazuje się niezwykle ważne. Stąd takie 

parcie „ku górze”.  

 
- kompozycja bryły 
 

W analizie kompozycji bryły przyjęto podział na formy zwarte, które składają się 

z niewielkiej liczby elementów prostych (brył) oraz formy swobodne (rozrzeźbione), 

składające się z wielu elementów nawzajem przenikających się i uzupełniających. 

Wyróżniono też formy pośrednie, w których prostota poszczególnych elementów 

składowych (sekcji mieszkalnych) została wzbogacona poprzez komplikację ich 

wzajemnych relacji, a przez to stała się bardziej rzeźbiarska. 
 

Kompozycja 

bryły 
Białystok Grodno 

 - kompozycja zwarta 

- kompozycja łącząca cechy kompozycji zwartej 

i swobodnej  

- kompozycja swobodna, rozrzeźbiona 

- kompozycja zwarta 

- kompozycja łącząca cechy kompozycji zwartej 

i swobodnej  

 

 
Tab. 12 Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 

kompozycja bryły 

 

Białostocka wielorodzinna architektura mieszkaniowa, prezentuje stosunkowo 

szeroką (przynajmniej w porównaniu do Grodna) gamę rozwiązań formalnych odnośnie 

kompozycji brył budynków. Na początku lat 90. spotykamy głównie kompozycje zwarte 

nawiązujące jeszcze do stylistyki socmodernizmu. W okresie późniejszym racjonalność 

ekonomiczna proponowanych form zeszła wyraźnie na drugi plan, przegrywając  

z rozwiązaniami o dużo bardziej swobodnych formach, aż po jednostkowe przypadki 

kompozycji niezwykle ekspresyjnych, bardzo rzeźbiarskich. Te ostatnie były raczej 

twórczym manifestem pojedynczych projektantów, aniżeli zaznaczeniem jakiejś trwałej 

tendencji.  

Architektura grodzieńska odznacza się niemal całkowitą dominacją brył  

o kompozycji zwartej, dzięki temu łatwiejszych w realizacji, energooszczędnych,  

ale też dalece bardziej monumentalnych. 
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- forma dachu 

 

Dach i jego kształt są niezwykle istotnym aspektem w analizie formy 

architektonicznej budynku. Szczególnie budynku mieszkalnego, gdzie dach jest 

elementem istotnym w kategoriach znaku, a w świadomości ludzkiej utożsamiany jest  

z pewnym zakodowanym archetypem domu.  

 
Forma dachu Białystok Grodno 

 - dachy wielospadowe – wykorzystanie 

poddasza na kondygnację mieszkalną 

- dachy „pseudomansardowe” (maskowanie 

ostatniej kondygnacji mieszkalnej) 

- dachy płaskie - stropodachy 

- dachy wielospadowe – wykorzystanie 

poddasza na kondygnację mieszkalną 

- dachy „pseudomansardowe” (maskowanie 

ostatniej kondygnacji mieszkalnej) 

- dachy płaskie - stropodachy 

 

Tab. 13 Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 

forma dachu 

 

Powrót dachu jako istotnego elementu wpływającego na kształt formy 

architektonicznej, był swoistym manifestem sprzeciwu wobec ugruntowanego  

przez lata wzoru bloku socmodernistycznego. W nowych realizacjach, tak na terenie 

Białegostoku, jak i Grodna, wykorzystywano zarówno tradycyjne formy dachów  

o różnych kątach nachylenia, jak też atrapy dachów w postaci dachów 

„pseudomansardowych” maskujących ostatnią kondygnację mieszkalną, a przez to 

optycznie obniżających wysokość budynku. Równolegle stosowano też tańsze  

w realizacji i późniejszej eksploatacji dachy płaskie. 

 

- układ rzutu 
 

Układ rzutu jest cechą niemal nieczytelną przy bezpośredniej obserwacji 

budynku w naturze. Dopiero analiza projektu architektonicznego pozwala na jego 

właściwe odczytanie. Jest to jednak element niesłychanie istotny, gdyż może 

bezpośrednio wpływać na inne cechy np. kształt bryły budynku (w przypadku, gdy bryła 

jest jedynie „podniesieniem” rzutu w trzecim wymiarze). 

Układ rzutu podzielono na: prosty i złożony. Układy proste oparte są na geometrii kąta 

prostego, a jednocześnie nieskomplikowane pod względem kompozycyjnym. Układy 

złożone to układy dużo bardziej rozbudowane (skomplikowane). Dokonano 

dodatkowego ich podziału na układy złożone prostokreślne (dominuje kąt prosty)  

oraz swobodne (dominuje kąt inny niż prosty lub linie krzywe będące podstawą 

kompozycji). 
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Układ rzutu Białystok Grodno 

 - układy proste,  

- przewaga układów złożonych, prostokreślnych, 

- układy złożone, swobodne (występują przy 

swobodnej, rozrzeźbionej formie bryły) 

- przewaga układów prostych,  

- nieliczne układy złożone, prostokreślne, 

 

 
Tab. 14 Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 

układ rzutu 

 

Układy rzutów w obiektach zrealizowanych w Białymstoku po roku 1990 

przeszły swoistą ewolucję. Od układów prostych, najczęściej spotykanych  

w budynkach z początku lat 90., które ulegały stopniowej komplikacji, aż po układy 

złożone, prostokreślne, nieraz o bardzo zawiłej kompozycji. W międzyczasie pojawiły 

się też układy złożone, swobodne, w których układ rzutu wynikał z formy bryły, a nie 

(jak ma to miejsce w większości przypadków) odwrotnie. Były to jednak realizacje 

jednostkowe.  

To zróżnicowanie układów rzutów wzięło się po części z ambicji samych projektantów, 

którzy swoim realizacjom starali się nadać pewien indywidualny rys, a po części  

też z zapotrzebowania zgłaszanego przez inwestorów zastępczych (spółdzielnie 

mieszkaniowe, deweloperzy) oraz nabywców mieszkań. Schemat bloku-pudełka okrył 

się już taką niesławą, że należało wypracować nowe, bardziej urozmaicone schematy. 

W nowych realizacjach z terenu Grodna przeważają proste układy rzutów. Związane 

jest to z aspektem ekonomicznym inwestycji (szybkość i łatwość realizacji),  

ale też z uwarunkowaniami technologicznymi. Dominująca technologia wielkopłytowa 

nie daje zbyt wielu możliwości komplikowania układów kompozycyjnych  

i wprowadzania kątów innych niż proste. 

Nieliczne odstępstwa od tej reguły można zauważyć w obiektach 

zrealizowanych w technologiach mieszanych (pojawiają się układy bardziej złożone), 

czy monolitycznej technologii żelbetowej (fragmenty łukowo wygiętych ścian 

zewnętrznych). 
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- detal i mała architektura 
 

Detal  Białystok Grodno 

Stopień 

nasycenia 

detalem 

- niewielki (głównie budynki z I poł. lat 90 oraz 

realizacje nawiązujące do neomodernizmu) 

- duży i bardzo duży (większość realizacji z II 

poł. lat 90, głównie obiekty nawiązujące do 

różnych odmian postmodernizmu) 

- niewielki 

Stopień 

komplikacji 

detalu 

- detal uproszczony (głównie budynki z I poł. lat 

90 oraz realizacje nawiązujące do 

neomodernizmu) 

- detal skomplikowany  

- detal uproszczony 

Miejsca w 

budynku o 

dużym stopniu 

koncentracji 

detalu arch. 

- narożniki  

- piony klatek schodowych 

- wiatrołapy 

- ściany szczytowe 

- ściany attykowe 

- zwieńczenia narożników 

- piony klatek schodowych 

- ściany attykowe 

Nawiązanie do 

nurtów 

stylistycznych 

- postmodernizm   

- neoregionalizm 

- neomodernizm 

- postmodernizm 

- socrealizm 

   

Mała 

architektura 

  

Stopień 

nasycenia 

elementami 

małej arch. 

- średni i duży  - mały 

Występujące 

formy 

- śmietniki wolnostojące 

- elementy zabawowe (wyposażenie placu 

zabaw) 

- murki terenowe 

- kwietniki 

- elementy zabawowe (wyposażenie placu 

zabaw) 

- kwietniki 

- proste formy rzeźbiarskie 

Użyte materiały - żelbet 

- drewno 

- cegła klinkierowa i silikatowa 

- żelbet 

- drewno 

- cegła silikatowa 

 
Tab. 15 Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 

detal i mała architektura 

 
W przeciągu niespełna dwudziestu lat, gdy socmodernizm był jedynym 

obowiązującym językiem wypowiedzi architektonicznej, detal praktycznie zniknął  

z przestrzeni osiedla mieszkaniowego. Nie oznacza to jednak, że zniknął  

też ze świadomości ludzkiej. W tej zuniformizowanej przestrzeni użytkownicy starali się 

w rozmaity sposób wyrażać swoją osobowość. Przyczyny takiej reakcji były dwojakie. 

Po pierwsze, aby dostosować użytkowane pomieszczenia do aktualnych potrzeb,  
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po drugie, aby zmienić wygląd miejsca z którego korzystają, nadać mu indywidualny 

charakter, zaznaczyć swoją odrębność. Chociaż ze względów formalno-prawnych 

działania w przestrzeni zewnętrznej ograniczone były w zasadzie do balkonu  

i przynależnej mu ściany, to ich przykłady można by mnożyć: lokatorzy bloków przy 

pomocy taśm zasłaniali balustrady, wprowadzali kolor, tworzyli zadaszenia w postaci 

markiz, czy w końcu zabudowywali całe balkony. Brak akceptacji dla formy estetycznej 

swojego bloku (osiedla), przy jednoczesnej niemożności jej zmiany, prowokował tym 

samym do próby przeobrażenia najbliższego otoczenia (tego w skali mikro), 

podniesienia jego wartości estetycznych i funkcjonalnych. Można wręcz stwierdzić,  

że był spontaniczną próbą poszukiwania detalu architektonicznego.  

 

Nowe budynki oddawane do użytku po roku 1990, realizowane były 

kompleksowo wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. W odpowiedzi na wzrost 

oczekiwań społecznych co do jakości i programu funkcjonalnego bezpośredniego 

otoczenia bloków mieszkalnych, zwiększyło się nasycenie różnorodnymi elementami 

małej architektury. Oprócz wymaganego przez prawo budowlane placu zabaw wraz  

z wyposażeniem, pojawiały się kompozycje stworzone z murków terenowych, 

kwietników, a np. osłony śmietnikowe, niegdyś wstydliwie skrywane, same w sobie 

stały się małymi formami architektonicznymi.  

W przeciwieństwie do sytuacji jaka ma miejsce w Białegostoku, w przestrzeni 

osiedli mieszkaniowych Grodna wyraźnie odczuwalny jest brak zagospodarowanych 

terenów wokół bloków, a więc i małej architektury. Środki finansowe na realizację 

inwestycji mieszkaniowych wystarczają jedynie na wzniesienie samych budynków, 

podczas gdy  

 
- materiał i kolorystyka 
 

Zagadnienia dotyczące materiałów w nowych realizacjach mieszkaniowych, 

zostały szerzej omówione w podrozdziale dotyczącym konstrukcji i materiałów. Stąd  

w tej części pracy pojawiają się jedynie w formie skrótowego zestawienia 

tabelarycznego. 



CZĘŚĆ TRZECIA – „hic et nunc” – 1990-2005” 
119 

 
 

Materiał  

i kolorystyka 
Białystok Grodno 

Wykończenie 

ścian 

zewnętrznych 

 

- system dociepleń lekko-mokrych opartych na 

styropianie 

- cegła silikatowa (szara, zielona, żółta, 

czerwona) 

- cegła klinkierowa (różne kolory) 

- okładziny drewniane 

- okładziny z blach elewacyjnych 

- prefabrykowane elementy wielkopłytowe 

- system dociepleń lekko mokrych opartych na 

styropianie 

- cegła silikatowa (szara) 

Stolarka - drewniana (realizacje z I poł. lat 90.) 

- PVC i aluminiowa 

- drewniana  

- PVC i aluminiowa 

Dachy - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

(stropodachy, dachy o niewielkim kącie 

nachylenia) 

- blacha trapezowa 

-blachodachówka 

- dachówka ceramiczna 

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

(stropodachy, dachy o niewielkim kącie 

nachylenia) 

- blacha trapezowa 

-blachodachówka 

 

- stonowana, pastelowa 

- gama bieli i odcieni szarości, „kolory ziemi” 

(gama żółcieni, beżów i brązów) 

Kolorystyka 

- agresywna, wyrazista,  

- zestawienia kontrastowe 

- gama odcieni oranżu, błękitu, czerwieni 

- stonowana, pastelowa 

- gama bieli i odcieni szarości, „kolory ziemi” 

(gama żółcieni, beżów i brązów) 

 
Tab. 16 Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 

materiał i kolorystyka 

 

Przez długie lata, zgodnie z tradycją „ruchu nowoczesnego”, kolor uznawany 

był za element o drugorzędnym znaczeniu. Można wręcz stwierdzić, że niemal zniknął 

z przestrzeni białostockich osiedli mieszkaniowych. Zastąpiły go szarość 

prefabrykowanych płyt elewacyjnych i blade odcienie zieleni i brązu na filarkach 

międzyokiennych.  

Okres po roku 1990 charakteryzował się swoistym zachłyśnięciem 

możliwościami jakie dawały nowe materiały budowlane. W wielu z nowych realizacji, 

szczególnie tych z początku lat 90., kolorem operowano jeszcze w sposób w miarę 

oszczędny, jakby nieśmiały. Dopiero pod koniec XX wieku możemy zaobserwować 

niezwykle wyraziste, by nie użyć tu słowa agresywne, rozwiązania kolorystyczne.  

W jednym obiekcie stosowano całą gamę odcieni oranżu, błękitu, zieleni, zestawiając 

je na zasadzie kontrastu. W podobny sposób stosowano też cegłę, używając nawet  

do 5 wątków kolorystycznych w tym samym budynku. Tego typu podejście  

do zagadnień kolorystycznych można uznać za symptomatyczne dla białostockiej 

architektury mieszkaniowej okresu transformacji.  
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Projektanci grodzieńscy nawet w okresie modernizmu nie zrezygnowali z koloru 

jako elementu wypowiedzi architektonicznej. W wielu realizacjach z lat 70. i 80. 

czerwień, beż i błękit elewacyjnych płytek klinkierowych w sposób bezpretensjonalny 

kontrastowały z bielą ścian i naturalną szarością wielkopłytowych elementów 

prefabrykowanych.  

Okres transformacji nie przyniósł znaczącego przełomu w kolorystyce obiektów 

mieszkaniowych. Można wręcz stwierdzić, że kolorem operowano w sposób bardziej 

oszczędny, preferując kolory pastelowe w zestawieniach mało kontrastowych.  
 

- przekaz symboliczny i odwołanie do form archetypicznych 
 

 Białystok Grodno 

 - Odwołanie do tradycji mieszczańskiej w 

architekturze mieszkaniowej: 

- nawiązanie do modelu XIX-wiecznej 

kamienicy mieszczańskiej (forma bryły, 

proporcje, detal) 

- Odwołanie do lokalnej architektury 

domów drewnianych: 

- drewniana fasada domu drewnianego 

(wys. ok. 6m) powtórzona w skali 1:1 na 

elewacji współczesnego bloku 

mieszkalnego (wys. ok. 12 m) 

 

- Odwołanie do tzw. postępowych 

okresów historycznych, głównie 

klasycyzmu, odziedziczone po 

architekturze socrealistycznej: 

- nawiązanie do modelu pałacu 

klasycystycznego (zwarta, symetryczna 

forma bryły i układ rzutu, kolorystyka) 

- nawiązanie do detalu klasycystycznego: 

motywu trójkątnego frontonu 

- nawiązanie do historycznego motywu 

wieży (wieża kościoła, wieża pałacu 

socrealistycznego, wieża w wydaniu 

postmodernistycznym) 

 

 

Tab. 17 Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 

przekaz symboliczny i odwołanie się do form archetypicznych 

 
8.2.4. Podsumowanie 
 Podsumowanie do podrozdziału zawarto w następujących uwagach: 

• Zracjonalizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, podyktowane przede 
wszystkim względami ekonomicznym, doprowadziło do zmniejszenia 
wielkości nowych realizacji w budownictwie mieszkaniowym.  
W przypadku Białegostoku przejawem tych tendencji było 
dogęszczanie tkanki urbanistycznej na terenie istniejących  
już zespołów mieszkaniowych oraz budowa niewielkich zespołów  
w formie zamkniętych kwartałów. Podobne działania można było 
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zauważyć również na terenie Grodna. Wielkie zespoły urbanistyczne  
o skomplikowanych układach ortogonalnych, liniowych i krzyżowych, 
zastąpione zostały rozwiązaniami o mniejszej skali i bardziej 
zgeometryzowanych formach. 

• Liberalizacja sektora gospodarczego z jednoczesnym otwarciem 
polskiego rynku dla zagranicznych podmiotów gospodarczych, 
umożliwiły na początku lat 90. wprowadzenie nowych technologii 
budowlanych i rozwiązań materiałowych wykorzystywanych  
w budownictwie mieszkaniowym. Przykład Białegostoku wskazuje,  
że praktycznie zrezygnowano ze stosowania monoideowej technologii 
wielkopłytowej na rzecz technologii tradycyjnych i mieszanych.  

• Zaniechanie reform gospodarczych na Białorusi w pierwszym okresie 
transformacji, w połączeniu z niewydolnym przemysłem budowlanym 
nastawionym na produkcję głównie wielkoformatowych elementów 
prefabrykowanych, spowodowało, że większość nowych 
grodzieńskich realizacji mieszkaniowych powstawała w oparciu  
o technologię wielkopłytową. Dopiero w ostatnich latach badanego 
okresu dało się zauważyć tendencje zmierzające do upowszechnienia 
innych technologii budowlanych. 

• Różnorodność dostępnych rozwiązań technologicznych  
i materiałowych umożliwiła realizację na terenie Białegostoku 
inwestycji budowlanych, zróżnicowanych zarówno pod względem 
formy, jak i układu funkcjonalnego. Były one odpowiedzią  
na zapotrzebowanie społeczne na budynki mieszkalne różniące się  
od typowego bloku-pudełka z „wielkiej płyty”.  
Z drugiej strony, brak rozsądnej polityki przestrzennej i uregulowań 
prawnych, doprowadził w wielu przypadkach do zbyt daleko idącego 
zróżnicowania przestrzeni osiedli mieszkaniowych pod względem 
formalnym i stylistycznym.  

• Brak znaczącej alternatywy dla „wielkiej płyty” wpływa negatywnie  
na obraz współczesnej wielorodzinnej architektury mieszkaniowej 
Grodna. Taki stan rzeczy nie daje potencjalnym nabywcom nowych 
mieszkań możliwości wyboru.  
Pozytywnym aspektem obowiązującego reżimu technologicznego jest 
materiałowa i stylistyczna spójność rozwiązań architektonicznych,  
co przekłada się na zachowanie nieco monotonnego (ale jednak) ładu 
przestrzennego.  
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 Zestawienie cech charakteryzujących formę wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych na terenie Białegostoku i Grodna, przedstawione zostało w poniższej 

tabeli. 
 

 Białystok Grodno 

Skala obiektów - budynki o wysokości do IV kondygnacji 

(+ ewentualnie poddasze użytkowe) 

- budynki o wysokości VII-VIII kondygnacji (min. 

V kondygnacji) 

Kompozycja 

bryły 

- łącząca cechy kompozycji zwartej i swobodnej - zwarta 

Forma dachów - wysokie wielospadowe, pseudomansardowe, 

płaskie 

- wysokie wielospadowe, pseudomansardowe, 

płaskie 

Układ rzutu - złożone, prostokreślne - proste 

Materiał  

i kolorystyka 

- urozmaicone materiały wykończeniowe 

- kolorystyka wyrazista, zestawienia kontrastowe 

- wąska gama materiałów wykończeniowych 

- kolorystyka stonowana 

Detal i mała 

architektura 

- duże nagromadzenie detalu architektonicznego 

- zróżnicowanie form małej architektury 

- ograniczenie detalu architektonicznego 

- niewielka ilość form małej architektury 

Przekaz symbol 

i odwołanie do 

form 

archetypicznych 

- odwołanie do tradycji mieszczańskiej 

- odwołanie do lokalnej architektury domów 

drewnianych 

- odwołanie do tzw. postępowych okresów 

historycznych, głównie klasycyzmu 

 
Tab. 18 Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych - 

podsumowanie 

 
Przeprowadzona analiza pozwala przedstawić typowy wielorodzinny budynek 

mieszkalny jako: 

• Białystok - obiekt niski (4 kondygnacje) wykonany w technologii 
mieszanej, o złożonym układzie rzutu, a co za tym idzie - swobodnej 
kompozycji bryły, o wyrazistej kolorystyce i dużej ilości zastosowanych 
materiałów wykończeniowych i bogatym detalu architektonicznym. 

 Grodno - obiekt średnio wysoki (8 kondygnacji) lub wysoki  
(14 kondygnacji) wykonany w technologii wielkopłytowej, o prostym 
układzie rzutu i w miarę zwartej, monumentalnej bryle, stonowanej 
kolorystyce oraz ograniczonej ilości detalu i materiałów 
wykończeniowych.  

 
Uwaga metodyczna: Zaprezentowane powyżej wnioski zostały sformułowane głównie w oparciu 

o ocenę szacunkową wykonaną przez autora pracy. Analiza stworzona w oparciu o dane 

statystyczne wymagałaby przebadania wszystkich obiektów powstałych na terenie obydwu 

miast po roku 1990, co zdecydowanie wykracza poza ramy i przyjęte cele pracy. 
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Rozdział 9. NURTY STYLISTYCZNE WE WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURZE 
MIESZKANIOWEJ BIAŁEGOSTOKU I GRODNA - NA WYBRANYCH 
PRZYKŁADACH Z LAT 1990-2005 

 

W rozdziale poprzednim przedstawiono zewnętrzne i wewnętrzne 

uwarunkowania towarzyszące procesowi transformacji przełomu lat 80. i 90.,  

jak również poszczególne aspekty przemian w wielorodzinnym budownictwie 

mieszkaniowym na terenie Białegostoku i Grodna po roku 1990. Opisano najbardziej 

charakterystyczne układy urbanistyczne zespołów mieszkaniowych, najczęściej 

stosowane ustroje konstrukcyjne i materiały, jak również przeanalizowano formę 

badanych obiektów. Obraz opisywanej architektury byłby jednak niepełny bez próby 

sklasyfikowania poszczególnych realizacji pod względem stylistycznym  

i znaczeniowym. Jak pisze Jacek Krenz: 

„Nasze widzenie, słyszenie, dotykanie otaczającego świata opiera się  

na analogii zwielokrotnieniu tego, co ogarniamy wzrokiem, dotykiem  

czy słuchem. Owej percepcji towarzyszy z jednej strony emocja,  

która w postrzegany przedmiot wpisuje indywidualne znaczenie, często 

zmienne i relatywne, z drugiej zaś intelekt, który dąży do zdefiniowania 

większych całości wyobrażonych na podstawie drobnych cząstek odbieranych 

fizycznie. To definiowanie polega na kategoryzowaniu i przypisywaniu  

do określonych systemów porządkujących.” 131 

 

W dalszej części czytamy też:  

„Można […] wyróżnić dwa główne sposoby patrzenia na architekturę. Jeden 

związany jest z oceną budynku pod względem użytkowym, konstrukcyjnym  

i strukturalnym; drugi z wizją, jaką on tworzy, jak jawi się w naszej świadomości, 

jak go odczuwamy i pamiętamy. Analiza architektury polegająca  

na wyodrębnieniu jej dwóch głównych warstw: strukturalnej i znaczeniowej jest 

przydatnym narzędziem do badania formy architektonicznej na wszystkich 

przedstawionych wyżej poziomach.” 132 
  

Zgodnie z powyższą definicją rozdział poprzedni zawiera analizę warstwy 

strukturalnej badanej architektury. Wnioski sformułowane na jej podstawie oparte 

zostały o kryteria obiektywne dające się w łatwy sposób zdefiniować i opisać. Kolejny 

etap badań dotyczący analizy znaczeniowej w pewnym stopniu nasycony jest 

                                                   
131 Krenz J. - Architektura znaczeń, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1997 
132 Ibidem 
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subiektywnym odbiorem badanej architektury przez autora dysertacji. Aby ów 

subiektywizm zredukować do minimum posłużono się klasyfikacją już funkcjonującą  

w teorii architektury. W przypadku zjawisk, które nie poddają się jednoznacznej 

klasyfikacji, bądź też nie mają wyraźnego odpowiednika w historii lub teorii architektury, 

zastosowano nazwy własne stworzone przez autora na potrzeby tej pracy.  

Analiza zgromadzonej ikonografii dotyczącej kilkuset obiektów, pozwoliła wyłonić 

następujące nurty stylistyczne obecne w wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej 

Białegostoku i Grodna w latach 1990-2005: 

 

 Architektura modernistyczna: 

- socmodernizm  

- socmodernizm przyozdobiony 

- modernizm monumentalny G 

 Architektura postmodernistyczna: 

- rewiwalizm 

- romantyczny prąd współczesnych neostylów 

- neoklektyzm - cytowanie form historycznych podanych w nowym kontekście  

i zestawieniu 

- regionalizm: 

- regionalizm krytyczny - czerpiący ze wzorców lokalnych  B 

 regionalizm w ujęciu postmodernistycznym - czerpiący ze wzorców obcych 

kulturowo B 

 Architektura neomodernistyczna B 
 Architektura ekspresjonistyczna B 133 

 
B – kierunek stylistyczny występujący jedynie w Białymstoku (tj. nie występujący  

w Grodnie) 
G – kierunek stylistyczny występujący jedynie w Grodnie (tj. nie występujący  

w Białymstoku) 

 

                                                   
133 Grażyna Dąbrowska-Milewska architekturę mieszkaniową Białegostoku powstałą po roku 1990 dzieli na: 
• Kontestującą modernizm: 
- postmodernistyczną oraz wykazującą związki z konwencją postmodernistyczną, 
- neoregionalną 
• Kontynuującą modernizm: 
- neomodernistyczną, 
• Ekspresjonistyczną.  
- por. Dąbrowska-Milewska G. - Nurty Stylistyczne w architekturze mieszkaniowej Białegostoku po 1990 roku. [w:] 

Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast. Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2006, s.117-118 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Neostyle


CZĘŚĆ TRZECIA – „hic et nunc” – 1990-2005” 
125 

 
Analiza wybranych realizacji w ramach każdego z wyłonionych nurtów 

opatrzona została wstępem odnoszącym się do omawianego zjawiska  

oraz zilustrowana przykładami z obszaru obydwu ośrodków miejskich (jeżeli dana 

tendencja stylistyczna była na jego terenie obecna). Powstała systematyka kierunków 

stała się podstawą do wyartykułowania wniosków dotyczących tej części badanego 

zagadnienia. 
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9.1. Architektura modernistyczna 

 

 „Architektura modernistyczna umarła w St. Louis w stanie Missouri 15 lipca 

1972 roku, o godzinie 15.32 […], kiedy to niesławne osiedle Pruitt-Igoe, a raczej 

kilka z jego wielkopłytowych bloków otrzymało końcowy coup de grâce  

za pomocą dynamitu.” 134 

 

Przytoczona tu data jest oczywiście granicą bardzo umowną. Charles Jencks 

wykorzystując to spektakularne wydarzenie, pragnie bowiem obwieścić nadejście 

kolejnego przełomu – postmodernizmu. Jest to więc działanie w dużej mierze 

subiektywne, oparte o indywidualne pojmowanie zachodzących zjawisk. Architektura 

modernistyczna i jej nieodrodne dziecko – blokowiska z wielkiej płyty, miały się bowiem 

dobrze, ba, w latach 70. i 80. przeżywały okres swojej największej popularności. 

Przynajmniej w Europie Środkowej i Wschodniej. Musiały minąć kolejne niemal dwie 

dekady (a w przypadku Grodna, jak się o tym później przekonamy, okres jeszcze 

dłuższy), aby można było zakomunikować „zejście” wielkiej płyty.  

 
9.1.1. Socmodernizm 
 

Białystok 

W przypadku Białegostoku rok 1990 jest datą znamienną, gdyż wyznacza 

realny koniec dominacji wielkiej płyty jako podstawowego budulca używanego  

przy wznoszeniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Co więcej, był to nie tylko 

koniec dominacji, był to koniec definitywny. W roku 1990 powstały ostatnie projekty,  

w których zastosowano technologię OWT, a w dwóch następnych latach zrealizowano 

ostatnie tego typu obiekty m.in. na Osiedlu Leśna Dolina. Początek okresu 

transformacji ustrojowo-gospodarczej zbiegł się w czasie z „nowym otwarciem”  

w architekturze mieszkaniowej. Zbieżność dat nie jest tu przypadkowa, gdyż to właśnie 

te przemiany pozwoliły odejść od monokulturowego modelu w budownictwie 

mieszkaniowym. Po roku 1992 na terenie Białegostoku nie stosowano już technologii 

wielkopłytowej, dlatego wspominając o niej, autor ograniczył się jedynie do tej krótkiej 

wzmianki.  

 

                                                   
134 Jencks Ch. - Architektura postmodernistyczna. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987, s.9. 
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Grodno  

Przemiany ustrojowe na Białorusi nie spowodowały znaczącej restrukturyzacji 

przemysłu budowlanego. Przy dużej nieufności administracji państwowej wobec 

kapitału zagranicznego i jednoczesnej ochronie przedsiębiorstw państwowych, nie 

mogło być mowy o szybkim rozwoju rynku materiałów i technologii budowlanych. 

Krajowe zakłady produkcyjne nastawione w dużej mierze na produkcję elementów 

prefabrykowanych dla budownictwa, bardzo wolno zmieniają profil swojej 

wytwórczości. Koszt realizacji budynków mieszkalnych w technologii innej  

niż wielkopłytowa jest tym samym wyższy. W Grodnie, położonym peryferyjnie  

w stosunku do centrum gospodarczego i kulturalnego, jakim jest Mińsk, w zasadzie  

po dziś dzień jedną z głównych metod wznoszenia wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych są różne odmiany technologii wielkopłytowej. Co prawda jej procentowy 

udział z roku na rok systematycznie spada, jednak wciąż to ona decyduje o obrazie 

przestrzennym wielkich osiedli mieszkaniowych.  

Już pod koniec lat 80. względy ekonomiczne wymusiły na władzach centralnych 

cięcia również w sferze budownictwa mieszkaniowego. Chcą ograniczyć koszty 

nowych inwestycji należało w miarę możliwości uprościć formę i ograniczyć zużycie 

deficytowych materiałów budowlanych. Ten stan rzeczy pogłębił się dodatkowo wraz  

z załamaniem gospodarczym, które przyniósł okres transformacji. Typowy 

socmodernizm wielkich osiedli stawał się coraz bardziej zgrzebny w swej formie  

i monotonny w treści. Był to już, jak to określa Janusz Włodarczyk, ten właściwy „bieda 

modernizm”, 135 którego Grodno wcześniej doświadczyło tylko w niewielkim stopniu.  

W większości przypadków zrezygnowano z kosztownych okładzin z płytek 

elewacyjnych, prefabrykowanych osłon balkonowych i pionów klatek schodowych – 

czyli ze wszystkich tych elementów, które stanowiły o pewnej urodzie  

i niepowtarzalności (pamiętając rzecz jasna, że były to projekty typowe) grodzieńskiego 

modernizmu. Pozbawiony wszelkich cech indywidualności, niefachowo wybudowany  

z materiałów o pośledniej jakości, stał się tworem w pełni zuniformizowanym  

w najgorszym tego słowa znaczeniu. Monotonię proponowanych form starano się 

zrekompensować poprzez różnicowanie układów urbanistycznych i rozrzeźbienie 

sylwety samych budynków.  

                                                   
135 Włodarczyk J. - Mieszkanie polskiego modernizmu. Próba oceny. [w.] Budownictwo Mieszkaniowe w Krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji, Białystok 1997, s.194. 
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Tego typu zabudowa powstawała głównie we wnętrzach i na peryferiach 

wielkich osiedli – „Dziewiatówki” i „Fortów”. [Fot. 72., 73.] Trochę niczym  

w „potiomkinowskich wsiach” 136 z zawstydzeniem chowano ją za zespołami zabudowy 

z lat wcześniejszych. Przy głównych trasach komunikacyjnych – ulicach Suworowa, 

Gornowych, Gorkiego, 60-lecia października, realizowano tymczasem pojedyncze 

obiekty o wyższym standardzie technologicznym i materiałowym. Szukano wręcz form, 

które pozwoliłyby nadać im bardziej indywidualny charakter. Szerzej na ten tematy 

autor pisze w kolejnym podrozdziale. 

 

9.1.2. Socmodernizm przyozdobiony 
 

Białystok 

Jak już wspomniano wcześniej, po roku 1992 w Białymstoku nie powstały 

żadne nowe realizacje w technologii wielkopłytowej. To jednak nie oznacza, że budynki 

wzniesione w tej konwencji nie ulegały przeobrażeniom. W ramach „humanizacji” 

skompromitowanego modelu osiedla socmodernistycznego, podjęto działania mające 

na celu „przyozdobienie” pudełkowatych bloków. Adaptując poddasza na cele 

użytkowe, dodawano dachy dwuspadowe z lukarnami, dostawiano atrapy dachów 

mansardowych [Fot. 74.], przebudowywano wiatrołapy wejściowe do klatek 

                                                   
136 Działania władz lokalnych w stylu przysłowiowych „wsi potiomkinowskich” są czymś „naturalnym” nawet dzisiaj (a 

może przede wszystkim dzisiaj). W roku 2006 z okazji wizyty w Grodnie prezydenta A. Łukaszenki (był gościem 
Festiwalu Kultur Narodów), zmieniono całą przestrzeń głównego placu miejskiego – Rynku Sowieckiego. Poprawiono 
układ komunikacyjny, przeprojektowano i zmieniono nawierzchnię samego placu, odnowiono otaczające go budynki. 
Działania dotyczyły jednak tylko frontów kamienic położonych bezpośrednio przy placu. Elewacje zapleczowe 
pozostawiono w stanie niezmienionym, a budynki położone w bezpośrednim sąsiedztwie, ale niewidoczne z placu, 
nie były w ogóle odnawiane. 

Fot.  72. Bloki w technologii wielkopłytowej na os. 
Forty w północno-zachodniej części miasta. 
Realizacja – przełom lat 70. i 80. XX w. 

Fot.  73. Bloki w technologii wielkopłytowej na 
os. Forty w północno-zachodniej części 
miasta. Realizacja – przełom koniec lat 
80. XX w. 
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schodowych, nadając im często osobliwe formy. [Fot. 75.] Mimo że działania te nie 

odnosiły się do obiektów nowopowstających, a więc niejako wykraczają poza ramy 

tematyczne tego rozdziału, to chyba warto je odnotować. Chociażby ze względu na ich 

masowość, a może przede wszystkim na rezultat estetyczny, który w efekcie 

końcowym jednak wypaczał, może i skompromitowaną, ale jednak spójną, ideę 

modernistycznego bloku prefabrykowanego.  

Tak o tych, jak się okazuje „heroicznych” działaniach, pisze Grażyna 

Dąbrowska-Milewska: 

„Pewny novum, charakterystycznym dla końcówki lat 80. są blaszane atrapy 

dachów nałożone na ściany attykowe. Dziś wydaje się to śmieszne,  

ale w czasach monokultury OWT, owe pseudo-dachy, wyrażające tęsknotę  

za tradycyjnymi domami przykrytymi dachami, były z trudem wywalczoną 

zdobyczą na rzecz „humanizacji” budynków z wielkiej płyty. Wówczas zresztą 

każde odstępstwo od systemu, każdy indywidualnie prefabrykowany detal […] 

był niemalże sprawą polityczną.” 137 

 

    
 

 

Grodno 

Już na początku lat 90. możemy zauważyć pierwsze, nieśmiałe próby 

poszukiwania nowego oblicza wielorodzinnego bloku mieszkalnego. Zadanie to było  

o tyle trudne, że projektanci zmuszeni byli poruszać się w kręgu estetyki oferowanej 

przez uprzemysłowioną technologię wielkopłytową. Początkowo działania te mogły 

więc wpływać nie tyle na zmianę formy samego budynku, ile na dodanie detalu 

architektonicznego, który formie owej nadałby chociażby namiastkę unikatowości. 

Obiekty mieszkalne zrealizowane w Grodnie jeszcze za czasów radzieckich, 

                                                   
137 Zabudowa mieszkaniowa w kształtowaniu przestrzeni miasta. Białystok 1989-2004. Monografia pod redakcją 

Grażyny Dąbrowskiej-Milewskiej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, s. 77. 

Fot.  74. Blok w technologii wielkopłytowej przy  
ul. Powstańców 3. Realizacja – lata 80. XX w.

Fot.  75. Blok w technologii wielkopłytowej przy 
 ul. Duboisa. Wejście do klatki schodowej. 
Realizacja – lata 80. XX w. 
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projektowano w oparciu o obowiązujące wzorniki i projekty typowe. Chociaż gama 

dostępnych rozwiązań była, w porównaniu chociażby do Białegostoku, naprawdę 

szeroka, nie zmienia to faktu, że były to budynki typowe, powielane wielokrotnie  

w przestrzeni osiedla.  

Społeczna i polityczna utopia, która zakładała równość obywateli we wszelkich 

przejawach życia, w tym również i „zrównaniu” form zamieszkiwania, właśnie ogłosiła 

swoją upadłość. Zindywidualizowanie niektórych aspektów świata codziennego, w tym  

i architektury mieszkaniowej, stało się więc dopuszczalne. Pozwoliło to architektom, 

coraz bardziej kuszonym, nowymi w tej części Europy, ideami postmodernizmu, coraz 

śmielej przemycać niektóre z elementów tejże estetyki do tworzonych przez siebie 

projektów. Te pierwsze próby sprowadzały się w zasadzie do kilku podstawowych 

zabiegów: 

 

- dostawienia atrap dachów,  

Dachy jednospadowe dostawiano zarówno nad balkonami ostatniej kondygnacji,  

co znajduje swoje uzasadnienie funkcjonalne, ale też nad wyniesionymi pionami klatek 

schodowych, czy fragmentami ścian attykowych, gdzie były już elementem czysto 

zdobniczym.  [fot. 76., 77.] 

 

   
 
 
 
- zindywidualizowaniu form zwieńczenia klatki schodowej,  
Ściany pionów klatek schodowych już w latach 70. i 80. posiadały swój niepowtarzalny 

wyraz poprzez zastosowanie wypełnień z prefabrykowanych płyt ażurowych. [Fot.78.] 

Elementem nowym, który pojawił się na przełomie na początku omawianego okresu był 

detal swobodnie nawiązujący do motywów historycznych. Również w realizacjach 

późniejszych (przedstawiony na Fot. 79. budynek pochodzi z roku 2003), odnajdujemy 

Fot. 76. Blok z szarej cegły cementowej  
z dostawionymi atrapami dachów.  
Ul. Telegraficzna, realizacja – początek lat 90. 
XX w. 

Fot. 77. Modernistyczny blok mieszkalny  
z dostawionymi atrapami dachów. Ul. Radzieckich 
Pograniczników, realizacja – początek lat 90.  
XX w. 
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uproszczone formy quasi-postmodernistyczne, które miały złagodzić oschłą stylistykę 

wielkiej płyty.  

       
 
 
 
 
- wprowadzeniu zindywidualizowanego detalu (np. formy wieżyczki wieńczącej 
narożnik budynku, bądź też jego najwyższe partie)  
Wieżyczka, w pierwszym okresie o formie bardzo uproszczonej [Fot. 80.], stała się 

wkrótce znakiem rozpoznawczym większości nowych wielorodzinnych obiektów 

mieszkalnych. W. Morozow twierdzi 138, że trudno jest jednoznacznie określić jaka jest 

geneza tego charakterystycznego detalu architektonicznego. Pierwsze wytłumaczenie, 

jakie się nasuwa, to oczywiście postmodernistyczna reinterpretacja archetypu wieży 

(kościelnej, ratuszowej, pałacowej). Wydaje się jednak, że akurat w przypadku Grodna, 

czy też szerzej – architektury Białorusi, mamy do czynienia z pierwszym przejawem 

powrotu do idei przyświecających architekturze socrealistycznej. Wieża jest tu czymś 

więcej niż tylko postmodernistyczną zabawą historyczną formą. Jej użycie  

w wielorodzinnym bloku mieszkalnym ma podnosić rangę obiektu, dawać jego 

                                                   
138 Prof. dr hab. inż. arch. W. Morozow jest wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Białoruskiej w Mińsku 

oraz Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Przytoczone wypowiedzi pochodzą z jednej rozmów  jakie autor 
dysertacji przeprowadził z prof. Morozowem.   

Fot. 79. Budynek mieszkalny w rejonie 
Prospektu Kleckiego na os. Rumlewo. 
Detal zwieńczenia klatki schodowej. 
Realizacja – 2003r. 

Fot. 78. Budynek mieszkalny przy ul. 
Wróblewskiego. Detal zwieńczenia klatki 
schodowej. Realizacja – lata 80. XX w. 
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mieszkańcom pewną namiastkę luksusu, zarezerwowanego niegdyś jedynie dla klas 

wyższych. 139  

      
 

 

 

 

 
- kolorowe aplikacje z tynków mineralnych 
Stosunkowo ograniczony zasób środków wyrazu jaki oferowała technologia 

wielkopłytowa postanowiono wzbogacić o akcenty kolorystyczne w postaci aplikacji  

z tynków mineralnych. 

 

          

                                                   
139 Szerzej tym zagadnieniem autor zajął się w rozdziale poświęconym postmodernistycznej architekturze Grodna. 

Fot. 80. Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Radzieckich 
Pograniczników. Budynki wykonane w technologii 
wielkopłytowej z charakterystyczną wieżą, realizacja – 
początek lat 90. XX w. 

Fot. 81. Budynek mieszkalny 
przy ul. Dowatora. Wielka 
płyta wzbogacona o 
aplikacje z tynków 
mineralnych i wieżę na 
narożniku. Realizacja – 
2004r. 

Fot. 82., 83. Budynek mieszkalny w rejonie Prospektu Kleckiego na os. Rumlewo. Wielka płyta 
wzbogacona o aplikacje z tynków mineralnych. Realizacja – 2003r. 
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Zaprezentowane powyżej przykłady były pierwszą zapowiedzią stylistyki 

postmodernistycznej, która w grodzieńskiej architekturze mieszkaniowej na dobre 

zagościła w drugiej połowie lat 90. Pomimo prób zmiany wyrazu estetycznego 

typowego bloku mieszkalnego, działania te nie były na tyle kompleksowe, aby wpłynąć 

na zmianę samej formy. Wciąż był to tylko socmodernizm przyozdobiony.  

 

9.1.3. Modernizm monumentalny 
 

Grodno 

W Grodnie jeszcze do ok. 1995 realizowano obiekty zaprojektowane zgonie  

ze wzorcami monumentalnej architektury radzieckiej późnego modernizmu. Wynikało 

to po części ze stosunkowo długiego procesu decyzyjno-projektowo-wykonawczego. 

Fot. 86., 87. Budynek mieszkalny przy ul. Piestraka na os. Wiśniowiec. Realizacja – 2003r. 

Fot. 84. Budynek mieszkalny przy ul. Puszkina. Realizacja – 
2004r. 

Fot. 85. Budynek mieszkalny przy  
ul. Piestraka na os. Wiśniowiec.  
Realizacja – 2003r. 
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Gros projektów powstawało w oparciu o obowiązujące wzorniki, a te nie ulegały 

zmianom zbyt często. Co więcej, początek budowy obiektów wyznaczonych  

do realizacji jeszcze pod koniec lat 80., przesuwał się w czasie ze względu na coraz 

bardziej ograniczone możliwości finansowe państwa.  

Modernizm w wydaniu monumentalnym charakterystyczny był dla schyłkowego 

okresu komunizmu. Był on bezpośrednią kontynuacją i niejako ostatnim etapem 

grodzieńskiego modernizmu „z ludzką twarzą” z lat 70. i I poł. lat 80. Tym co wyróżniało 

obiekty zrealizowane w tej stylistyce były: 

- monumentalna skala zarówno założeń urbanistycznych, jak i samych 

budynków  

- monotonia dużych płaszczyzn ścian zewnętrznych z powtarzalnym rytmem 

otworów okiennych, 

- uproszczenie i ograniczenie detalu architektonicznego, 

- ograniczenie gamy stosowanych materiałów wykończeniowych, 

- zaniechanie stosowania zestawień kolorystycznych (błękit, żółcień, czerwień) 

stosowanych w realizacjach z lat 70. i 80., na rzecz rozwiązań 

monochromatycznych.  

 

Przykłady tego typu realizacji możemy spotkać przy Prospekcie Janka Kupały 

[Fot. 88., 89.] na osiedlu Rumlewo oraz w północnej części osiedla Dziewiatówka w 

rejonie ulicy Limoża. [Fot. 90., 91.] 

 

    
 

Fot. 88., 89. Budynek mieszkalny w rejonie Prospektu Janka Kupały na os. Rumlewo. Monumentalny 
modernizm z atrapami dachów. Realizacja – I poł. lat 90. 
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9.2. Architektura postmodernistyczna 

 

Postmodernizm w architekturze zwykło się było utożsamiać z ogółem prądów 

trzech ostatnich dziesięcioleci XX i początku XXI w., następujących po modernizmie  

i negujących jego koncepcje projektowe. Jednak już sam przedrostek post jest o tyle 

niejednoznaczny, że zakłada, że czegoś już nie ma, nie mówiąc jednocześnie co jest. 

W gruncie rzeczy wyraża on bezradność badaczy architektury (czy też szerzej – 

kultury) wobec opisywanych zjawisk, które są na tyle uniwersalne, że nie poddają się 

klarownej klasyfikacji. W trafny sposób komentuje to Ewa Węcławowicz-Gyurkovich: 

„Teoretycy i krytycy architektury współczesnej spierają się czy postmodernizm 

był ideologią formy i przestrzeni, krótkotrwała modą, czy stylem; zwrotem  

czy kontynuacją? […] prawie dla każdego postmodernizm oznacza co innego,  

a dzieje się tak dlatego, że opinie wywodzą się z bardzo różnych punktów 

Fot. 90., 91. Budynki mieszkalne w rejonie ul. Limoża. Realizacja – I poł. lat 90. 
 

Fot. 92. Budynek mieszkalny przy ul. Dzierżyńskiego. Realizacja – I poł. lat 90. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XXI_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modernizm_%28architektura%29
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widzenia oraz z uogólnienia krańcowo różnych zjawisk. Na tym polega pluralizm 

tego ruchu […].” 140 

 

Zwykło się było uważać, że jednym ze wspólnych mianowników dla wszystkich 

tych prądów był brak ambicji awangardowych oraz skłanianie się ku komponowaniu  

i kompilowaniu, aniżeli poszukiwaniu. Renzo Piano w wywiadzie udzielonym Peterowi 

Buchanan’owi twierdzi wręcz, że: 

„Postmodernizm sam w sobie nie był ciekawym ruchem. Stanowił objaw pewnej 

choroby, reakcję na nią, dążenie do wolności w świecie fantazji i wyobraźni, 

próbę wyzwolenia z okowów nadmiernej sztywności.” 141 

 

Stwierdzenie to, przynajmniej w drugiej swej części, jest o tyle celne,  

że do pewnego stopnia tłumaczy fenomen popularności postmodernizmu w krajach 

Europy Wschodniej, w największym stopniu naznaczonej zuniformizowaną wersją 

modernizmu. Do tych właśnie doświadczeń nawiązuje w swojej wypowiedź Grażyna 

Dąbrowska-Milewska, która próbuje dostrzec również pozytywne strony 

postmodernizmu w krajowym wykonaniu: 

„W latach 90. zaznaczył się silny wpływ postmodernizmu. Był on pociągający 

zarówno w warstwie estetycznej, pozwalając na odświeżanie wzorców 

historycznych i swobodną nimi grę formalną, jak też w warstwie intelektualnej. 

Poszukiwanie ducha miejsca, odnajdywanie związków z przeszłością, powrót 

do tradycji lokalnej i narodowej – wydawały się drogą do polskiej architektury, 

odradzającej się po czasach doktryny socmodernizmu.” 142 

 

Uniwersalność zjawiska jakim jest architektura postmodernistyczna, wywołuje 

spory dotyczące nie tylko definicji samego stylu, ale również jego poszczególnych 

części składowych. Niektórzy z badaczy tematu skłonni są zaliczyć zarówno 

regionalizm, a nawet neomodernizm do kierunków rozwijających się w ramach 

postmodernizmu. Uwzględniając mnogość opinii, często wzajemnie wykluczających 

się, które funkcjonują w ramach teorii i krytyki architektonicznej, autor przyjął założenie, 

                                                   
140 Węcławowicz-Gyurkovich E. - Postmodernizm w polskiej architekturze. Politechnika Krakowska, Kraków 1998, s.5 
141 Na nowy wiek – Peter Buchanan rozmawia z Renzo Piano. [w:] Architektura Murator nr 01/2003, Warszawa 2003, 

s.10 
142 Dąbrowska-Milewska G. - Nurty Stylistyczne w architekturze mieszkaniowej Białegostoku po 1990 roku. [w:] 

Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast. Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2006, s.117. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Awangarda_%28sztuka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompilacja
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że wspomniane powyżej kierunki należy jednak rozpatrywać jako osobne nurty 

stylistyczne. 143 

 

9.2.1. Rewiwalizm  
 

Określenia rewiwalizm 144 autor używa w odniesieniu do postawy twórczej 

polegającej na odtwarzaniu form historycznych według metod i reguł, jakimi posługują 

się historycy i konserwatorzy. Niewiele jest w niej miejsca na współczesną 

reinterpretację stylów historycznych, a zauważalnej transpozycji podlega jedynie układ 

funkcjonalny obiektu, dostosowany do wymogów, jakie powinno spełniać współczesny 

wielorodzinny budynek mieszkalny. Tego typu działania projektowe nie są rzecz jasna 

charakterystyczne jedynie dla omawianego okresu. Znamiennym jest jednak to, że ich 

nasilenie przypada na okres odchodzenia od wzorców modernistycznych i jest jedną  

z możliwych odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę historii i tradycji we współczesnym 

kształtowaniu formy architektonicznej.  

 

Białystok 

W centrum Białegostoku próżno jest szukać spektakularnych przykładów 

odbudowy zabytkowych budynków mieszkalnych. Większość z kamienic,  

które wzniesiono na terenie śródmieścia w pierwszym okresie po zakończeniu II wojny 

światowej, otrzymało kostium socrealistyczny, a więc ich związek z tradycją lokalną był 

raczej umowny. Z drugiej strony, ranga poszczególnych obiektów, które padły ofiarą 

działań wojennych, nie była na tyle wysoka, aby powojenni budowniczowie zadali sobie 

trud ich odtwarzania. Ich wartość leżała raczej w tym, że jako zespoły zabudowy, były 

doskonałym odzwierciedleniem zmian, jakie zachodziły zarówno w układzie 

przestrzennym, jak też w strukturze społecznej Białegostoku. 

Z realizacji, które wpisują się w ten z założenia odtwórczy nurt stylistyczny, 

warto zwrócić uwagę na budynki przy ul. Warszawskiej 57 i ul. Sobieskiego 12. 

Pierwszy z nich to niemal dosłowna rekonstrukcja typowej klasycystycznej kamienicy 

bramnej z końca XIX wieku. [Fot. 93., 94.] Obiekt odtworzony został w miarę wiernie  

w oparciu o dostępną ikonografię: zachowano zarówno charakterystyczną formę bryły 

jak i detalu architektonicznego fasady frontowej (wykrój okien i podział stolarki, profil 

gzymsu). Z dużo większą swobodą potraktowane zostały elewacje od strony 

wewnętrznego dziedzińca. Z uwagi na brak dostępnych przekazów źródłowych, ich 

wystrój jest już raczej współczesną stylizacją, aniżeli historyczną rekonstrukcją.  
                                                   
143 Do zagadnienia tego autor powraca w kolejnych podrozdziałach dotyczących regionalizmu i neomodernizmu jako 

osobnych nurtów stylistycznych. 
144 Por. Jencks Charles: Architektura postmodernistyczna. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987, s.90. 
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Układ funkcjonalny budynku jest już rzecz jasna dostosowany do obecnie 

obowiązujących norm i wymagań potencjalnych użytkowników. Na poszczególnych 

kondygnacjach, również na poddaszu, wydzielone zostały typowe lokale mieszkalne  

i jedynie obszerna, zabiegowa klatka schodowa z przestronną duszą wydaje się być 

pewnym nawiązaniem do wzorców historycznych.  

 

      
 
 

Kolejny z omawianych obiektów – budynek przy ul. Sobieskiego 12 [fot. 95., 

96.], reprezentuje popularną od połowy XIX wieku stylistykę opartą na wykorzystaniu 

dwuwątkowej, czerwonej i żółtej cegły licowej. Początkowo przy jej użyciu wznoszono 

jedynie fabryki i obiekty użyteczności publicznej (głównie obiekty wojskowe). Z czasem 

jednak cegłę zaczęto stosować również w obiektach mieszkalnych, a stylistyka ta  

w przeciągu kilku kolejnych dziesięcioleci wytworzyła własną interpretację 

obowiązujących w XIX wieku stylów historycznych. Omawiany budynek jest 

przykładem bardzo skrupulatnej rekonstrukcji sporządzonej w oparciu o zachowane 

fragmenty oryginalnego obiektu. Z dużą pieczołowitością odtworzono zarówno wystrój 

zewnętrzny ceglanych fasad, jak i poszczególne detale architektoniczne. Swoistym 

znakiem czasu  jest pokrycie z blachy dachówkowej oraz okna połaciowe służące 

doświetleniu poddasza.  
 

Fot. 93., 94. Kamienica mieszkalna przy ul. Warszawskiej 57. Realizacja 1997r.  
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Wartość omawianych realizacji wynika niewątpliwie z dużej ich wierności  

w stosunku do obiektów oryginalnych. W obydwu przypadkach projektantom udało się 

uniknąć pokusy stworzenia autorskiej reinterpretacji historycznego pierwowzoru. 

Chociaż działania tego typu należy zaliczyć do działań odtwórczych, to dzięki temu 

udało się uniknąć powstania kolejnego pastiszu stylu historycznego.  

 

Grodno 

Grodno w dużo mniejszym stopniu niż Białystok ucierpiało w wyniku działań  

II wojny światowej. Dzięki temu, w historycznym centrum miasta zachowało się wiele 

przykładów architektury mieszkaniowej reprezentujących kolejne okresy historyczne. 

Działania polegające na odtworzeniu budynków mieszkalnych w ich oryginalnej, 

historycznej formie były tym samym incydentalne. Po prostu nie było takiego 

zapotrzebowania. Nie znalazły one uznania zarówno u władz komunistycznych,  

dla których były przejawem swoistego „wstecznictwa”, jak i obecnie rządzących, którym 

przypominają o wielokulturowym dziedzictwie Grodna, co w dobie poszukiwania 

własnej, białoruskiej tożsamości, jest stosunkowo niewygodne.  

Co gorsza, w okresie po II wojnie światowej mamy wiele przykładów niczym nie 

uzasadnionych wyburzeń obiektów historycznych. W roku 1958 rozebrano XIV-wieczny 

kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P., tzw. Farę Witoldową. 145 Mniej więcej w tym 

samym okresie z mapy Grodna zniknął kościół i klasztor Bernardynek, stojący  

na górującym nad historycznym centrum miasta wzgórzu. Z mniej spektakularnych 

                                                   
145 Był to jeden z najstarszych zabytków na terenie Grodna, ufundowany w końcu XIV wieku przez Wielkiego Księcia 

Litewskiego Witolda, później wielokrotnie przebudowywany i niszczony. W okresie międzywojennym Oskar 
Sosnowski przywrócił mu pierwotny gotycki charakter. Opinie co do wartości rekonstrukcji Sosnowskiego były  
od samego początku podzielone. Wszelkie wątpliwości definitywnie „rozstrzygnęły” władze radzieckie,  
które w połowie lat 60. XX wieku podjęły decyzję, o rozbiórce obiektu. W uzasadnieniu stwierdzono, że kościół swoim 
charakterem nie pasuje do przestrzeni Placu Sowieckiego, zakłócając ponad to układ komunikacyjny centrum. Można 
się jednak domyślać, że Fara stanowiła zbyt dużą, dosłownie i w przenośni, konkurencję dla nowopowstałego Pałacu 
Kultury, przez co musiała zniknąć z pejzażu tej części miasta. Ten fragment pierzei Placu Sowieckiego po dziś dzień 
jest pusty, a o historii miejsca świadczą jedynie fragmenty niszczejących fundamentów. 

Fot. 95,. 96. Kamienica przy ul. Sobieskiego 12. Realizacja – rok 2002r. 



Janusz Grycel 
Współczesna architektura mieszkaniowa polsko-białoruskiego pogranicza 

Na przykładzie Białegostoku i Grodna 
140 

 
rozbiórek warto wspomnieć o tzw. „Domu rybaka” [Fot. 29] – domu mieszkalnym  

z XVIII wieku, który jeszcze do lat 70. minionego stulecia stał przy ul. Zamkowej. 

Jednym z nielicznych przykładów w miarę wiernych rekonstrukcji powstałych  

w oparciu o historyczne wzorce są budynki przy ul. Wielka i Mała Troicka, wzniesione 

na początku bieżącego stulecia. Siła wyrazu tego niewielkiego zespołu o niezwykle 

oszczędnej, niemal ascetycznej architekturze, leży z pewnością w swoistej 

malowniczości jego sylwety. Bryły trzech budynków tworzą swobodną, niemal 

przypadkową kompozycję, jeszcze bardziej podkreśloną poprzez rozedrgane, 

ustawione każda pod nieco innym kątem, połacie dachowe. Odrębność 

poszczególnych obiektów została dodatkowo wydobyta dzięki zastosowanej 

kolorystyce – odmiennej dla każdego z nich. [Fot. 97., 98.] 

Tego typu podejście zarówno inwestora, jak i twórcy, nacechowane dużą dozą 

szacunku dla tradycji miejsca, drobnoziarnistej skali i charakteru zabudowy sąsiedniej, 

przywraca historyczny klimat kresowego miasta. I chociaż jest to działanie 

jednostkowe, w skali zaledwie jednej ulicy, to daje ono wyobrażenie o tym,  

jak wyglądało to właśnie miejsce na przełomie XIX i XX stulecia. 

         
 
 

 
 
9.2.2. Romantyczny prąd współczesnych neostylów 
 

Neostyle w architekturze współczesnej lokują się bardzo blisko omawianych już 

wcześniej tendencji rewiwalistycznych. Niektórzy z badaczy tematu skłonni są wręcz 

uznawać je za pojęcia tożsame. Pomimo niewątpliwych zbieżności ideowych  

w traktowaniu wzorców historycznych jako punktu wyjścia, w architekturze neostylowej 

istnieje jednak większa przestrzeń na twórczą analizę, czy nawet reinterpretację. 

Fot. 97. Zespół budynków mieszkalnych przy ul. 
Wielka i Mała Troicka – widok od strony 
rzeki Horodniczanki. Realizacja – 2004r. 

Fot. 98. Zespół budynków mieszkalnych przy ul. 
Wielka i Mała Troicka – widok od strony 
ulicy. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Neostyle
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Projektant działa w tym przypadku niczym kreator mody, nakładając na tradycyjną 

kamienicę, czy też blok mieszkalny, kostium odpowiadający jednemu ze stylów 

historycznych. Dobór konkretnego kostiumu zależy od wielu czynników: zaleceń 

konserwatorskich, istniejącego sąsiedztwa (w przypadku obiektów powstających  

na obszarach objętych ochroną konserwatorską), ale też od panującej właśnie mody, 

świadomości twórczej projektanta, czy w końcu kaprysu inwestora.  

 

Białystok 

Okres pomiędzy rokiem 1990 a 2005 zaowocował licznymi realizacjami 

osadzonymi w romantycznym nurcie współczesnych neostylów. Zwrot ku wzorcom 

historycznym zawierającym elementy klasycyzmu, secesji, czy baroku, był w gruncie 

rzeczy czymś naturalnym, wręcz oczywistym, gdyż oryginalne przykłady każdego  

ze wspomnianych nurtów zachowały się w Białymstoku po dziś dzień. Bardziej 

zaskakują współczesne obiekty odwołujące się chociażby do tradycji renesansu 

niderlandzkiego, który tak naprawdę nie była obecna w przestrzeni miasta. 

 

- neobarok 
Zacznijmy jednak od przykładu najbardziej chyba wyrazistego. W latach 1991-

1996 na osiedlu Wysoki Stoczek wzniesiono kościół  pw. Zmartwychwstania Pańskiego 

będący repliką barokowej świątyni z Berezwecza (obecnie Białoruś). [Fot.99.] Siła 

emanacji sacrum była tak wielka, że zespół wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, 

który już w kilka lat później pojawił się w bezpośrednim sąsiedztwie, otrzymał 

neobarokowy wystrój zewnętrzny. [Fot. 100., 101., 102.] Projektant zadbał,  

aby rozedrgana bryła budynków, specyficzny detal oraz kolorystyka w odcieniach bieli  

i zieleni nawiązywała do nobliwego sąsiada (kościoła). I chociaż nikt nie ma 

wątpliwości co do intencji architekta, to efekt końcowy budzi mieszane uczucia. 

Zarówno obiekt świątyni, który sam jest repliką (i to nie do końca wierną oryginałowi), 

jak i omawiany zespół mieszkaniowy, tworzą zestawienie tak wyraziste, że niemal 

kiczowate. Taka namiastka starówki, na peryferiach miasta i dodatkowo na skraju 

socmodernistycznego osiedla z wielkiej płyty – chyba jednak nie to miejsce i nie ten 

czas. 
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- neorenesans 
Na początku bieżącej dekady, na dużej działce sąsiadującej od strony 

północnej z terenami zajmowanymi przez wspomniany kościół p.w. Zmartwychwstania 

Pańskiego, wzniesiony został kolejny zespół wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 

Rozrzeźbione bryły budynków, zwieńczone wysokimi dachami z charakterystycznym 

wykrojem lukarn i szczytów, tworzą malowniczą, romantyczną wręcz kompozycję.  

[Fot. 103., 104.] Wrażenie to nieco przygasa, gdy wzrok skierujemy na płaszczyzny 

Fot. 99. Kościół p.w. Zmartwychwstania 
Pańskiego przy ul. Ks. Abp. R. 
Jałbrzykowskiego na os. Wysoki Stoczek. 

Fot. 100. Wielorodzinny budynek mieszkalny 
przy ul. Ks. Abp. R. Jałbrzykowskiego – 
wejście do klatki schodowej. Realizacja – 
1999r

Fot. 101. Wielorodzinny budynek mieszkalny 
przy ul. Ks. Abp. R. Jałbrzykowskiego – 
widok od strony kościoła 

Fot. 102. Wielorodzinny budynek mieszkalny 
przy ul. Ks. Abp. R. Jałbrzykowskiego – 
widok od strony kościoła 
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ścian  

z powtarzalnym rytmem otworów okiennych zaopatrzonych w typową stolarkę. 

Projektanci starali się „ratować” te partie budynku stosując stylizowane formy płyt 

balkonowych i ażurowych balustrad. To wyraźne, choć nieco przerysowane nawiązanie 

do renesansu niderlandzkiego, może tu budzić pewne zdziwienie. Miejscowi 

projektanci tworzący w duchu postmodernizmu, zwykli byli odwoływać się do stylów 

historycznych obecnych w przestrzeni miasta. Był to swoisty ukłon w stronę tradycji 

lokalnej, a jednocześnie rozwiązanie bezpieczne, gdyż zastosowanie zrozumiałego 

kodu semantycznego gwarantowało zrozumienie dzieła nawet przez odbiorców nie 

przygotowanych profesjonalnie. Projekt zespołu mieszkaniowego przy ul. H. Kołłątaja, 

którego autorom nie sposób odmówić sprawności warsztatowej, jest raczej 

mechanicznym powieleniem wzorców historycznych i nieco ostentacyjną demonstracją 

unikatowości.  

 

           

 

 

 

Omawiane dotychczas realizacje lokalizowano na obrzeżach 

socmodernistycznych osiedli położonych peryferyjnie w stosunku do centrum miasta. 

Wielkość wolnych terenów inwestycyjnych pozwalała na projektowanie założeń 

urbanistycznych o stosunkowo dużej skali, a otoczenie, które tworzyły bloki z wielkiej 

płyty sprawiało, że architekci czuli się zwolnieni z obowiązku wpisania się w zastany 

Fot. 103. Wielorodzinny budynek mieszkalny 
przy ul. H. Kołłątaja. Realizacja - 2000r. 

Fot. 104. Wielorodzinny budynek mieszkalny 
przy ul. H. Kołłątaja – widok 
na charakterystyczny narożnik. Realizacja - 
2000r. 
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kontekst. Brak powiązania tej architektury z głębszą refleksją nad historią jej form, ich 

kontekście ideowym oraz ich miejscem w kulturze skutkował realizacjami łatwo 

akceptowalnymi, lecz w gruncie rzeczy nie do końca spójnymi, a więc 

nieautentycznymi. 

Przynajmniej częściowym „uwiarygodnieniem” architektonicznych neostylów 

mogło być umiejscowienie ich pośród enklaw historycznej zabudowy zachowanej w 

śródmieściu Białegostoku. Tego typu sąsiedztwo stwarzało możliwość interpretacji 

nowych budynków poprzez pryzmat historii i morfologii konkretnego miejsca. Kryteriom 

tym najbardziej odpowiadała przestrzeń ulicy Warszawskiej, której zabudowa 

reprezentowała całe spektrum XIX-wiecznych tendencji stylistycznych. 

Charakterystyczny klimat tego miejsca – jednego z nielicznych, w którym wciąż obecny 

jest duch historycznego Białegostoku, stał się inspiracją dla kilku godnych odnotowania 

współczesnych realizacji.  

 

- neosecesja 

Pod numerem 55 powstało niewielkie kondominium nawiązujące w swojej 

formie do architektury secesyjnej z początku XX wieku. Stylistyczne powinowactwo 

wyraża się przede wszystkim w sposobie opracowania detalu architektonicznego. 

Materiałowe wyodrębnienie elewacji parteru, miękko kształtowane krzywizny 

wsporników, ścian i balustrad  balkonowych, stylizowane opaski okienne, a przede 

wszystkim narożna wieżyczka zwieńczona ażurową kopułą (której pierwowzoru można 

doszukiwać się w kopule pawilonu Secesji w Wiedniu), jednoznacznie wskazują  

na źródło inspiracji.  

 

          
 

 

 

Fot.  105. Kamienica przy ul. Warszawskiej 
55. Widok na  narożnik zwieńczony 
ażurową kopułą. Realizacja – 1994r. 

Fot.  106. Kamienica przy ul. Warszawskiej 
55. Widok od strony kościoła p.w. św. 
Wojciecha.  
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Ten fragment ulicy Warszawskiej nasycony jest wręcz spektakularnymi przykładami 

architektury odwołującej się do historii miejsca. Oprócz omawianych już kamienic  

pod numerami 55 (neosecesja) [Fot. 105., 106.] i 57 (neoklasycyzm) [Fot. 93., 94.], 

odnajdziemy tu wcześniejsze przykłady  architektury neoromańskiej (wzniesiony  

na początku XX wieku rzymsko-katolicki kościół pw. Św. Wojciecha), 

postmodernistyczny budynek Seminarium Duchownego z lat 80. XX wieku,  

czy w końcu realizacja najświeższa – wybudowana na początku bieżącego stulecia 

kamienica pod numerem 46. [Fot. 107., 108.] Ostatni z wymienionych przykładów 

możemy zaliczyć do bardziej zgeometryzowanego nurtu neosecesji. Za pierwowzór 

mogła tu posłużyć mieszcząca się nieopodal kamienica przy ulicy Warszawskiej 37 – 

tzw. Pałac Citrona. Pewnych podobieństw można doszukiwać się w symetrycznym, 

siedmioosiowym kształtowaniu fasady głównej z wyeksponowanymi trzema osiami 

zakończonymi specyficznymi zwieńczeniami. W zwieńczeniach powtórzono, w nieco 

mniejszej skali, motyw półkolistego i dwóch okrągłych okien, a na pilastrach w części 

cokołowej – charakterystyczne, żłobkowane listwy. Pomimo dosyć przysadzistych 

proporcji i nieco przeskalowanego detalu, budynkowi nie sposób jest odmówić trafnego 

uchwycenia ducha miejsca, co pozwala zaliczyć go do grona najbardziej udanych 

realizacji postmodernistycznych na terenie miasta.  

 

     
 

 

 

Grodno 

W części pracy dotyczącej typowych formy zabudowy mieszkaniowej na terenie 

Grodna w XIX wieku, autor wspomina o dominującej roli obiektów klasycystycznych  

w pejzażu ówczesnego miasta. Już wówczas monumentalny, inspirowany wpływami 

rosyjskimi klasycyzm, stał się ważną częścią tradycji lokalnej, a jednocześnie 

wyraźnym symbolem „zaanektowania” Grodna do wschodniego kręgu kulturowego. 

Fot. 107. Kamienica przy ul. Warszawskiej 46. 
Realizacja – 2005r. 

Fot. 108. Kamienica przy ul. Warszawskiej 46. 
W tle neoromański kościół p.w. św. Wojciecha.  
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Również w okresie kilkunastu pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej, kiedy 

to obowiązującym językiem wypowiedzi w architekturze był realizm socjalistyczny, 

chętnie sięgano po klasycystyczne formy i detale. Za przykład mogą tu posłużyć 

pochodzące z lat 50. budynki mieszkalne przy Placu Sowieckim, ul. Budionnego,  

czy ul. Kirowa. Ta oczywista manifestacja ideologii politycznej, obecnej we wszystkich 

niemal przejawach życia społecznego, po raz kolejny miała miejsce pod koniec lat 90. 

XX wieku. Silne dążenie administracji państwowej do integracji z Rosją przejawiało się 

nie tylko w działaniach politycznych, lecz również w takich sferach jak nauka, kultura, 

czy w końcu architektura. Białoruś przyjęła i zinterpretowała nowe tendencje 

stylistyczne w postaci postmodernizmu w sposób dosyć szczególny. Postulowane 

przez postmodernizm powrót do stylów historycznych, jak również indywidualne 

podejście do projektowania poprzez uwzględnienie specyfiki miejsca i tradycji lokalnej, 

potraktowane zostało w sposób specyficznie wybiórczy. W nowych realizacjach  

na terenie Grodna, z całej gamy historycznych neostylów, obecny jest jedynie  

- neoklasycyzm.  

Najbardziej charakterystycznym reprezentantem nowej tendencji jest budynek 

przy ul. Radzieckich Pograniczników. [Fot. 109-112] To doskonały przykład 

konsekwentnie przeprowadzonego procesu projektowego, w którym punktem wyjścia 

była może kontrowersyjna, lecz na pewno wyrazista i już na pierwszy rzut oka czytelna 

idea. Swoje odzwierciedlenie znalazła zarówno w układzie rzutu – doskonale 

symetrycznym, tworzącym formę podkowy, jak również monumentalnej, stosunkowo 

zwartej bryle z akcentami w formie wieżyc na narożnikach, a w końcu detalu 

architektonicznym (trójkątne zwieńczenia dwóch środkowych ryzalitów, „wyrobione”  

w styropianie płyciny i pilastry), będącym współczesną reinterpretacją 

klasycystycznych wzorców. Od strony ulicy elewacje zdobią tynki mineralne  

w stonowanych odcieniach beżu i brązu, podczas gdy od strony dziedzińca 

wewnętrznego przeważa szara cegła cementowa. W ciekawy sposób potraktowane 

zostały płaszczyzny pionów klatek schodowych. Tradycja akcentowania tych 

elementów budynku jest obecna w Grodnie od lat 60. XX wieku, kiedy to zaczęto 

stosować prefabrykowane elementy z ażurowym, często mocno skomplikowanym 

wzorem geometrycznym. W tym przypadku tradycja pozostała,  

lecz detal uproszczono do powtarzalnego rytmu ceglanych słupków, który dodatkowo 

potęguje wrażenie wszechobecnej monumentalności. 
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Jak już wspomniano, w omawianym okresie nie spotykamy realizacji,  

które byłyby świadomą próbą nawiązania do innego niż neoklasycyzm historycznego 

neostylu. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim  

w niewydolności sektora budowlanego, będącego pod ciągłą presją ograniczeń 

technologicznych i finansowych, przez co nastawionego głównie na masową produkcję 

wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych. Pomimo zauważalnej poprawy, 

jaka nastąpiła pod koniec lat 90., wielorodzinne budynki mieszkalne o indywidualnej 

formie i detalu, wciąż są w mniejszości.  

Jest też i druga przyczyna, rzec można natury ideologicznej. Surowy, 

monumentalny klasycyzm w wydaniu socrealistycznym powszechnie kojarzy się  

Fot.  109. Budynek przy ul. Radzieckich Pograniczników. Widok od 
strony ulicy. Realizacja – 2000r. 

Fot.  111. Budynek przy ul. Radzieckich Pograniczników. Widok 
od strony dziedzińca. 

Fot.  110. Budynek przy ul. 
Radzieckich Pograniczników. 
„Wieża” narożna.

Fot.  112. Budynek przy ul. 
Radzieckich Pograniczników.  
Pion klatki schodowej.
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z okresem świetności Związku Radzieckiego, a nie można zapominać, że sentyment 

za tymi latami jest wciąż żywy zarówno w szeregach władzy, jak i pośród znacznej 

części zwykłych obywateli. Białoruś decydując się na ochronę kultury narodowej,  

w pewnej mierze utożsamianej z kulturą okresu ZSRR, świadomie odgrodziła się  

od wzorów płynących z Zachodu. Stylem, który uznano za namiastkę stylu narodowego 

jest więc monumentalny klasycyzm, który dominuje w nowych realizacjach, zarówno 

obiektów użyteczności publicznej, jak też tych budynków mieszkalnych o bardziej 

indywidualnym charakterze. W przypadku Grodna dzieje się to z pewną krzywdą  

dla sylwety samego miasta, gdyż przywołana zostaje tylko pewna część tak przecież 

bogatej tradycji lokalnej.  

 
9.2.3. Neoeklektyzm - cytowanie form historycznych podanych w nowym 
kontekście i zestawieniu 
 

Znaczący procent współczesnych białostockich i grodzieńskich realizacji 

stanowią obiekty, w których cytowane formy historyczne przedstawione zostają  

w nowym kontekście i zestawieniu. W kategorii tej możemy wyróżnić dwie 

charakterystyczne grupy:  

- budynki, w których deformacja cytowanych form i użytych kodów 

znaczeniowych jest relatywnie mało zaawansowana, co pozwala  

na stosunkowo precyzyjną ich interpretację,  

- budynki, w których deformacja cytowanych form i użytych kodów 

znaczeniowych jest na tyle posunięta, że nie pozwala na rozpoznanie 

historycznego pierwowzoru. 

Obiekty zaliczone do tych kategorii łączą w sobie cechy stylów historycznych, 

jak i nurtów bardziej współczesnych: modernizmu, ekspresjonizmu, a nawet 

dekonstrukcji. Można je sklasyfikować jako współczesny eklektyzm,  

czy też neoeklektyzm, który Charles Jencks charakteryzuje w następujący sposób:  

„Pluralizm stylowy, dowolność w twórczej interpretacji znanych form, najbardziej 

przemawiających do odbiorcy; stosowanie eklektyzmu jako metody twórczej 

polegającej na wyborze ze <Słownika form>” 146. 

 

                                                   
146 [w:] Węcławowicz-Gyurkovich E. - Postmodernizm w Polskiej architekturze. Politechnika Krakowska, Kraków 1998, 

s.12 
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Ten stylistyczny kolaż mógł zaistnieć dzięki postmodernistycznej tolerancji  

dla wielości idei i postaw twórczych, a rozwinął się jako nurt o cechach wychodzących 

poza ramy tradycji kulturowej danego miejsca.  

 

Białystok 

Z uwagi na stosunkowo dużą różnorodność możliwych rozwiązań formalnych, 

neoeklektyzm stał się doskonałym antidotum na monoideowość socmodernistycznej 

wielkiej płyty. W tym właśnie fakcie należy upatrywać głównej przyczyny popularności 

tej właśnie stylistyki w architekturze mieszkaniowej Białegostoku po roku 1990. 

Znacząca większość nowych realizacji, szczególnie tych z założenia przeznaczonych 

dla przeciętnego odbiorcy, starała się odróżnić od bloku-pudełka, prezentując kody 

znaczeniowe o historycznych konotacjach, przez co łatwiej rozpoznawalne. Stopień 

deformacji owych kodów zależał w głównej mierze od postawy twórczej projektanta, 

jego stosunku do tradycyjnych form, a może również od posiadanej wiedzy z zakresu 

historii architektury.  

Zgodnie z przyjętym wcześniej podziałem możemy rozróżnić realizacje,  

w których cytowane formy historyczne uległy mniej lub bardziej znaczącemu 

przeobrażeniu.  

Do pierwszej z tych kategorii należy zaliczyć budynek przy ul. Warszawskiej 77. 

[Fot. 113., 114.] Jego długa, wieloosiowa elewacja rozbita została na kilka mniejszych 

części, z których każda uzyskała odrębną oprawę w postaci charakterystycznego 

zwieńczenia. To przede wszystkim w nich odnajdujemy czytelne nawiązania do baroku 

(spływy wolutowe), rokoko (przecięte na pół szczyty), czy klasycyzmu. 

Postmodernistyczna gra w przytaczanie i przetwarzanie rozwiązań historycznych 

odbywa się też w niższych partiach elewacji. Nie przypadkowo do jej wykonania użyto 

żółtej i czerwonej cegły – materiału powszechnie stosowanego w XIX i I poł. XX wieku 

przy wznoszeniu zarówno budynków użyteczności publicznej, jak i obiektów 

mieszkalnych. Niestety w odróżnieniu od historycznego pierwowzoru, ceglany detal nie 

buduje tu tektoniki elewacji, jest po prostu płaskim ozdobnikiem. Ten inspirowany 

historią stylistyczny wielogłos miał stworzyć wrażenie malowniczości, a może nawet 

pewnej przypadkowości użytych zestawień, tak charakterystycznych dla przestrzeni 

ulicy Warszawskiej. Miał być odzwierciedleniem różnych cech przestrzeni miejskiej  

w strukturze pojedynczego, choć złożonego budynku. Zamierzony efekt niweczy 

jednak zbyt duża skala budynku, nieprzystająca raczej do drobnoziarnistej skali 

historycznego śródmieścia.  
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Pośród realizacji z lat 1990-2005 grupę zdecydowanie najliczniejszą stanowią 

obiekty, w których stopień modyfikacji użytych kodów znaczeniowych jest na tyle 

zaawansowany, że ostateczny przekaz staje się nieczytelny. To przykład skrajnego 

neoklektyzmu, który doczekał się nawet własnego określenia: architektura disco-

polo147, nawiązującego do bardzo popularnego, lecz zdecydowanie niskich lotów 

gatunku muzycznego. Moc jego oddziaływania była jednocześnie na tyle silna,  

że wpłynęła w znaczący sposób na ogólny charakter architektury miasta i jej 

postrzeganie zarówno przez samych mieszkańców, jak i osoby z zewnątrz.  

O architekturze tej pisali Andrzej Chwalibóg i Justyna Zalewska:  

„[…] dane wejściowe przetwarzając i dopasowując do aktualnej w Białymstoku 

tendencji (mody) projektowej, którą określamy jako – właściwie dla naszego 

regionu – opóźniony postmodernizm, uzyskujemy formę sięgającą po wzorce 

historyczne, ale w sposób wielce swobodny. Stopień swobody określają: 

znajomość tych wzorców i możliwość ich realizacji oraz potrzeby wyróżnienia 

swojego dzieła. Szczególnie ważna jest ta ostatnia, gdyż ona chyba głównie 

motywuje stosowanie akcentów (jako elementów indywidualizujących) tak 

licznych, że zamierzony unikat staje się uniformem (szum informacyjny). 

                                                   
147 Terminu tego w odniesieniu do architektury po raz pierwszy użył jeden z lokalnych projektantów – Andrzej 

Chwalibóg. Określenie nawiązuje do popularnej w latach 80. i na początku lat 90. muzyki disco-polo, nazywanej też 
„muzyką chodnikową” (kasety z muzyką disco-polo sprzedawano nie w sklepach muzycznych, ale bezpośrednio z 
ustawionych na chodnikach ulicznych straganów). Gatunek wywodzi się z muzyki ludowej, granej na weselach i 
zabawach przez specjalne zespoły z repertuarem piosenek ludowych i weselnych. Stąd też disco polo jest często 
kojarzone z muzyką prymitywną, naiwnymi tekstami i niskim poziomem wykonawstwa opartym na kopiowaniu 
cudzych osiągnięć.  

Fot.  113. Budynek mieszkalny przy ul. Warszawskiej  77. 
Realizacja – 2002r. 

Fot. 114. Budynek mieszkalny 
przy ul. Warszawskiej  77. 
Charakterystyczny szczyt ze 
stylizowanym zwieńczeniem. 
Realizacja – 2002r. 
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Przypuszczalnie potrzeba zatarcia rzeczywistości PRL-owskiej – typu OWT 

prowadzi do skrajnego umiłowania formy przebogatej (horror vacui).” 148  

 

W podobnym tonie wypowiada się Grażyna Dąbrowska-Milewska, określając 

architekturę omawianych budynków jako quasi-postmodernistyczną: 

„Quasi-postmodernizm to pierwsze próby wcielenia w życie idei 

postmodernizmu. Reprezentują go budynki o modernistycznej bryle, do których 

dodano elementy z „arsenału” architektury tradycyjnej: bądź to dachy,  

bądź to detale o uproszczonej formie historyzującej lub regionalnej. Jest to 

architektura nieszczera i często zastępująca właściwe rozwiązania atrapami. 

[…] Ulubionym trickiem quasi-postmodernistów jest rozrzeźbienie ścian 

attykowych w formy imitujące szczyty.” 149 

 

Przykłady tego typu zabudowy odnajdujemy na osiedlu Nowe Miasto,  

które powstało niemal od podstaw w II poł. lat 90, czyli okresie najintensywniejszego 

rozwoju białostockiego sektora mieszkaniowego. W rejonie ulic Krętej, Pogodnej  

i Zachodniej wzniesiono wówczas kilkanaście kwartałów bloków mieszkalnych 

prezentujących tą właśnie, łatwo rozpoznawalną stylistykę. [Fot. 115., 116.] Tym, co 

najbardziej rzuca się w oczy jest rozbicie płaszczyzn poszczególnych elewacji przy 

pomocy koloru lub specyficznego detalu na mniejsze, niemal autonomiczne formy. 

Zabieg ten powoduje, że budynek nabiera niezamierzonej ekspresji. Wrażenie  

to potęguje bogactwo wykrojów ścian attykowych nad pionami klatek schodowych  

i zadaszeniami balkonów oraz zróżnicowana, często zestawiona na zasadzie 

kontrastu, kolorystyka. Strach przed pustą, pozbawioną dekoracji ścianą skutkuje istną 

kakofonią barw i skomplikowanych podziałów, w którym ginie gdzieś pierwotna forma 

samego budynku i zatracona zostaje logika przyjętych rozwiązań. To współczesny 

ornament w formie nieco zwulgaryzowanej, lecz traktowany w sposób, jaki opisuje 

Robert Venturi:  

„W naszych czasach ekonomia i przemysłowa standaryzacja z jednej strony,  

a brak prawdziwego rzemiosła z drugiej uzasadniają to uproszczone, 

powtarzalne i obrazowe podejście do ornamentu”. 150 

                                                   
148 Chwalibóg A., Zalewska J. - Unikatowa uniformizacja nowej architektury w Białymstoku (Teoria szczeka, praktyka 

jedzie dalej). [w:] Współczesna architektura mieszkaniowa, II Konferencja Mieszkaniowa, Mieszkanie XXI wieku, 
Augustów 26, 27, 28 maja 1999, Fundacja Ekonomistów i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, Białystok 1999, s. 
140, 141.  

149 Dąbrowska-Milewska G. - Nurty Stylistyczne w architekturze mieszkaniowej Białegostoku po 1990 roku. [w:] 
Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast. Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2006, s.118 

150 Venturi R. - Diversity, Relevance and Representation In Historicism, or plus ca change … [w:} Architectural record, 
czerwiec 1982, str. 116 [w:] Jencks Ch.: Architektura postmodernistyczna. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987, 
s.154. 
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Zbliżone zasady formowania bryły, a przede wszystkim komponowania elewacji 

budynku, można dostrzec w bloku mieszkalnym przy ul. Sobieskiego 6. Ze względu na 

bezpośrednie sąsiedztwo historycznej dzielnicy Bojary, ekspresja wyrazu została tu 

nieco złagodzona. Dynamiczne, przekątniowe cięcia wyznaczające granicę pomiędzy 

różnymi wątkami cegły, zastąpiła bardziej uporządkowana kompozycja geometryczna 

oparta na kątach prostych. Górne partie budynku, które w stylistyce tej są „głównym 

polem walki o formę” 151, uległy widocznemu uproszczeniu. [Fot. 117., 118.] 
 

      
 

                                                   
151 Ibidem, s.118 

Fot. 115. Budynek mieszkalny 
przy ul. Pogodnej 29b. 
Realizacja – 1995-1997r. 

Fot. 116. Budynek mieszkalny przy ul. Krętej 12. Realizacja – 
1995-1997r. 

Fot. 117., 118. Budynek mieszkalny przy ul. Sobieskiego 6.  Realizacja – 2002r. 
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Warto podkreślić, że elementem wspólnym dla większości z zaprezentowanych 

dotychczas przykładów architektury neoeklektycznej, jest materiał zastosowany  

na elewacjach. Cegła, bo o niej tu mowa, jako materiał budowlany o pozytywnych, 

historycznych konotacjach, jest nośnikiem wyraźnego przekazu: dom z cegły  

to tradycja, a więc i solidność ugruntowana wieloletnim doświadczeniem kolejnych 

pokoleń. Stąd już tylko krok do błędnego przeświadczenia, że kod znaczeniowy 

użytego materiału jest na tyle silny, aby zagwarantować wysoką jakość przyjętych 

rozwiązań i usprawiedliwić każdą, nawet najbardziej ekstrawagancką formę.  

To przekonanie prowadziło często do nadmiernego uproszczenia, czy wręcz 

strywializowania wyrazu estetycznego nowych realizacji. W konwencję tą wpisują się 

nie tylko wspomniane już budynki przy ulicy Pogodnej, Krętej i Sobieskiego,  

lecz również gros nowych obiektów, które powstały na terenie historycznej dzielnicy 

Bojary. Ich pojawienie się pośród tradycyjnej, drewnianej zabudowy, na zawsze 

odmieniło oblicze tego szczególnego miejsca. W konsekwencji dzielnica o typowo 

wiejskim charakterze, niemal w całości zatraciła swoje pierwotne cechy.  

 

   
 

 

 

Grodno 

Ze względu na specyfikę białoruskiego przemysłu budowlanego, znajdującego 

się pod nieustanną presją ograniczeń finansowych i organizacyjnych,  

a przez to nastawionego głównie na masową produkcję łatwych i szybkich w montażu 

elementów wielkopłytowych, architektura mieszkaniowa o charakterze bardziej 

zindywidualizowanym nie odegrała w Grodnie roli tak dużej, jak miało to miejsce  

w przypadku Białegostoku. Niemniej jednak budynki należące do szeroko rozumianego 

nurtu neoeklektyczego, w których odnajdujemy elementy o formach nawiązujących  

Fot. 119. Budynek mieszkalny przy ul. 
Starobojarskiej 10 – współczesna architektura 
bezstylowa z terenu Bojar. Realizacja – I poł. 
lat 90. XX w.  

Fot. 120. Budynek mieszkalny  
przy ul. Słonimskiej 5. Realizacja – 2000r.   
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do stylów historycznych, socrealizmu i modernizmu stanowią drugą pod względem 

liczebności grupę pośród współczesnych realizacji grodzieńskich. 

Architektura grodzieńska jest wciąż na etapie odkrywania postmodernizmu,  

jako języka wypowiedzi alternatywnego dla wielkiej płyty (w tym wypadku 

socmodernizmu przyozdobionego). Jest to proces powolny, acz stale posuwający się 

do przodu. Odbywa się raczej na zasadzie łagodnej ewolucji, niż gwałtownej rewolucji. 

Jej pierwszym etapem były, opisane już wcześniej, próby zhumanizowania wielkiej 

płyty polegające na dodaniu indywidualnego detalu, czy wprowadzeniu koloru. Krok 

kolejny okazał się na tyle odważny, że do pewnego stopnia zmienił wizerunek 

modernistycznego bloku mieszkalnego.  

 

- modernizm w wydaniu eklektycznym 

W przeciwieństwie do tendencji historyzujących, które wyraźnie możemy 

dostrzec w architekturze białostockiej z tego samego okresu, w Grodnie wykształcił się 

nurt stylistyczny w dużo większej mierze oparty o tradycję modernizmu. Blok 

mieszkalny zachował co prawda swoją prostopadłościenną, kubiczną formę, jednak 

pojawiły się w nim pewne cechy, które świadczą o poszukiwaniu nowych środków 

wyrazu. Oprócz znanych z lat 70. i 80. XX wieku prefabrykowanych osłon balkonowych 

z nałożonym rzeźbiarskim reliefem oraz ażurowych elementów tworzących ścianę 

klatki schodowej, zabiegiem nowym było wprowadzenie cegły malowanej (sic!)  

w trzech kolorach: czerwonym, akcentującym piony klatek oraz żółtej i białej, 

wypełniających płaszczyzny ścian zewnętrznych. Co prawda cegłę spotykamy już  

w realizacjach wcześniejszych, jednak nigdy nie używano jej na taką skalę i w takim 

zestawieniu. Zastosowanie cegły pozwoliło też wprowadzić dodatkowe elementy 

dekoracyjne w postaci pilastrów wystających z lica ściany i ponad linię attyki. Tego typu 

artykulację wertykalnych elementów budynku znamy chociażby z wzorowanych  

na klasycyzmie realizacji socrealistycznych.  

Opisane powyżej działania świadczące o pierwszych, desperackich nieraz 

próbach użycia stylistyki postmodernistycznej (malowanie szarej cegły cementowej), 

odnaleźć możemy w kliku zespołach zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanych  

w okolicy ul. Brykla na osiedlu Dziewiatówka. [Fot. 121., 122.] W latach późniejszych  

z tego typu zabiegów zrezygnowano, zastępując je kolorowymi aplikacjami z tynków 

mineralnych. 
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Upowszechnienie na terenie Grodna alternatywnych do wielkiej płyty technologii 

budowlanych, dało większą swobodę w kształtowaniu formy budynku mieszkalnego. 

Omawiana już wcześniej słupowo-płytowa konstrukcja nośna zaprojektowana  

w oparciu o system o nazwie ARKOS 152, umożliwiła zastosowanie nie tylko bardziej 

elastycznego układu funkcjonalnego, ale również bryły o zróżnicowanej tektonice. 

Dzięki temu dominująca dotychczas geometria kątów prostych wzbogacona została 

m.in. o formy krzywoliniowe. Co prawda stosowano je tylko sporadycznie i w sposób 

raczej zachowawczy, lecz za to w obiektach, jak na Grodno, bardzo prestiżowych.  

Przykładem są tu „Trzej bohaterowie” – zespół trzech XIV-piętrowych 

wysokościowców wzniesionych w latach 2003-2005 w południowej części osiedla 

Przyniemeńskiego przy prospekcie Janka Kupały. [Fot. 123., 124.] Styl neoeklektyczny 

jest w nich obecny już choćby w schodkowo kształtowanym szczycie z kolistym 

wycięciem (czyżby dalekie nawiązanie do ikony postmodernizmu – budynku AT&T  

P. Johnsona i J. Brugee’a?), czy idealnie symetrycznej elewacji z łukowo wygiętym 

ryzalitem ściany zewnętrznej biegnącym przez całą wysokość budynku. Kierunek 

pionowy, często podkreślany w postmodernistycznych wysokościowcach, ma 

demonstrować ich dążenie ku górze, „w kierunku chmur”. W tym przypadku budynki są 

zbyt niskie, aby ten efekt uzyskać. Jednak wertykalne pasy wyznaczone poprzez 

uskoki w bryle, dodatkowo odważnie zaakcentowane wyrazistym kolorem, „ratują” 

bryłę, sprawiając sztuczne wrażenie, iż jest ona mniej przysadzista  

niż w rzeczywistości. Elewacje pozbawione są praktycznie ornamentu. Nie ma w nich 

ani ażuru ścian klatek schodowych, ani płaskorzeźbionych osłon balkonowych. Budynki 

„grają” jedynie schodkową formą bryły i przyciągającą wzrok barwą. 

                                                   
152 Szerzej na ten temat autor pisze w rozdziale poświęconym nowych technologiom budowlanym.  

Fot. 121. Zespół zabudowy mieszkaniowej w 
okolicy ul. Brykla na osiedlu Dziewiatówka. 
Realizacja – I poł. lat 90. XX wieku.  

Fot. 122. Zespół zabudowy mieszkaniowej w 
okolicy ul. Brykla na osiedlu Dziewiatówka.  
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- nurt dekoracyjny 

Oczywiście tego typu spektakularne realizacje, które dawały możliwość 

uzyskania w miarę oryginalnych rozwiązań formalnych, były jednostkowe.  

W budownictwie tzw. osiedlowym dominowały obiekty o obliczu typowym  

dla modernizmu monumentalnego, czy socmodernizmu. Postmodernizm dał 

tymczasem szansę na przełamanie tego schematu. Był nią ornament, gdyż: 

„Ornament czy porządkujące wzory rozpatrywane są jako podstawowy sposób 

nadawania sensu budynkowi. Nadają mu logikę wizualną i życie muzyczne. 

Prowadzą oko i umysł na przód w poszukiwaniu pewnych oczekiwanych rzeczy 

– zmiany rytmu, tematu kulminacyjnego, początku i końca idei 

architektonicznej.”153 

 

Charles Jencks, gdy pisał te słowa zapewne nie przypuszczał, że ornament  

na nowo przywrócony architekturze może przybrać formy tak skrajnie ekspresyjne, jak 

to miało miejsce chociażby w przypadku niektórych prezentowanych wcześniej 

realizacji białostockich. W Grodnie na szczęście udało się uniknąć tej nadmiernej 

dekoracyjności. W zrealizowanym w latach 2004-2005 zespole zabudowy  

przy ul. Jużnej na elewacjach poszczególnych budynków mieszają się motywy 

klasyczne, rodzime i dekoracyjne. [Fot. 125. 126.] Decorum jest jednak poddane 

czytelnym zasadom kompozycji, stąd może nie razi to zestawienie łuków, pasów  

i elementów trójkątnych. Nawet dominujący róż o zdecydowanie cukierkowym odcieniu 

                                                   
153 Jencks Ch. - Architektura postmodernistyczna. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987, s.156. 

Fot. 123. „Trzej bohaterowie” – zespół trzech XIV-piętrowych 
bloków mieszkalnych przy prospekcie Janka Kupały. 
Realizacja 2003-2005. 

Fot. 124. Jeden z „trzech bohaterów”. 
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nie jest w stanie zburzyć wrażenia, że elewacje tworzą harmonijną, choć nieco 

„przesłodzoną” całość.  

 

    
 
 

 
 
 

Warto zauważyć, że już w latach 70. XX wieku, w architekturze grodzieńskiej 

ornament był obecny. Pojawiał się pod postacią mozaik wykonywanych  

ze szkliwionych płytek, attyk zdobionych motywami wzorowanymi na sztuce ludowej, 

czy w końcu trójwymiarowych ażurów ścian klatek schodowych. Co prawda w latach 

80., ze względów ekonomicznych używano go coraz rzadziej, jednak zdobienie bloków 

mieszkalnych można uznać za część tej bardziej współczesnej tradycji lokalnej.  

 

  

Fot. 127. Zespół budynków mieszkalnych w okolicy ul. Jużnej. Realizacja – 2004-2005. 

Fot. 125., 126. Budynki mieszkalne przy ul. Jużnej. Realizacja - rok 2005.  
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- nowa geometria 154 

Równolegle do stylistyki śmiało operującej kolorem i dekoracyjnym 

ornamentem, rozwijały się tendencje bardziej prohistoryczne. Najciekawszą z nich była 

niewątpliwie stylistyka, którą Ewa Węcławowicz-Gyurkovich określa mianem nowej 

geometrii, definiując ją jako: 

„[…] operowanie syntetycznym, uproszczonym detalem geometrycznym, 

nawiązującym aluzyjnie do form historycznych zarówno klasycznych,  

jak i poszukiwań formalnych początku XX wieku.” 155 

 

U Jencksa jest to z kolei nowa abstrakcja 156, która:  

„[…] w architekturze zajmuje się racjonalną geometrią, formami, które są jasne  

i regularne tak w planie, jak i w elewacji.” 157 

 

W budynku mieszkalnym przy ul. 1-go Maja odnajdujemy większość  

z przytoczonych powyżej cech. [Fot. 128., 1.] Opisany na literze „L” plan rzutu jest 

idealnie symetryczny z równomiernie rozłożonymi akcentami klatek schodowych, 

powtarzalnym układem mieszkań oraz przekątniową osią symetrii wychodzącą  

z narożnika. Taki sam porządek odczuwalny jest w sposobie komponowania elewacji i 

bryły. W oparciu o proste formy geometryczne: koło (okna w wieżyczce), trójkąt 

(frontony, lukarny), kwadrat (konceptualny rytm malutkich otworów na ścianie klatki 

schodowej), powstaje kompozycja neutralna, grzeczna i zrozumiała. 158 Nie wywołuje 

ona kontrowersji, jest wyważona i powszechnie akceptowalna, zarówno przez 

nieprzygotowanych odbiorców, jak i krytyków-profesjonalistów. Nawiązuje zarówno  

do form historycznych (trójkątne frontony, dwuspadowy dach), jak i poszukiwań 

bardziej współczesnych (konceptualizm). Nie rezygnuje przy tym z przekazu 

symbolicznego (wieża na narożniku).  

Budynek przy ul. 1-go Maja jest klasycznym przykładem nowej geometrii  

w wydaniu grodzieńskim. Prezentuje wszystkie walory tej stylistyki, uzupełniając ją 

niejako „od siebie” o elementy nowe wywiedzione bezpośrednio z tradycji miejsca. 

Wypada tylko wyrazić żal, że w chwili obecnej jest on praktycznie niewidoczny  

w przestrzeni miasta. Pomimo lokalizacji w niedalekiej odległości od głównego dworca 

                                                   
154 Węcławowicz-Gyurkovich E. - Postmodernizm w Polskiej architekturze. Politechnika Krakowska, Kraków 1998, s.33. 
155 Ibidem, s.33 
156 Jencks Ch. - Architektura postmodernistyczna. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987, s.147. 
157 Ungers O.M. The New Abstraction, Architectural Design nr 7/8, 1983, s. 37 [w:} Jencks Ch. - Architektura 

postmodernistyczna. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987, s.147. 
158 Por. Jencks Ch. - Architektura postmodernistyczna. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987, s.151. 
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kolejowego, ginie gdzieś pomiędzy substandardową zabudową blokową z lat 60.  

XX wieku, a chaotycznie rozrzuconymi tymczasowymi budkami, szopami i straganami.  

 

     
 
 
 
 
 

 Więcej szczęścia do lokalizacji miał budynek mieszkalny  

przy ul. Wróblewskiego. [Fot. 130.-133.] Chociaż od przestrzeni ulicy odgradza go 14-

kondygnacyjny blok z lat 70. XX w., to zarówno dzięki skali samego obiektu (w części 

najwyższej ma on 9 kondygnacji), jak i usytuowaniu na specjalnie do tego celu 

stworzonym nasypie, budynek wyraźnie wybija się z otoczenia.  

 W porównaniu z obiektem omawianym wcześniej, w tym przypadku zabrakło 

stylistycznej czystości i neutralności przywołanych form. Odniesienia do stylów 

historycznych są bardziej dosłowne, a przez to momentami zbyt nachalne. 

Odnajdujemy je głównie w detalu architektonicznym: trójkątnych frontonach w różnych 

odmianach, z uproszczonymi, gładkimi tympanonami, w aluzyjny sposób 

przywołujących akademicki klasycyzm. Wystawione przed lico ściany balkonowe 

zdwojone, prostokątne słupy, mają natomiast symbolizować uproszczone i bardzo 

szczupłe kolumny. Obraz całości psują wykonane z zielonej blachodachówki, nieco 

przypadkowe atrapy dachów nad ostatnią kondygnacją oraz ostre, trójkątne w rzucie 

wykusze. Dodają budynkowi pewnego dynamizmu, który nie do końca współgra  

z monumentalnym charakterem całości.  

Fot.128.  Budynek mieszkalny przy ul. 1-go Maja. Widok od 
strony ulicy. Realizacja – 2000r. 

Fot. 129. Budynek mieszkalny 
przy ul. 1-go Maja. Widok od 
strony dziedzińca 
zewnętrznego. Na pierwszym 
planie -  ściana klatki 
schodowej z powtarzalnym 
rytmem małych otworów 
okiennych.  
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- Symbolizm 

Efekt bardziej zaskakujący, choć może nie do końca wygrany pod względem 

formalnym, uzyskano w budynku położonym przy skrzyżowaniu ulic Gorkiego  

i Boguckiego. Oschły modernizm swym rodowodem sięgający jeszcze lat 80. uległ 

zaskakującej metamorfozie. Elewacja budynku podzielona została w sposób klasyczny 

na trzy wyraźne strefy: wysoki parter z usługami, wyróżniony kolorystycznie  

i materiałowo, część mieszkalna oraz „dach” stworzony poprzez dodanie atrapy 

wykonanej z czerwonej blachy dachówkowej. Podział podkreślono dodatkowo  

za pomocą wydatnych, stylizowanych gzymsów. W cofnięty narożnik wstawiono 

Fot.  130. Budynek przy ul. Wróblewskiego. Widok od strony 
dziedzińca. Początek XXI w. 

Fot.  131. Budynek przy ul. 
Wróblewskiego. 
Charakterystyczny detal 
zwieńczenia.  

Fot.  132., 133. Budynek przy ul. Wróblewskiego. Narożnik z trójkątnymi wykuszami.  
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zabudowane loggie wsparte na masywnym słupie zwieńczonym czymś na wzór 

prostego, zgeometryzowanego kapitelu. Pionowe przesunięcie względem siebie 

poszczególnych sekcji mieszkalnych oraz ich zróżnicowanie wysokościowe (4, 6 i 8 

kondygnacji), stworzyło sylwetę rozedrganą, wręcz malowniczą. Punktem 

kulminacyjnym jest umieszczona na narożniku wieża o kształcie kościelnej dzwonnicy 

(sic!). Geneza tej zaskakującej formy nie jest do końca jednoznaczna. Z pewnością nie 

jest to element wywiedziony z tradycji lokalnej, gdyż przywędrował ze stolicy kraju – 

Mińska, wraz z projektami tworzonymi przez tamtejsze biura. Można spekulować,  

czy jest to nawiązanie do „świątynek” umieszczonych na szczycie budynku  

The Portland (pierwszy wielki pomnik postmodernizmu) przez Michaela Gravesa,  

czy może dosłowne przeniesienie postmodernistycznej architektury fantazyjnej  

na grunt białoruski. Autor skłania się jednak ku tezie, że to przejaw sentymentu władzy, 

ale też i społeczeństwa, za utraconą potęgą Związku Radzieckiego. Sentyment ten 

wyraża się nie tylko „pisaniem na nowo” historii ZSRR (szczególnie okresu 

stalinowskiego), ale też nawrotem do symboliki radzieckiej. W dziedzinie architektury 

ową symbolikę reprezentuje realizm socjalistyczny, którego pewne elementy mogliśmy 

już dostrzec zaprezentowanych wcześniej budynkach przy ul. Radzieckich 

Pograniczników, czy Wróblewskiego. W omawianym właśnie przypadku jest to: 

- uskokowe formowanie bryły obiektu w kształt zbliżony do piramidy159, 

- akcentowanie osi symetrii przy pomocy charakterystycznego elementu 

architektonicznego ( w tym przypadku jest to właśnie wieża), 

- klasyczny, trzyczęściowy podział elewacji.  

 

Powrót do retoryki socrealizmu miał też i „drugie dno”. Blok mieszkalny,  

który upodobnił się nieco do pałacu, niósł jasne przesłanie sławiące ideę społecznego 

egalitaryzmu: każdy obywatel jest równy, każdy może zamieszkać w pałacu. A któż nie 

chciałby mieszkać w pałacu… ?  

                                                   
159 To jedna z cech charakterystycznych dla realizmu socjalistycznego, którą zauważa Ch. Jencks. Por. Jencks Ch. - 

Architektura postmodernistyczna. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987, s.91. 



Janusz Grycel 
Współczesna architektura mieszkaniowa polsko-białoruskiego pogranicza 

Na przykładzie Białegostoku i Grodna 
162 

 

    
 
 
 
  
 
9.2.4. Regionalizm 
 

W architekturze współczesnej pojęcie regionalizm doczekało się pokaźnej liczby 

definicji i bliskoznacznych określeń używanych często wymiennie. Wystarczy 

wspomnieć tu o architekturze lokalnej, ludowej, rodzimej, narodowej, czy utrwalonym  

w tradycji zachodniej pojęciu architektury wernakularnej. Tej wielości stosowanych 

określeń towarzyszyła równie duża ilość formułowanych osądów. Kenzo Tange 

twierdził, że: 

„Tak zwany regionalizm […] nie jest niczym innym niż dekoracyjnym 

wykorzystaniem elementów tradycyjnych. Taki rodzaj regionalizmu zawsze 

patrzy wstecz i to samo należy powiedzieć o tradycji” 160 

 

Tymczasem w wydanej w roku 1983 publikacji Towards a Critical Regionalism: 

Six points of an architecture of resistance. 161 Kenneth Frampton popularyzuje  

tzw. regionalizm krytyczny sugerując konieczność krytycznego, lecz progresywnego 

czerpania z dorobku architektury współczesnej, z uwzględnieniem wartości kontekstu: 

topografii, klimatu, światła, tektoniki. Jednocześnie wprowadza wyraźne rozróżnienie 
                                                   
160 wypowiedź Kenzo Tange – patrz CIAM’59 in Otterlo, wyd. Jurgen Joedicke, London 1961, str. 182 [w:] Jencks Ch. - 

Architektura postmodernistyczna. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987, s.86. 
161 Frampton K. - Towards a Critical Regionalism: Six points of an architecture of resistance. [W:] The Anti-Aesthetic 

(red.) Hal Foster. Port Townsend, Bay Press, 1983 
 

Fot. 134.  Budynek mieszkalny przy ul. Gorkiego. 
 Realizacja – 1997r.

Fot. 135. Budynek 
mieszkalny przy ul. 
Gorkiego. Narożnik ze 
zwieńczeniem w formie 
wieży. 
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architektury wernakularnej (wynika ona z uwarunkowań miejsca, miejscowych 

materiałów, lokalnej tradycji i rzemiosła) od regionalizmu krytycznego (jest on efektem 

świadomej refleksji nad pojęciami takimi jak tradycja lokalna, czy duch miejsca,  

które są jedynie inspiracją w procesie twórczym). 162 

Na potrzeby niniejszej pracy autor, z bardzo pojemnego pojęcia, jakim jest 

regionalizm, postanowił wyodrębnić dwie główne tendencje obecne we współczesnej 

architekturze mieszkaniowej Białegostoku. Są to: 

- regionalizm krytyczny (zgodnie z definicją przyjętą przez K. Framptona) 

czerpiący ze wzorców lokalnych, 

- regionalizm w ujęciu postmodernistycznym, czerpiący z wzorców obcych 

kulturowo. 

 

- Regionalizm krytyczny - czerpiący ze wzorców lokalnych  
 

Białystok 

Okresom przełomów dziejowych zawsze towarzyszyły zauważalne przemiany  

w kulturze i sztuce. Tak było w roku 1918, 1945, czy też najbliższym nam roku 1989. 

Za każdym razem był to czas ponownego zdefiniowania pojęcia tożsamość narodowa, 

co w przypadku architektury skutkowało wzmożonym zainteresowaniem historią  

i tradycją lokalną, czyli po prostu poszukiwaniem własnych korzeni. Jednym  

z przejawów tego typu działań, było ponowne odkrycie wartości zapisanych  

w architekturze określanej powszechnie mianem regionalnej, czy tradycyjnej. Było 

dokładnie tak, jak pisał Leon Krier: 

„ […] prawdziwa architektura tradycyjna wciąż do nas przemawia. Nie tylko nie 

jest nam obca, ale dobrze nam służy. Wciąż pokazuje nam ona zasadnicze 

przesłania, nawet jeśli nie potrafimy ich zrozumieć.” 163 

 

W Białymstoku, pomimo doskonałych przykładów tradycyjnej architektury 

drewnianej z XIX i I poł, XX wieku (dzielnica Bojary, okolice ul. Młynowej i Bema), nie 

wytworzył się wyraźny nurt architektury neoregionalnej. Co prawda w wielu nowych 

realizacjach odnajdujemy przykłady regionalizujących stylizacji, jednak nie były to 

działania na tyle kompleksowe, aby mogły decydować o ostatecznej formie budynku.  

Kryteriom przyjętym w definicji regionalizmu krytycznego najbliższy jest 

budynek mieszkalny przy ul. Skorupskiej 22. [Fot. 136., 137.] Powstał on na pograniczu 

drewnianej dzielnicy Bojary i wielkopłytowego osiedla Piasta. W swej formie 

                                                   
162 Ibidem 
163 Krier L. - Architektura. Wybór czy przeznaczenie. Tłumaczenie: Piotr Chojnowski, ARKADY, Warszawa 2001, s. 179 
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zewnętrznej nawiązuje do archetypu domu drewnianego, chociaż wymogi 

ekonomiczne spowodowały, że ów dom „urósł” aż o dwie kondygnacje. Bryła budynku 

składa się z dwóch części. Pierwsza z typowym dwuspadowym dachem i niemal 

tradycyjną facjątą z okładziną drewnianą, podejmuje dialog z sąsiadującą tradycyjną 

zabudową. Druga, bardziej ekspresyjna, z dynamicznie zadartymi płaszczyznami 

połaci dachowych, jest z kolei próbą współczesnej reinterpretacji historycznego 

wzorca. Przenikanie obydwu konwencji jest na tyle harmonijne, że architektura ta, 

zgodnie z tym, co postulował K. Frampton, na nowo definiuje pojęcia takie jak duch 

miejsca, czy tradycja lokalna.  

 

     
 

 
 
 
- Regionalizm w ujęciu postmodernistycznym - czerpiący ze wzorców obcych 
kulturowo 

Regionalizm w ujęciu postmodernistycznym nie ogranicza się jedynie  

do wzorców lokalnych. Chętnie korzysta z zapożyczeń z innych regionów, nawet tych 

obcych kulturowo. Tym samym bliżej mu do stylistycznego pluralizmu, który rozwijał się 

równolegle z regionalizmem krytycznym w ramach większej całości, jaką był 

postmodernizm.  

Fot. 136. Budynek przy ul. Skorupskiej 22. 
Drewniana ściana szczytowa tradycyjnej 
chaty bojarskiej „naklejona” na elewację 
współczesnego domu mieszkalnego 
Realizacja - 2003r. 

Fot. 137. Budynek przy ul. Skorupskiej 22. 
Ekspresyjnie zadarte połacie dachowe – 
współczesne przetworzenie tradycyjnych 
wzorców. 
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Białystok 

Zainteresowanie architekturą regionów innych niż własny, wynikało nie tyle  

z braku dobrych wzorców lokalnych, co szerszego otwarcia na Europę i świat,  

jakie dokonało się po roku 1989. Zarówno inwestorzy, jak i sami architekci częściej 

podróżując poza granice kraju, mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z tamtejszą 

architekturą.  

Z takich właśnie fascynacji przywiezionych z któregoś z alpejskich kurortów 

powstał budynek mieszkalny przy ul. Podleśnej 14. [Fot. 138., 139.] Wąska i długa 

działka wymusiła szczytowe usytuowanie obiektu względem ulicy. Ten właśnie 

eksponowany szczyt został dodatkowo wzmocniony poprzez duże wysunięcie dachu 

wspartego na stylizowanych zastrzałach i umieszczone pod nim stosunkowo długich 

płyt balkonowych. Obrazu całości dopełnia specyficzny drewniany detal 

(ciemnobrązowe zastrzały, wyeksponowane krokwie z rzeźbionymi zakończeniami, 

stylizowane balustrady balkonowe, pseudo okiennice na stałe przymocowane do ścian 

budynku) oraz kamienna okładzina w części parterowej. Przykrywający budynek 

dwuspadowy dach otrzymał już bardziej lokalną formę: kąt nachylenia połaci jest 

zdecydowanie większy niż w przypadku domów alpejskich, no i pokryty jest czerwoną 

dachówką ceramiczną. Nie zmienia to jednak faktu, że obiekt powszechnie jest 

odbierany jako efekt „importu” wzorców obcych kulturowo.  

 

     
 
 
 
 
 

Fot.  138. Budynek przy ul. Podleśnej 14. Szczyt budynku 
nawiązujący do tradycyjnych domów alpejskich. Realizacja - 2001r.   

Fot. 139. Budynek przy  
ul. Podleśnej 14. Stylizowana 
balustrada balkonowa.
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9.3. Architektura neomodernistyczna 

 

Coraz większe grono teoretyków skłonne jest twierdzić, że śmierć architektury 

modernistycznej ogłoszona przez apologetę postmodernizmu - Charlesa Jencksa,  

tak na prawdę nigdy nie miała miejsca. Modernizm być może zszedł na jakiś czas  

„do podziemia”, jednak wciąż istniał, tyle że w mniej spektakularnych realizacjach. 

Neomodernizm można więc uznać za bezpośrednią kontynuację, czy wręcz kolejną 

fazę modernizmu, otwarcie czerpiącą z repertuaru modernistycznych form 

przestrzennych i detalu, lecz pozbawioną już podłoża ideologicznego i społeczno-

politycznego, na którym wyrastał jego protoplasta. Jak pisze Maria Misiągiewicz: 

 „Modernizm jest kontynuowany z całym uznaniem i powagą tego kierunku.  

Ten wielki nurt XX wieku jest także uprawiany w zmodyfikowanej postaci. Nowy 

modernizm kontynuuje tradycje jego wczesnych edycji, łącząc je  

z doświadczeniami sztuki najnowszej.” 164 

 

Ten nowy modernizm, pozbawiony rewolucyjnego zacięcia swego poprzednika, 

bywa często przedmiotem krytyki ze strony niektórych badaczy problemu. Pośród 

stawianych zarzutów najczęściej powtarza się ten, dotyczący mechanicznego 

naśladownictwa form modernistycznych nie popartego żadną głębszą ideologią. Peter 

Buchanan twierdzi wręcz, że: 

„Neomodernizm to przecież postmodernizm <posługujący się> bardziej 

współczesnym, ale wciąż historycznym, gatunkiem.” 165 

 

Oskarżanie neomodernistów o brak ideologicznego zaplecza, czy wyczulenia 

na problemy społeczne (charakterystycznego dla wczesnego modernizmu) wydaje się 

o tyle nie trafione, że uwarunkowania geopolityczne, w jakich rozwija się ten nowy styl, 

są skrajnie odmienne od tych z początku minionego wieku. Dzisiaj nikt nie myśli  

o rewolucji. Bogata Europa, jeszcze bogatsze Stany Zjednoczone i Japonia,  

czyli najbardziej prężne ośrodki myśli architektonicznej, zmagają się dziś z zupełnie 

innymi problemami. Akcenty stawiane w nowej architekturze przesunęły się  

więc z aspektów ideologicznych na zagadnienia natury estetycznej. Nowy modernizm 

zamiast problemów społecznych stara się więc raczej rozwiązywać kwestie dotyczące 

ładu otaczającej nas przestrzeni. 

                                                   
164 Misiągiewicz M. - Architektoniczna gra. [w.] Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Granice  

w Architekturze. Czasopismo Techniczne Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003, s. 
117. 

165 Buchanan P. - Milenium po modernizmie. [w.] Architektura-Murator nr 12/97, Warszawa 1997, s.12. 
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Białystok 

Powszechna krytyka powstającej pod presją ograniczeń finansowych  

i technologicznych zuniformizowanej odmiany modernizmu, której klasycznym już 

przykładem jest blok w technologii wielkopłytowej, spowodowała, że stylistyka ta  

we wszelkich swych przejawach praktycznie zniknęła z krajobrazu białostockich osiedli 

mieszkaniowych. Taki stan rzeczy, spowodowany zarówno negatywnym odbiorem 

społecznym samego modernizmu (błędnie utożsamianym jedynie z blokiem-pudełkiem 

z wielkiej płyty), jak też i postawą projektantów, którzy wręcz zachłysnęli się swobodą 

twórczą oferowaną przez postmodernizm, trwał niemal przez cały okres lat 90.  

W tym czasie powstała praktycznie tylko jedna znacząca realizacja,  

która w sposób świadomy i konsekwentny odwoływała się do dokonań ruchu 

modernistycznego. Projekt sześciu budynków zlokalizowanych przy ulicy Bacieczki  

na osiedlu Leśna Dolina, powstał w latach 1993-1994, a więc w okresie, gdy polski 

neomodernizm dopiero się rodził, a obiekty w tej stylistyce wciąż były pewnym 

ewenementem. Tym bardziej godną uwagi wydaje się być wspomniana już 

konsekwencja, z którą projektant zrealizował swój zmysł twórczy. Możemy ją dostrzec 

zarówno w układzie urbanistycznym, który jest klasycznym przykładem układu 

grzebieniowego, jak i w prostej, pozbawionej praktycznie detalu formie budynków, 

będącej czytelnym odwołaniem do funkcjonalizmu okresu międzywojennego.  

W okresie, gdy nowa zabudowa osiedli mieszkaniowych powstawała niemal wyłącznie 

w oparciu o układy kwartałowo-obrzeżne, a gros projektantów tak chętnie sięgał  

po wzorce historyczne (głównie te XIX-wieczne), zespół budynków przy ul. Bacieczki 

był niczym swoisty manifest twórczy. Manifest tym bardziej odważny, że ta skromna, 

ascetyczna architektura budziła pośród samych mieszkańców spore wątpliwości natury 

estetycznej.  

 

   
 Fot.  140. Budynek przy ul. Szarych Szeregów 

223.  Widok od strony ulicy. Realizacja - 1993-
1994r.

Fot. 141. Budynek przy ul. Szarych Szeregów 
223. Widok od strony ogródków. 
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Do niemal idealnie prostopadłościennych brył budynków niejako dodano płyty 

balkonowe wsparte na smukłych słupach i zabezpieczone ażurową siatką wypełniającą 

przęsła balustrad. Długie balkony podzielono za pomocą przegród z pustaków 

szklanych, co w efekcie końcowym urozmaiciło tektonikę budynków, dodając im nieco 

lekkości. Niestety słaba jakość użytych materiałów sprawiła, że budynki „starzały się”  

w sposób mało elegancki. Wrażenie to pogłębiało się jeszcze bardziej w skutek działań 

modernizacyjnych przeprowadzanych przez samych mieszkańców. Budynki zaczęto 

„upiększać” zabudowując balkony, przemalowując balustrady w kolorze intensywnej 

czerwieni, żółci i błękitu, czy też dodając rozmaite ozdobne aplikacje na ścianach 

balkonowych – ceglane naroża, drewniane okiennice. 

 

    
 

 

 

Pomimo wspomnianego już braku zrozumienia dla idei przyświecającej twórcy 

projektu, zespół zabudowy przy ul. Bacieczki to doskonały przykład kontynuacji myśli 

modernistycznej, zrealizowany przy pomocy niewielkich nakładów finansowych 

 i prostych środków wyrazu. Co znamienne, potrzeba było kolejnych niemal 10 lat, aby 

stylistyka ta zdobyła bardziej powszechną akceptację i powróciła do przestrzeni 

białostockich osiedli. 

W roku 2001 oddano do użytku dwa kolejne budynki, które można zaliczyć  

do nurtu neomodernistycznego. Pierwszy z nich powstał przy ul. Fabrycznej 33  

w bliskim sąsiedztwie centrum miasta. Jego autorem był ten sam architekt,  

który zaprojektował omawiany powyżej zespół bloków mieszkalnych przy ul. Bacieczki. 

Tym razem jednak oschły funkcjonalizm poprzedniej realizacji zastąpiony został 

Fot.  142. Budynek przy ul. Szarych Szeregów 225. Osłony 
balkonowe przemalowane przez mieszkańców w kolorach 
żółtym, zielonym, niebieskim.  

Fot.  143. Budynek przy ul. Szarych 
Szeregów 225. Atrapy okiennic, 
stylizowane drewniane trejaże dodane 
przez mieszkańców.  
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bardziej szlachetnym neomodernizmem, który przejawia się w bardziej 

skomplikowanym sposobie komponowania bryły (zróżnicowanie wysokościowe 

poszczególnych sekcji budynku, łukowo wygięte ściany balkonowe), zastosowanej 

kolorystyce (biel, odcienie szarości i brązu) i użytych materiałach wykończeniowych 

(grafitowa cegła łupana, czarne płytki elewacyjne, tynk mozaikowy). Co ciekawe 

pojawiają się tu pierwsze próby powiązania architektury i natury. W zamyśle 

projektanta niewielkich rozmiarów dziedziniec wewnętrzny, który wytworzył się  

w efekcie dosyć szczelnego zabudowania działki, miał być czymś w rodzaju 

wewnętrznego ogrodu. Zaprojektowano nawet ścianę, która miała być w całości ścianą 

porośniętą zielenią. Niestety ze względów ekonomicznych, zamysł ten nie został  

do końca zrealizowany. 

 

     
 

 

 

Mniej więcej w tym samym okresie, lecz w nieco innym kontekście 

urbanistycznym, powstała kolejna z omawianych realizacji. W peryferyjnie położonej 

części osiedla Zielone Wzgórza, wzniesiono zespół dwóch budynków, który domykał 

kwartał zabudowy pomiędzy Aleją Niepodległości a ulicami Lawendową i Okrzei.  

[Fot. 146., 147.] Pierwszy z nowych obiektów wpisany został w wolną przestrzeń 

pomiędzy blokiem z wielkiej płyty a pochodzącym z początku lat 90. bezstylowym 

wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Drugi natomiast nawiązuje linią zabudowy  

do przebiegu ulicy Lawendowej, zamykając całość założenia od strony południowej. 

Architektura zespołu, oszczędna w formie zewnętrznej i użytym detalu, w sposób 

świadomy zwraca się ku estetyce nowego modernizmu. Proste bryły budynków rozbite 

zostały poprzez wnęki loggii i dostawione płyty balkonowe wsparte na smukłych 

słupach. Całość wieńczy ściana attykowa wykonana z szarej cegły silikatowej przykryta 

wysuniętym poza jej lico gzymsem pulpitowym będącym przedłużeniem pogrążonych 

Fot.  144. Budynek przy ul. Fabrycznej 33. Na 
pierwszym planie – łukowo wygięte osłony 
balkonów. Realizacja – 2001r.

Fot.  145. Budynek przy ul. Fabrycznej 33.  
Charakterystyczna schodkowo kształtowana bryła.  
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połaci dachowych. W odbiorze całości ważną rolę odgrywa zastosowana kolorystyka. 

W tym wypadku jest to zgaszona zieleń z elementami beżu i szarości.  

      
 

 

Chociaż omawiany zespół zabudowy nie wyróżniał się ani nowatorstwem 

rozwiązań architektonicznych, ani też wysoką jakością zastosowanych materiałów,  

to spotkał się z bardzo życzliwą reakcją ze strony zarówno mieszkańców,  

jak i lokalnego środowiska projektantów. 166 Fakt ten jest najlepszym potwierdzeniem 

tezy, że po 10 latach niepodzielnego panowania postmodernizmu w białostockiej 

architekturze mieszkaniowej, nastąpił wyraźny przesyt tego rodzaju stylistyką.  

W pierwszej połowie bieżącej dekady projektanci coraz częściej i chętniej odwołują się 

do konwencji neomodernistycznej. Powstały ciekawe realizacje przy ul. K.E.N. 9  

[Fot. 148., 149.] i ul. Niskiej 23. [Fot. 150., 151.] Chociaż jest jeszcze zbyt wcześnie  

na snucie jednoznacznych prognoz, to wydaje się, że przynajmniej kilkanaście 

kolejnych lat należeć będzie właśnie do szeroko rozumianego neomodernizmu. 

    
 
 
                                                   
166 Zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Lawendowej otrzymał nagrodę „Aedificium A.D. 2001” 

przyznaną przez SARP o/ Białystok za najlepszą realizację oddaną do użytku w roku 2001. Autor dysertacji jest 
równocześnie projektantem tego zespołu (wraz z arch. M.Szymańskim). 

Fot 148 149 Budynek przy ul K E N 9 Realizacja - 2004r

Fot.  146. Budynek przy ul. Lawendowej 81A. 
Realizacja - 2001r. 

Fot.  147. Budynek przy Al. Niepodległości 77A.  



CZĘŚĆ TRZECIA – „hic et nunc” – 1990-2005” 
171 

 

     
 

 

 

Grodno 

Pomimo bardzo ciekawych wzorców architektury modernistycznej, szczególnie 

tej z lat 70. i pierwszej połowy lat 80., Grodno w okresie omawianych 15 lat nie 

doczekało się realizacji, które można byłoby zaliczyć do nurtu neomodernistycznego. 

Wydaje się, że czas który minął od momentu powstania pierwszych obiektów w stylu 

postmodernistycznym jest na tyle krótki, że upłynie jeszcze przynajmniej kilka lat zanim 

projektanci, a wraz z nimi mieszkańcy miasta, gotowi będą na powrót modernizmu. 

 
9.4. Architektura ekspresjonistyczna 

 

Pojęcie architektura ekspresjonistyczna autor odnosi do postaw twórczych 

opartych na poszukiwaniu rozwiązań niekonwencjonalnych, silnych i wyrazistych  

w swym przekazie, nacechowanych indywidualizmem projektantów. Jako że: 

 „Wykraczając poza czysty funkcjonalizm, budowle ekspresjonistyczne miały 

wywierać wrażenie swobodnie ukształtowanych abstrakcyjnych rzeźb.”167  

 

W tym wypadku jedność funkcji, konstrukcji i formy schodzi na dalszy plan,  

czy wręcz zapomina się o niej, z pełną świadomością, że pierwsze dwa  

z wymienionych aspektów - funkcja i konstrukcja, podporządkowane są trzeciemu – 

formie. 

 

Białystok 

Na fali pluralizmu w dziedzinie projektowania architektonicznego związanego  

z procesem przemian politycznych i społeczno-gospodarczych przełomu lat 80. i 90.,  
                                                   

167 Pevsner Nikolaus, Fleming John, Honour Hugh: Encyklopedia architektury. Wydawnictwa Artystyczne I 
Filmowe, Warszawa 1992, s.103. 

Fot.  150. Budynek przy ul. Niskiej 23. Widok od 
strony ulicy. Realizacja - 2005r.  

Fot.  151. Budynek przy ul. Niskiej 23. Widok od 
strony balkonów.  
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w Białymstoku powstały realizacje, które można zaliczyć do szeroko rozumianej 

architektury ekspresjonistycznej. Trudno tu raczej mówić o jakiejś wyraźnej tendencji, 

gdyż przykłady użycia tego typu estetyki były raczej jednostkowe. Z perspektywy 

potencjalnych inwestorów nastawionych na maksymalizację zysków przy jak 

najmniejszych kosztach własnych, już sama idea budynku mieszkalnego, w którym 

forma góruje nad pełnioną funkcją, wywoływała pejoratywne odczucia. Stąd też 

realizacja tego typu obiektów była możliwa jedynie dzięki silnej osobowości jej 

twórców, którzy potrafili przekonać prywatnych inwestorów do swojej wizji.  

Chyba najbardziej reprezentatywnym przykładem wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego o cechach wyraźnie ekspresjonistycznych jest tzw. „płatkowiec”  

przy ul. Mickiewicza 48. Ta niecodzienna nazwa wywodzi się od charakterystycznej 

formy rzutu kondygnacji mieszkalnej, którego środkiem jest obszerny hol klatki 

schodowej otoczony mieszkaniami wpisanymi w nieregularne płaszczyzny 

przypominające płatki kwiatu. [Fot. 152.] Podporządkowanie funkcji formie zewnętrznej 

skutkuje dalekim od tradycyjnego układem przestrzennym samych lokali mieszkalnych. 

Każdy z nich wymagał nie tylko indywidualnej aranżacji, ale co ważniejsze oswojenia 

się mieszkańców z dynamicznym rysunkiem podciągów biegnących pod sufitem  

i wewnętrznymi słupami, które pojawiały się nieraz w niezbyt fortunnych miejscach.  

 

     
 

 

  

Równie charakterystyczna co rzut jest sama rzeźbiarsko potraktowana bryła. 

[Fot. 153. – 155.]Z wysokiego, dwukondygnacyjnego cokołu zaakcentowanego szarym 

tynkiem, wyrasta czterokondygnacyjna część mieszkalna, wysunięta poza obrys 

Fot. 152.  Budynek przy ul. Mickiewicza 48. Rzut kondygnacji 
mieszkalnej. Realizacja – 1998r. 

Fot.  153. Budynek przy ul. 
Mickiewicza 48. Wejście do klatki 
schodowej.
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budynku i wsparta na bardzo szczupłych, żelbetowych słupach. Dynamicznie wygięte, 

białe ściany przybierają ekspresyjną formę, którą można porównać do napiętych  

na wietrze żagli statku.  

To odejście od powierzchownej prostoty modernizmu na rzecz dynamicznie 

eksponowanej złożoności, konsekwentnie ujęte we wspólne ramy stylistyczne, daje 

stosunkowo duże możliwości interpretacji samej formy. Już chociażby przytoczone 

porównania do kwiatu, czy statku, czynią tą architekturę bliską późnemu, rzeźbiarsko 

ekspresyjnemu modernizmowi w wykonaniu Le Corbusiera, Jørna Uczona, czy Cesara 

Pelliego.  

 

      
 

 

 

 

Tak jednoznacznej klasyfikacji nie poddaje się budynek mieszkalny  

przy ul. Wiejskiej 67. [Fot. 156., 157.] Oryginalność przyjętych rozwiązań,  

przy jednoczesnej dynamice samej formy, pozwala jednak zaliczyć go do omawianego 

nurtu architektury ekspresyjnej.  

Do prostopadłościennej, uformowanej w kształcie litery „L” bryły, dodane zostały 

dynamicznie wygięte płyty balkonowe, podkreślone dodatkowo pionowymi 

płaszczyznami osłon. W szczytowej partii budynku zmieniają się one w falującą ścianę, 

która łączy się bezpośrednio z dachem. Zderzenie obydwu form zostało dodatkowo 

podkreślone poprzez zastosowanie kontrastujących ze sobą materiałów: piaskowej 

cegły i paneli elewacyjnych ze srebrzystej blachy.   

 

Fot. 154.  Budynek przy ul. Mickiewicza 48. Widok z lotu 
ptaka. 

Fot.  155. Budynek przy ul. 
Mickiewicza 48. 
Charakterystyczne, wygięte 
łukowo ściany.  
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Dla porównania warto jest sięgnąć po przykład realizacji, w której użyto 

podobnego zabiegu formalnego. Mowa tu o budynku usługowo-mieszkalnym  

przy ul. Żelaznej 5-7-9. Projektant chcąc nadać mu wybitnie indywidualny charakter, 

sięgnął po metodę kształtowania bryły opartą na wykorzystaniu organicznej krzywizny 

linii ścian zewnętrznych. W efekcie końcowym tworzą one rodzaj falującej wstęgi  

(III- i IV-kondygnacyjna część mieszkalna), w którą wplecione zostały 7-kondygnacyjne 

„wieże” budynków punktowych. Klarowność przyjętego założenia została niestety 

zakłócona poprzez nadmierną ekspresję elewacji. Zbyt duża ilość wątków ceglanych, 

przedzielonych dodatkowo poziomymi pasami wieńców konstrukcyjnych  

oraz intensywna kolorystyka „wież”, sprawiają, że pierwotna idea wyrażona 

charakterystyczną bryłą budynku stała się dużo mniej czytelna.  

 
 Fot.  158. Budynki przy ul. Żelaznej 5-7-9.  Realizacja - 2002r. 

Fot. 156. Budynek przy ul. Wiejskiej 67. Widok od 
strony ulicy. 

Fot.  157. Budynek przy ul. Wiejskiej 67. 
Dynamicznie wygięta krzywizna płyt balkonowych, 
podkreślona dodatkowo pionowymi ścianami 
blaszanych osłon. 
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Architektura ekspresjonistyczna nie odegrała znaczącej roli w kształtowaniu 

obrazu współczesnej architektury mieszkaniowej Białegostoku. Jak już wcześniej 

wspomniano, przytoczone przykłady są raczej jednostkowe. Warto je jednak 

odnotować chociażby ze względu na oryginalność uzyskanych rozwiązań 

projektowych. 

 

9.5. Podsumowanie i wnioski 

 

 Podsumowanie do podrozdziału przedstawione zostało w formie tabel 

zawierających zestawienie cech charakterystycznych dla każdego z omawianych 

nurtów stylistycznych. W celu uzyskania pełniejszego obrazu poszczególnych 

kierunków, zebrane dane uzupełniono o wyniki badań  zaprezentowane w podrozdziale 

8.2.: Aspekty przemian w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym  

na terenie Białegostoku i Grodna po roku 1990. Cechy te zestawiono według 

następującego schematu: 

1. Geneza nurtu stylistycznego. 

2. Okres występowania. 

3. Szacowany udział ilościowy nowych budynków reprezentujących dany nurt 

stylistyczny w badanym przedziale czasowym. 

4. Charakterystyka nurtu stylistycznego w odniesieniu do preferowanych 

układów urbanistycznych. 

5. Charakterystyka nurtu stylistycznego w odniesieniu do preferowanych 

rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. 

6. Charakterystyka nurtu stylistycznego w odniesieniu do cech formalnych. 

7. Prognoza dotycząca potencjalnych możliwości rozwoju danego nurtu. 
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Architektura modernistyczna 

Socmodernizm 
Cecha Białystok Grodno 

1. Socmodernizm (złożenie wyrazów „socjalistyczny” 
168 i „modernizm”) - późny modernizm o skrajnie 

zunifikowanych cechach, którego uosobieniem był 

blok z „wielkiej płyty”. Określenie odnosi się do 

masowego, uprzemysłowionego budownictwa 

mieszkaniowego, które na terenie Polski rozwinęło 

się w końcu lat 60. i dominowało aż do początku lat 

90. XXw. (synonimy – OWT, „wielka płyta”, 

biedamodernizm) 

Socmodernizm – patrz pierwsza część definicji 

obok. W latach 70 i na pocz. lat 80. XXw. typowy 

socmodernizm występował na terenie Grodna 

równolegle z innym, dużo ciekawszym typem 

budownictwa wielkopłytowego, wzbogaconego o 

bardziej indywidualny detal i rozwiązania 

materiałowe.  

2. Ok. 1967 – ok.1992 od końca lat 60. XX w. do chwili obecnej 

3. przykłady jednostkowe 169 nurt dominujący (obok socmodernizmu 

przyozdobionego) 

4. - układy  urbanistyczne o średniej skali;  

 

- niewielki stopieeń komplikacji;  

- układy typowe dla urbanistyki modernistycznej: 

grzebieniowe, punktowe, liniowe, swobodne 

- układy o bardo dużej, monumentalnej skali 

założeń;  

- duży i średni stopień komplikacji; 

- układy typowe dla urbanistyki modernistycznej: 

grzebieniowe, punktowe, liniowe, swobodne, 

ortogonalne, krzyżowe 

5. system oparty o prefabrykaty w postaci płyt 

betonowych popularnie nazywany wielką płytą 

system oparty o prefabrykaty w postaci płyt 

betonowych popularnie nazywany wielką płytą 

6. - obiekty o średniej (4 kondygnacje) lub dużej skali 

(10 kondygnacji), 

- kompozycja bryły prosta (w formie 

prostopadłościanu), 

 

- dach płaski, 

- układ rzutu prosty, 

 

- brak indywidualnego detalu, 

- materiał: prefabrykowane elementy wielkopłytowe; 

kolorystyka: odcienie szarości, stonowane kolory 

filarków międzyokiennych, 

- przekaz symboliczny - brak 

- obiekty o zróżnicowanej skali (od 4 do 14 

kondygnacji), 

- kompozycja bryły prosta (w formie 

prostopadłościanu) lub złożona, rzeźbiarska (w 

formie uskokowej „piramidy”) 

- dach płaski 

- układ rzutu prosty lub złożony (np. ortogonalny, w 

formie krzyża) 

- brak indywidualnego detalu, 

- materiał: prefabrykowane elementy wielkopłytowe 

w odcieniach szarości i beżu,  

 

- przekaz symboliczny – uskokowa forma „piramidy” 

– nawiązanie do socrealistycznych budynków 

użyteczności publicznej (np. Uniwersytet 

Moskiewski)  

7. - nurt wygasły (od ok. 1992r.) 

- wciąż obecne w świadomości mieszkańców 

- nurt stale obecny 

- przewiduje się, że nurt ten, w formie obecnej oraz 

                                                   
168 Uprzemysłowione budownictwo mieszkaniowe, którego uosobieniem był blok z „wielkiej płyty”, występowało rzecz 

jasna nie tylko na terenie krajów Europy Wschodniej. Liczne przykłady tego typu realizacji spotykamy na terenie 
niemal wszystkich krajów europejskich. Jednak to właśnie w tzw. „obozie państw socjalistycznych” technologia ta 
zyskała największą popularność, zmieniając charakter osiedli mieszkaniowych we wszystkich większych miastach na 
wschód od Łaby.  

169 Autor ma na myśli okres od roku 1990 (początek okresu będącego przedmiotem badań) do roku 1992,kiedy to 
wzniesiono ostatni budynek w technologii OWT. W latach wcześniejszych socmodernizm był rzecz jasna kierunkiem 
dominującym.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prefabrykat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_p%C5%82yta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prefabrykat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_p%C5%82yta
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negatywne konotacje bloku-pudełka z „wielkiej płyty” 

przemawiają za tym, że nurt ten nie odrodzi się w 

przyszłości  

zmodyfikowanej, będzie obecny dopóty, dopóki nie 

zaspokojony zostanie „głód mieszkaniowy” i nie 

nastąpi zasadnicze przewartościowanie podejścia 

władz centralnych do masowego budownictwa 

mieszkaniowego (poparte rzecz jasna nakładami 

finansowymi na modernizację sektora materiałów 

budowlanych); tendencje europejskie, ale też i 

przykład białostocki wskazują, że nurt ten będzie 

stopniowo wypierany przez inne, bardziej 

współczesne rozwiązania 

 

Tab. 19 Architektura socmodernistyczna – zestawienie cech charakterystycznych 

 

 

Socmodernizm przyozdobiony 
Cecha Białystok Grodno 

1. Socmodernizm wzbogacony o elementy mające nadać formie skrajnie zuniformizowanej charakter bardziej 

indywidualny. Nurt ten był reakcją na rosnące zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa, ale też i samych 

projektantów, ożywienia estetyki bloku socmodernistycznego.  

2. II poł. lat 80. XXw. do ok. 1992 I poł. lat 90. XX w. do chwili obecnej 

3. przykłady jednostkowe nurt dominujący (obok socmodernizmu) 

4. - układy  urbanistyczne o średniej skali;  

 

- niewielki stopnień komplikacji;  

- układy typowe dla urbanistyki modernistycznej: 

grzebieniowe, punktowe, liniowe, swobodne 

- układy o bardo dużej, monumentalnej skali 

założeń;  

- duży i średni stopień komplikacji; 

- układy typowe dla urbanistyki modernistycznej: 

grzebieniowe, punktowe, liniowe, swobodne, 

ortogonalne, krzyżowe 

5. system oparty o prefabrykaty w postaci płyt 

betonowych popularnie nazywany wielką płytą 

system oparty o prefabrykaty w postaci płyt 

betonowych popularnie nazywany wielką płytą 

6. - obiekty o średniej (4 kondygnacje)  

 

- kompozycja bryły prosta (w formie 

prostopadłościanu), 

 

- dach płaski, atrapy imitujące dachy spadziste, 

- układ rzutu prosty, 

 

- próby poszukiwania indywidualnego detalu w 

postaci atrap dachów, rozbudowanych wiatrołapów, 

stylizowanych przypór balkonowych, itp. 

 

 

- materiał: prefabrykowane elementy wielkopłytowe; 

kolorystyka: odcienie szarości, stonowane kolory 

filarków międzyokiennych, 

 

- przekaz symboliczny - brak 

- obiekty o zróżnicowanej skali (od 4 do 14 

kondygnacji), 

- kompozycja bryły prosta (w formie 

prostopadłościanu) lub złożona, rzeźbiarska (w 

formie uskokowej „piramidy”) 

- dach płaski, atrapy imitujące dachy spadziste, 

- układ rzutu prosty lub złożony (np. ortogonalny, w 

formie krzyża) 

- próby poszukiwania indywidualnego detalu w 

postaci atrap dachów, wzorowanych na formach 

historycznych rozbudowanych wiatrołapach, 

zwieńczeniach klatki schodowej, stylizowanych 

„wieżach” np. na narożnikach budynków, 

- materiał: prefabrykowane elementy wielkopłytowe 

w odcieniach szarości i beżu, aplikacje z kolorowych 

tynków mineralnych, kolorowe blachy atrap 

dachowych 

- przekaz symboliczny – uskokowa forma „piramidy” 

z „wieżą” akcentującą narożnik – nawiązanie do 

socrealistycznych budynków użyteczności 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prefabrykat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_p%C5%82yta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prefabrykat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_p%C5%82yta
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publicznej (np. Uniwersytet Moskiewski) 

7. - nurt wygasły (od ok. 1992r.) 

- wciąż obecne w świadomości mieszkańców 

negatywne konotacje bloku-pudełka z „wielkiej płyty” 

przemawiają za tym, że nurt ten nie odrodzi się w 

przyszłości 

 - nurt stale obecny 

- przewiduje się, że nurt ten, w formie obecnej oraz 

zmodyfikowanej, będzie obecny dopóty, dopóki nie 

zaspokojony zostanie „głód mieszkaniowy” i nie 

nastąpi zasadnicze przewartościowanie podejścia 

władz centralnych do masowego budownictwa 

mieszkaniowego (poparte rzecz jasna nakładami 

finansowymi na modernizację sektora materiałów 

budowlanych); tendencje europejskie, ale też i 

przykład białostocki wskazują, że nurt ten będzie 

stopniowo wypierany przez inne, bardziej 

współczesne rozwiązania 

 
Tab. 20 Socmodernizm przyozdobiony – zestawienie cech charakterystycznych 

 

Modernizm monumentalny 
Cecha Białystok Grodno 

1. Nie występuje Nurt rozwijający się w ramach późnego modernizmu charakteryzujący się 

monumentalną skalą założeń urbanistycznych, skrajnie uproszczoną formą 

architektoniczną i detalem architektonicznym zredukowanym do minimum. Nurt 

szczególnie popularny w schyłkowym okresie państwa radzieckiego, wyrażający siłę i 

potęgę władzy komunistycznej.  

2.  lata 80. do I poł. lat 90. XX w.  

3.  nurt licznie reprezentowany 

4.  - układy o bardo dużej, monumentalnej skali założeń;  

- duży i średni stopień komplikacji; 

- układy typowe dla urbanistyki modernistycznej: grzebieniowe, punktowe, liniowe,  

5.  system oparty o prefabrykaty wielkoformatowe 

6.  - obiekty o dużej skali (od 8 do 14 kondygnacji), 

- kompozycja bryły prosta (w formie prostopadłościanu) rzadziej - złożona, rzeźbiarska 

(w formie uskokowej „piramidy”) 

- dach płaski, czasem - atrapy imitujące dachy spadziste, 

- układ rzutu prosty lub rzadziej - złożony  

- detal zredukowany do minimum 

- materiał: tynki mineralne w odcieniach bieli i szarości 

- przekaz symboliczny – brak 

7.  - nurt zanikający (w swojej pierwotnej formie), 

- nurt uległ przeobrażeniu i powraca pod postacią postmodernizmu monumentalnego 

opartego na wzorcach rosyjskiego klasycyzmu 

 
Tab. 21 Modernizm monumentaly – zestawienie cech charakterystycznych 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prefabrykat
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Architektura postmodernistyczna 

Rewiwalizm 
Cecha Białystok Grodno 

1. Architektura historycznych powrotów, literalnie traktująca postulat postmodernizmu dotyczący reaktywacji 

stylów historycznych. W sposób wierny kopiuje, bądź rekonstruuje wzorce historyczne.  

2. I poł. lat 90. XXw. do chwili obecnej Początek XXIw. do chwili obecnej 

3. przykłady jednostkowe przykłady jednostkowe 

4. - obiekty plombowe w historycznym kontekście - obiekty plombowe w historycznym kontekście 

5. technologia tradycyjna technologia tradycyjna 

6. - obiekty o małej i średniej skali  

- kompozycja bryły prosta lub złożona, 

- dach dwu- lub wielospadowy, 

- układ rzutu prosty, 

- detal będący rekonstrukcją rozwiązań 

historycznych,  

- materiały tradycyjne: cegła, dachówka lub ich 

współczesne zamienniki (blachodachówka), tynki 

mineralne, 

- przekaz symboliczny – dosłowne przywołanie 

elementów architektury tradycyjnej 

- obiekty o małej i średniej skali  

- kompozycja bryły prosta lub złożona, 

- dach dwu- lub wielospadowy, 

- układ rzutu prosty, 

- detal będący rekonstrukcją rozwiązań 

historycznych,  

- materiały nawiązujące do rozwiązań tradycyjnych - 

blachodachówka, tynki mineralne, 

 

- przekaz symboliczny – dosłowne przywołanie 

elementów architektury tradycyjnej 

7. - nurt stale obecny 

- przewiduje się, że nurt ten będzie powoli zanikał 

wraz z wyczerpywaniem się konwencji 

postmodernistycznej, może jednak pojawiać się w 

pojedynczych realizacjach, gdyż dopóki  będzie 

istniało zapotrzebowanie na „nowe zabytki”  

 - nurt stale obecny 

- przewiduje się, że nurt ten będzie rozwijał się w 

ograniczonym zakresie w związku z rosnącym 

zapotrzebowaniem na realizacje nawiązujące do 

określonych stylów historycznych (przede 

wszystkim klasycyzmu) 

 
Tab. 22 Rewiwalizm – zestawienie cech charakterystycznych 

 

 

Romantyczny prąd współczesnych neostylów 
Cecha Białystok Grodno 

1. Historyzujący nurt postmodernizmu wywodzący się 

zarówno z tendencji zachowawczych i nawiązań do 

wzorców historycznych (szczególnie tych z II poł. 

XIXw.), jak i z całkowicie swobodnej gry formalnej.  

Kierunek odwołujący się do stylów historycznych – 

w przypadku Grodna jest to neoklasycyzm 

inspirowany zarówno klasycyzmem XIX-wiecznym, 

jak i socrealizmem z lat 50. XXw.  

2. I poł. lat 90. XXw. do chwili obecnej Początek XXIw. do chwili obecnej 

3. nurt licznie reprezentowany przykłady jednostkowe 

4. - obiekty plombowe w historycznym kontekście; 

obiekty wolnostojące w zabudowie pierzejowej; 

obiekty w zabudowie kwartałowej 

- obiekty wolnostojące w zabudowie pierzejowej; 

obiekty w zabudowie kwartałowej, 

5. technologia mieszana i tradycyjna technologia mieszana i tradycyjna 

6. - obiekty o małej i średniej skali  

- kompozycja bryły złożona, 

- dach dwu- lub wielospadowy, 

- układ rzutu złożony, 

- detal będący współczesną interpretacją stylów 

- obiekty o małej i średniej skali  

- kompozycja bryły prosta lub złożona, 

- dach płaski, dwu- lub wielospadowy, 

- układ rzutu prosty lub złożony, 

- detal będący współczesną interpretacją stylów 
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historycznych, 

- materiały tradycyjne: cegła, dachówka, kamień lub 

ich współczesne zamienniki (blachodachówka), 

tynki mineralne, 

- przekaz symboliczny – nawiązanie do tradycyjnej 

formy kamienicy mieszczańskiej, będącej symbolem 

solidności uświęconej historyczną tradycją, jak 

również wysokich aspiracji jej mieszkańców 

historycznych (przede wszystkim klasycyzmu), 

- materiały nawiązujące do rozwiązań tradycyjnych - 

blachodachówka, tynki mineralne, 

 

- przekaz symboliczny – nawiązanie do surowego, 

monumentalnego klasycyzmu w wydaniu 

socrealistycznym, będąca przejawem nostalgii za 

okresem świetności Związku Radzieckiego, 

7. - nurt stale obecny 

- przewiduje się, że nurt ten będzie występował w 

coraz mniejszej liczbie realizacji, tracąc swą pozycję 

na rzecz tendencji zbieżnych z tendencjami 

ogólnoeuropejskimi (neomodernizm, współczesny 

regionalizm, architektura ekologiczna)  

 - nurt stale obecny 

- przewiduje się, że nurt ten będzie rozwijał się w 

ograniczonym zakresie w związku z rosnącym 

zapotrzebowaniem na realizacje nawiązujące do 

określonych stylów historycznych (przede wszystkim 

klasycyzmu)  

 
Tab. 23 Romantyczny prąd współczesnych neostylów – zestawienie cech charakterystycznych 

 

Neoeklektyzm 
Cecha Białystok Grodno 

1. Kierunek, który łączy w sobie cechy stylów historycznych, jak i nurtów bardziej współczesnych: 

modernizmu, ekspresjonizmu, a nawet dekonstrukcji. Ten stylistyczny kolaż mógł zaistnieć dzięki 

postmodernistycznej tolerancji dla wielości idei i postaw twórczych, a rozwinął się jako nurt o cechach 

wychodzących poza ramy tradycji kulturowej danego miejsca. Kierunek pozbawiony ambicji 

awangardowych, przedkładający w architekturze komponowanie i kompilowanie nad poszukiwanie. 

2. I poł. lat 90. XXw. do chwili obecnej Początek XXIw. do chwili obecnej 

3. nurt dominujący nurt licznie reprezentowany 

4. - obiekty wolnostojące w zabudowie pierzejowej; 

obiekty w zabudowie kwartałowej 

- obiekty wolnostojące punktowe oraz w zabudowie 

pierzejowej; obiekty w zabudowie kwartałowej;  

5. technologia mieszana i tradycyjna system oparty o prefabrykaty wielkoformatowe; 

technologia mieszana i tradycyjna; konstrukcje 

monolityczne 

6. - obiekty o małej i średniej skali  

 

- kompozycja bryły złożona, 

- dach płaski, dwu- lub wielospadowy, 

- układ rzutu złożony, 

- uproszczony detal będący współczesną 

interpretacją stylów historycznych, 

- materiały tradycyjne: cegła, dachówka, kamień lub 

ich współczesne zamienniki (blachodachówka), 

tynki mineralne, 

- przekaz symboliczny – brak jednorodnego 

przekazu; kompilowanie elementów stylów 

historycznych i nurtów bardziej współczesnych, jako 

przykład biegłości warsztatowej   

- obiekty o zróżnicowanej skali (małej, średniej i 

dużej)  

- kompozycja bryły prosta lub złożona, 

- dach płaski,  

- układ rzutu prosty lub złożony, 

- detal będący współczesną interpretacją stylów 

historycznych (przede wszystkim klasycyzmu), 

- materiały nawiązujące do rozwiązań tradycyjnych - 

blachodachówka, tynki mineralne, 

 

- przekaz symboliczny – brak jednorodnego 

przekazu; kompilowanie elementów stylów 

historycznych i nurtów bardziej współczesnych, jako 

przykład biegłości warsztatowej 

7. - nurt stale obecny 

- przewiduje się, że nurt ten będzie stale obecny, 

 - nurt stale obecny 

- przewiduje się, że nurt ten będzie rozwijał się 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Awangarda_%28sztuka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompilacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prefabrykat
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jednak siła jego oddziaływania stopniowo będzie się 

zmniejszać na rzecz realizacji m.in. w stylu 

neomodernistycznym 

przede wszystkim w wydaniu dekoracyjnym w 

realizowanym na masową skalę budownictwie 

osiedlowym; z czasem ma on szansę na wyparcie 

obiektów w technologii wielkopłytowej 

(socmodernizm, socmodernizm przyozdobiony) ze 

względu na swoje walory estetyczne dużo łatwiej 

akceptowalne aniżeli tzw. „wielka płyta” 

 
Tab. 24 Neoeklektyzm – zestawienie cech charakterystycznych 

 

 

Regionalizm krytyczny – czerpiący ze wzorców lokalnych 
Cecha Białystok Grodno 

1. Styl architektoniczny w sposób krytyczny, lecz progresywny czerpiący z dorobku 

architektury współczesnej, identyfikujący i w sposób twórczy wykorzystujący tradycyjne 

wzorce lokalne.  

Nie występuje 

2. Początek XXI w. do chwili obecnej  

3. Przykłady jednostkowe  

4. - obiekty wolnostojące w zabudowie pierzejowej; obiekty w zabudowie kwartałowej  

5. technologia mieszana i tradycyjna  

6. - obiekty o małej skali  

- kompozycja bryły złożona, 

- dach dwu- lub wielospadowy, 

- układ rzutu złożony, 

- detal będący twórczą interpretacją wzorców lokalnych, 

- materiały tradycyjne: cegła, dachówka, kamień, drewno, 

- przekaz symboliczny – nawiązanie do tradycji lokalnej poprzez przywołanie archetypu 

domu drewnianego 

 

7. - nurt stale obecny, wschodzący  

- przewiduje się, że nurt ten będzie się rozwijał na fali poszukiwania odrębności kulturowej 

w ramach kultury europejskiej 

 

 
Tab. 25 Regionalizm krytyczny – zestawienie cech charakterystycznych 

 

 

Regionalizm w ujęciu postmodernistycznym - czerpiący ze wzorców obcych 
kulturowo 
Cecha Białystok Grodno 

1. Regionalizm w ujęciu postmodernistycznym - nie ogranicza się jedynie do wzorców 

lokalnych, chętnie korzysta z zapożyczeń z innych regionów, nawet tych obcych 

kulturowo. Tym samym bliżej mu do stylistycznego pluralizmu, który rozwijał się 

równolegle z regionalizmem krytycznym w ramach większej całości, jaką był 

postmodernizm.  

Nie występuje 

2. Początek XXI w. do chwili obecnej  

3. Przykłady jednostkowe  

4. - obiekty wolnostojące w zabudowie pierzejowej; obiekty w zabudowie kwartałowej  

5. technologia mieszana i tradycyjna  
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6. - obiekty o małej skali  

- kompozycja bryły złożona, 

- dach dwu- lub wielospadowy, 

- układ rzutu złożony, 

- detal będący twórczą interpretacją, bądź też powieleniem wzorców z obszarów obcych 

kulturowo, 

- materiały tradycyjne: cegła, dachówka, kamień, drewno, 

- przekaz symboliczny – nawiązanie do tradycji obszarów obcych kulturowo 

 

7. - nurt stale obecny, wschodzący  

- przewiduje się, że nurt ten będzie się rozwijał dzięki powszechnemu zainteresowaniu i 

otwarciu na osiągnięcia innych kultur  

 

 
Tab. 26 Regionalizm w ujęciu postmodernistycznym - czerpiący ze wzorców obcych kulturowo – 

zestawienie cech charakterystycznych 

 

 

Architektura neomodernistyczna 

Architektura neomodernistyczna 
Cecha Białystok Grodno 

1. Styl architektoniczny nawiązujący do repertuaru form przestrzennych i detalu modernizmu, 

jednak w odłączeniu od jego idei społeczno-politycznych i zwykle urbanistycznych. 

Nierzadko neomodernistyczna jest tylko fasada budynku, co stoi w jawnej sprzeczności z 

modernistyczną ideą traktowania budynku jako całości. Nurt ten stanowi reakcję na 

przepych eklektycznego postmodernizmu i protest wobec populizmu w architekturze, 

poszukując w prostocie odpowiedniego środka wyrazu dla współczesności. 

Nie występuje 

2. Początek XXI w. do chwili obecnej (jednostkowe przykłady – poł, lat 90. XX w.)  

3. Nurt licznie reprezentowany  

4. - obiekty wolnostojące; obiekty w zabudowie kwartałowej  

5. technologia mieszana i tradycyjna  

6. - obiekty o małej skali  

- kompozycja bryły złożona, 

- dach płaski 

- układ rzutu prosty lub złożony, 

- detal uproszczony, zredukowany  

- materiały tradycyjne: cegła, okładziny kamienne; materiały nawiązujące do tendencji 

współczesnych: stal, okładziny elewacyjne z aluminium 

- przekaz symboliczny – przywołanie form i detalu architektury utylitarnej, wzbogaconych o 

współczesne rozwiązania materiałowe (symbol nowoczesności) 

 

7. - nurt stale obecny, wschodzący  

- przewiduje się, że nurt ten będzie nurtem dominującym  

 

 
Tab. 27 Architektura neomodernistyczna – zestawienie cech charakterystycznych 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_architektoniczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modernizm_%28architektura%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fasada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Postmodernizm_%28architektura%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Populizm
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Architektura ekspresjonistyczna 

Architektura ekspresjonistyczna 
Cecha Białystok Grodno 

1. Nurt stylistyczny odwołujący się do postaw twórczych opartych na poszukiwaniu 

rozwiązań niekonwencjonalnych, silnych i wyrazistych w swym przekazie, nacechowanych 

indywidualizmem projektantów. Łączy w sobie cechy modernizmu, architektury 

organicznej i dekonstruktywistycznej.  

Nie występuje 

2. II poł. lat 90. XX w. do chwili obecnej  

3. Przykłady jednostkowe  

4. - obiekty wolnostojące  

5. technologia tradycyjna, monolityczna  

6. - obiekty o małej i średniej skali  

- kompozycja bryły złożona, 

- dach płaski, 

- układ rzutu złożony, 

- detal o indywidualnym charakterze 

- materiały tradycyjne: cegła, okładziny kamienne; materiały nawiązujące do tendencji 

współczesnych: stal, okładziny elewacyjne z aluminium 

- przekaz symboliczny – nawiązanie do form organicznych, rzeźbiarskich 

 

7. - nurt stale obecny, wschodzący  

- przewiduje się, że wraz ze wzrostem zamożności mieszkańców miasta, a co za tym idzie 

wzrostem zapotrzebowania na nietypowe formy zamieszkiwania (pozytywny snobizm), 

realizacje utrzymane w tej stylistyce będą pojawiać się coraz częściej; nigdy jednak nie 

będzie to nurt dominujący, ani nawet licznie reprezentowany 

 

 
Tab. 28 Architektura ekspresjonistyczna – zestawienie cech charakterystycznych 

   

Przedstawione charakterystyki kierunków wyodrębnionych w architekturze 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Białymstoku i Grodnie w latach 1990-2005, 

pozwoliły na określenie cech tożsamych i rozbieżnych dla obydwu badanych 

przypadków. Można je streścić w następującym podsumowaniu: 

 

• Zmiany w wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej badanych 
ośrodków miejskich miały odmienny przebieg. W przypadku Białegostoku 
możemy mówić o gwałtownej rewolucji stylistycznej, która na zawsze 
pogrzebała obowiązującą przez ćwierć wieku estetykę 
socmodernistyczną. W Grodnie zmiany zachodziły (i wciąż zachodzą) 
dużo wolniej i raczej na zasadzie ewolucji istniejących nurtów 
stylistycznych.  

 
• Nurty stylistyczne w wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej 

Białegostoku po roku 1990, choć pojawiały się z pewnym opóźnieniem, 
zbieżne były z kierunkami obecnymi w architekturze polskiej  
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i europejskiej. W pierwszej części badanego okresu dominowały realizacje 
historyzujące oraz w stylu neoeklektycznym. Na przestrzeni kilku 
ostatnich lat ich znaczenie wyraźnie zmalało na rzecz tendencji 
neomodernistycznych. 
Ta różnorodność stylistyczna wynikała nie tylko z liberalizacji sfery 
ekonomiczno-prawnej sektora mieszkaniowego, lecz również przyjęcia 
zasady pluralizmu w sferze estetyki rozwiązań formalnych. Głównym 
kryterium branym pod uwagę w procesie projektowym był aspekt 
ekonomiczny, a w drugiej kolejności – aspekt społeczny, czyli akceptacja 
formy architektonicznej przez potencjalnych użytkowników mieszkań. 
 

• Rok 1990, czyli początek okresu transformacji zarówno w Polsce,  
jak i na Białorusi, nie stanowi wyraźnej cezury czasowej w odniesieniu  
do stylistyki wielorodzinnej architektury mieszkaniowej Grodna.  
W zasadzie aż po dzień dzisiejszy dominuje estetyka oferowana przez 
masowe budownictwo prefabrykowane (tzw. „wielka płyta”). Nurty 
historyzujące wywodzące się z postmodernizmu nie są licznie 
reprezentowane i dopiero okres ostatnich pięciu lat przyniósł zwiększoną 
liczbę realizacji głównie w stylu neoeklektycznym odwołującym się  
do tradycji modernizmu i socrealizmu. 
O obrazie wielorodzinnej architektury mieszkaniowej w głównej mierze 
decydował czynnik ekonomiczny. Równie ważny był jednak aspekt 
ideologiczny: nieufność wobec wzorców płynących z Zachodu, chęć 
zachowania „czystości” kultury narodowej (również w architekturze), 
skutkowała rozwojem wzorców obecnych w architekturze Grodna  
od zakończenia II wojny światowej (socrealizm, modernizm, 
socmodernizm), przy jednoczesnym odrzuceniu większości z nowych 
prądów stylistycznych obecnych w architekturze europejskiej.  
 

• Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej stwierdzenia, można wnioskować, 
że w zakresie stylistyki proponowanych rozwiązań architektonicznych 
wielorodzinna architektura mieszkaniowa Białegostoku jest przykładem 
hybrydowej kultury „globalno-lokalnej”; z jednej strony korzysta  
z globalnej wymiany idei, a z drugiej – zakorzeniona jest w konkretnym 
miejscu i lokalnych uwarunkowaniach kulturowych.  
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Na tym tle współczesna architektura grodzieńska prezentuje model 
jednobiegunowy oparty o wąski repertuar cech formalnych w sposób 
arbitralny uznanych za tradycyjne, czy raczej narodowe. Przy czym dobór 
wyznawanych wartości opiera się na wybiórczej i subiektywnej ocenie 
dokonanej w oparciu o przesłanki polityczno-ideologiczne,  
bez dostatecznego uwzględnienia wszystkich aspektów składających się 
na pojęcie tradycji lokalnej. 
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10. Podsumowanie i wnioski końcowe 

 
10.1. Podsumowanie pracy 

  

W pracy badawczej podjęto problematykę współczesnej wielorodzinnej 

architektury mieszkaniowej polsko-białoruskiego pogranicza w kontekście przemian 

polityczno-prawnych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych, jakie miały miejsce  

w Polsce i na Białorusi na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Na przedmiot badań 

wybrano dwa najbardziej reprezentatywne dla tego terenu ośrodki miejskie – Białystok  

i Grodno. Na etapie tworzenia struktury pracy i ustalania kierunków prowadzonych 

badań, przyjęto założenie wstępne, że obydwa miasta w okresie od XVIII w. aż po lata 

40. XX w. rozwijały się w bardzo zbliżonych warunkach, co skutkowało powstaniem 

porównywalnej architektury i wytworzeniem specyficznego charakteru przestrzeni 

miejskiej. Wytyczna ta dała podstawę do sprecyzowania głównej tezy pracy, w której 

przyjęto, że wielorodzinna architektura mieszkaniowa Białegostoku i Grodna ostatniej 

dekady XX i początku XXI wieku jest odzwierciedleniem dwóch odmiennych modeli 

transformacji ustrojowej i gospodarczej.   
 

W celu potwierdzenia pierwszego z przyjętych założeń, podjęto próbę 

identyfikacji cech tożsamości kulturowej oraz rekonstrukcji tradycyjnych wzorców 

architektury mieszkaniowej z obszaru Białegostoku i Grodna w okresie od II połowy 

XVIII wieku do lat 80. XX wieku. 170 W zakresie wyłonienia i sklasyfikowania 

tradycyjnych typów zabudowy mieszkaniowej posłużono się analizą dostępnych 

materiałów źródłowych, ikonografii oraz serwisu fotograficznego istniejących obiektów 

mieszczących się w kategorii architektury mieszkaniowej. 171 Nazwy kierunków i nurtów 

stylistycznych w historycznej (tradycyjnej) architekturze mieszkaniowej Białegostoku  

i Grodna wprowadzono w oparciu o nazewnictwo funkcjonujące powszechnie  

w publikacjach dotyczących historii architektury. Wprowadzoną systematykę, oprócz 

kryterium stylistycznego, uzupełniono o kryterium materiałowe. Przeprowadzone 

badania pozwoliły na: 

- wskazanie czasu występowania wyłonionych kierunków, 

- zdefiniowanie ich cech charakterystycznych, 

                                                   
170 Czyli od momentu uzyskania praw miejskich przez Białystok, aż do lat bezpośrednio poprzedzających okres będący 

głównym tematem badań. 
171 W celu zgromadzenia niezbędnych materiałów źródłowych i ikonografii przeprowadzono kwerendy historyczne w 

Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, Archiwum Państwowym w Białymstoku, Państwowym Muzeum Historii Religii w 
Grodnie, Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi w Grodnie oraz Bibliotece Narodowej w Mińsku. 
Zrealizowano też pięć wyjazdów studialnych do Grodna w celu wykonania serwisu fotograficznego.  
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- wskazanie cech dominujących w obrębie poszczególnych kierunków, 

- określenie przybliżonego udziału procentowego poszczególnych kierunków  

w grupie realizacji z badanego okresu. 

 

Analiza przeprowadzona w oparciu o kryterium stylistyczne potwierdziła 

przypuszczenie, że nurty stylistyczne występujące w architekturze mieszkaniowej 

badanego okresu zbieżne były dla obydwu miast i były odzwierciedleniem szerszych 

tendencji charakterystycznych dla ówczesnej architektury europejskiej.  

Dalsza analiza porównawcza, pozwoliła na wskazanie zbieżnych typów 

zabudowy na terenie obydwu ośrodków miejskich. W oparciu o kryterium użytego 

materiału budowlanego były to: (wiek XVIII) domy drewniane wywodzące się z chaty 

wiejskiej, domy drewniane sytuowane szczytowo ze ścianą frontową murowaną, domy 

z muru pruskiego, (wiek XIX, I poł. wieku XX) drewniana zabudowa o charakterze 

reprezentacyjnym i willowym, domy murowane licowane cegłą dwuwątkową w kolorze 

żółtym i czerwonym oraz znane z okresu poprzedniego domy drewniane i domy 

drewniane z murowaną ścianą szczytową. 

Dało to podstawę do stwierdzenia, że o specyfice historycznej zabudowy 

mieszkaniowej Białegostoku i Grodna tylko w niewielkiej mierze decydowały 

następujące po sobie prądy stylistyczne. Elementami charakterystycznymi dla obydwu 

miast były natomiast: 

- heterogeniczność architektury, 

- drobnoziarnista skala zabudowy i stosunkowo swobodna kompozycja, 

skutkująca malowniczością lub wręcz przypadkowością zestawień 

przestrzennych, 

- tradycyjny materiał „uświęcony” wielowiekową tradycją stosowania (drewno), 

bądź też materiał „oswojony” i uznany za własny (cegła). 172 

 

Uzyskane wyniki badań pozwoliły odnieść się do przyjętego we wstępie 

założenia: 

Historyczne typy zabudowy mieszkaniowej Białegostoku i Grodna 

wywodzą się ze wspólnej, synkretycznej tradycji kulturowego pogranicza. 

                                                   
172 Jak wykazały przeprowadzone analizy, tradycyjny materiał (drewno i cegła), był jednym z podstawowych wyróżników 

architektury mieszkaniowej badanego okresu, zarówno w przypadku Białegostoku, jak i Grodna. Większość 

budynków mieszkalnych niższej rangi była bowiem bezstylowa (domy drewniane), bądź też tworzyła własną 

interpretację danego stylu historycznego (domy licowane cegłą).  
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Architektura mieszkaniowa w okresie od II poł. XVIII w. do lat 60. XX w. 

w obydwu ośrodkach miejskich była tym samym pokrewna ideowo  

i stylistycznie.  

i na podstawie sformułowanych powyżej wniosków potwierdzić jego słuszność.  

 

Uwaga metodyczna: mimo, że główny temat pracy badawczej odnosi się  

do architektury wielorodzinnej, w rozdziale dotycżacym historycznych form 

zamieszkiwania na terenie Białegostoku i Grodna, analizie poddano wszystkie 

znane typy zabudowy mieszkaniowej tj. domy jednorodzinne, wille miejskie, 

kamienice mieszkalne. To tylko pozorna sprzeczność, gdyż podstawowym 

celem tej części pracy było wykazanie, że historyczna architektura 

mieszkaniowa obydwu miast formowała się pod wpływem zbliżonych 

uwarunkowań, a więc wywodzi się z tej samej tradycji kulturowego pogranicza. 

 

 

Przeprowadzone porównanie pozwoliło wyłonić zbieżne cechy formalne 

charakterystyczne dla architektury mieszkaniowej obydwu miast. Tym samym przyjęte 

założenie o wspólnym rodowodzie architektury mieszkaniowej Białegostoku i Grodna 

zostało potwierdzone. W konsekwencji dało to podstawę do prowadzenia dalszych 

badań nad współczesną wielorodzinną architekturą mieszkaniową w kontekście 

ukazania przemian, jakie zaszły na terenie badanych ośrodków na początku okresu 

transformacji ustrojowo-gospodarczej i w latach późniejszych. Wyniki tych badań 

zaprezentowano w trzeciej części pracy. 

Ukazanie i zdefiniowanie procesów zachodzących w architekturze obydwu 

ośrodków miejskich nie byłoby pełne bez ujawnienia zewnętrznych i wewnętrznych 

uwarunkowań, które im towarzyszyły. Z uwagi na to, że głównym przedmiotem badań 

są dwa miasta – Białystok i Grodno, przyjęto, że uwarunkowania zewnętrzne były 

wynikiem procesów zachodzących na szczeblu ponadregionalnym (ogólnokrajowym), 

reprezentatywnych dla całego obszaru danego kraju. Uwarunkowania wewnętrzne 

miały natomiast charakter lokalny, a zasięg ich oddziaływania ograniczał się do terenu 

obydwu badanych miast. 

W podrozdziale 8.1. przedstawiono uwarunkowania polityczno-prawne, 

ekonomiczne i społeczno-kulturowe towarzyszące transformacji ustrojowo-

gospodarczej w Polsce i na Białorusi na przełomie lat 80. i 90. Ich porównanie pozwala 

na sformułowanie następujących wniosków ogólnych: 
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uwarunkowania polityczno-prawne 
• W polityce zewnętrznej prowadzonej przez rządy Polki i Białorusi zaznaczyły 

się odmienne kierunki ciążenia. Polska skłaniała się ku modelowi 

zachodniemu opartemu na liberalizacji życia politycznego i gospodarczego, 

gdy tymczasem Białoruś pozostała przy modelu interwencjonistycznym  

z zaznaczeniem silnej roli państwa odziedziczonym po Związku Radzieckim.  

• W polityce wewnętrznej Polska weszła na drogę demokracji parlamentarnej, 

gwarantującej pluralizm polityczny i swobody obywatelskie. Na Białorusi,  

po okresie kilku pierwszych lat, w trakcie których starano się wdrożyć ten sam 

model co w Polsce, wprowadzono system semiprezydencki będący 

zapowiedzią przyszłej dyktatury politycznej. 

• W zakresie regulacji prawnych dotyczących budownictwa mieszkaniowego 

polski sektor budowlany poddany został prawom wolnego rynku, podczas gdy 

na Białorusi państwo starało się sprawować kontrolę nad tą dziedziną 

gospodarki. 

 

uwarunkowania ekonomiczne 

• Reformy przeprowadzone w Polsce na początku lat 90. pozwoliły  

na modernizację stojącej na skraju zapaści gospodarki, w tym również 

sektora budowlanego. Otwarcie na inwestycje finansowane m.in. przez kapitał 

zagraniczny, dało szansę na wdrożenie nowych technologii w budownictwie  

i usprawnienie samego procesu inwestycyjnego.  

W przypadku Białorusi brak zdecydowanych reform strukturalnych, ochrona 

przemysłu krajowego i państwowych zakładów produkcyjnych poprzez 

ograniczenie napływu kapitału zachodniego, skutkowało zapóźnieniem 

technologicznym, a w konsekwencji sztucznym podtrzymywaniem technologii 

przestarzałych i nierentownych. 

• Rozwój prywatnej działalności produkcyjnej i handlowo-usługowej  

(w przypadku Białegostoku był to handel przygraniczny i powiązana z nim 

działalność produkcyjna), był przysłowiowym kołem zamachowym 

napędzającym inne dziedziny gospodarki, w tym budownictwo mieszkaniowe. 

 
uwarunkowania społeczno-kulturowe 

• Struktura społeczna Białegostoku i Grodna, oparta w dużej mierze  

na wiejskiej ludności napływowej, przy jednoczesnym braku silnych elit 

intelektualnych będących nośnikiem tradycji lokalnej, była istotnym 
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czynnikiem, który miał wpływ na obraz współczesnej architektury obydwu 

miast.  

W przypadku Białegostoku przejawem tego były specyficzne oczekiwania 

społeczne co do formy i estetycznego wyrazu nowej wielorodzinnej 

architektury mieszkaniowej, w której wzorce zapamiętane z architektury 

wiejskiej łączyły się z często błędnie interpretowanymi elementami 

architektury historycznej. 

Problemem, który pojawił się w Grodnie był brak znajomości przez 

mieszkańców miasta własnego dziedzictwa kulturowego. W najlepszym 

wypadku skutkowało to niezrozumieniem tradycji lokalnej, w najgorszym – jej 

odrzuceniem na rzecz uniwersalnej kultury Związku Radzieckiego.  

• Wspomniana w punkcie poprzednim negacja spuścizny historycznej Grodna 

w dużej mierze spowodowana była głęboką rusyfikacją nie tylko elit 

partyjnych, ale też dużej części społeczeństwa. Pomimo nieśmiałych 

przejawów budzenia się tożsamości narodowej, próby ponownego 

zdefiniowania pojęcia „architektura narodowa” opierały się na wykorzystaniu 

zarówno wzorów rosyjskich, jak i białoruskich, które często uznawane były  

za tożsame. 

 

Poznanie uwarunkowań towarzyszących procesowi transformacji pozwoliło  

na lepsze zrozumienie aspektów przemian, jakie zaszły w wielorodzinnym 

budownictwie mieszkaniowym na terenie Białegostoku i Grodna po roku 1990. 

Podzielono je na następujące grupy tematyczne: 

• układy urbanistyczne i formy przestrzenne zespołów mieszkaniowych, 

• konstrukcja i materiał 

• forma – z następującymi podgrupami: 

- skala obiektu 

- kompozycja bryły 

- forma dachu 

- układ rzutu 

- detal i mała architektura 

- materiał i kolorystyka 

- przekaz symboliczny i odwołanie do form archetypicznych 

 

W zakresie układów urbanistycznych i form przestrzennych zespołów 

mieszkaniowych wyróżniono tendencje zbieżne dla obydwu miast: 
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- dogęszczanie tkanki urbanistycznej na terenie istniejących osiedli 

mieszkaniowych – obiekty punktowe, wypełnienie narożników, dopełnienie 

kwartałów zabudowy, 

- autonomiczne zespoły mieszkaniowe w formie zamkniętych kwartałów 

zabudowy o kameralnej skali. 

 

Charakterystyczne tylko dla Białegostoku były działania polegające na: 

- dogęszczanie tkanki urbanistycznej na terenie istniejących zespołów 

zabudowy śródmiejskiej – budynki plombowe w pierzei ulicy, niewielkie 

kwartały zabudowy mieszkaniowej wypełniające wolne działki pośród 

istniejącej zabudowy. 

 

W obydwu przypadkach zauważalna była racjonalizacja w zakresie wielkości 

zamierzeń inwestycyjnych. Na skutek zmniejszenia skali realizowanych inwestycji 

zmianie uległa struktura typowego osiedla mieszkalnego, w którym jednostką 

podstawową stał się kwartał zabudowy o łatwej do zidentyfikowania przestrzeni mu 

przynależnej.  

 

Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych potwierdziła sformułowany 

wcześniej wniosek dotyczący kondycji przemysłu budowlanego obydwu państw. Duża 

liczba technologii stosowanych w białostockim budownictwie mieszkaniowym 

(zmodyfikowana wielka płyta - TF-91, „cegła żerańska”, system MURSA, technologia 

tradycyjne z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych, technologie mieszane, 

monolityczne konstrukcje żelbetowe) świadczyły o stałym rozwoju tej dziedziny 

gospodarki. W porównaniu z Białymstokiem, grodzieński sektor budowlany dysponował 

znacznie mniejszymi „arsenałem” środków. Dominującą rolę odgrywały technologie 

wielkopłytowe (КПД - крупнопанельное домостроение) przy stale rosnącym, chociaż 

wciąż niewielkim udziale technologii mieszanych i monolitycznych. Taki stan rzeczy 

wynikał z prowadzonej przez państwo polityki interwencjonizmu, która zakłada ochronę 

krajowego przemysłu, nawet za cenę zbyt wolej jego modernizacji. 

 

Kolejnym elementem poddanym analizie porównawczej była forma 

nowopowstałych budynków wielorodzinnych. Jako że jest to kategoria niezwykle 

pojemna, w jej ramach wyróżniono kilka podstawowych cech takich jak: skala obiektu, 

kompozycja bryły, forma dachu, układ rzutu, detal i mała architektura, materiał  

i kolorystyka oraz przekaz symboliczny i odwołanie do form archetypicznych. 
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Szczegółowe porównania każdej z tych cech zawarte zostały w tabelach zestawczych 

(Tab.11 - Tab. 17).  

 

Na podstawie przyjętych powyżej kryteriów opracowano ogólną 

charakterystykę typowego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego173: 

• Białystok - obiekt niski (4 kondygnacje) wykonany w technologii mieszanej,  

o złożonym układzie rzutu, a co za tym idzie - swobodnej kompozycji bryły,  

o wyrazistej kolorystyce i dużej ilości zastosowanych materiałów 

wykończeniowych i bogatym detalu architektonicznym. 

• Grodno - obiekt średnio wysoki (8 kondygnacji) lub wysoki (14 kondygnacji) 

wykonany w technologii wielkopłytowej, o prostym układzie rzutu i w miarę 

zwartej, monumentalnej bryle, stonowanej kolorystyce oraz ograniczonej ilości 

detalu i materiałów wykończeniowych.  

W dalszej części pracy podjęto próbę wyłonienia i sklasyfikowania typów 

wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w oparciu o kryterium stylu 

architektonicznego. Na podstawie dokumentacji fotograficznej wykonanej  

w Białymstoku i w trakcie wyjazdów studialnych do Grodna, do konkretnych obiektów 

przypisano styl architektoniczny. Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku tworzenia 

systematyki obiektów historycznych, nazwy kierunków i nurtów stylistycznych 

wprowadzono w oparciu o nazewnictwo funkcjonujące powszechnie w teorii 

architektury współczesnej. Wyjątkiem były realizacje niejednoznaczne pod względem 

stylistycznym. W tych przypadkach wprowadzono autorskie nazwy stylu  

(np. socmodernizm przyozdobiony). Dalsze analizy miały na celu wskazanie: 

- genezy nurtu stylistycznego, 

- okresu jego występowania, 

- szacowanego udziału ilościowego nowych budynków reprezentujących dany 

nurt stylistyczny w badanym przedziale czasowym. 

- cech charakterystycznych nurtu stylistycznego w odniesieniu  

do preferowanych układów urbanistycznych, 

- cech charakterystycznych nurtu stylistycznego w odniesieniu  

do preferowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, 

- cech charakterystycznych nurtu stylistycznego w odniesieniu do cech 

formalnych, 

- prognozy dotyczącej potencjalnych możliwości rozwoju danego nurtu. 

 

                                                   
173 Patrz: 8.2.4. Podsumowanie s.122. 
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Wyniki badań przedstawiono podrozdziale 9.5. w formie tabel. Porównano  

w nich wymienione powyżej aspekty, co dało podstawę do sformułowania 

następujących stwierdzeń: 

- we współczesnej wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej Białegostoku  

z lat 1990-2005 wyodrębniono cztery główne grupy stylistyczne, a w ich obrębie 

dodatkowo siedem podgrup; dla tego samego okresu w wielorodzinnej 

architekturze mieszkaniowej Grodna wyłoniono dwie główne grupy stylistyczne, 

a w ich obrębie dodatkowo sześć podgrup, 

- pośród wyłonionych kierunków w architekturze Białegostoku większość 

zbieżna jest z tendencjami ogólnopolskimi i ogólnoeuropejskimi174, podczas gdy 

architektura grodzieńska w przeważającej większości kontynuuje i rozwija 

wzorce już nieobecne w architekturze współczesnej, 

- oprócz jednostkowych przykładów z terenu Białegostoku, współczesne 

realizacje zarówno białostockie, jak i grodzieńskie są wtórne w stosunku  

do porównywalnych osiągnięć polskich i białoruskich, 

- pośród wyłonionych kierunków wyodrębniono jeden charakterystyczny jedynie 

dla architektury Białorusi i Grodna; jest to socmodernizm przyozdobiony,175 

- przewiduje się, że przyszłe kierunki rozwoju architektury białostockiej  

z pewnym opóźnieniem powielać będą wzorce obecne we współczesnej 

architekturze polskiej i europejskiej, podczas gdy architektura grodzieńska,  

aż do momentu przeprowadzenia rzeczywistych reform ustrojowych  

i gospodarczych na Białorusi, nastawiona będzie na zaspokojenie wymagań 

związanych raczej z ilością nowopowstających realizacji, aniżeli z ich jakością  

i przekazem formalnym. 

 

Wyniki przeprowadzonych badań zawarte we wnioskach do poszczególnych 

rozdziałów, jak również w podsumowaniu pracy pozwalają stwierdzić, że teza: 

Wielorodzinna architektura mieszkaniowa Białegostoku i Grodna ostatniej 
dekady XX i początku XXI wieku jest odzwierciedleniem dwóch odmiennych 
modeli transformacji ustrojowej i gospodarczej.  

Liberalizm polityczny, gospodarczy i kulturowy, towarzyszący procesowi 
przemian na terenie Polski, sprzyjał realizacji architektury o niejednorodnym 

                                                   
174 Wyraźnie widać, że tendencje te następowały z dosyć dużym opóźnieniem w stosunku do procesów zachodzących 
w architekturze krajów zachodnioeuropejskich. 
175 Mimo że skłonności do zdobienia „wielkiej płyty” możemy zaobserwować również na przykładzie Białegostoku, to  

w przypadku Grodna były to działania bardziej długofalowe i o zasięgu na tyle dużym (stylistyka ta dominuje po dzień 
dzisiejszy), że można je uznać za jeden z głównych wyróżników współczesnej architektury mieszkaniowej tego 
miasta.   
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wyrazie estetycznym. Nowe tendencje stylistyczne, które pojawiły się wówczas  
w białostockim budownictwie wielorodzinnym, były wypadkową wspólnych  
dla całego kraju poszukiwań „nowego stylu narodowego” z próbą odnalezienia 
indywidualnych wartości w architekturze.  

W przeciwieństwie do tendencji zaobserwowanych na terenie 
Białegostoku, obraz współczesnej wielorodzinnej architektury mieszkaniowej 
Grodna w dużej mierze wynika z narzuconego przez państwo określonego 
reżimu technologicznego, stylistycznego i ideologicznego. Model ten zakłada 
nadrzędną rolę władzy centralnej we wszystkich dziedzinach polityki, gospodarki 
i życia społecznego.  
znalazła swoje odzwierciedlenie w rozwinięciu dysertacji i została potwierdzona. 

 

10.2. Proponowane kierunki przyszłych badań 

 
Analiza porównawcza kierunków rozwoju współczesnej wielorodzinnej 

architektury mieszkaniowej Białegostoku i Grodna, wskazuje na wiele rozbieżności, 

zarówno pod względem technologicznym, jak też stylistycznym i estetycznym, których 

pierwsze symptomy pojawiły się jeszcze w latach 70. XX w., a apogeum nastąpiło  

z początkiem okresu transformacji polityczno-gospodarczej. Należy zauważyć,  

że przemiany w sektorze budownictwa mieszkaniowego badanych ośrodków miejskich, 

zachodziły pod wpływem licznych zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań 

politycznych, prawnych, gospodarczych i społeczno-kulturowych. Dalsze 

monitorowanie występujących tendencji pozwoli lepiej poznać wzajemne zależności, 

jakie powstają na styku architektury i wymienionych wyżej przejawów życia. 

Szczególnie istotnym wydaje się zrozumienie wpływu, jaki wywierają rozmaite 

ideologie polityczne na obraz architektury współczesnej. Historia uczy nas bowiem,  

że architektura jest doskonałym barometrem nastrojów politycznych i m.in. na jej 

podstawie można zawczasu przewidzieć możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń. 

Oczywistym przykładem jest tu architektura okresu stalinizmu, czy architektura 

faszystowska, ale też współczesna architektura grodzieńska wykazuje widoczne 

przejawy nie tylko proradzieckich resentymentów, ale też tendencji totalitarnych.  

Kolejnym ważnym zadaniem, które należy podjąć w przyszłych badaniach, jest 

ukazanie i próba oceny wartości dóbr architektury powstałych na obszarze kulturowego 

i politycznego pogranicza. Zdefiniowanie owych wartości umożliwi lepsze zrozumienie 

roli, jaką powinna spełniać architektura w kontekście jednoczącej się Europy.  

Czy powinna być to architektura rozwijająca się sposób autonomiczny, ostrożna  

w przejmowaniu wzorców obcych, czy raczej otwarta na wpływy z zewnątrz?  
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Czy Europa powinna stać się związkiem krajów narodowych, czy raczej jednym, 

wielkim „pograniczem”, gdzie wzajemnie przenikają się wartości i idee, a obok siebie 

żyją rozmaite nacje? Pytania te na razie pozostają bez jednoznacznej odpowiedzi… 

Z celów doraźnych należy wspomnieć o potrzebie uznania wagi szeroko 

rozumianego dziedzictwa kulturowego w procesie projektowym, który może opierać się 

na równoległym wykorzystaniu elementów tradycji i historii oraz elementów nowych, 

współczesnych. Wydaje się, że jest to jeden ze sposobów na zaznaczenie 

oryginalności architektury białostockiej na tle kraju i szerzej – architektury polskiej  

na tle Europy. 

 
10.3. Wnioski końcowe 

 

Wnioski pośrednie będące podsumowaniem poszczególnych części pracy  

oraz potwierdzenie założeń zawartych w tezie pracy, pozwalają na sformułowanie 

następujących wniosków końcowych: 

 

• Architektura okresu transformacji ustrojowo-gospodarczej w Polsce  
i na Białorusi, była nośnikiem znaków narracji, sygnałów i symboli 
komunikujących ważne w tamtym momencie dziejowym treści społeczno-
kulturowe. Zauważalna polaryzacja kierunków rozwoju architektury, jakiej 
doświadczyliśmy na przykładzie Białegostoku i Grodna, każe zrewidować 
pogląd o współczesnym polsko-białoruskim pograniczu jako przestrzeni 
spotkania. Granica dzieląca obydwa państwa stała się szczelną barierą, 
która nie dopuszcza do wzajemnego przenikania się idei wpływających  
na obraz architektury współczesnej. W chwili obecnej wzorce 
architektoniczne płyną do obydwu miast z przeciwnych kierunków:  
do Białegostoku z zachodu, do Grodna – ze wschodu.] 

 
• Najnowsze realizacje z zakresu wielorodzinnej architektury mieszkaniowej 

Białegostoku i Grodna to modelowe przykłady krańcowo odmiennego 
podejścia do roli, jaką ma pełnić architektura w świecie współczesnym. 
Pierwsze z nich zakłada nadrzędną rolę odbioru społecznego 
nowopowstających realizacji oraz całkowite otwarcie na idee płynące  
z zewnątrz. Drugi reprezentuje typ architektury nastawionej na realizację 
potrzeb ilościowych i jednocześnie „nieufnej” wobec tego co „obce”. 
Żaden z nich nie sprawdził się. Obydwa miasta potrzebują w chwili 
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obecnej spokojnej ewolucji a nie rewolucji. Jej kierunki omówiono  
w punktach następnych. 

 
• Monoideowa architektura socmoderistyczna, która przez ćwierć wieku 

dominowała w przestrzeni białostockich osiedli mieszkaniowych, 
ukształtowała poczucie estetyki dwóch pokoleń mieszkańców miasta. 
Odreagowywanie „kompleksu wielkiej płyty” było więc procesem 
gwałtownym i na tyle spontanicznym, że zgodnie z „efektem wahadła” 
doprowadziło do powstania architektury quasi-tradycyjnej, nadmiernie 
eksponującej indywidualność poszczególnych realizacji. Białostockiej 
architekturze mieszkaniowej, przynajmniej przez kilka następnych lat, nie 
są potrzebne obiekty nowatorskie, lecz powrót do subtelnej równowagi, 
właściwej dla danego miejsca i czasu, pomiędzy tradycją lokalną,  
a importowanymi nowymi ideami. Pozwoli to wykształcić pozytywny obraz 
przestrzeni mieszkalnej, na którego tle z pewnością będą mogły wyrosnąć 
dzieła wybitne. 
 

• Paradoksalnie, ograniczenia gospodarczo-technologiczne i silna presja 
natury ideologicznej, uchroniły grodzieńską architekturę mieszkaniową 
przed „chorobą wieku dziecięcego”, czyli zachłyśnięciem się 
możliwościami, jakie dają nowe technologie i nowe materiały.  
W perspektywie dalszego jej rozwoju nieodzowne jest jednak 
urozmaicenie rozwiązań projektowych. Wydaje się jednak, że nastąpi ono 
dopiero wraz z wdrożeniem w życie rzeczywistych reform gospodarczych 
i zmianą klimatu politycznego.  

 
• Przywołane przykłady współczesnej białostockiej i grodzieńskiej 

architektury mieszkaniowej inspirowanej tradycją, dobitnie świadczą jak 
wiele może być interpretacji tego pojęcia. Nie jest to tylko zbiór faktów 
historycznych zastanych. Tradycja, która zawiera w sobie elementy 
przekazu i związków z przeszłością, reprezentuje również elementy zmian 
koniecznych. Do projektantów należy teraz wybór, co z owej tradycji 
przejmą dla siebie, a co odrzucą. Jeśli rekonstruują oni przeszłość  
w oparciu o wymogi kulturowe, estetyczne i technologiczne 
charakterystyczne dla czasów obecnych, możemy mówić o architekturze 
inspirowanej tradycją, ale patrzącej w przyszłość. W innym wypadku jest 
to jedynie mniej lub bardziej udana adaptacja form historycznych. 
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Białystok 

 
 
I. Miasto rezydencjonalne rodu Branickich 1692 – 1796 (1802)r. 
 
I.I. Prawa miejskie 
 
Przez długi okres za datę, która rozpoczynała okres „miejskości” Białegostoku uważano 1 lutego 1749 r., kiedy to król 
August III wystawił przywilej miejski. Ostatnie badania każą jednak zweryfikować te sądy. A. Cz. Dobroński w swojej 
książce „Białystok – historia miasta” pisze, że „W brańskiej księdze grodzkiej proboszcz białostocki Jan Michał 
Głowiński umieścił zapis: <Rok 1692. Miasto Białystok. Za przywilejami na wolność do lat pewnych danych, rok 
pierwszy teraz się buduje>. I dalej: „Na początku 2001 r. Zbigniew Romaniuk odnalazł przywilej dla Żydów białostockich 
(szkoła, szpital, cmentarz) Stefana M. Branickiego z 11 lipca 1692 r., zawierający zwrot: „w zakładanym mieście”.  
Więc jednak miasto w 1692 roku! […] Miastem nazwany został Białystok w przywileju króla Augusta II z 1723 r.,  
a o urzędzie białostockim informuje wpis do księgi miejskiej z 1728 r.” Dobroński stawia dalej hipotezę, iż miasto nie 
miało pełnych praw magdeburskich, a jedynie ograniczony zestaw praw nadany przez właściciela,  
lecz bez potwierdzenia królewskiego. 176 
 
I.II. Rozbudowa miasta w I poł. XVIII w. 
 
Już w 1691 r. Stefan M. Branicki rozpoczął przebudowę dawnego dworu obronnego. Prace budowlane zlecił znanemu 
już wówczas architektowi pochodzenia holenderskiego – Tylmanowi z Gameren. Najważniejszą decyzją projektową 
podjętą przez Tylmana była niewątpliwie zmiana fasady ogrodowej na frontową. Dało to możliwość utworzenia 
obszernego dziedzińca reprezentacyjnego od strony bramy wjazdowej, a z drugiej strony stworzenie założenia 
ogrodowego, które kompozycyjnie i funkcjonalnie miało łączyć się ze Zwierzyńcem. Ta reorganizacja przestrzenna 
założenia pałacowo-ogrodowego, wywarła wpływ na układ komunikacyjny samego miasta, wzmacniając rolę rynku jako 
węzła drogowego.  
Dzieło Stefana M. Branickiego kontynuował jego syn, Jan Klemens. Pierwsze prace rozpoczął już w roku 1726, mając  
w planie generalną regulację miasta. Na prawym brzegu rzeki Białej powstało tzw. Nowe Miasto, zaplanowane  
w oparciu o prostokątną siatkę ulic. Łączyło się ono z dworem reprezentacyjną ulicą Zamkową (obecnie Pałacowa),  
a rolę głównych arterii komunikacyjnych odgrywały w nim ulice Bojarska i Nowe Miasto (obecnie Warszawska). 
Wówczas też podjęto prace na obrzeżach południowych rynku, a około 1745 r. zaczęto wznosić ratusz.  
Po pożarze w 1753 roku przebudowa była kontynuowana według nowego planu architektonicznego, opartego  
na wzorach francuskich i saskich. Wśród mieszkańców krążyła wręcz pogłoska, że hetman Branicki nakazał przerwanie 
akcji gaszenia, sam zaś zasiadł do opracowywania nowych planów dla Białegostoku. 
 
I.III. Barokowa kompozycja urbanistyczna 
 

  
 

Mapa 1. „Plan du chateau et de la ville de Białystok avec ses environs” z ok. 1750r. 
 

                                                   
176 Dobroński  A. – Białystok – Historia miasta, Zarząd Miasta Białegostoku, Białystok 2001 
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Z tego lub nieco wcześniejszego okresu (ok. 1750 r.) pochodzi „Planu pałacu i miasta Białystok wraz z okolicami” („Plan 
du chateau et de la ville de Białystok avec ses environs”) – najstarszy zapis kartograficzny układu przestrzennego 
miasta. Pewne fragmenty zabudowy przedstawione są schematycznie, co sugeruje propozycję przyszłych rozwiązań, 
zaś inne odzwierciedlają rzeczywisty, nierównomierny rozwój tkanki miejskiej. Plan wyraźnie ukazuje wielowątkowość 
struktury urbanistycznej opierającej się na trzech głównych osiach wybiegających promieniście ze skrzyżowania ulic 
Zamkowej (Pałacowej) i Nowe Miasto (Warszawskiej). 
Głównym elementem struktury była oś założenia pałacowo-ogrodowego. Biegła ona z niewielkiego placu  
na skrzyżowaniu wspomnianych ulic, dalej przez bramę wjazdową Gryf, dziedziniec wstępny i paradny, pałac i dalej 
przez założenie ogrodowe. Elementem dominującym był tu niewątpliwie pałac. Dzieło przebudowy rozpoczęte  
pod koniec XVII w. przez Tylmana z Gameren kontynuowali później Jan Zygmunt Deybel, Jakub Fontana, Jan Henryk 
Klemm, Józef Sękowski i Ricaud de Tirregaille. Swą ostateczną formę rezydencja rodu Branickich uzyskała mniej więcej 
pod koniec I poł. XVIII w. To wtedy korpus podwyższony został do 3 kondygnacji, a skrzydła boczne do dwóch. Między 
korpusem głównym a oficynami bocznymi stanęły kolumny jońskie odsłaniające po prawej stronie widok na staw 
ogrodowy i kościół. Przepychowi formy zewnętrznej dorównywał wystrój wnętrza rezydencji i piękno otaczającego 
ogrodu barokowego. Nie bez powodu zespół pałacowo-ogrodowy nazywany był „Wersalem Północy”. 
Drugim elementem założenia była oś miasta. Jej najważniejszy fragment stanowił podłużny, zwężający się w kierunku 
południowo-wschodnim rynek, będący jednocześnie punktem przecięcia ważnych traktów komunikacyjnych – drogi  
na Choroszcz (obecnie ul. Lipowa), na Suraż (ul. Suraska) oraz traktu wasilkowskiego (obecnie ul. Sienkiewicza), który 
dalej prowadził do Grodna. Handlowy charakter placu podkreślał górujący nad otoczeniem budynek ratusza (będący 
również obiektem o charakterze handlowym) oraz zabudowa trzech jego pierzei (czwarta, otwarta, znajdująca się  
na przewężeniu, przechodziła w ulicę wiodącą do pałacu). W sumie wokół ratusza znajdowały się 34 domy mieszkalne - 
11 w pierzei północnej, 6 w zachodniej i 17 w południowej. W większości były to obiekty drewniane ze ścianą frontową 
murowaną, co miało zapewnić estetyczny wygląd, jak również chronić przed rozprzestrzenianiem się ognia. Cztery 
narożne budynki - tzw. „wjezdne”, były całkowicie murowane. 177 
Wokół ścisłego śródmieścia, rozciągały się zespoły parterowej, drewnianej zabudowy jednorodzinnej. Układy 
urbanistyczne oparte były na nieregularnej, powstającej spontanicznie i bezplanowo siatce ulic. Po części stanowiły one 
ślad traktów historycznych, adaptując drogi wjazdowe i wyjazdowe z miasta, a po części były to drogi polne i wiejskie 
istniejące już we wchłanianych przez Białystok osadach. 
Trzecią, a jednocześnie najdłuższą oś wyznaczała środkowa promenada Wielkiego Zwierzyńca Jeleni. Jej długość 
wynosi 3000 m, zaś osi głównej (pałacowo-ogrodowej) - 2500m. Wielkość założenia jest więc porównywalna  
z podobnymi w Rydzynie (2700 m), czy Łańcucie – 2600 m) i można ją zaliczyć do największych w kraju. 
Pomimo upływu ponad dwustu lat i stopniowego odchodzenia od XVIII-wiecznych rozwiązań urbanistycznych, założenie 
z czasów Jana Klemensa Branickiego nadal dominuje w strukturze przestrzennej miasta. Odnosi się to zarówno  
do wielkości podporządkowanych mu obszarów, jak i prymatu głównych założeń.178  
 
I.IV. Miasto i jego mieszkańcy w latach 70-tych XVIII w. na podstawie Inwentarza dóbr Jana Klemensa 
Branickiego z 1771/72 r. 
 
W roku 1771 zmarł właściciel i jednocześnie największy dobroczyńca miasta – hetman Jan Klemens Branicki.  
Dla Białegostoku oznaczało to koniec pewnej epoki, chociaż dobra białostockie jeszcze przez ponad 30 lat były 
zarządzane przez wdowę po hetmanie – Izabellę Branicką z Potockich.  
Z tego właśnie roku pochodzi inwentarz dóbr Jana Klemensa Branickiego - niezwykle cenny dokument źródłowy,  
który dostarcza nam danych pozwalających w miarę wiernie naszkicować obraz miasta i jego mieszkańców z tego 
okresu.  
Na początku lat 70-tych XVIII w. Białystok liczył ok. 3500 mieszkańców. Większość z nich znajdowała zatrudnienie  
w rzemiośle, pracując na potrzeby sąsiadującego dworu. Ogółem w tamtym okresie istniało 105 zakładów 
rzemieślniczych. Oprócz rzemiosła rozwijał się też handel o znaczeniu lokalnym, kontrolowany głównie przez ludność 
pochodzenia Żydowskiego.179  
Inwentarz wylicza 189 domów mieszkalnych należących do chrześcijan, 168 domów żydowskich oraz 51 skarbowych, 
czyli będących własnością hetmana Branickiego, a przeznaczonych dla jego urzędników. Z istniejących w tym czasie 
około 40 ulic, 13 nie miało nazwy, 6 nazywało się Zatylnymi (znajdowały się one w dzielnicy żydowskiej), a ulice  
o największej randze wskazywały na przebieg istotnych szlaków komunikacyjnych (Choroska, Suraska), bądź też 
mieszczących się tam zakładów (Browarna) lub ważnych obiektów (Zamkowa). Obszarem o największej gęstości 
zaludnienia był rzecz jasna Rynek z przylegającymi do niego ulicami.  
Samo miasto nie miało wówczas (jak zresztą nigdy przedtem) charakteru obronnego. Jego granice wytyczał drewniany 
parkan z murowanymi słupami zabezpieczony prawdopodobnie umocnieniami ziemnymi. Wjazdu do miasta  
z przecinających je najważniejszych szlaków strzegło jednak sześć bram miejskich: na ulicy Choroskiej (ulica Lipowa; 
mniej więcej na wysokości miejsca, w którym obecnie stoi cerkiew św. Mikołaja), Suraskiej, Wasilkowskiej (obecnie ulica 
Sienkiewicza), Bojarskiej (w miejscu gdzie ulica Warszawska łączy się z ulicą Sienkiewicza), Zamkowej (tam 
znajdowała się Brama Pieczurska) oraz na zakończeniu obecnej ulicy Warszawskiej (Brama Warszawska). 180 Bramy 
nie miały rzecz jasna charakteru obronnego, a jedynie dawały pewne poczucie bezpieczeństwa i co ważniejsze 
pozwalały do pewnego stopnia kontrolować ruch wjazdowy i wyjazdowy z miasta.  
 

                                                   
177  Sztachelska-Kokoczka A.  – „Kwadrat Rynku” jako centrum handlowe Białegstoku w XVIII w., Białostocczyzna nr 3/90 
178 Turecki A.– Białostockie założenie urbanistyczne w XVIII w., Architekt nr 5/2003, s. 35 
179 Najlepiej świadczy o tym fakt, że tylko 3 z 34 domów położonych przy Rynku należały do katolików. 
180 Sztachelska-Kokoczka A. – Bramy miejskie Białegostoku w XVIII w., Białostocczyzna nr 2/91 
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II. Okres rządów pruskich 1796 – 1807 r. i rosyjskich 1807 – 1914 r.  
 
II.I. Upadek państwowości polskiej a status polityczno-administracyjny Białegostoku  
 
26 stycznia 1796 r. zakończył się ponad stuletni181 okres historii Białegostoku jako miasta rezydencjonalnego. W dniu 
tym rządy w mieście przejęły władze Pruskie, ustanawiając je równocześnie centralnym ośrodkiem departamentu 
białostockiego Nowych Prus Wschodnich (Neu Ost-Preussen). Znalazły w nim siedzibę wszystkie władze tj. kamera 
wojenno-ekonomiczna, regencje, urząd radcy krajowego, inkwizytoriat, sąd powiatowy, urząd celny i podatkowy, 
deputacja izby sanitarno-medycznej i komisja hipoteczna.182 Co prawda jeszcze do 1802 r. Białystok był oficjalnie 
własnością Izabelli Branickiej, jednak jej wpływ na to co działo się w mieście był znikomy. 
Awans Białegostoku na stolicę departamentu stwarzał nowe perspektywy rozwoju. W okresie tym wzrosła liczba 
ludności, powiększył się rynek zbytu na towary i zapotrzebowanie na usługi. Sytuacji tej nie zmienił nawet fakt, iż w roku 
1807, na mocy traktatu tylżyckiego, miasto po raz kolejny zmieniło swą przynależność państwową. Od tego czasu 
Białystok miał być stolicą obwodu białostockiego wchodzącego w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Ten stan rzeczy trwał 
aż do roku 1842, kiedy to obwód białostocki został zlikwidowany i na prawie 80 lat włączony do guberni grodzieńskiej. 
 
II.II. Nowe czynniki miastotwórcze 
 
Rok 1831 to kolejna ważna data w dziejach miasta. Wprowadzone wówczas restrykcyjne cła na granicy między 
Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim, sprawiły, że niektórzy fabrykanci z centralnych ziem polskich postanowili 
przenieść swoje zakłady właśnie do Białegostoku i okolicznych miejscowości. W większości były to zakłady 
włókiennicze, które bazowały na surowcu miejscowym.183 Co prawda zjawisko koncentracji przemysłu i handlu towarami 
włókienniczymi nie osiągnęło tu poziomu takiego jak chociażby w Łodzi, niemniej jednak w tym okresie odegrało ono 
rolę najistotniejszego czynnika miastotwórczego. 
Okres między rokiem 1831 a połową lat 60-tych można nazwać okresem przejściowym, okresem przekształcania się 
funkcji miastotwórczych Białegostoku. Z jednej strony Białystok stracił niektóre funkcje administracyjne, gdyż po roku 
1842 stał się tylko siedzibą powiatu, z drugiej jednak strony zyskał funkcje produkcyjne, rozszerzył zasięg swych funkcji 
oświatowych184, a także stał się jednym z ważniejszych ośrodków garnizonowych na tym terenie185. Miasto utrzymało 
ponad to swe funkcje handlowe; było ośrodkiem zarówno handlu lokalnego (cotygodniowy targ) jak i o szerszym 
zasięgu (jarmark dwa razy do roku).  
Momentem zwrotnym w rozwoju funkcjonalnym miasta była budowa linii kolejowej Warszawa – Petersburg (1862),  
a później również linii brzesko-grajewskiej (1873), łączącej Odessę i Kijów z Królestwem i dalej z Królewcem oraz linii 
Białystok – Wołkowysk – Baranowicze (1886), skąd istniało połączenie kolejowe z Moskwą przez Mińsk i Smoleńsk. 
Usprawniały one transport surowców, paliwa i wyrobów gotowych, umożliwiły masowe przerzuty, a tym samym 
oddziaływały na koszty produkcji.  
Sytuacja Białegostoku w coraz większym stopniu uzależniona była od liczby i kondycji finansowej zakładów 
przemysłowych (głównie przemysłu włókienniczego). O ile w roku 1860 w mieście istniało zaledwie 15 takich zakładów, 
to w ciągu 20 następnych lat ich ilość trzykrotnie się powiększyła. Białystok stał się „młodszym bratem Łodzi”, 
największym centrum przemysłowym w granicach guberni litewskich i białoruskich.186 To wtedy powstało określenie 
„Manczester Północy”, które, może nieco na wyrost187, ale świadczyło o randze miasta.  
 
II.III. Obraz miasta  
 
Wraz z nastaniem nowej władzy stopniowo zaczął zmieniać się wygląd miasta. Okres panowania Prusaków był na tyle 
krótki, że w znaczący sposób nie wpłynął na oblicze Białegostoku, chociaż wprowadzone nowe, racjonalne przepisy 
sanitarne i przeciwpożarowe z pewnością były dla miasta korzystne. Na zlecenie władz pruskich, chcących nabyć 
Białystok na rezydencję królewską, powstał też plan miasta sporządzony przez G. Beckera (1799 r.).  
Po roku 1807, kiedy to tereny te, na mocy traktatu w Tylży, przypadły Cesarstwu Rosyjskiemu, miastu zaczęło 
przybywać mieszkańców. Wiązało się to nie tylko ze wzrostem gęstości zabudowy w samym centrum, lecz również 
stopniowym zacieraniem się granic Białegostoku. Rygorystyczne przepisy budowlane, obowiązujące za czasów 
hetmana Branickiego, a później respektowane też przez władze pruskie, nie były już w zasadzie stosowane. W efekcie 
w Zwierzyńcu pojawiły się wkrótce najpierw grunty orne, a później również i budynki mieszkalne. Coraz gorsze warunki 
sanitarne, przy jednoczesnej słabej kontroli urzędniczej, panowały w niezwykle gęsto zabudowanej dzielnicy 
żydowskiej. W latach 1799 – 1835 liczba domów murowanych wzrosła trzykrotnie, z tym że w każdym z domów 
mieszkało przeciętnie już nie 7, lecz 15 osób. W roku 1835 Białystok liczył 611 domów, w tym 67 murowanych, w 1845 
r. 708 domów, z czego około 150 murowanych, a w 1857 r. 780 domów, wśród nich 174 murowanych. Powiększanie się 

                                                   
181 Jeśli za datę uzyskania praw miejskich przez Białystok, przyjmiemy rok 1692, a nie 1749. 
182 Kusiński  A.– Przemiany funkcjonalne Białegostoku w przeszłości,  
183 Według raportu policmajstra białostockiego w 1835 r. w powiecie białostockim znajdowało się 8 zakładów włókienniczych,  

z czego w samym Białymstoku – 4. A. Manteuffel – Białostocki przemysł włókienniczy, Warszawa 1834, w W. Kusiński – 
Przemiany funkcjonalne Białegostoku w przeszłości 

184 Od 1802 r. istniało w Białymstoku gimnazjum, do którego uczęszczał 200 uczniów, w większości okoliczna młodzież 
szlachecka. W 1872 r. zmieniono je na tzw. szkołę realną. W tym miejscu należy też wspomnieć o Instytucie dla Panien 
Szlacheckich (od 1842 r.), w którym uczyło się początkowo 100, a później około 150 dziewcząt.  

185 Co prawda już za czasów Jana Klemensa Branickiego istniał w mieście garnizon wojskowy, jednak po jego śmierci jego 
znaczenie i liczebność zaczęły spadać. Dopiero na przełomie lat 30- i 40-tych XIX w. ponownie zaczął on odgrywać poważną 
rolę. Również jako czynnik miastotwórczy.  

186 Dobroński  A.– Białystok – Historia miasta, Zarząd Miasta Białegostoku, Białystok 2001 
187 W roku 1914 wartość produkcji włókienniczej fabryk białostockich równała się zaledwie 8% wartości produkcji włókienniczej 

Łodzi. Nie umniejsza to jednak faktu, że w tej części Cesarstwa Rosyjskiego Białystok przewyższał inne miasta z fabrykami 
włókienniczymi.  
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liczby domów spowodowane było nie tylko aktywnym rozwojem ruchu budowlanego, lecz również z procesem 
wchłaniania przedmieść. Na południu do miasta zostały przyłączone Piaski, część Bojar i wsi Białostoczek.  
Wedle opisów z początków lat 60-tych XIX w., Białystok otaczały zagajniki i gaje, nad którymi górowały kominy fabryk. 
Jeden z głównych traktów wjazdowych do miasta wiódł szosą warszawską. Dalej przechodziła ona w ulicę Lipową, 
obsadzoną szeregiem lip i obudowaną niewielkimi, częściowo murowanymi, częściowo drewnianymi domkami.  
Nad centralną częścią miasta niepodzielnie panował budynek ratusza, w którym wówczas mieściły się sklepy.188  
Za równie szeroką i równie piękną co Lipowa, uznawano ulicę Wasilkowską (obecnie Sienkiewicza), a niewątpliwie 
„najlepszą i najpiękniejszą ulicą miasta”, z „budynkami w najnowszym stylu” 189 była obecna ulica Warszawska.  
Przy północnym ogrodzeniu pałacu pozostały już tylko niewielkie fragmenty wysychającego stawu, które zamierzano 
zmienić na bulwar (obecnie fragment ulicy Legionowej). Natomiast po stronie przeciwnej, na lewo od Bramy Gryf, istniał 
staw obsadzony topolami (w tym miejscu znajduje się obecnie Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki i plac przed nim).  
 

 
 
 

Mapa 2. Tzw. „Plan Beckera” z 1799r. 
 
 
III. Miasto wojewódzkie w II Rzeczypospolitej 1919 - 1939 r. 
 
III.I. Status administracyjny i funkcje Białegostoku w okresie międzywojennym 
 
Wraz z odzyskaniem niepodległości i restytucją państwa Polskiego, zmienił się status administracyjny miasta. Zgodnie  
z uchwałą sejmową, która ukazała się drukiem 2 sierpnia 1919 r., utworzone zostało województwo białostockie  
ze stolicą właśnie w Białymstoku. W końcu 1920 r. w jego skład wszedł dodatkowo m.in. powiat grodzieński. 
Nowopowstałe województwo liczyło 32 441 km2, czyli ponad 3,5-krotnie więcej, aniżeli dawny okręg białostocki  
z czasów carskich.  
Zmiany polityczne miały też wpływ na samo miasto. W dniu 10 maja 1919 r. powstał tzw. „Wielki Białystok”, w którego 
skład weszły liczne przylegające do niego wsie i osady. Powierzchnia miasta wzrosła do około 42 km2, a co za tym idzie 
zwiększyła się też liczba ludności.  
Awans do rangi miasta wojewódzkiego, a w konsekwencji umieszczenie w Białymstoku instytucji administracyjnych 
wyższego niż poprzednio rzędu, wpłynęło na zwiększenie jego atrakcyjności. Podstawowe funkcje, które Białystok pełnił 
jeszcze za czasów zaborów, nie uległy w zasadzie poważniejszym zmianom. Miasto wciąż było ważnym węzłem 
kolejowym o znaczeniu międzynarodowym, chociaż w okresie międzywojennym jego rola nieco zmalała.190 Pomimo 
silnego powiązania z rynkiem zbytu na wschodzie, a więc pewnego uzależnienia od panującej tam koniunktury, wartość 
produkcji przemysłu włókienniczego dawała mu trzecią lokatę (po Łodzi i Bielsku) pośród włókienniczych okręgów 
przemysłowych w II Rzeczypospolitej.191 

                                                   
188 W owym okresie było ich około 110. 
189 Chłopicki E.: Notatki z rokoczasowych podróży po kraju, Warszawa 1863, w A.Dobroński – Białystok – Historia miasta, 

Zarząd Miasta Białegostoku, Białystok 2001 
190 Spadek znaczenia Białegostoku jako węzła kolejowego wiązał się głównie ze zmianami geograficzno-politycznymi, jakie 

zaszły w Europie po I wojnie światowej (m.in. przesunięcie granicy w kierunku wschodnim). 
191 Majecki H.: Białystok w okresie II Rzeczypospolitej  
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W okresie międzywojennym poważnie wzrosło natomiast znaczenie szkolnictwa. Chodzi tu przede wszystkim  
o szkolnictwo średnie, które w dużym stopniu pełniło rolę miastotwórczą. Przed II wojną światową w Białymstoku było  
8 gimnazjów, 3 szkoły rzemieślniczo-przemysłowe, 2 szkoły muzyczne oraz Seminarium Nauczycielskie.192  
 
 

 
  

Mapa 3. Plan centralnej części Białegostoku z roku 1937. 
 
 
III.II. Wygląd miasta 
 
W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości Białystok prezentował się mało „efektownie”. Wiele budynków, nawet 
tych w centrum miasta, nosiło na sobie ślady po niedawno zakończonej wojnie i pobycie w mieście oddziałów 
wojskowych. Stan nawierzchni ulic i chodników był wręcz katastrofalny, a warunki sanitarno-epidemiologiczne 
zatrważające. Jeśli „spojrzeć z wieży ratuszowej na ulice miasta – wiecznie gwarne i ruchliwe, wzrok zgubi się na ich 
wężowych splotach. Próżno by szukać wylotu krętych ulic tworzących cudaczny labirynt. A nad całem mrowiem domów, 
niemal bliźniaczo podobnych do siebie, przekrapianych przez kominy fabryczne, dominują wyniośle dwie świątynie  
w stylu gotyckim: kościół katolicki i zbór ewangelicki”.193 
Obszary typowo wiejskie, włączone w granice miasta po I wojnie światowej, jeszcze bardziej podkreślały ten 
specyficzny charakter. Budulcem, który wciąż „obowiązywał” w tych partiach Białegostoku, było drewno, a forma 
powstających mieszkalnych domów w zasadzie nie ulegała większym zmianom od XIX w. Zapewne z tego względu 
Białystok określano mianem „wielkiej wsi” - według planu z 1937 roku aż 70% powierzchni miasta zajmowała niska 
zabudowa o wybitnie ruralistycznych cechach.  
 
III.III. Nowe obiekty 
 
Pomimo bezspornej dominacji obiektów neostylowych, do architektury Białegostoku okresu międzywojennego coraz 
śmielej przenikały nowe prądy stylistyczne. Po secesji, która w krajobrazie ulic pojawiła się już na początku XX w.,  
do miasta zawitał modernizm.  
Najważniejszym dziełem tego okresu i tego stylu był kościół p.w. Św. Rocha194, który stanął na wzgórzu zamykającym 
perspektywę ulicy Lipowej. Co prawda nie był to obiekt czysty stylowo (modernistyczna dyspozycja samej bryły 
wzbogacona została o detal w formie struktury kryształu), lecz może dzięki temu (jak też ze względu na swą jakość 
artystyczną i oryginalność formy), jest on po dziś dzień uznawany za najciekawsze dzieło architektury współczesnej  
w Białymstoku.195 Z innych interesujących realizacji w stylu modernistycznym warto wymienić gmachy Izby Skarbowej 
oraz Sądu Okręgowego (obydwa przy ulicy Mickiewicza) oraz Dom Ludowy im. Marszałka J. Piłsudskiego (obecnie 
Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki). Mniej znane, chociaż ze względu na temat pracy równie interesujące, wydają się 
być obiekty mieszkaniowe wzniesione w tym stylu: kamienica mieszkalna przy ulicy Ogrodowej 2, willa przy ul. Złotej 6, 
czy wille przy ulicy Akademickiej.  
Równie ciekawym, bo nowym zjawiskiem w krajobrazie Białegostoku, była kolonia mieszkaniowa dla urzędników 
państwowych przy ulicy Świętojańskiej. Architektura zespołu, choć zróżnicowana, utrzymana była w stylu  
tzw. rodzimego historyzmu i stylu dworkowego.196 Ten sposób projektowania największą popularność zdobył tuż  
po wojnie w latach 20-tych. Złożyło się na to kilka czynników. Po odzyskaniu niepodległości Polacy starali się na nowo 
odnaleźć swoją tożsamość, czego przejawem w architekturze był właśnie styl dworkowy. Była to kolejna próba 
stworzenia tzw. stylu narodowego, tym bliższa gustom społecznym, że dwór szlachecki, szczególnie w czasach 

                                                   
192 Goławski M.: Szkolnictwo powszechne... [w] Kusiński W.: Przemiany funkcjonalne Białegostoku w przeszłości, 
193 Białystok Ilustrowany... Autor mylnie przypisał kościołowi farnemu i zborowi ewangelickiemu ten sam styl architektoniczny. 

Pierwszy z nich rzeczywiście był świątynią neogotycką, lecz drugi powstał w stylu neoromańskim. 
194 Autorem był architekt Oskar Sosnowski. Budowę rozpoczęto w 1927 r., a ukończono dopiero po II wojnie światowej.  
195 Niektórzy historycy sztuki i architekci twierdzą, że ze względu na oryginalność formy jest to obiekt dorównujący klasą 

Pałacowi Branickich.  
196 Dolistowska M.: Zespół budynków rządowych w Białymstoku. Projekty (1925-1928) a realizacja. Białostocczyzna 3/94 



Janusz Grycel 
Współczesna architektura mieszkaniowa polsko-białoruskiego pogranicza 

Na przykładzie Białegostoku i Grodna 
208 

 
zaborów, zawsze kojarzył się z polskością. Powstanie tego typu obiektów właśnie w Białymstoku miało szczególną 
wymowę, gdyż miasto w okresie zaborów leżało w granicach cesarskiej Rosji.197 
 
IV. Okres PRL 1944 – 1989 r.  
 
IV.I. Zniszczenia wojenne 
 
 W okresie II wojny światowej Białystok był okupowany najpierw przez wojska sowieckie, a następnie,  
po napaści Niemiec na ZSRR, przez armię hitlerowską. Rosjanie ponownie wrócili do miasta w dniu 27 lipca 1944 r., 
kiedy to 3 Armia 2 Frontu Białoruskiego wyzwoliła Białystok. Zanim jednak oddziały sowieckie wkroczyły do miasta, 
Niemcy zdążyli dopełnić dzieła zniszczenia. Wedle powojennych statystyk ponad trzy czwarte budynków 
przemysłowych, jedna trzecia budynków mieszkalnych i ponad 43% obiektów użyteczności publicznej legło w gruzach. 
Samo tylko centrum zostało zniszczone w 80%. „Od kościoła Farnego do kościoła św. Rocha pomiędzy stosami 
rozbitych i wypalonych murów. Teren dzisiejszego Rynku Kościuszki, znajdującego się w centrum miasta, stanowiło 
zwalisko gruzów i sterczących kominów.”198 
  
IV.II. Odbudowa 
 
 Proces odbudowy miasta, który rozpoczął się niemal zaraz po odzyskaniu niepodległości, ukształtował jego 
obraz na kilka następnych dziesięcioleci, a jednocześnie przyniósł znaczące, co nie oznacza, że zawsze korzystne, 
zmiany w układzie przestrzennym. Plan perspektywiczny rozwoju Białegostoku, stworzony w 1948 r. przewidywał,  
że miasto stanie się 150-tysięcznym ośrodkiem z zabudową najwyżej czterokondygnacyjną. Postanowiono poszerzyć 
ulicę Stalina (Lipową) i rozpocząć modernizację innych ważnych ciągów komunikacyjnych: przedłużyć ulicę 
Sienkiewicza do ulicy Dzierżyńskiego (obecnie Legionowa), przeciągnąć ją do ulicy Marchlewskiego (Pałacowa),  
a na osi pałacu stworzyć rondo. Szczególnie te dwie ostatnie zmiany doprowadziły do coraz bardziej zauważalnego 
odcięcia założenia pałacowo-parkowego od centrum miasta. Rozwój komunikacji kołowej w latach następnych miał ten 
proces swoistej „separacji” jeszcze bardziej pogłębić.  
Kolejnym dość radykalnym pociągnięciem było przeprowadzenie trasy szybkiego ruchu przez teren byłego żydowskiego 
getta. Aleja 1-go Maja, bo taką nadano jej nazwę, miała usprawnić połączenie centrum miasta z dworcem kolejowym,  
a jednocześnie odciążyć reprezentacyjną ulicę Lipową. Rozwiązanie to, uwzględniające skądinąd przyszłe potrzeby 
miasta, w sposób dość brutalny ingerowało w historyczny układ ulic fragmentu śródmieścia. Po dziś dzień istnieją drogi, 
które kończą się tuż za pierzeja obudowującą Aleję 1-go Maja (obecnie Piłsudskiego), po to, aby odnaleźć się gdzieś po 
drugiej jej stronie.  
Równie kontrowersyjnym rozwiązaniem było utworzenie parku miejskiego na terenie starego żydowskiego cmentarza 
pomiędzy ulicami Suraską a Kalinowskiego. W okresie późniejszym wzniesiono tu też budynek Teatru Lalek i amfiteatr, 
zmieniając miejsce pamięci o zmarłych, ale też fragment świadectwa wielonarodowej kultury Białegostoku, w miejsce 
rozrywki i odpoczynku. Była dzielnica żydowska nie miała zresztą szczęścia do ówczesnych władz. Na terenie,  
który zajmowała przed wojną, po roku 1948 wzniesiono socrealistyczne budynki Domu Partii,199 gmachów sądowych, 
prokuratury i związków zawodowych oraz pierwsze powojenne osiedla mieszkaniowe. Z kilkuwiekowej historii pobytu  
na tych terenach wyznawców wiary mojżeszowej ocalały więc tylko nieliczne ślady. 200 
W roku 1953, w ramach nowych założeń rozwoju Białegostoku, w granice miasta włączono w całości lub w części 
osiedla wiejskie: Starosielce, Bacieczki, Dojlidy, Fasty, Zawady, Klepacze, Krupniki, Korycin (koło Marczuka) i Ignatki. 
Niektóre z nich niemal z dnia na dzień stały się miejscem intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego  
i wkrótce radykalnie zmieniły swój wygląd. W śródmieściu natomiast wznoszono gmachy urzędów związanych  
z administracją wojewódzką i miejską, uruchomiono pierwszy dom towarowy, a w 1952 swoje podwoje otwarło kino 
„Pokój”.  
Wciąż najbardziej palącym problemem była jednak zła sytuacja mieszkaniowa, gdyż już w roku 1956 Białystok osiągnął 
swój przedwojenny stan zaludnienia. W związku z tym, a raczej: „dzięki temu”, władze nie zdecydowały się  
na wyburzenie starej, mieszkaniowej zabudowy drewnianej, której duże skupiska wciąż znajdowały się w ścisłym 
śródmieściu w okolicach ulicy Młynowej oraz na Bojarach. Reliktowe jej fragmenty przetrwały więc po dziś dzień, będąc 
świadectwem tradycyjnego sposobu budowania domów drewnianych, tak charakterystycznego dla Białegostoku z XIX  
i początków XX wieku.  
 
IV.III. Okres od II poł. lat 60. do końca lat 80. 
 
Kolejny plan perspektywiczny dla Białegostoku datowany jest na rok 1964. Uznano w nim, że miasto w swych 
ówczesnych granicach może pomieścić ponad 300 tys. mieszkańców, a jednocześnie w etapach jego dalszego rozwoju 
przyjęto układ hierarchiczny: 54 osiedli, 15 dzielnic z własnymi ośrodkami usługowymi, centrum, a ponad to 
wyznaczono tereny pod zabudowę przemysłową. 201 
W budownictwie mieszkaniowym pojawiła się nowa technologia – „wielka płyta”, która na następne 20 lat miała 
zdominować krajobraz osiedli mieszkaniowych. Na początku wykorzystano ją przy wznoszeniu osiedli „Centrum”  

                                                   
197 Głównym terenem „ekspansji” stylu dworkowego były Kresy Wschodnie, gdzie wedle  tego wzorca budowano obiekty  

dla urzędników państwowych oraz Korpusu Ochrony Pogranicza. Była to akcja przemyślana i zakrojona na szeroką skalę, 
mająca za zadanie ugruntowanie polskości na tych terenach.  

198 Zofia Kielanowska w Dobroński A: Białystok – Historia miasta, Zarząd Miasta Białegostoku, Białystok 2001 
199 Obecnie siedziba Wydziału Filologicznego i Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. 
200 W miejscu, w którym przed II wojną światową znajdowała się tzw. Wielka Synagoga, obecnie zlokalizowany jest niewielki 

skwer. Centralną jego część stanowi pogięta, stalowa konstrukcja kopuły synagogi, która jako jedyna ocalała z budynku 
podpalonego przez Niemców. Jest to forma pomnika - świadka tamtych czasów i tamtych wydarzeń. Na początku lat 90-tych 
zrekonstruowano również obiekt dawnego domu modlitwy przy ulicy Pięknej. Obecnie mieści się tam… siedziba firmy 
budowlanej.  

201 Dobroński A. -  Białystok – Historia miasta, Zarząd Miasta Białegostoku, Białystok 2001 
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i „Piasta”, stosując jednak przy tym niezwykle sztywne zarówno układy urbanistyczne, jak i formy samych budynków. 
Dopiero później, pod koniec lat 70-tych, a szczególnie w latach 80-tych, nowopowstające osiedla starano się 
dopasować do rzeźby terenu i wkomponować w zróżnicowany krajobraz.  
U stóp nowych, wysokich budynków, które wówczas zdawały się być ucieleśnieniem dobrobytu i luksusu, wciąż można 
było spotkać jakby przycupnięte niewielkie drewniane domki i chatki, sklecone na prędce i byle jak chlewiki i gołębniki. 
O Białymstoku pisano wówczas, że „wielkie miasto […] na wsi i wsią stoi”.202 W stwierdzeniu tym, może nieco 
krzywdzącym, lecz równocześnie pełnym jakiegoś ciepła i „pochylenia się” nad tą przaśną, lokalną tradycją, było jednak 
sporo racji. Może nawet bardziej niż w architekturze, tak trafnie określony stan rzeczy, objawiał się w strukturze 
społecznej mieszkańców miasta. Białystok w wyniku działań wojennych oprócz znacznej części substancji 
architektonicznej, stracił przede wszystkim wielu ze swoich mieszkańców, którzy w głównej mierze tworzyli 
niepowtarzalny klimat. Należy pamiętać, że przed rokiem 1939 Polacy stanowili zaledwie 47% spośród obywateli 
miasta. Dalsze 43% byli to Żydzi, a ok. 10% - Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie i Niemcy. Po wojnie proporcje te uległy 
znacznej zmianie na rzecz niemal całkowitej dominacji ludności narodowości polskiej. Była to jednak ludność 
napływowa (przede wszystkim repatrianci ze wschodu), głównie pochodzenia wiejskiego, która zjeżdżała do miasta  
w poszukiwaniu nowego miejsca na ziemi i lepszego jutra. W Białymstoku ostał się jedynie znikomy procent dawnej, 
przedwojennej inteligencji, która w ośrodkach tego typu zawsze jest nośnikiem tradycji lokalnej i swoistym „zaczynem”, 
dzięki któremu kształtuje się oblicze miasta. Co więcej Białystok odcięty został granicą państwową od Grodna i Wilna – 
ośrodków, pod patronatem których i przy których w przeszłości wyrastał. Brak tej bezpośredniej, namacalnej więzi 
wpłynął na stopniowe zacieranie się wspólnej, jakże pięknej tradycji widocznej nie tylko w architekturze, ale też  
w sposobie życia i przejawach działalności kulturalnej.  
 
V. Okres III Rzeczypospolitej – lata 1989 - 2005 
 
Rok 1989 stanowi wyraźną cezurę czasową zarówno w historii Polski, jak i samego Białegostoku. Chociaż zmiany 
polityczne i społeczno-gospodarcze, jakie zaszły wówczas w kraju, nie od razu znalazły swoje przełożenie na tempo  
i skalę rozwoju przestrzennego miasta, to datę tą można traktować jako początek nowej epoki w rozwoju Białegostoku.  
Boom gospodarczy, związany głównie z rozwojem przygranicznej wymiany handlowej, sprawił, że pomimo 
ogólnokrajowego kryzysu w sektorze budowlanym, Białystok rozwijał się niezwykle dynamicznie. Na początku lat 90. 
rozrosły się istniejące osiedla mieszkaniowe (Nowe Miasto, Zielone Wzgórza, Słoneczny Stok), powstały też nowe 
(Nowe Miasto II, Bacieczki). Liberalne, rynkowe podejście państwa do spraw związanych z mieszkalnictwem sprawiło, 
że na rynku mieszkaniowym, oprócz dominujących dotychczas spółdzielni, pojawili się prywatni deweloperzy,  
co w konsekwencji zaowocowało stosunkowo bogatą i zróżnicowaną ofertą. To zadziwiające tempo rozwoju wyraźnie 
zaczęło spadać w II połowie lat 90. Dopiero kilka ostatnich lat przyniosło kolejną hossę na rynku budowlanym. 
W okresie 15 omawianych lat, oprócz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zrealizowano ważne obiekty sakralne 
(kościoły pw. Zmartwychwstania Pańskiego,   pw. Św. Ducha, pw. NMP Matki kościoła), związane ze szkolnictwem 
wyższym (Wydział Elektryczny PB, zespół budynków Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania) oraz budynki biurowe 
(siedziba TP S.A.).  
Okres ten został szerzej omówiony w rozdziale trzecim dysertacji. 
 

                                                   
202 Dobroński A. -  Białystok – Historia miasta, Zarząd Miasta Białegostoku, Białystok 2001 
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Grodno 
 
 
I. Grodno jako ważny ośrodek życia politycznego i społeczno-gospodarczego Wielkiego Księstwa Litewskiego 
1444 – 1569 r. 
 
I.I. Prawa miejskie 
 
Mimo że Grodno od 1391 r. miało już niepełne prawa magdeburskie, to dopiero Kazimierz Jagiellończyk (od 1440 wielki 
książę Litwy, a od 1445 również król polski), nadał miastu samorząd (pełne prawa magdeburskie). Odtąd Grodno 
posiadało magistrat, herb miasta (przedstawiający jelenia św. Huberta biegnącego w lewo, z krzyżem między rogami)  
i chorągiew miejską. Mieszczanie zostali natomiast wyjęci spod sądów starościńskich i urzędników wielkoksiążęcych,  
a kupcy zamiejscowi mogli handlować w mieście jedynie hurtowo. Wedle obowiązującego wówczas prawa, rok 1444 był 
więc początkiem „prawdziwej miejskości” Grodna. 203 
 

 
Rys. 6. Centrum Grodna w XIV-XV w. 

 
 
I.II. Nowe obiekty architektoniczne w końcu XV i na początku XVI w. 
 
W roku 1494 syn Kazimierza Jagiellończyka, Aleksander, dał przywilej oo Bernardynom na wybudowanie kościoła, 
przeznaczając plac, na którym znajdował się dawny dwór wielkoksiążęcy. W dwa lata później potwierdził też prawo 
magdeburskie dla miasta, zezwalając jednocześnie na budowę młyna na Niemnie, urządzenie trzech karczm, łaźni, 
kamienicy celem umieszczenia w niej wagi miejskiej i woskowni oraz wybudowanie ratusza. 204 
W pierwszych latach XVI w. ekonomia grodzieńska (czyli dobra wielkoksiążęce) zostały oddane żonie Aleksandra, 
królowej Helenie. Najprawdopodobniej za jej to sprawą została wzniesiona cerkiewka obrządku wschodniego  
pod wezwaniem Przeczystej Bogarodzicy, jak też cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego (Woskriesieńska).  
 
I.III. Obraz przestrzenny miasta w połowie XVI w. 
 
W roku 1558 z polecenia króla Zygmunta Augusta Sebastian Dybowski, „sprawca” starostwa grodzieńskiego” i Ławryn 
Wojna, dworzanin królewski, przystąpili do sporządzania opisu ekonomii grodzieńskie. Opis samego miasta  
tzw. „Regestr pomiary włók” sporządzony został w latach 1560-1561. 205 Na podstawie tego, jak i innych materiałów 
źródłowych – m.in. sztychu autorstwa Zündta, datowanego na rok 1568 oraz pochodzących z późniejszego okresu map, 
możemy pokusić się o odtworzenie obrazu przestrzennego miasta w połowie XVI w. 
Istotną zmianą wydaje się być fakt, iż centrum Grodna przesunęło się w rejony położone na wschód od Starego Zamku 
(pierwotnie dwa place handlowe leżały u stóp Zamku – jeden u zbiegu Horodniczanki i Niemna, a drugi między 
Zamkiem Wyższym a Niższym). Owo centrum wyznaczał plac w kształcie zbliżonym do kwadratu, położony  
na przecięciu się ważnych traktów komunikacyjnych. Układ przestrzenny rynku powstał już wcześniej, bo na przełomie 
wieku XIV i XV (pierwsze wzmianki na temat rynku pochodzą jeszcze z dekretu Witolda z 1389 r.), jednak dopiero  
w wieku XVI uzyskał on rangę handlowo-rzemieślniczego centrum miasta. Z rynku wychodziło 8 ulic: po dwie  
z narożników północnego- i południowego-zachodniego, po jednej z narożnika północno- i południowo-wschodniego  
i po jednej ze środka pierzei zachodniej i wschodniej. Znamiennym jest fakt, iż główny szlak handlowy Warszawa – 
Wilno, który przebiegał właśnie przez Grodno, nie przechodził przez środek, lecz przy zachodniej pierzei rynku. 
Podobne rozplanowanie ulic, które umożliwiało tranzyt przewożonych towarów bez zakłócania normalnego 
funkcjonowania placu targowego, charakterystyczna było dla rozwiązań komunikacyjnych stosowanych  
w średniowiecznych grodach Europy Zachodniej.  
Grodzieński rynek łączył się ze Starym Zamkiem ulicą Zamkową, która łukiem wychodziła ze środka jego zachodniej 
pierzei. To również element charakterystyczny dla układu przestrzennego wielu miast, gdzie centrum handlowe 
powiązane było z centrum sprawowania władzy; w tym przypadku z zamkiem książęcym. Pozostałe, mniej ważne ulice 
tworzyły nieregularną sieć, wydzielając kwartały zabudowy o różnej wielkości.  

                                                   
203 Por. Jodkowski J. – Grodno, Nakładem księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie, Wilno 1923, s. 5. 
204 Ibidem. 
205 Ibidem. 
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Dzięki „Regestrowi pomiary włók” wiemy, że ówczesne miasto składało się z 35 ulic i placów, przy których wznosiły się 
543 domy (na prawym brzegu Niemna) i 173 w części drugiej, zwanej wówczas Zaniemniem. 206Dalej czytamy,  
że w centralnej części rynku stał ratusz, zbudowany prawdopodobnie po roku 1494, kiedy to Aleksander Jagiellończyk 
potwierdził prawa magdeburskie dla miasta. Wiemy, że miał on wieżę zegarową, która była głównym akcentem 
wertykalnym w sylwecie tej części miasta. W pierzejach rynku znajdowały się ponad to obiekty sakralne: kościół farny 
ufundowany przez Witolda (przebudowany w 1551 r.) oraz murowana cerkiew parafialna, jak też budynki świeckie: 
jedna karczma i domy bogatych kupców, służące jednocześnie za sklepy. 
Sebastian Dybowski i Ławryn Wojna opisują jeszcze jeden, dużo mniejszy plac targowy tzw. rynek Niemiecki, położony 
w części północnej Grodna. Prawdopodobnie do jego powstania przyczyniła się ludność pochodzenia niemieckiego, 
która osiedliła się w Grodnie pod koniec XIV w. 207 
 

 
 

Rys. 7. Centrum Grodna w XVI w. 
 

 
II. Grodno jako jeden z centralnych ośrodków życia politycznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1569 – 
1795 r. 

II.I. Unia Lubelska 

Ukoronowaniem dążeń zjednoczeniowych Polski i Litwy był akt unii uchwalony 1569 w Lublinie (unia lubelska)  
przez sejmy obydwu państw. Na mocy tejże unii Korona i Litwa stanowiły odtąd Rzeczpospolitą Obojga Narodów,  
ze wspólnie obieranym królem, wspólnym sejmem i wspólną polityką zagraniczną. W odróżnieniu od poprzednich unii 
personalnych unia lubelska była unią realną. Korona i Litwa zachowały odrębne urzędy centralne, oddzielny skarb, 
oddzielne armie, a także oddzielne urzędy ziemskie i sądy oparte na odrębnych statutach. Wspólne były: monarcha 
(król), sejm i polityka zagraniczna.  
 
II.II. Rozwój miasta w ramach nowego organizmu państwowego - Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
 
Połączenie się Polski i Litwy w jeden organizm państwowy nie osłabiło politycznego znaczenia Grodna. Wprost 
przeciwnie. Król Stefan Batory wielce upodobał sobie miasto, czyniąc je w roku 1576 swoją główną rezydencją i bazą 
wypadową, z której poprowadził trzy wyprawy wojenne na Wielkie Księstwo Moskiewskie: w roku 1579 na Połock,  
a następnie na Wielkie Łuki (1580) i Psków (1581). Rozpoczął też przebudowę Górnego Zamku (prowadził ją 
pochodzący z Parmy włoski architekt Scoto) i ufundował kolegium jezuickie przy Rynku. 208 

                                                   
206 Ibidem.  
207 Ibidem.  
208 Por. Kaczorowski B. – Grodno: Historia i zabytki, Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf”, Warszawa 1991, s.6. 
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Od roku 1579, aż do momentu śmierci króla w 1586 r., było więc Grodno faktyczną stolicą Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów. Tutaj odbywały się Rady Senatu, tutaj król przyjmował zagranicznych posłów. Następni władcy, Zygmunt III 
Waza i jego syn, Władysław IV, otaczali miasto życzliwą opieką, jednak nie przebywali tu tak chętnie, jak ich 
poprzednik. Mimo to okres ten przyniósł fundację kilku klasztorów i kościołów (jezuici, bernardyni, franciszkanie, 
bernardynki, brygidki, dominikanie) oraz unickiego monastyru żeńskiego (bazylianki).209 
Długi okres pokoju skończył się za panowania ostatniego Wazy – Jana Kazimierza. Grodno, jak i cała Rzeczpospolita, 
w wyniku długotrwałych wojen, naprzemian z wojskami moskiewskimi i szwedzkimi, doświadczyły olbrzymich zniszczeń. 
Miasto legło dosłownie w ruinie. W latach 60-tych XVII w. podjęto dzieło odbudowy, czemu sprzyjały częste wizyty króla, 
a uchwalona w roku 1673 konstytucja sejmowa, która wyznaczyła Grodno na miejsce co trzeciego sejmu walnego 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tylko potwierdził wysoką rangę miasta jako jednego z głównych ośrodków życia 
politycznego w kraju. 
Fakt ten spowodował, że w Grodnie, niczym grzyby po deszczu zaczęły wyrastać pałace magnatów i bogatej szlachty. 
W II poł. XVII wieku powstały m.in. rezydencje Radziwiłłów (przy Rynku), Sapiehów (przy ulicy Jezierskiej), Puchalskich 
(na ulicy Dziemianowskiej) i Ogińskich (nad brzegiem Niemna). 210 Tendencja ta nasiliła się jeszcze bardziej w wieku 
XVIII, skutkiem czego za panowania drugiego z Sasów, Augusta III, w Rynku pozostały tylko dwa domy mieszczańskie. 
Pozostałe place, także w licznych jurydykach, zajęły okazałe rezydencje. W owym czasie więcej pałaców magnackich 
istniało jedynie w Warszawie, a Grodno urosło do rangi faktycznej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego.  
Za panowania ostatniego z władców Rzeczypospolitej – Stanisława Augusta, rola miasta wciąż rosła. Do grodu nad 
Niemnem przeniesiono obrady Trybunału Skarbowego, a następnie kadencji ruskiej Trybunału Litewskiego. Tu też 
dopełnił się ostatni akt dziejów Rzeczypospolitej: najpierw w 1793 roku Katarzyna II poleciła zwołać w mieście sejm, 
który miał ratyfikować II rozbiór Polski, a w dwa lata później 25 listopada 1795 roku Stanisław August złożył w Grodnie 
swój podpis pod rezygnacją z tronu.  
 

 
 
 

Rys. 8. Centrum Grodna na przełomie XVII i XVIII w. 
 
II.III. Obraz przestrzenny miasta w II połowie XVIII w. 
 
W roku 1753 Grodno nawiedziły dwa wielkie pożary. Po pierwszym z nich powstał plan miasta autorstwa Johana 
Georga Mösnera z legendą, w której odnotowane zostały budynki, które ucierpiały w jego trakcie. Druga, późniejsza  
(21 września) legenda do tego samego planu wylicza to, co w mieście zostało spalone w drugim pożarze. Istnieje 
jeszcze trzeci tekst (datowany na 24 października), który wskazuje zabudowę ocalałą po obu kataklizmach. Ten dosyć 
szczegółowy materiał źródłowy jest jednym z pierwszych tak kompletnych dokumentów ilustrujących układ przestrzenny 
miasta. Co prawda istnieją wcześniejsze plany – pierwszy datowany prawdopodobnie na przełom XVII i XVIII w., a drugi 
z I poł. XVIII w., jednak stopień ich uszczegółowienia jest na tyle skromny, że nie dostarcza zbyt wielu danych na temat 
charakteru samej zabudowy. 
Plan Mösnera wyraźnie pokazywał, że w XVIII w. (proces ten zaczął się oczywiście dużo wcześniej) miasto rozwijało się 
wokół rynku z centralnie usytuowanym ratuszem. Sam plac był stosunkowo obszernym czworobokiem zbliżonym  
w swoich proporcjach do kwadratu. W pierzejach północnej, południowej i wschodniej mieściły się rozległe jurydyki, 
zarówno klasztorne, jak i świeckie. Jedynie południowa część pierzei zachodniej (w tym miejscu znajduje się obecnie 
dom kultury) miała zwartą zabudowę domów mieszczańskich. Równoleżnikowo, niemal w połowie rynku ciągnęła się 

                                                                                                                                                     
 
209 Ibidem, s. 7. 
210 Ibidem, s. 10. 
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czytelna droga z zachodu na wschód. Od rynku biegła już krzywizną na zachód w stronę zamku, podczas gdy jej 
wschodnia część wychodziła gościńcem daleko poza miasto. W ogólnej sieci ulic wydawała się być ona główną arterią 
miasta. Fakt ten potwierdza dodatkowo duża gęstość występującej tam zabudowy.  
Równie intensywną, choć dużo bardziej chaotyczną zabudowę można było spotkać w dzielnicy, która leżała  
za kościołem parafialnym, na północny wschód od rynku. Była to żydowska partia miasta o zdecydowanie najmniej 
zdyscyplinowanym układzie przestrzennym, ściśle wypełniona skupionymi wokół synagogi drewnianymi domkami. 
Pozostała sieć ulic oddalonych od rynku była już mniej regularna, a ich obudowa wydawała się być bardziej różnorodna. 
Działki były tam szersze i słabiej zagospodarowane. 211 
Rozwój grodu nad Niemnem, jaki nastąpił w II poł. XVIII wieku, najpełniej obrazuje plan z 1795 r. Odnajdujemy już  
na nim rejon miasta zwany Horodnicą, który w wyniku działalności podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhausa, 
urósł do rangi drugiego centrum. W jego skład wchodziło 85 budynków różnego przeznaczenia: pałace Tyzenhausa, 
administratora i wiceadministratora, teatr, szkoły muzyczna i medyczna, karczmy, zajazdy, ujeżdżalnia ze stajniami, 
domy mieszkalne, jak również wytwórnie sukna, bielizny, pasów, muślinów, wyrobów jedwabnych, kapeluszy, koronek 
oraz fabryki broni, powozów i kart do gry. Układ przestrzenny tej części miasta składał się z osobnych, regularnie 
zaplanowanych grup zabudowy, podporządkowanych jednej myśli urbanistycznej. Możemy tu wyróżnić część 
administracyjno-gospodarczą, która przylegała do placu przed pałacem Tyzenhausa, część oświatowo-naukową  
ze szkołą medyczną i ogrodem botanicznym oraz część przemysłową skupioną wokół zamkniętego placu. Wszystkie  
te trzy grupy zabudowy położone były wzdłuż ulicy Rozkosz (obecnie Orzeszkowej), która łączyła Horodnicę  
z historycznym centrum miasta.  
 
III. Grodno w granicach Cesarstwa Rosyjskiego 1795 – 1915 r.  
 
III.I. Grodno stolicą guberni grodzieńskiej 
 
W grudniu 1795 r. Grodno znalazło się w obrębie guberni słonimskiej Cesarstwa Rosyjskiego, a następnie guberni 
litewskiej (1797-1801). W roku 1801 utworzono odrębną gubernię grodzieńską, która miała istnieć przez następne  
120 lat. U progu tej długiej epoki miasto liczyło około 5 tysięcy mieszkańców, żyjących w 1100 domach, z czego tylko 
10% stanowiły budynki murowane. 212 
 

                   
 
Mapa 4 Plan centralnej części Grodna z roku 1795.                        Rys. 9. Centralna część miasta na przełomie             

XVIII i XIX w. 
 

                                                   
211 Por. Szymański S. – Urbanistyczno-architektoniczne formowanie się Grodna w okresie od XIV do XVIII wieku, Rocznik 
Białostocki, tom IX 1968-69, PWN, Warszawa 1969, s. 246. 
212 Por. Kaczorowski B. – Grodno: Historia i zabytki, Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf”, Warszawa 1991, s.14. 
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III.II. Rozwój przestrzenny miasta w XIX i I poł. XX w. 
 
Zestawiając plan miasta z 1795 i 1811 roku, widzimy, że zaczęły pojawiać się nowe, murowane obiekty. Na ulicy 
Rozkosz (obecnie Orzeszkowej) powstała rezydencja wicegubernatora Maksimowicza, na Placu Paradnym (obecnie 
Plac Radziecki), czyli historycznym Rynku, odbudowano gmach ratusza ze sklepami. Przebudowano też kościół Farny, 
zmieniając jednocześnie jego funkcję na cerkiew, nadając jej wezwanie św. Zofii. W porównaniu z rokiem 1795, granice 
miasta nie uległy w zasadzie żadnym zmianom. Ten sam wniosek można wysnuć na podstawie analizy planu z roku 
1823. Z tego okresu pochodzi m.in. dom przy ul. Zamkowej nr 16 oraz przebudowa cerkwi pod wezwaniem Ducha 
Świętego na ulicy Dominikańskiej (obecnie Radziecka). 213 
Pewne ożywienie nastąpiło w latach 50-tych, kiedy to powstał szpital okręgowy przy ulicy Rozkosz (obecnie budynek 
poczty przy ulicy Orzeszkowej), budynek Izby Kontroli (przy tej samej ulicy), koszary wojskowe oraz cały kompleks 
obiektów Towarzystwa Dobroczynności (nad brzegiem rzeki Horodniczanki, pomiędzy obecnymi ulicami Lenina  
i Telegraficzną). 214 
Rozwój miasta nasilił się jeszcze bardziej po roku 1862, kiedy to przez Grodno przeprowadzono linię kolei żelaznej 
wiodącą z Warszawy przez Białystok, aż do Petersburga. Obszar Horodnicy, wówczas już określany mianem „Nowy 
Świat”, przekształcił się w olbrzymie przedmieście. We wschodniej części miasta, za linią kolei, wyrosła nowa dzielnica 
miasta, tzw. Przedmieście Zaniemeńskie.  
Plan z 1880 r. obrazuje wielkie zmiany, jakie zaszły w układzie przestrzennym miasta. Powstanie kolei żelaznej i rozwój 
przemysłu odcisnęły swoje piętno na dalszym rozwoju Grodna. Nowym kręgosłupem urbanistycznym Grodna stała się 
arteria komunikacyjna biegnąca przez ulicę Orzeszkowej, Radziecką, Mostową, a za rzeką wzdłuż ulicy Gornowych.  
Wokół linii kolejowej powstały liczne fabryki i zakłady przemysłowe, a w ich sąsiedztwie zaczęły szybko wyrastać grupy 
domów mieszkalnych. Miasto rozwijało się głównie w kierunku wschodnim, chociaż w końcu wieku XIX zaczęło 
przybliżać się również w stronę Niemna. Na jego brzegu wyrosły budynki przemysłowe i magazyny.  
Gwałtowny rozwój miasta znalazł swoje odbicie w architekturze powstających budynków. Klasycyzm z początków 
wieku, coraz silniej wypierany był przez style neohistoryczne, eklektyzm, a później secesję. Nowe prądy w architekturze 
nie szły jednak w parze ze spójną myślą urbanistyczną. Zabudowa Grodna z tego okresu była raczej chaotyczna  
i rozwijała się swoim własnym, przez nikogo nie kontrolowanym torem. Przykładem może tu być wielostylowa zabudowa 
Placu Paradnego (Radzieckiego), która powstała po pożarze miasta w 1885 r. Poszczególne kamienice - np. dom 
kupca Murawjewa (obecnie biblioteka miejska), były raczej swoistą manifestacją bogactwa swoich właścicieli, nie 
tworząc przy tym czytelnych zespołów urbanistycznych.  
Przykładem stylizacji historycznych w „stylu rosyjskim” z tego okresu są obiekty sakralne: cerkiew Aleksandra 
Newskiego (1873), sobór św. Zofii (fara witoldowa przebudowany w 1892 r. na cerkiew) i sobór Wojskowy (1907).  
Z obiektów przemysłowych warto wymienić fabrykę wyrobów tytoniu Szereszewskiego, położoną w centrum Grodna 
(obecnie korpus fabryki odzieżowej przy ulicy Mostowej).  
 

 
 

Rys. 10. Centrum Grodna na przełomie XIX i XX w. 
 
 
                                                   
213 Гродно – Историчный очерк, praca zbiorowa pod redakcją Корыский З. Ю., Поломыя,  Минск 1964, s. 86. 
 
214 Ibidem, s. 86,87.  
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IV. Miasto powiatowe w województwie białostockim w granicach II Rzeczypospolitej 1919 – 1939 r. 
 
Odrodzona Rzeczpospolita dopiero w kwietniu 1919 r. ustanowiła swoją władzę nad Niemnem. Co prawda Grodno  
w niedługim czasie jeszcze raz musiało przeżywać okupację, tym razem radziecką (19 lipca – 25 września 1920 r.), 
jednak po zwycięskich bitwach warszawskiej i nadniemeńskiej, Grodzieńszczyzna powróciła w granice Polski, 
wchodząc w skład nowego województwa białostockiego. Samo miasto z pewnością straciło dużo na znaczeniu 
politycznym i administracyjnym na rzecz sąsiedniego Białegostoku.  
W okresie 20-lecia międzywojennego powstało kilka fabryk i budynków administracyjnych: fabryka wyrobów tytoniowych 
na Przedmieściu Zaniemeńskim, Bank Gospodarczy i inne. Główny nacisk położono jednak na przywrócenie świetności 
zabytkom świadczącym o bogatej historii miasta. Na Starym Zamku przeprowadzono prace wykopaliskowe  
i konserwatorskie, a następnie w roku 1925 otwarto tam muzeum historyczne. 215 
Architekt Oskar Sosnowski (autor m.in. kościoła św. Rocha w Białymstoku) podjął się zadania przywrócenia farze 
witoldowej dawnego, gotyckiego charakteru (w 1896 r. władze rosyjskie poleciły przekształcenie jej w cerkiew). 
Historycy (szczególnie radzieccy) są jednak zdania, że powstała w ten sposób budowla przypominała raczej gotyckie 
kościoły z terenów Niemiec i z pewnością nie była w duchu innych świątyń grodzieńskich. 216 
W latach 20-tych i 30-tych rozwijało się głównie budownictwo mieszkaniowe. Największe grupy nowych domów 
mieszkalnych znajdowały się w północnej części miasta za rzeką Horodniczanką. Były to przede wszystkim 
wolnostojące domy jednorodzinne, usytuowane wśród zieleni na dużych działkach. Spora część z nich zbudowana 
została w stylu modernistycznym. Przykładem może tu być dom nr 10 przy ulicy 17-go października, czy dom przy ulicy 
Ceglanej.  
W okresie międzywojennym dużą wagę przywiązywano do wyglądu samego miasta. Większość chodników  
w śródmiejskich rejonach Grodna zyskała nawierzchnię z kamiennych lub betonowych płyt, na ulicach pojawiły się 
kwietniki, a ściany domów jednorodzinnych chętnie przyozdabiano winoroślą.  
W układzie przestrzennym miasta w zasadzie nie zaszły poważniejsze zmiany. 
 
V. Stolica obwodu grodzieńskiego w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej 1939 - 1941 r., 1944 – 
1990 r.  
 
V.I. Zmiana przynależności państwowej  
 
Spokojny byt grodnianom przerwał wybuch II wojny światowej i napaść na Polskę jej dwóch wielkich sąsiadów –  
1 września 1939 r. III Rzeszy Niemieckiej i 17 września Związku Radzieckiego. Od tego momentu zaczyna się nowa 
epoka w historii miasta. Po zajęciu Grodna przez wojska sowieckie (21 września 1939r.), miasto weszło w skład 
Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, stając się jednocześnie stolicą obwodu. W niespełna dwuletnim 
okresie pomiędzy rokiem 1939 a 1941, jak podają źródła rosyjskie, miastu przybyły nowe fabryki: obuwia, maszyn  
do szycia, mebli oraz kombinaty wyrobów budowlanych i produkcji artykułów zbożowych.  
W czerwcu 1941 r., w wyniku napaści III Rzeszy na Związek Radziecki, Grodno przeszło w ręce niemieckie. Działania 
wojenne nie oszczędziły samego miasta. Zniszczeniu uległy budynki poczty, dworca kolejowego, dwóch hoteli  
oraz licznych kościołów i cerkwi.  
W lipcu 1944 r. na tereny te powróciła Armia Czerwona. Po zakończeniu działań wojennych Grodno, na mocy Traktatu 
Jałtańskiego, znalazło się ponownie w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Niemal w połowie drogi 
między Białymstokiem a Grodnem pojawiła się nowa granica państwowa, która na trwałe rozdzieliła obydwa miasta.  
Władze radzieckie wychodziły z założenia, że najkorzystniejszym rozwiązaniem dla ZSRR, zapewniającym stabilność 
jego granic zachodnich będzie wysiedlenie Polaków z Litwy, Białorusi i Ukrainy. 14 września 1944 r. zostały podpisane 
umowy między rządami BSRR i PKWN o repatriacji ludności białoruskiej z Polski i polskiej z Białorusi. W wyniku 
realizacji tej umowy w latach 1945-1947 z Białorusi wyjechało 274 163 osób. Większość opuszczających Białoruś 
stanowili Polacy, lecz wielu było także Białorusinów i Żydów. Ruch w odwrotnym kierunku był znacznie mniejszy.  
Z Polski wyjechało w tym czasie 36 388 osób białoruskiej narodowości. 217 
 
V.II. Nowy plan urbanistyczny dla miasta 
 
Już w pierwszych latach po wojnie podjęto próbę stworzenia nowego planu urbanistycznego dla Grodna. Centralną 
część miasta wyznaczał kwadrat placu Radzieckiego (stary rynek). Stracił on jednak swoją reprezentacyjną funkcję 
stając się w późniejszym okresie po prostu olbrzymim węzłem komunikacyjnym i parkingiem dla samochodów. 
Południowa pierzeja placu została zniesiona (pierwotnie mieścił się tam pałac Radziwiłłów) w celu stworzenia otwarcia 
widokowego na Niemen. W miejsce kwartałów zabudowy utworzono niewielki park miejski otoczony z dwóch stron 
przez ulice. 
 Główną arterią komunikacyjna miasta pozostała droga wiodąca przez ulicę Orzeszkowej, Radziecką, plac Radziecki, 
Mostową, a za rzeką wzdłuż ulicy Gornowych. Drugą ważną trasą miała się wkrótce stać ulica Karola Marksa biegnąca 
ze wschodu przez plac Radziecki i dalej w kierunku parku nad Niemnem na Kołoży. Założenia parkowe powstały 
również we wschodniej części Grodna, za linią kolejową i na przedmieściu Zaniemeńskim.  
  

                                                   
215 Jodkowski J. – Grodno, Nakładem księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie, Wilno 1923. 
216 Ibidem. 
217 Łatyszonek O., Mironowicz E. - Historia Białorusi. Związek Białoruski w RP, Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu  
w Białymstoku, Białystok 2002 
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V.III. Socrealizm  
 
W mieście, które w miarę szybko podnosiło się ze zniszczeń wojennych, zaczęło przybywać nowych mieszkańców.  
O ile w roku 1939 było ich 57 200, to w 1956 – 65 000, a w latach następnych odpowiednio: w 1959 – 72 900 i w 1965 – 
98 000. 218 Ten nagły przyrost wpłynął rzecz jasna na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Zespoły wielorodzinnych 
domów mieszkalnych zaczęły powstawać w różnych rejonach miasta, głównie w jego części północnej i południowej 
położonej na lewym brzegu Niemna. Do najciekawszych można zaliczyć domy przy ulicy Swierdłowa, Socjalistycznej, 
Komuny Paryskiej i Olega Koszewa. W latach 50-tych i 60-tych obowiązującym kostiumem architektonicznym był rzecz 
jasna styl socrealistyczny. Bloki mieszkalne budowano głównie według projektów typowych, w których architekci bardzo 
chętnie sięgali do historycznych wzorników. Jest to szczególnie zauważalne w obiektach powstałych w bezpośrednim 
sąsiedztwie historycznego centrum (np. przy ulicy Swierdłowa), gdzie zwraca uwagę ciężki, boniowany cokół i wysokie, 
czterospadowe dachy, kryte czerwoną dachówką.  
Prócz pozytywnych zmian służących rozwojowi samego miasta, trzeba wspomnieć o zjawiskach negatywnych, na temat 
których w opracowaniach badaczy radzieckich znajdujemy jedynie lakoniczne wzmianki. Za takie należy z pewnością 
uznać politykę świadomego niszczenia śladów wielowiekowej i wielokulturowej tradycji miasta, skierowaną szczególnie 
przeciwko obiektom kultu religijnego. Na początku lat 60-tych rozebrano zrekonstruowaną w okresie 20-lecia 
międzywojennego farę witoldową. Nie było to podyktowane ani przesłankami wynikającymi z założeń nowego planu 
urbanistycznego, ani tym bardziej złym stanem technicznym obiektu. Na tym miejscu w chwili obecnej mieści się 
niewielki skwer miejski, co dodatkowo rozbija przestrzeń urbanistyczną placu Radzieckiego. W kilka lat później podobny 
los spotkał kościół bernardynek i zabytkowy dom mieszkalny z XVIII w. położony przy ul. Zamkowej.  
 
V.IV. Lata 70. i 80. XXw. 
 
Nowy plan urbanistyczny, który powstał w roku 1973 zakładał: 
- dalszy rozwój miasta w kierunku północno- i południowo-wschodnim, 
- ochronę historycznego centrum,  
- podział nowopowstającego masowego budownictwa mieszkaniowego na tzw. rejony mieszkalne.  
W zabudowie rejonów Północno-zachodniego, Południowo-zachodniego, Nadniemeńskiego, Wschodniego i Północno-
wschodniego widoczna jest „jednolita myśl urbanistyczna, w której ważną rolę odgrywa ukształtowanie terenu, 
otaczająca zieleń, elementy małej architektury, wyraz plastyczny poszczególnych obiektów, a także w której układ 
funkcjonalny mieszkań idzie w parze z ich formą zewnętrzną i użytymi materiałami”. 219 
Jak w całym Związku Radzieckim, a zresztą również i Europie, był to okres fascynacji masowym budownictwem 
prefabrykowanym. Co jednak znamienne, grodzieńska architektura mieszkaniowa z tego okresu wydaje się mieć jakby 
bardziej ludzką twarz. To niewątpliwie zasługa poszukiwania pewnej ciągłości w architekturze, nawiązywania, nieraz 
może zbyt naiwnego, do tradycji i wzorów lokalnych. Stąd też, wśród wielkopłytowych bloków, pojawiają się 
wielorodzinne budynki mieszkalne stawiane przy użyciu materiałów tradycyjnych ze ścianami szczytowych zdobionymi 
stylizowanymi mozaikami i płaskorzeźbami, a w rozwiązaniu detali architektonicznych widać pewną pieczołowitość  
i próbę szukania języka wypowiedzi zrozumiałego dla przeciętnego odbiorcy. 
 
VI. Stolica obwodu grodzieńskiego w Republice Białoruskiej po 1990 r.  
 
27 lipca 1990 r. Rada Najwyższa niewielką większością głosów ogłosiła "Deklarację o suwerenności państwowej BSRR" 
w ramach federacji radzieckiej. Rok później, w sierpniu 1991 proklamowano niepodległość Białorusi.  
W odrodzonym państwie Białoruskim Grodno jest stolicą jednego z 6 obwodów (obłasti) zamieszkałego przez 1 173,9 
tys. osób. W samym Grodnie mieszka 316,7 tys., z czego 62,3% to Białorusini, 24,8% - Polacy, 10,1% - Rosjanie, 1,8% 
- Ukraińcy, Litwini i Tatarzy po 0,2%. Grodno to piąte pod względem wielkości miasto na Białorusi, a równocześnie 
ważny port rzeczny i ośrodek przemysłowy. 220  
Kryzys ekonomiczny, jaki dotknął Białoruś na początku lat.90., nie ominął również samego Grodna. W pierwszym 
rzędzie przejawił się poprzez zmniejszenie ilości i skali nowo realizowanych inwestycji mieszkaniowych.  
W przeciwieństwie do lat ubiegłych, projektowano niewielkie założenia urbanistyczne, czy wręcz pojedyncze obiekty. 
Większe zespoły nowej zabudowy mieszkaniowej wkraczała głównie na tereny przynależne do peryferyjnie położonych 
dużych osiedli – Wiśniowec na południu i Dziewiatówka na północy miasta. Przez cały okres lat 90. nie powstały też 
żadne znaczące obiekty użyteczności publicznej. Dopiero w okresie kilku pierwszych lat XXI w., wraz z pojawieniem się 
koniunktury na surowce energetyczne takie jak gaz, czy ropa naftowa 221, da się zauważyć efekty stopniowego wzrostu 
gospodarczego. W przypadku Grodna przejawem tych pozytywnych tendencji są chociażby zakrojone na szeroką skalę 
prace związane z przebudową i porządkowaniem historycznego śródmieścia.  
Okres ten został szerzej omówiony w rozdziale trzecim dysertacji. 
 
 

                                                   
218 Dane na podst. materiałach zgromadzonych i udostępnionych przez Ministerstwo Statystyki i Analiz Republiki Białoruskiej 
(Мистерство статистики и анализа Республики Беларусь). 
219 Гродно – Енциклопедический справочник, БСЕ, Минск 1989 
220 Na podst. www.grodno.by 
221 Białoruś jest ważnym państwem tranzytowym, przez którego terytorium przebiegają rosyjskie gazo- i ropociągi. 
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Mapa 5. Plan Grodna z 1989r. 
 

Rok Białystok Grodno 
1588 bd ok. 4000 
1798 3370 bd 
1800 4949 ok. 5000 
1816 bd 9 873 
1859 16 263 19 920 
1887 55 000 39 826 
1897 66 700 46 919 
1906 bd 41 607 
1921 76 800 34 694 
1931 91 000 49 699 
1939 107 000 57 200 
1955 97 192 65 000 
1959 120 921 72 900 
1965 139 986 98 000 
1970 168 043 132 000 
1975 195 861 168 000 
1980 224 187 202 000 
1985 250 817 247 200 
1986 255 693 255 000 
1987 259 551 263 000 
1988 263 894 272 000 
1991 273 302 284 800 
2000 285 507 305 000 
2005 291 823  

 
Tab. 29. Wzrost liczby ludności w Białymstoku i Grodnie od XVI w. po dzień dzisiejszy. 

 



 
 

 

 



 
 

 
Okres Białystok Grodno 

 Wydarzenia ogólne w historii miasta Ważne etapy rozwoju miasta 
Ważne obiekty Wydarzenia ogólne w historii miasta Ważne etapy rozwoju miasta 

Ważne obiekty 

XI w.  
 

 
XI w. - na wzgórzu oddalonym o 32 m od zbiegu 
Niemna i Horodniczanki istnieje drewniany gród 
obronny 

XII w.  

 XII w. - Grodno stolicą udzielnego księstwa 
władanego pierwotnie przez książąt ruskich, 
potem litewskich 
1128 r. - pierwsze udokumentowane wzmianki o 
grodzie (kronika ipatijewska) 
1128 – 1141 r. – Grodnem rządzi książę 
Wsiewołod Dawidowicz 
 
 

pocz. XII w. - warowna twierdza drewniana 
broniona drewniano-ziemną palisadą; u jej stóp, 
w miejscu zbiegu dwóch rzek, istniej plac – 
średniowieczne centrum handlowo-rzemieślnicze 
grodu. 
 
 
II poł. XII w. – powstają cerkwie: Preczystienska, 
Niżna, p.w. śś. Borysa i Gleba 

XIII w.  

 Lata 20-te – najazd Mongołów 
1223 r. – klęska wojsk ruskich pod Kałką; 
księstwo grodzieńskie i inne księstwa ruskie 
popadają pod panowanie Złotej Ordy 
koniec lat 40-tych – Grodno w granicach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 
 
 
 
 
1253 r. – Danił Galicki przyłącza Grodno do 
księstwa galicko-wołyńskiego 
Lata 70-te – wielki książę litewski Trojden 
odzyskuje Grodno dla Litwy 
 
 

 
 
 
 
 
 
1241 r. – Książę Erdziwiłł odbudowuje miasto po 
zniszczeniach powstałych w wyniku inwazji 
mongolskiej; powstaje nowy zamek drewniany 
broniony przez murowaną wieżę – stołp 
 
 
 
 
ok. 1280 r. – prawdopodobnie powstaje Zamek 
Górny wzniesiony przez księcia Witenesa 

XIV w. 

ok. 1360 r. – według legendy książę Gedymin 
zakłada wieś i dwór o nazwie Biały Stok 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1391 r. – niepełne prawa magdeburskie nadane 
przez księcia Witolda 
 

1306 r. – pierwsze wzmianki dotyczące Zamku 
Dolnego mającego za zadanie bronić Zamek 
Górny; zamek powstaje na wzgórzu położonym 
na południowy-wschód od Zamku Górnego 
 
 
1389 r. – edykt Witolda z zapisem zmian w 
układzie przestrzennym miasta; wspomina się w 
nim o rynku (obecnie Plac Radziecki), ulicy 
Zamkowej, która wiodła od zamku do mostu 
zamkowego, a dalej w stronę rynku, kościele 
farnym z cmentarzem, cerkwi Preczystienskiej 
oraz synagodze w dolinie rzeki Horodniczanki 
 
 
1392 r. – fundacja kościoła farnego p.w. 
Wniebowzięcia NMP, tzw. fary witoldowej i, 
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prawdopodobnie kościoła p.w. św. Mikołaja (na 
Horodnicy w miejscu pałacu biskupiego), 
zniszczony w 1655 r.  
ok. 1398 r. – książę Witold stawia na miejscu 
zamku drewnianego wielki zamek murowany – 
Zamek Górny (obecnie zwany Starym) 

XV w. 

 
poł. XV w. - prawdopodobnie własność Jakuba 
Raczki Tabutowicza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
poł. XV w. - w skład Białegostoku wchodzi 
prawdopodobnie dwór, osada ogrodników 
dworskich, drewniany kościółek pod wezwaniem 
Wniebowstąpienia Pańskiego oraz plac targowy i 
młyn. 

1413 r. – księstwo grodzieńskie jednym z 
powiatów województwa trockiego  
1444 r. – król Kazimierz Jagiellończyk nadaje 
pełne prawa miejskie wraz z samorządem i 
herbem (Jeleń Świętego Huberta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1496 r. – potwierdzenie praw magdeburskich 
przez króla Aleksandra Jagiellończyka; niektórzy 
historycy uznają tą datę za początek „miejskości” 
Grodna  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1494 r. – Aleksander Jagiellończyk nadaje oo 
Bernardynom przywilej na wybudowanie kościoła 
(na miejscu dawnego, zniszczonego dworu 
książęcego); budowę ukończono dopiero ok. 
1595 r.  
1496 r. – Aleksander Jagiellończyk nadaje 
przywilej na wybudowanie młyna na Niemnie, 
urządzenie trzech karczm, łaźni, kamienicy 
celem umieszczenia w niej wagi miejskiej i 
woskowni oraz wybudowanie ratusza 

XVI w.  

1514 r. - pierwszy bezdyskusyjny zapis o 
dobrach białostockich 
1547 r. – Białystok wchodzi w skład dóbr 
Wiesiołowskich 
 
 
 
 
 
 
 
 
1569 r. – granica wewnętrzna Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów przebiega m.in. przez dobra 
białostockie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ok. 1570 r. – Piotr Wiesiołowski Młodszy wznosi 
dwukondygnacyjny, murowany dwór obronny na 
planie prostokąta 

pocz. XVI w. – ekonomia grodzieńska (czyli 
dobra wielkoksiążęce) przekazane żonie 
Aleksandra Jagiellończyka – księżnej Helenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1576 - 1586 r. – Grodno główną rezydencją króla 
Stefana Batorego; w praktyce oznacza to, że 
nieoficjalnie staje się stolicą Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów 

pocz. XVI w. – za sprawą księżnej Heleny 
powstaje cerkiewka obrządku wschodniego pod 
wezwaniem Przeczystej Bogarodzicy i cerkiew 
Zmartwychwstania Pańskiego (Woskriesieńska) 
II poł. XVI w. – centrum miasta przesuwa się w 
rejon rynku (obecnie plac Radziecki); nad 
rynkiem góruje ratusz z wieżą zegarową (powstał 
prawdopodobnie po 1494 r.); oprócz rynku 
głównego istnieje tzw. rynek Niemiecki położony 
w północnej części miasta 
ok. 1551 r. – przebudowa kościoła farnego (tzw. 
fary witoldowej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lata 80-te – król Stefan Batory rozpoczyna 
przebudowę Zamku Górnego, z zamku 
obronnego zmieniając go na rezydencję 



 
 

mieszkalną i funduje kolegium jezuickie i kościół 
p.w. św. Franciszka Ksawerego przy rynku 
(konsekracja w 1667 r.) 

XVII w.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1659 r. – Stefan Czarniecki otrzymuje starostwo 
tykocińskie wraz z królewszczyzną Białystok 
Styczeń 1660 r. – Tykocin i Białystok 
przechodzą w ręce Aleksandry – córki 
Czarnieckiego, a żony marszałka nadwornego 
Jana Klemensa Branickiego z rodu Gryfitów 
 
 
 
 
 
 
 
1692 r. – pierwszy przywilej miejski; 
prawdopodobnie ograniczony zestaw praw 
nadany przez właściciela, lecz bez potwierdzenia 
królewskiego 

1617 – 1626  r. –  budowa murowanego kościoła 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, na 
miejscu starej, drewnianej świątyni; fundatorem 
jest Piotr Wiesiołowski Młodszy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1691 r. – początek przebudowy dawnego dworu 
obronnego na reprezentacyjną siedzibę rodu 
Branickich według projektu Tylmana z Gameren  
 
 
 
 
1694 – 1696 r. (najpóźniej 1727 r.) - budowa 
drewnianej cerkwi unickiej (w tym miejscu 
obecnie cerkiew p.w. św. Mikołaja) 

 
 
 
 
 
lata 50-te – miasto okupowane i niszczone przez 
wojska szwedzkie i moskiewskie 
 
 
 
 
 
 
 
1673 r. - konstytucja sejmowa wyznacza Grodno 
na miejsce obrad co trzeciego sejmu 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
1678 – 1679 r. – pierwsze obrady sejmowe w 
Grodnie 
 
 
 

 
 
 
 
 
1634 r. – fundacja klasztoru i kościoła pp 
Brygidek (kościół wzniesiony w 1642 r., 
konsekrowany w 1651 r.); na terenie klasztoru 
mieści się zachowany do dzisiaj drewniany 
spichlerz podcieniowy 
1635 r. – fundacja klasztoru i kościoła oo 
Franciszkanów (kościół konsekrowany w 1744 r.) 
 
 
lata 60-te – odbudowa miasta po zniszczeniach 
wojennych 
 
 
 
 
 
 
Ostatnia ćwierć XVII w. – powstają pałace m.in. 
Radziwiłłów (przy Rynku), Sapiehów (przy ulicy 
Jezierskiej), Puchalskich (na ulicy 
Dziemianowskiej) i Ogińskich (nad brzegiem 
Niemna) 

XVIII w.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ok. 1726 r. – początek regulacji miasta; dalsza 
przebudowa pałacu 
ok. 1732 r. – projekt założenia ogrodowego przy 
pałacu składającego się z ogrodu górnego 
(przylegającego do pałacu) i dolnego (uprzednio 
wykorzystywanego jako zwierzyniec); autorami 
byli prawdopodobnie Jan Z. Deybel i Jan H. 
Klemm 
I poł. XVIII w. – formowanie się pałacowo-
ogrodowego założenia urbanistycznego opartego 
na trzech osiach (oś pałacowo-ogrodowa, oś 
miejska i oś Zwierzyńca) przecinających się u 
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1745 r. – powołanie do życia Wyższej Szkoły 
Budownictwa i Inżynierii (z przerwą w latach 
1764-1765 istniała ona do roku 1771) 
1 lutego 1749 r. – pełne prawa magdeburskie 
wystawione przez króla Augusta III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1771 r. – śmierć hetmana Jana Klemensa 
Branickiego, właściciela i największego 
dobroczyńcy miasta 
26 stycznia 1796 r. – miasto stolicą 
departamentu białostockiego Nowych Prus 
Wschodnich (Neu Ost-Preussen) 

zbiegu ulic Zamkowej i Nowe Miasto; powstanie 
Nowego Miasta położonego na prawym brzegu 
rzeki Białej łączącego się z pałacem Branickich 
ulicą Zamkową 
1745 r. –budowa centralnej części ratusza 
miejskiego (całość zakończona w 1761 r.) 
według projektu Jana H. Klemma 
 
 
1753 r. – dalsza przebudowa miasta po pożarze 
według wcześniejszego planu wzbogaconego o 
nowe elementy 
1760 – 1763 r. – budowa probostwa przy 
kościele parafialnym (obecnie siedziba kurii 
arcybiskupiej) 
1764 r. – powstaje Wielka Synagoga na zapleczu 
ul. Suraskiej 
1769 r. – powstaje klasztor Panien Miłosierdzia 

 
 
 
 
 
 
 
 
1754 r. – ustanowienie Grodna miejscem obrad 
Trybunału Skarbowego 
1775 r. - ustanowienie Grodna miejscem obrad 
kadencji ruskiej Trybunału Litewskiego 
1793 r. – w mieście zbiera się sejm, który 
ratyfikuje II rozbiór Polski 
1795 r. – miasto w obrębie guberni słonimskiej 
Cesarstwa Rosyjskiego 
 
 
 
 

 
1734 – 1751 r. – budowa pałacu królewskiego 
(tzw. Nowy Zamek) 
 
 
 
 
1753 r. – odbudowa miasta po dwóch wielkich 
pożarach 
po 1765 r. – rozwój części miasta zwanej 
Horodnicą; Horodnica dzieli się na część 
administracyjno-gospodarczą, oświatowo-
naukową, przemysłową i mieszkalną; ważniejsze 
obiekty: pałace Tyzenhausa, administratora i 
wiceadministratora, szkoły muzyczna i 
medyczna, teatr, zespół domów mieszkalnych 
(tzw. bośniackich), fabryki m.in. muślinu, sukna, 
pasów, bielizny, koronek i in.  

XIX w.  

1802 r. – Potoccy sprzedają Białystok wraz z 
przyległymi folwarkami Nowowschodniej Pruskiej 
Wojenno-Ekonomicznej Kamerze 
7 lipca 1807 r. – na mocy traktatu z Tylży obwód 
białostocki zostaje przyłączony do Cesarstwa 
Rosyjskiego 
1831 r. – wprowadzenie restrykcyjnych ceł na 
granicy Królestwa Polskiego i Cesarstwa 
Rosyjskiego; początek rozwoju przemysłu 
włókienniczego na większą skalę 
1842 r. – likwidacja obwodu białostockiego i 
przyłączenie go do guberni grodzieńskiej 
1862 r. – budowa linii kolejowej Warszawa – 
Petersburg przebiegającej m.in. przez Białystok i 
Grodno 
1873 r. – budowa linii kolejowej brzesko-
grajewskiej łączącej Odessę i Kijów z 
Królestwem Polskim 
1886 r. – budowa linii kolejowej Białystok – 
Wołkowysk – Baranowicze  

1803 – 1806 r. – powstaje gmach loży 
masońskiej (obecnie Książnica Podlaska) 
 
 
 
1826 r. – remont pałacu Branickich i przebudowa 
kaplicy pałacowej na cerkiew prawosławną 
1829 r. – budowa zboru ewangelickiego (obecnie 
na tym miejscu stoi kościół p.w. św. Wojciecha) 
 
 
 
 
 
1843 - 1846 r. – budowa neoklasycystycznej 
cerkwi p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy na miejscu 
starej, drewnianej cerkiewki unickiej (ul. 
Choroska - obecnie ul. Lipowa) 
1845 r. – poszerzenie granic miasta 
1862 r. – powstaje dworzec kolejowy wzniesiony 
w stylu neorenesansu włoskiego  
1877 r. – poszerzenie granic miasta 

21 września 1801 r. – utworzenie guberni 
grodzieńskiej ze stolicą w Grodnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1842 r. – przyłączenie obwodu białostockiego do 
guberni grodzieńskiej 
1862 r. – budowa linii kolejowej Warszawa – 
Petersburg przebiegającej m.in. przez Białystok i 
Grodno 
 
 
 
 
 
 
 
 

lata 50-te – powstają m.in. budynki Towarzystwa 
Dobroczynności, Izby Kontroli, szpital okręgowy 
przy ul. Rozkosz, koszary wojskowe 
II poł. XIX w. – powstaje murowana synagoga 
przy ul. Kaszawoga 
po 1860 r. – Horodnica przekształca się w duże 
przedmieście Grodna (Nowy Świat); we 
wschodniej części miasta, za linią kolejową 
powstaje Przedmieście Zaniemeńskie 
1868 r. – budowa dworca kolejowego 
1892 r. – przebudowa fary witoldowej na cerkiew 
prawosławną 



 
 

 
 
 

XX w. 

2 sierpnia 1919 r. – powstanie województwa 
białostockiego w niepodległej II Rzeczypospolitej 
1921 r. – przyłączenie powiatu grodzieńskiego 
do województwa białostockiego 
15 września 1939 r. – wojska Niemieckie 
zajmują Białystok 
21 września 1939 r. – Niemcy oficjalnie 
przekazują władzę Armii Czerwonej 
27 czerwca 1941 r. – wojska niemieckie 
ponownie zajmują Białystok 
27 lipca 1944 r. - 3 Armia 2-go Frontu 
Białoruskiego wyzwala Białystok 
1945 r. – Białystok stolicą województwa 
1960 r. – decyzją władz, Grodno i Białystok 
ogłoszono miastami bratnimi  
1 czerwca 1975 r. – nowy podział terytorialny 
kraju na 49 województw 
13 grudnia 1981 r. – wprowadzenie stanu 
wojennego 
1989 r. – koniec PRL, początek III 
Rzeczypospolitej 
styczeń 1999 r. – nowy podział terytorialny kraju 
na 16 województw 
 

1900 – 1906 r. (konsekracja w 1931 r.) – budowa 
neogotyckiego kościoła (autor: Józef Pius 
Dziekoński) dostawionego do barokowej świątyni 
z 1626 r.  
1909 – 1912 r. – budowa zboru ewangelickiego 
w stylu neoromańskim (autor: inż. Jan Wende) 
na miejscu starego zboru z 1829 r. 
1909 – 1913 r. – budowa nowej „Wielkiej 
Synagogi” (autor: S. J. Rabinowicz) na miejscu 
starej synagogi z czasów Branickiego  
1913 r. – do użytku zostaje oddany neobarokowy 
hotel „Ritz” 
10 maja 1919 r. – powstaje „Wielki Białystok”; do 
miasta przyłączone zostają nowe tereny – 
podmiejskie wsie i osady 
1927 r. – rozpoczęcie budowy kościoła p.w. św. 
Rocha według projektu arch. Oskara 
Sosnowskiego (obiekt ukończono dopiero po II 
wojnie światowej) 
1928 r. – przy ul. Mickiewicza powstają 
modernistyczne gmachy Izby Skarbowej i Sądu 
Okręgowego  
1945 r. – początek odbudowy pałacu Branickich 
według projektu Stanisława Bukowskiego  
początek lat 50-tych – budowa arterii szybkiego 
ruchu (Aleja 1-go Maja) przebiegającej przez 
dawną dzielnicę żydowską, przedłużenie ul.  
Sienkiewicza i Dzierżyńskiego (Legionowa), 
powstają pierwsze osiedla mieszkaniowe przy ul. 
Zamenhofa i Fornalskiej (I. Białówny) oraz 
socrealistyczne budynki Domu Partii, sądów i 
związków zawodowych 
1952 r. – otwarcie kina „Pokój” 
1953 r. – rozszerzenie granic miasta 
połowa lat 50-tych – powstaje Aleja Pochodów 
(ul. Marii Curie Skłodowskiej) 
połowa lat 60-tych – budowa osiedli 
mieszkaniowych „Północ II”, „Tysiąclecia”, 
„Przydworcowego”, na Antoniuku 
koniec lat 60-tych – powstają osiedla „Piasta” i 
„Centrum” - pierwsze osiedla z „wielkiej płyty” 
1974 r. – budowa obiektów Politechniki 
Białostockiej 
1986 r. – zostaje oddany dworzec PKS 

3 września 1915 r. – wkroczenie wojsk 
niemieckich do miasta 
1 stycznia 1919 r. – powstanie Białoruskiej 
Socjalistycznej republiki Radzieckiej ze stolicą w 
Mińsku 
12 lipca 19220 r. – na mocy porozumienia 
między ZSRR a Litwą, Grodno wchodzi w skład 
Litwy 
18 marzec 1921 r. – na podstawie umowy 
między ZSRR a polską, zachodnia Białoruś, w 
tym Grodno wchodzi w skład Polski 
17 września 1939 r. – agresja wojsk radzieckich 
na Polskę 
21 września 1939 r. – Grodno i Białoruś 
Zachodnia w granicach ZSRR 
od 23 czerwca 1941 r. – okupacja Grodna przez 
wojska Niemieckie (po napaści na ZSRR 22 
czerwca 1941 r.) 
16 lipca 1944 r. – wojska 50 Armii 2-go Frontu 
Białoruskiego zdobywa prawobrzeżną część 
miasta (część lewobrzeżna, tzw. Zaniemeńska 
zdobyta 24 lipca) 
20 września 1944 r. – utworzenie okręgu 
grodzieńskiego ze stolicą w Grodnie (okręg w 
Białoruskiej SRR w ramach ZSRR)  
1960 r. – decyzją władz, Grodno i Białystok 
ogłoszono miastami bratnimi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1907 – 1908 r. – budowa mostu żelaznego przez 
Niemen 
1914 r. – powstaje kinoteatr „Eden” (od 1940 r. 
Czerwona Gwiazda”) 
 
 
1922 r. – odbudowa i częściowa rekonstrukcja w 
stylu gotyckim fary witoldowej  
lata 50-te - główną arterią komunikacyjna miasta 
pozostaje droga wiodąca przez ulicę 
Orzeszkowej, Radziecką, plac Radziecki, 
Mostową, a za rzeką wzdłuż ulicy Gornowych; 
podniesienie rangi ulicy Karola Marksa; budowa 
osiedli mieszkaniowych m.in. przy ul. 
Swierdłowa, Socjalistycznej, Komuny Paryskiej i 
Olega Koszewa 
1957 r. – przyłączenie do Grodna podmiejskich 
wsi – Pieresiełki i Łosośno 
1959 r. – otwarcie Domu Kultury pracowników 
branży włókienniczej przy placu Radzieckim (od 
1967 r. – Narodowy Dom Kultury) 
lata 60-te – zburzenie zrekonstruowanej w 
okresie XX-lecia międzywojennego fary 
witoldowej oraz kościoła Bernardynek i 
zabytkowego domu z XVIII w. położonego przy 
ul. Zamkowej 
1962 r. – budowa dworca autobusowego 
lata 70-te – dalszy rozwój miasta w kierunku 
północno- i południowo-wschodnim 
1977 – 1984 r. – budowa gmachu Teatru 
Dramatycznego 
1984 r. – otwarcie nowego lotniska 
1986 r. – powstanie najdłuższego mostu przez 
Niemen 
1986 r. – na miejscu starego dworca kolejowego 
z 1868 r. powstaje gmach nowego dworca 
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SPISY 
Spis fotografii 
 

Fot. 1. Białystok – Makieta Białegostoku z II poł. XVIII w. Muzeum Historyczne w Białymstoku.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 2. Białystok - Drewniany dom mieszkalny, ul. Koszykowa 20. Realizacja lata 30. XX w.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 3. Białystok - Drewniane domy mieszkalne przy ul. Starobojarskiej. Realizacja początek XX w.  
[w:] http://bialystok.svasti.org 

Fot. 4. Białystok - Drewniany dom mieszkalny, ul. Złota 9. Realizacja lata 30. XX w. Fot. Janusz 
Grycel. 

Fot. 5. Białystok - Dom mieszkalny przy ul. Młynowej 32. Realizacja lata 30. XX w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 6. Białystok - Willa generała Mikołaja von Driesena, ul. Świętojańska 17. Realizacja ok. 1890r. 
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 7. Białystok - Willa generała Mikołaja von Driesena, ul. Świętojańska 17. Realizacja ok. 1890r. 
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 8. Białystok - Dom mieszkalny przy ul. Mazowieckiej 33. Realizacja koniec XIX w.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 9. Białystok - Dom mieszkalny przy ul. Sobieskiego 5. Realizacja koniec XIX w.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 10. Białystok - Dom mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 22. Realizacja początek XX w.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 11. Białystok - Dom mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 22. Realizacja początek XX w.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 12. Białystok - Willa przy ul. Złotej 6. Realizacja 1928r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 13. Białystok - Kamienica mieszkalna przy ul. Ogrodowej 2. Realizacja 1930-1931r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 14. Białystok - Kolonia mieszkaniowa dla urzędników państwowych, ul. Świętojańska 20. 
Realizacja 1925 – 1928r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 15. Białystok - Kolonia mieszkaniowa dla urzędników państwowych, ul. Świętojańska 22. 
Realizacja 1925 – 1928r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 16. Białystok - Kamienica mieszkalna przy ul. Częstochowskiej. Realizacja koniec lat 50. XX w. 
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 17. Białystok - Kamienica mieszkalna przy Alei J. Piłsudskiego. Realizacja początek lat 60. XX w. 
(Zdjęcie z końca lat 70. XX w. ) Pocztówka ze zbiorów autora.  

Fot. 18. Białystok - Kamienica mieszkalna przy Rynku Kościuszki. Realizacja lata 50. XX w.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 19. Białystok - Kamienica mieszkalna przy Rynku Kościuszki. Realizacja lata 50. XX w.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 20. Białystok - Budynek mieszkalny przy Al. J. Piłsudskiego. Realizacja początek lat 60. XX w.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 21. Białystok - Budynki mieszkalne przy Al. J. Piłsudskiego. Realizacja początek lat 60. XX w. 
(Zdjęcie z końca lat 70 XX w.). Pocztówka ze zbiorów autora. 

Fot. 22. Białystok - Osiedle Piasta. Realizacja od 1968r. (Zdjęcie z 1980r.) Fot. Z. Lenkiewicz  
[w:] Gazeta Współczesna 128/1980. 

Fot. 23. Białystok - Osiedle Piaski Realizacja od 1974r. Fot. Piotr Sawicki [w:] Sawicki P. - Białystok 
moje miasto, Krajowa Agencja Wydawnicza, Białystok 1986, s.118. 

Fot. 24. Grodno - domy drewniane. Fragment  drzeworytu z końca XVI w. [w:] Чантурыя Ю. – 
История aрхитэктуры Белоруссии, Вышейша Школа, Минск 1985, s. 52. 
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Spisy fotografii, tabel, rysunków, map 
 
 

233

Fot. 25. Grodno - domy drewniane. Fragment  drzeworytu z końca XVI w. [w:] Чантурыя Ю. – 
История aрхитэктуры Белоруссии, Вышейша Школа, Минск 1985, s. 52. 

Fot. 26. Grodno - domy drewniane. Fragment  drzeworytu z końca XVI w. [w:] Чантурыя Ю. – 
История aрхитэктуры Белоруссии, Вышейша Школа, Минск 1985, s. 52. 

Fot. 27. Grodno - Dom „bośniacki” przy ul. Orzeszkowej 37. Realizacja III ćw. XVIII w. [w:] Гродно – 
Историчный очерк, praca zbiorowa pod redakcją Корыский З. Ю., Поломыя,  Минск 1964, 
s. 81 

Fot. 28. Grodno - Dom „bośniacki” przy ul. Orzeszkowej 37. Realizacja III ćw. XVIII w.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 29. Grodno - Dom „rybaka” przy ul. Zamkowej. Realizacja I poł. XVIII w. [w:] Гродно – 
Историчный очерк, praca zbiorowa pod redakcją Корыский З. Ю., Поломыя,  Минск 1964, 
s. 81 

Fot. 30. Grodno - Budynek przy ul. Zamkowej 16. Realizacja I poł. XIX w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 31. Grodno - „Dom Maksymowicza” przy ul. Orzeszkowej 3. Realizacja I poł. XIX w.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 32. Grodno - Dom kupca Murawiewa przy Placu Sowieckim. Realizacja ok. 1908r.  
Fot. Jerzy Uścinowicz. 

Fot. 33. Grodno - Secesyjna kamienica przy ul. Telmana 13. Realizacja ok. 1913r. [w:] Гродно - 
фотоалбум, “Беларусь”, Минск 2003, s. 98. 

Fot. 34. Grodno - Kamienica przy ul. Orzeszkowej 35A. Realizacja początek XX w. Fot. Janusz Grycel.  

Fot. 35. Grodno - Kamienica przy ul. Orzeszkowej 35A. Realizacja początek XX w. Fot. Janusz Grycel.  

Fot. 36. Grodno - Dom przy ul. Gorkiego 2. Realizacja lata 30. XX w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 37. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. 1-go Maja. Realizacja lata 30. XX w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 38. Grodno - Obudowa Placu Sowieckiego. Realizacja lata 50. XX w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 39. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. Swierdłowa. Realizacja lata 50. XX w. [w:]  Гродно – 
Историчный очерк, praca zbiorowa pod redakcją Корыский З. Ю., Поломыя,  Минск 1964, 
s. 115. 

Fot. 40. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. Gornowych. Realizacja lata 50. XX w. [w:]  Гродно – 
Историчный очерк, praca zbiorowa pod redakcją Корыский З. Ю., Поломыя,  Минск 1964, 
s. 117. 

Fot. 41. Grodno - Budynek mieszkalny na osiedlu Wiśniowiec. Realizacja lata 80. XX w.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 42. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. Mostowej. Realizacja lata 80. XX wieku.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 43. Grodno - Budynek mieszkalny na osiedlu Przyniemeńskim. Realizacja lata 80. XX wieku.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 44. Grodno - Budynek mieszkalny na osiedlu Przyniemeńskim. Realizacja lata 80. XX wieku.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 45. Grodno - Zespół zabudowy przy ul. 40-lecia zwycięstwa, osiedle Rumlewo. Realizacja lata 80. 
XX w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 46. Grodno - Zespół zabudowy przy ul. 40-lecia zwycięstwa, osiedle Rumlewo. Realizacja lata 80. 
XX w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 47. Grodno - Blok mieszkalny przy ul. Orzeszkowej. Realizacja lata 80. XX w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 48. Grodno - Blok mieszkalny przy ul. Orzeszkowej. Realizacja lata 80. XX w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 49. Grodno - Blok mieszkalny przy ul. Socjalistycznej. Realizacja lata 80. XX w. Fot. Janusz Grycel.  

Fot. 50. Grodno - Blok mieszkalny przy ul. Socjalistycznej. Realizacja lata 80. XX w. Fot. Janusz Grycel.  

Fot. 51. Grodno - Historyczna zabudowa ul. Orzeszkowej. W tle - blok mieszkalny przy ul. Budionnego. 
Realizacja lata 80. XX wieku. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 52. Grodno - Blok mieszkalny przy ul. Budionnego. Realizacja lata 80. XX wieku. Fot. Janusz 
Grycel. 
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Fot. 53. Białystok - Budynek przy ul. Słonimskiej 5 (na drugim planie). Realizacja – 2000r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 54. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Powstańców 5. Realizacja – 1993r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 55. Białystok – Budynek mieszkalny przy skrzyżowaniu ulic Branickiego i Piastowskiej. Realizacja 
– 2001r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 56. Grodno - Zespół mieszkaniowy „Zielona Oaza” – zespół mieszkaniowy przy ul. Krętej. 
Realizacja 1998-1999. [w:] http://www.markbud.com.pl 

Fot. 57. Grodno - Zespół zabudowy mieszkaniowej w rejonie Szosy Induskiej i ul. 40-lecia Zwycięstwa 
na os. Wiśniowiec. Realizacja początek lat 80. XX. [w:] http://www.earth.google.com 

Fot. 58. Grodno - Zespół zabudowy mieszkaniowej w rejonie Szosy Induskiej i ul. 40-lecia Zwycięstwa 
na os. Wiśniowiec. Realizacja początek lat 80. XX. Fot. Vladimir Tonkih [w:] 
http://forum.grodno.net 

Fot. 59. Grodno - Zespoły zabudowy mieszkaniowej na os. Foliusz. Realizacja początek lat 90. XX.  
Fot. Vladimir Tonkih [w:] http://forum.grodno.net 

Fot. 60. Grodno - Zespoły zabudowy mieszkaniowej na os. Foliusz. Realizacja początek lat 90. XX.  
[w:] http://www.earth.google.com  

Fot. 61. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. Gorkiego. Zdjęcie z makiety. Realizacja – 1997r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 62. Grodno - Zespoły zabudowy mieszkaniowej na os. Dziewiatówka. Realizacja początek lat 90. 
XX. [w:] http://www.earth.google.com 

Fot. 63. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Pogodnej 27d.  Realizacja zespołu 1997-2002r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 64. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Pogodnej 29d.  Realizacja zespołu 1997-2002r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 65. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Skorupskiej 22. Realizacja  2003r. Fot. Piotr Trojniel. 

Fot. 66. Białystok - Budynki mieszkalne przy ul. Kołłątaja 67.  Realizacja II poł. lat 90. XX.  
Fot. Janusz Grycel.  

Fot. 67. Białystok - Budynki mieszkalne przy ul. Kołłątaja 75.  Realizacja II poł. lat 90. XX.  
Fot. Janusz Grycel.  

Fot. 68. Grodno - Budowa bloków z wykorzystaniem technologii wielkopłytowej przy ul. Puszkina. 
2005r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 69. Grodno - Budowa bloków z wykorzystaniem technologii wielkopłytowej przy ul. Puszkina. 
2005r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 70. Grodno - Budowa bloku z wykorzystaniem monolitycznej konstrukcji żelbetowej  
przy prospekcie Janka Kupały, 2003r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 71. Grodno - Budowa bloku z wykorzystaniem monolitycznej konstrukcji żelbetowej.  
Os. Dziewiatówka, 2005r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 72. Grodno - Bloki w technologii wielkopłytowej na os. Forty w północno-zachodniej części miasta. 
Realizacja – przełom lat 70. i 80. XX w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 73. Grodno - Bloki w technologii wielkopłytowej na os. Forty w północno-zachodniej części miasta. 
Realizacja – przełom koniec lat 80. XX w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 74. Białystok - Blok w technologii wielkopłytowej przy ul. Powstańców 3. Realizacja – lata 80. XX 
w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 75. Białystok - Blok w technologii wielkopłytowej przy ul. Duboisa. Wejście do klatki schodowej. 
Realizacja – lata 80. XX w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 76. Grodno - Blok mieszkalny przy ul. Telegraficznej. Realizacja początek lat 90. XX w.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 77. Grodno - Blok mieszkalny przy ul. Radzieckich Pograniczników. Realizacja – początek lat 90. 
XX w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 78. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. Wróblewskiego. Realizacja lata 80. XX w.  
Fot. Janusz Grycel. 

http://www.markbud.com.pl/
http://www.earth.google.com/
http://forum.grodno.net/
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Fot. 79. Grodno - Budynek mieszkalny w rejonie Prospektu Kleckiego na os. Rumlewo. Realizacja 
2003r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 80. Grodno - Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Radzieckich Pograniczników. Realizacja 
początek lat 90. XX w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 81. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. Dowatora. Realizacja 2004r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 82. Grodno - Budynek mieszkalny w rejonie Prospektu Kleckiego na os. Rumlewo. Realizacja 
2003r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 83. Grodno - Budynek mieszkalny w rejonie Prospektu Kleckiego na os. Rumlewo. Realizacja 
2003r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 84. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. Puszkina. Realizacja 2004r. [w:] http://forum.grodno.net 

Fot. 85. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. Piestraka na os. Wiśniowiec.  Realizacja 2003r.  
[w:] http://forum.grodno.net 

Fot. 86. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. Piestraka na os. Wiśniowiec.  Realizacja 2003r.  
[w:] http://forum.grodno.net 

Fot. 87. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. Piestraka na os. Wiśniowiec.  Realizacja 2003r.  
[w:] http://forum.grodno.net 

Fot. 88. Grodno - Budynek mieszkalny w rejonie prospektu Janka Kupały na os. Rumlewo. Realizacja – 
I poł. lat 90. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 89. Grodno - Budynek mieszkalny w rejonie prospektu Janka Kupały na os. Rumlewo. Realizacja – 
I poł. lat 90. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 90. Grodno - Budynki mieszkalne w rejonie ul. Limoża. Realizacja I poł. lat 90.  
Fot. Jerzy Uścinowicz.  

Fot. 91. Grodno - Budynki mieszkalne w rejonie ul. Limoża. Realizacja I poł. lat 90.  
[w:] http://forum.grodno.net 

Fot. 92. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. Dzierżyńskiego. Realizacja I poł. lat 90.  
[w:] http://forum.grodno.net 

Fot. 93. Białystok - Kamienica mieszkalna przy ul. Warszawskiej 57. Realizacja 1997r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 94. Białystok - Kamienica mieszkalna przy ul. Warszawskiej 57. Realizacja 1997r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 95. Białystok - Kamienica przy ul. Sobieskiego 12. Realizacja rok 2002r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 96. Białystok - Kamienica przy ul. Sobieskiego 12. Realizacja rok 2002r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 97. Grodno - Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Wielka i Mała Troicka. Realizacja 2004r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 98. Grodno - Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Wielka i Mała Troicka. Realizacja 2004r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 99. Białystok - Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Ks. Abp. R. Jałbrzykowskiego, 
os. Wysoki Stoczek. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 100. Białystok - Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Ks. Abp. R. Jałbrzykowskiego. 
Realizacja 1999r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 101. Białystok - Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Ks. Abp. R. Jałbrzykowskiego. 
Realizacja 1999r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 102. Białystok - Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Ks. Abp. R. Jałbrzykowskiego. 
Realizacja 1999r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 103. Białystok - Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. H. Kołłątaja. Realizacja 2000r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 104. Białystok - Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. H. Kołłątaja. Realizacja 2000r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 105. Białystok - Kamienica przy ul. Warszawskiej 55. Realizacja 1994r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 106. Białystok - Kamienica przy ul. Warszawskiej 55. Realizacja 1994r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 107. Białystok - Kamienica przy ul. Warszawskiej 46. Realizacja 2005r. Fot. Janusz Grycel. 

http://forum.grodno.net/
http://forum.grodno.net/
http://forum.grodno.net/
http://forum.grodno.net/
http://forum.grodno.net/
http://forum.grodno.net/
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Fot. 108. Białystok - Kamienica przy ul. Warszawskiej 46. Realizacja 2005r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 109. Grodno - Budynek przy ul. Radzieckich Pograniczników. Realizacja 2000r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 110. Grodno - Budynek przy ul. Radzieckich Pograniczników. Realizacja 2000r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 111. Grodno - Budynek przy ul. Radzieckich Pograniczników. Realizacja 2000r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 112. Grodno - Budynek przy ul. Radzieckich Pograniczników. Realizacja 2000r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 113. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Warszawskiej  77. Realizacja 2002r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 114. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Warszawskiej  77. Realizacja 2002r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 115. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Pogodnej 29b. Realizacja 1995-1997r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 116. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Krętej 12. Realizacja 1995-1997r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 117. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Sobieskiego 6.  Realizacja 2002r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 118. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Sobieskiego 6.  Realizacja 2002r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 119. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Starobojarskiej 10. Realizacja I poł. lat 90. XX w.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 120. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Słonimskiej 5. Realizacja 2000r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 121. Grodno - Zespół zabudowy mieszkaniowej w okolicy ul. Brykla na osiedlu Dziewiatówka. 
Realizacja I poł. lat 90. XX w. Fot. Jerzy Uścinowicz.  

Fot. 122. Grodno - Zespół zabudowy mieszkaniowej w okolicy ul. Brykla na osiedlu Dziewiatówka. 
Realizacja I poł. lat 90. XX w. Fot. Jerzy Uścinowicz.  

Fot. 123. Grodno - „Trzej bohaterowie” – zespół trzech XIV-piętrowych bloków mieszkalnych przy 
prospekcie Janka Kupały. Realizacja 2003-2005. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 124. Grodno - „Trzej bohaterowie” – zespół trzech XIV-piętrowych bloków mieszkalnych przy 
prospekcie Janka Kupały. Realizacja 2003-2005. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 125. Grodno - Budynki mieszkalne przy ul. Jużnej. Realizacja 2005r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 126. Grodno - Budynki mieszkalne przy ul. Jużnej. Realizacja 2005r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 127. Grodno - Budynki mieszkalne przy ul. Jużnej. Realizacja 2004 - 2005r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 128. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. 1-go Maja. Realizacja 2000r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 129. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. 1-go Maja. Realizacja 2000r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 130. Grodno - Budynek przy ul. Wróblewskiego. Realizacja początek XXI w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 131. Grodno - Budynek przy ul. Wróblewskiego. Realizacja początek XXI w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 132. Grodno - Budynek przy ul. Wróblewskiego. Realizacja początek XXI w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 133. Grodno - Budynek przy ul. Wróblewskiego. Realizacja początek XXI w. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 134. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. Gorkiego. Realizacja 1997r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 135. Grodno - Budynek mieszkalny przy ul. Gorkiego. Realizacja 1997r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 136. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Skorupskiej 22. Realizacja 2003r. Fot. Piotr Trojniel.  

Fot. 137. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Skorupskiej 22. Realizacja 2003r. Fot. Piotr Trojniel. 

Fot. 138. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Podleśnej 14. Realizacja 2001r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 139. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Podleśnej 14. Realizacja 2001r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 140. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Szarych Szeregów 223.  Realizacja 1993-1994r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 141. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Szarych Szeregów 223.  Realizacja 1993-1994r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 142. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Szarych Szeregów 225.  Realizacja 1993-1994r.  
Fot. Janusz Grycel. 
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Fot. 143. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Szarych Szeregów 225.  Realizacja 1993-1994r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 144. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Fabrycznej 33. Realizacja 2001r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 145. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Fabrycznej 33. Realizacja 2001r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 146. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Lawendowej 81A. Realizacja 2001r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 147. Białystok - Budynek mieszkalny przy Al. Niepodległości 77A. Realizacja 2001r.  
Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 148. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. K.E.N. 9. Realizacja 2004r. Fot. Piotr Trojniel. 

Fot. 149. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. K.E.N. 9. Realizacja 2004r. Fot. Piotr Trojniel. 

Fot. 150. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Niskiej 23. Realizacja 2005r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 151. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Niskiej 23. Realizacja 2005r. Fot. Janusz Grycel. 

Fot. 152. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 48. Rzut kondygnacji mieszkalnej. 
Realizacja 1998r. Reprodukcja na podstawie projektu Arch-Ito.  

Fot. 153. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 48. Realizacja 1998r.  
Fot. Justyna Zalewska.  

Fot. 154. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 48. Realizacja 1998r. Fot. Wiktor Wołkow.  

Fot. 155. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 48. Realizacja 1998r.  
Fot. Justyna Zalewska.  

Fot. 156. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 67. Realizacja 2005r. Fot. Justyna Zalewska. 

Fot. 157. Białystok - Budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 67. Realizacja 2005r. Fot. Justyna Zalewska. 

Fot. 158. Białystok - Budynki mieszkalne przy ul. Żelaznej 5-7-9.  Realizacja 2002r. Fot. Janusz Grycel. 
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Tab. 1. Podstawowe pojęcia wiążące się z tematem pracy 

Tab. 2. Porównanie cech wielorodzinnej architektury mieszkaniowej Białegostoku i Grodna w okresie lat 
70. i 80. XX w. 

Tab. 3. Porównanie uwarunkowań polityczno-prawnych w Polsce i na Białorusi w pierwszym okresie 
transformacji 

Tab. 4. Porównanie wytycznych projektowych dotyczących mieszkań w budynkach wielorodzinnych, 
zawartych w obowiązujących aktach prawnych. 

Tab. 5. Porównanie uwarunkowań gospodarczych w Polsce i na Białorusi w pierwszym okresie 
transformacji 

Tab. 6. Porównanie liczby nowo oddawanych mieszkań i ich powierzchni w Polsce i na Białorusi w 
okresie od roku 1990 do roku 2005.  

Tab. 7. Porównanie liczby nowo oddawanych mieszkań i ich powierzchni w Białymstoku i Grodnie  
w okresie od roku 1990 do roku 2005.  

Tab. 8. Porównanie uwarunkowań społeczno-kulturowych w Polsce/Białymstoku i na Białorusi/Grodnie  
w pierwszym okresie transformacji 

Tab. 9. Porównanie układów urbanistycznych i sposobów kształtowania przestrzeni mieszkaniowej 

Tab. 10. Porównanie najbardziej rozpowszechnionych ustrojów konstrukcyjnych i materiałów 
wykończeniowych 

Tab. 11. Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych - 
skala obiektu 

Tab. 12. Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 
kompozycja bryły 

Tab. 13. Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 
forma dachu 
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Tab. 14. Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 
układ rzutu 

Tab. 15. Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 
detal i mała architektura 

Tab. 16. Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 
materiał i kolorystyka 

Tab. 17. Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 
przekaz symboliczny i odwołanie się do form archetypicznych 

Tab. 18. Porównanie wyłonionych charakterystycznych cech wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 
podsumowanie 

Tab. 19. Architektura socmodernistyczna – zestawienie cech charakterystycznych 

Tab. 20. Socmodernizm przyozdobiony – zestawienie cech charakterystycznych 

Tab. 21. Modernizm monumentaly – zestawienie cech charakterystycznych 

Tab. 22. Rewiwalizm – zestawienie cech charakterystycznych 

Tab. 23. Romantyczny prąd współczesnych neostylów – zestawienie cech charakterystycznych 

Tab. 24. Neoeklektyzm – zestawienie cech charakterystycznych 

Tab. 25. Regionalizm krytyczny – zestawienie cech charakterystycznych 

Tab. 26. Regionalizm w ujęciu postmodernistycznym - czerpiący ze wzorców obcych kulturowo – 
zestawienie cech charakterystycznych 

Tab. 27. Architektura neomodernistyczna – zestawienie cech charakterystycznych 

Tab. 28. Architektura ekspresjonistyczna – zestawienie cech charakterystycznych 

Tab. 29. Wzrost liczby ludności w Białymstoku i Grodnie od XVI w. po dzień dzisiejszy. 

 

Spis rysunków 
 

Rys. 1. Zmiany przebiegu granic Polski od XI do XX wieku. [w:] http://www.staypoland.com 

Rys. 2. Białystok i Grodno położenie miast w stosunku do zmiany przebiegu granic od XVII do XX wieku. 
na podstawie mapy ze zbiorów Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków  
w Białymstoku. 

Rys. 3. Zespół mieszkaniowy przy ul. Warszawskiej 55. Realizacja – 1994r. [w:] Korolczuk D. – Problem 
odnowy historycznego zespołu ulicy Warszawskiej, Białostocczyzna 2/1993, Białystok 1993,  
s. 73. 

Rys. 4. Zespół mieszkaniowy „Zielona Oaza” – zespół mieszkaniowy przy ul. Krętej. Realizacja 1998-
1999. [w:] Zabudowa mieszkaniowa w kształtowaniu przestrzeni miasta. Białystok 1989-2004. 
Monografia pod redakcją Grażyny Dąbrowskiej-Milewskiej, Wydawnictwo Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2005, s. 132. 

Rys. 5. Plan urbanistyczny fragmentu osiedla Przyniemeńskiego – obiekty punktowe tzw. „Trzej 
bohaterowie” – zespół trzech XIV-piętrowych bloków mieszkalnych przy prospekcie Janka 
Kupały. Realizacja 2003-2005. Reprodukcja na podst. projektu udostępnionego przez "Институт 
Гродногражданпроект". 

Rys. 6. Centrum Grodna w XIV-XV w. [w:] Габрусь Т., Кулагін А., Чантурыя Ю., Ткачоў М. – 
Страчаная Спадчына, “Беларусь”, Минск 2003, s.315. 

Rys. 7. Centrum Grodna w XVI w. [w:] Габрусь Т., Кулагін А., Чантурыя Ю., Ткачоў М. – Страчаная 
Спадчына, “Беларусь”, Минск 2003, s.315. 

Rys. 8. Centrum Grodna na przełomie XVII i XVIII w. [w:] Габрусь Т., Кулагін А., Чантурыя Ю., Ткачоў 
М. – Страчаная Спадчына, “Беларусь”, Минск 2003, s.315. 

Rys. 9. Centralna część miasta na przełomie XVIII i XIX w. [w:] Габрусь Т., Кулагін А., Чантурыя Ю., 
Ткачоў М. – Страчаная Спадчына, “Беларусь”, Минск 2003, s.317. 

Rys. 10. Centrum Grodna na przełomie XIX i XX w. [w:] Габрусь Т., Кулагін А., Чантурыя Ю., Ткачоў М. 
– Страчаная Спадчына, “Беларусь”, Минск 2003, s.319. 
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Spis map 
 

Mapa 1. „Plan pałacu i miasta Białystok wraz z okolicami” - „Plan du chateau et de la ville de Białystok 
avec ses environs” z ok. 1750r., reprodukcja za: Adam Turecki  
[w :] http://www.miastojutra.pb.bialystok.pl/ 

Mapa 2. „Plan Beckera” z 1799r., reprodukcja za: Adam Turecki  
[w :] http://www.miastojutra.pb.bialystok.pl/ 

Mapa 3. Plan centralnej części Białegostoku z roku 1937. reprodukcja za: Regionalny Ośrodek Badań  
i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku. 

Mapa 4. Plan centralnej części Grodna z roku 1795. [w:] Габрусь Т., Кулагін А., Чантурыя Ю., Ткачоў М. 
– Страчаная Спадчына, “Беларусь”, Минск 2003, s.316.   

Mapa 5. Plan Grodna z 1989r. [w:] Гродно – Енциклопедический справочник, БСЕ, Минск 1989. 
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