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Roz po czął się trze ci ty dzień prac eks -
hu ma cyj nych na te re nie Aresz tu Śled -
cze go w Bia łym sto ku. Do tej po ry od -
ko pa no już po nad 100 szkie le tów. Za -
czę ły się też pra ce we wnątrz wię zie -
nia, w piw ni cy. Tam, jak twier dzą pro -
ku ra to rzy z IPN-u, rów nież mog ły być
za ko py wa ne cia ła.
Cho dzi o oso by za mor do wa ne na te -
re nie bia ło stoc kie go wię zie nia pod -
czas oku pa cji so wiec kiej i nie miec kiej
oraz w la tach po wo jen nych, przez ko -
mu ni stycz ny apa rat re pre sji. Mo gą
tam też spo czy wać ofia ry po ty czek
i ob ław pro wa dzo nych przez ów czes -
ne, pro so wiec kie wła dze na te re nie
daw ne go wo je wódz twa bia ło stoc kie -
go w la tach 1944-56.

– Ca ły czas ko pie my. Już uda ło się
nam wy do być i opi sać po nad sto szkie -
le tów. Ile ich bę dzie w su mie? Nie je -

stem w sta nie jesz cze po wie dzieć – mó -
wi pro ku ra tor Zbi gniew Ku li kow ski
z bia ło stoc kie go In sty tu tu Pa mię ci Na -
ro do wej.

Rów nież wczo raj roz po czę ły się
dłu go za po wia da ne pra ce we wnątrz
Aresz tu Śled cze go. W pierw szym eta -
pie zry wa ne są po sadz ki. Do pie ro
w na stęp nych dniach bę dą pro wa dzo -
ne pra ce ar che o lo gicz ne i ewen tu al ne
eks hu ma cje.

Do tej po ry ar che o lo gom i śled czym
uda ło się wy do stać kil ka na ście szkie -
le tów – ofiar eg ze ku cji. Świad czy o tym
choć by ich uło że nie, dziu ry w czasz -
kach i łu ski po na bo jach. W pierw szym
ty god niu naj wię ksze wra że nie na śled -
czych zro bił szkie let ko bie ty w cią ży
i szcząt ki kil ku let nich dzie ci.

W ubieg łym ro ku pra ce przer wa -
no w aresz cie, po nie waż aby do stać

się do po zo sta łych szkie le tów, trze ba
by ło ro ze brać bu dy nek po daw nej
chlew ni. Nie by ło na to pie nię dzy.
W tym ro ku spra wa eks hu ma cji na te -
re nie aresz tu dla IPN-u sta ła się prio -
ry te tem. Chlew nia zo sta ła ro ze bra na
jesz cze przed przy ja zdem ar che o lo -
gów.

Zda niem bieg łych w miej scu,
gdzie pro wa dzo ne są pra ce, moż na
spo dzie wać się na wet po nad 200
szkie le tów osób za mor do wa nych
w la tach 1944-56, a zda niem hi sto ry -
ków licz ba szkie le tów mo że dojść na -
wet do ty sią ca.

Z od kry wa nych szcząt ków jest po -
bie ra ny ma te riał do ba dań iden ty fi ka -
cyj nych. Zaj mu ją się tym spe cja li ści
z Pol skiej Ba zy Ge ne tycz nej Ofiar To -
ta li ta ryz mów. �

AGA

Prze ko pu ją areszt. Jest już po nad sto szkie le tów
Po wie ży i da chu przy szedł czas na
ele wa cję. W tym ro ku re mont bia -
ło stoc kie go ra tu sza do bie gnie koń -
ca. Bu do wla od zy ska ba ro ko wą ko -
lo ry sty kę.
Je śli wszyst ko do brze pój dzie, to
pra ce re mon to we ele wa cji za czną
się jesz cze w czer wcu. Jak mó wi
An drzej Le chow ski, dy rek tor zaj -
mu ją ce go bu do wlę Mu ze um Pod -
la skie go, w tej chwi li prze targ na
wy ko na nie za pla no wa nych prac
zo stał już ogło szo ny. Roz strzy gnię -
cie za pla no wa no na ko niec ma ja.
Póź niej – je śli prze targ uda się roz -
strzy gnąć – do pod pi sa nia zo sta nie
tyl ko umo wa i „na ścia ny” bę dą mo -
gli wejść wy ko naw cy.

Od re mon to wa na ma być część
ra tu sza po ni żej li nii da chu, czy li
gzym sy, ele wa cje, ozdo by wo kół

okien. Za kres prac to bry ła głów na ra -
tu sza, a tak że czte ry al kie rze. Wy jąt -
kiem bę dą tyl ko trzy ele wa cje dzie -
dziń ca po stro nie za chod niej bu do wli,
na któ rym zbu do wa na jest re stau racja
Ca fe Es pe ran to. Przy oka zji re mon tu
zmie ni się ko lo ry sty ka ra tu sza.

– Frag men ty ele wa cji, któ re dziś są
żół te, bę dą mia ły ko lor éc ru. Z ko lei te
frag men ty, któ re są bia łe, bę dą po ma -
lo wa ne na żół to – wy jaś nia An drzej Le -
chow ski.

Bę dzie to po wrót do ory gi nal nej
ko lo ry sty ki, z cza sów Bra nic kich.
W po dob nych bar wach zresz tą od no -
wio no pa łac Bra nic kich, Pa ła cyk Go -
ścin ny przy ul. Ki liń skie go czy ozdo -
bio ną Gry fem bra mę pro wa dzą cą na
te ren re zy den cji.

Znaj du ją cy się na „Szla ku ro du Bra nic -
kich” ra tusz po wstał wla tach 1745-61.  �KŁ

Co żół te bę dzie bia łe, a co bia łe – żół te

Mo ni ka Kosz-Ko szew ska

Dwa la ta te mu zes pół w skła dzie: Zbi -
gniew Wroń ski, Szcze pan Wroń ski,
Agniesz ka No wic ka, Ka ta rzy na Błasz kie -
wicz, Mar ta Sę kul ska i Ja cek Ha wry lak
z war szaw skiej pra cow ni WXCA wy grał
kon kurs ar chi tek to nicz ny na kon cep cję
za gos po da ro wa nia sta rej elek trow ni,
a tak że frag men tu bul wa ru nad rze ką. 
W kon kur sie wal czy ło bli sko 50 pro -
po zy cji. Wkrót ce po tem roz po czę ły
się pra ce nad pro jek tem. Te raz mo że -
my już po ka zać, jak osta tecznie ma ją
wy glą dać roz wią za nia przy ję te przez
ar chi tek tów i za ak cep to wa ne przez
dy rek cję Ar se na łu.

– Za koń czy liś my etap z pro jek tem
bu do wla nym i w tej chwi li koń czy my
pro jekt wy ko naw czy. Klu czo wą rze -
czą są spra wy sie cio we. To kwe stia zło -
żo na, przez bli skość z te re nem PGE,
przez któ re go nie ru cho mość prze cho -

dzą róż ne węz ły. Jest tam du ża ku mu -
la cja kab li, więc usta le nia do ty czą ce
in fra struk tu ry oraz roz wią za nie przej -
ścia przez rze kę by ły naj wię kszym wy -
zwa niem przy pra cy nad pro jek tem
– mó wi Szcze pan Wroń ski z WXCA.
– Pod wzglę dem pro jek to wym in ne
kwe stie są wła ści wie do mknię te. Uda -
ło nam się wy pra co wać to, cze go in -
we stor ocze ki wał – do da je.

Obec ny kształt pro jek tu ewo lu o -
wał w róż ne stro ny wzglę dem wstęp -
nych pro po zy cji, zmia ny do ty czą prze -
de wszyst kim te re nu wo kół ga le rii.

– To wła ści wie do pra co wa nie i ure -
al nie nie tej kon cep cji. Stwo rze nie ni -
skiej kład ki nad rze ką Bia łą nie by ło
moż li we, po nie waż nie moż na jej na
tym od cin ku za wę żać, dla te go kład ka
jest wy żej. Uda ło nam się wy two rzyć
prze strzeń pu blicz ną wzdłuż rze ki przy
ist nie ją cym przy stan ku au to bu so wym,
choć ten kon takt z rze ką jest w nie co
zmie nio nej for mie. Po zo sta łe ele men -

ty są bli skie te mu, co by ło na eta pie kon -
cep cji. Je śli cho dzi o ist nie ją cy bu dy -
nek, to wię kszość rze czy uda ło się
utrzy mać, przez pew ną de ter mi na cję
in we sto ra – przy zna je Wroń ski.

I tak po prze bu do wie po wsta nie
plac z drze wa mi przy przy stan ku,
w tym miej scu rze ka zo sta nie przy -
kry ta. W pro jek cie po ja wi ły się dwie
kład ki, ka wa łek pla cu jest też przy
obec nym wej ściu do elek trow ni. Nie
bę dzie bez poś red nie go do stę pu do sa -
mej rze ki, bę dzie ona z dwóch stron
od gro dzo na nie wiel kim mur kiem, zde -
cy do wa nie niż szym niż obec nie, tak -
że ciąg pie szy wzdłuż Bia łej bę dzie po -
pro wa dzo ny ni żej niż te raz. 

Je śli cho dzi o pier wot ną kon cep -
cję re wi ta li za cji hi sto rycz ne go bu dyn -
ku, to układ fun kcjo nal ny po zo sta je
bez zmian, od czysz czo na do ceg ły ma
być jej ele wa cja. Prze strzeń ad mi ni -
stra cyj na i edu ka cyj na, ka wiar nia, księ -
gar nia, me dia te ka, szat nie oraz ma ga -

zy ny na dzie ła sztu ki bę dą na ni skim
par te rze. Od stro ny rze ki bę dzie on
cał ko wi cie prze szklo ny. Po zo sta łą część
elek trow ni prze zna czo no na ol brzy -
mią, otwar tą prze strzeń eks po zy cyj -
ną, co da je moż li wo ści róż nej jej aran -
ża cji, ela stycz ność. No wym ele men -
tem bę dą me ta lo we, in du strial ne an -
tre so le, co zwię kszy moż li wość eks -
po zy cji na ścia nach wyż szej kon dy -
gna cji.

– Za le ża ło nam na po zo sta wie niu
czę ści kon struk cji sta lo wych, prze de
wszyst kim suw nic. Po cząt ko wo my -
śle liś my, że bę dą one sta no wić ele ment
kon struk cyj ny da chu, ale nie ma to
sen su eko no micz ne go, dach bę dzie
sa mo noś ny. Po zo sta ją więc kra tow ni -
ce, chce my też po zo sta wić jed ną suw -
ni cę, któ re to ele men ty bę dą two rzyć
tech nicz ny cha rak ter wnę trza. Chce -
my tym sa mym po ka zać, że jest to no -
wa prze strzeń, ale z hi sto rycz nym ro -
do wo dem, my ślę, że uda ło nam się

zna leźć zło ty śro dek – opo wia da o pro -
jek cie ar chi tekt.

Do da je, że gdy by za pew ne w od leg -
łej przy szło ści na stą pi ła ta ka moż li wość,
to ga le ria ła two mog ła by się po wię kszyć
o dru gą po ło wę elek trow ni, któ ra dziś
wciąż zaj mo wa na jest przez PGE.

– Za kła da my, że z pro jek tem wy ko -
naw czym bę dzie my go to wi za dwa
mie sią ce, po zo sta je tyl ko upo rząd ko -
wa nie kwe stii ge sto rów, a na stęp nie
uzy ska nie poz wo le nia na bu do wę.
Wraz z ma te ria łem pro jek to wym prze -
ka zu je my Ga le rii Ar se nał kosz to ry sy
i przed mia ry – wy jaś nia przed sta wi -
ciel pra cow ni WXCA.

– Jak tyl ko bę dzie my mie li go to wą
do ku men ta cję, bę dzie my mo gli skła -
dać pro jekt o fi nan so wa nie te go pro -
jek tu, wów czas też do wie my się, ile bę -
dzie mog ła kosz to wać ca ła in we sty cja.
Li czy my, że bę dzie to w koń ców ce te -
go ro ku – za po wia da Mo ni ka Szew czyk,
dy rek tor ka Ar se na łu. �

No wa sta ra elek trow nia
Na ukoń cze niu są pra ce pro jek to we zwią za ne z prze kształ ce niem sta rej elek trow ni w no wo czes ną pla ców kę, god ną
Ga le rii Ar se nał. War szaw ska pra cow nia WXCA wnio sła kil ka zmian wzglę dem pier wot nej kon cep cji, z któ rą wy gra ła
kon kurs. Pod ko niec te go ro ku bę dzie moż na wy stą pić o fi nan so wa nie in we sty cji

Wi zu a li za cje pro jek tu prze bu do wy sta rej elek trow ni Ga le rii Ar se nał, au tor stwa pra cow ni WXCA
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