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Lofts in an old granary in Gliwice
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Wszystkim współczesnym detalom nadano utylitarny charakter, co różni gliwickie lofty od wyestetyzowanych adaptacji poprzemysłowych
budynków w innych miastach\All contemporary details are utilitarian, and this makes for a difference between the lofts in Gliwice and overaesthetized commercial adaptations of post-industrial buildings in other cities

1. Widok ogólny od strony północnej
2. Elewacja południowa z nowymi
klatkami schodowymi
3. Fragment jednej z dwóch klatek
schodowych
1. North view
2. South facade
3. Fragment of one of two towers
containing staircases

Adaptacja dawnego spichlerza
w Gliwicach na lofty\
Adaptation of an old granary for
loft apartments in Gliwice
Gliwice, ul. Zygmunta Starego
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architekci Przemo Łukasik,
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Współpraca autorska\
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Powierzchnia terenu\
Site area: 14 941 m2
Powierzchnia zabudowy\
Footprint: 1216 m2
Powierzchnia użytkowa\
Usable floor area: 5000 m2
Kubatura\Volume: 12 596 m3
Projekt\Design: 2007-2008
Realizacja\Construction:
2008-2009
Nie podano kosztu inwestycji\
Cost of investment not disclosed
Biogram i zdjęcia autorów
prezentujemy na str. 103
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Adaptacje obiektów przemysłowych na luksusowe
budynki wielorodzinne realizowane są dziś w wielu
polskich miastach. Pierwszy zespół loftów oddano do
użytku w Gliwicach (poznański City Park w dawnych
koszarach powstał wcześniej, ale oryginalne pozostały
tam tylko mury zewnętrzne). Przebudowa dziewiętnastowiecznego spichlerza na budynek mieszkalny
z trzydziestoma loftami to fragment planu rewitalizacji większego zespołu zabudowy dawnego pruskiego Urzędu Aprowizacji, leżącego niecały kilometr
na południe od gliwickiego rynku. Po wojnie przez
wiele lat stacjonowały tu wojska radzieckie i polskie.
W latach dziewięćdziesiątych część obiektów przejęło miasto: w Koszarach Ułanów ulokowano sąd
okręgowy, w innym zabytku urządzono bibliotekę.
Otoczony wysokim ceglanym murem, 30-hektarowy
zabudowany teren w centrum Gliwic pozostawał
jednak strefą zamkniętą aż do września ubiegłego
roku. Wtedy to oddano do użytku 15 domów szeregowych przebudowanych z dawnych stajni, według
projektu Izabelli i Andrzeja Wieczorków, a także 30
loftów urządzonych w budynku spichlerza z 1895
roku. W przyszłości mają tu powstać jeszcze dwa
nowoczesne apartamentowce.
Projekt adaptacji spichlerza wykonała pracownia
medusa group, której współwłaścicielem jest Przemo
Łukasik, autor przebudowy starej lampiarni na terenie
kopalni w Bytomiu na dom własny („A-m” 1/04).
Również w tym przypadku ograniczono do minimum ingerencję w zabytkowy obiekt, zachowując jego wygląd zewnętrzny i oryginalną strukturę wnętrza. Ceglany, prostopadłościenny spichlerz
po oczyszczeniu elewacji wygląda jak przed stu laty.
Jedynie od południowego, dłuższego boku pojawiły
się dwie dostawione do fasady bryły, mieszczące
klatki schodowe. Największym wyzwaniem projektowym było zintegrowanie tych współczesnych
wież z wpisanym do rejestru zabytków obiektem.
Obłożono je płytami ze stali Cor-Ten, a od frontu
doświetlono pasami z Vitrolitu. Dodatkowo, na styku
z zabytkowymi murami zastosowano wąskie przeszklenie, przebiegające przez całą wysokość budynku.
Pierwotnie powierzchnie loftów miały mieć nawet
po 600 metrów kwadratowych, ale w Gliwicach nie
było chętnych na tak niestandardowe i ekstrawaganckie
mieszkania. Ostatecznie mają od 79 do 320 metrów
kwadratowych. Wielkim sukcesem jest zachowanie
we wnętrzach ceglanych ścian; grube nawet na metr
mury dają wystarczającą izolację termiczną. W więk-

szości powstających loftów, w tym także w łódzkiej
realizacji U Scheiblera, są one docieplane od środka.
W gliwickim spichlerzu gładkie będą tylko nowe ściany
działowe. Pozostawiono także drewniane stropy spoczywające na drewnianych belkach i słupach, wymagały one jedynie oczyszczenia i zaimpregnowania.
Wyzwaniem było za to wykonanie posadzek na stropach tak, by nie zmniejszać wysokości pomieszczeń.
Ta na większości kondygnacji wynosi około 2,6 metra,
jedynie na poddaszu w najwyższym punkcie sięga
3,6 metra. Specjaliści z Wydziału Budownictwa gliwickiej politechniki zaprojektowali nowe warstwy
izolacji akustycznej i termicznej minimalnej grubości.
W budynku zachowano też drewniany zsyp na zboże,
który w formie spirali przechodzi przez kolejne piętra.
Jego fragmenty we wnętrzach loftów przypominają
współczesną rzeźbę. Niestety, najmniejsze i niezbyt
wysokie lokale, poza ceglanymi ścianami, wielkimi
oknami ze szprosami i drewnianym podbiciem stropu, niewiele różnią się od zwykłych mieszkań budowanych przez deweloperów.
Parter przeznaczono na usługi. Okna zastąpiono
dużymi witrynami, a podłogę obniżono o pół metra,
by wysokość pomieszczeń miała wymagane 3 metry.
W całym budynku zastosowano drewnianą stolarkę
okien. Ciemnoszary kolor i układ szprosów nawiązują
do oryginalnych żeliwnych ram. Pomysł architektów,
by odtworzyć je w pierwotnym materiale, ze względów estetycznych nie zyskał aprobaty inwestora.
Do mieszkań prowadzą najprostsze, stalowe, przeciwpożarowe drzwi, a w nowych klatkach schodowych ściany wykonano w betonie konstrukcyjnym
z widocznym szalunkiem. Wszystkim współczesnym
dodatkom starano się nadać utylitarny charakter, co
różni gliwickie lofty od wyestetyzowanych, komercyjnych adaptacji poprzemysłowych budynków w innych
miastach. Także niewielka skala inwestycji decyduje
o jej wyjątkowości w porównaniu na przykład z łódzkimi loftami, przytłaczającymi swoją skalą, niewiele
różniącymi się od wielkich osiedli mieszkaniowych.
Współczesne, luksusowe apartamenty w starych
fabrykach i magazynach są przeciwieństwem tymczasowych, tanich, często półlegalnych mieszkań artystów
w SoHo. Ale niezależnie od iluzji artystowskiego życia
w postindustrialnej scenerii, najważniejsze, że udaje się
ocalić od zniszczenia coraz więcej historycznych, przemysłowych obiektów, od niedawna także w Polsce.
Tomasz Malkowski
Zdjęcia: Tomasz Zakrzewski

Z a ł o ż e n i a

a u t o r s k i e :

Budynek zabytkowego spichlerza znajduje się w atrakcyjnej części Gliwic wypełnionej niską i średniowysoką
zabudową rezydencjonalną, co jest rzadkością w lokalizacjach obiektów poprzemysłowych. Pierwotnie
służył jako magazyn zbożowy, a w okresie powojennym jako magazyn leków przy przyległym Szpitalu
Wojskowym. Adaptacja nie zakładała znaczących zmian
w bryle budynku, jedynie z uwagi na zaprojektowany
układ mieszkań dobudowano dwa zewnętrzne trzony komunikacyjne pokryte stalą Cor-Ten. Pomiędzy
nowoprojektowanymi trzonami komunikacyjnymi
zaprojektowano taras z drewna egzotycznego poszerzający funkcje usługowo-handlowe zlokalizowane
w parterze. Elewację budynku poddano renowacji
oraz konserwacji, usunięto oryginalną ślusarkę żeliwną, a w jej miejsce osadzono drewnianą stolarkę
spełniającą wymogi termiczne. Mając na względzie
powtarzalny układ kondygnacji, oparty na konstrukcyjnej siatce drewnianych słupów, założono możliwość
wpisania różnych wariantów zagospodarowania funkcjami mieszkalnymi. W parterze przewidziano usługi,
funkcje handlowe lub biurowe w przestrzeniach typu
open space, z możliwością dowolnej aranżacji przez
przyszłego klienta. Wnętrza mieszkań oraz lokali
usługowych pozostawiono w oryginalnym charakterze – surowa cegła oraz drewniana konstrukcja
w naturalnej barwie. Elementy te poddane zostały
jedynie oczyszczeniu oraz impregnacji. Wewnętrzne
klatki schodowe odrestaurowano, a do ich wnętrza
wprowadzono dźwigi współczesne.
Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
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Adaptation of a 19th cent. granary in Gliwice for an
apartment building is a fragment of a more general
project to revitalize an area once filled with buildings
belonging to the Prussian Provisions Bureau. The
area has nearly 30 hectares and is located very close
to the city center. Former military stables, adapted
and remodeled as fifteen row houses by Izabella and
Andrzej Wieczorek, were completed last September,
along with 30 lofts built in a former granary building. In the future, the company intends to complete
the whole with two modern apartment houses.
Fortunately, it was possible to preserve the internal
brick walls; up to one meter thick, they provide sufficient thermal insulation, while in most lofts it is necessary to insulate them from inside.
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4. Sytuacja. Oznaczenia:
1 – budynek spichlerza zadaptowany
na lofty i lokale użytkowe; 2 – parking;
3 – projektowany budynek biurowy;
4 – garaże
5. Rzut parteru. Oznaczenia:
1 – dobudowane wieże mieszczące
klatki schodowe i windy;
2 – powierzchnia do wynajęcia
6. Rzut kondygnacji powtarzalnej
7. Przekrój A-A
8. Wejście do klatki schodowej przy
południowej elewacji budynku
9. Połączenie budynku dawnego
spichlerza i dobudowanej klatki
schodowej
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4. Site plan. Key: 1 – granary building
adapted for lofts and retail areas;
2 – parking; 3 – planned office
building; 4 – parking garages
5. First story plan. Key: 1 – new
towers containing staircases and
elevators; 2 – space to let
6. Plan of standard story
7. A-A section
8. Entrance to a staircase in the
tower by the south facade
9. Connection between the former
granary building and the new
staircase
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10. Zachowany drewniany zsyp na
zboże w formie spirali przechodzący
przez kolejne kondygnacje
11. Klatka schodowa i winda w jednej
z dwóch wież dostawionych do
elewacji południowej
12. Pion komunikacyjny wewnątrz
budynku dawnego spichlerza
13. Przestrzeń ostatniej kondygnacji
14. Fragment jednego z loftów

10. Wooden grain chute in a spiral
form
11. Staircase and elevator in one
of two towers erected by the south
facade
12. Communication shaft in the
former granary building
13. Top story space
14. Fragment of a standard story
loft
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