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Zespol pofabryczny przy ul. Warszawskiej 59 
W Bialymstoku i jego problematyka 

konserwatorska 
Wrzat, kipiat Biatystok przed wojnq. Wrozdy- 

gotaniu warczqcych dniem i nocq maszyn, W poiwi- 
Scie sunqcych W nieskonczonoSC pas6w transmisyj- 
nych, W stukocie wrzeciorz i krosien r6sl i pot@niat 
przemyst Biatostocki, Zmudnq pracq stulecia zbudo- 
wano ten przemyst, ktdry tysiqcom robotnikh daje 
prace, a z Biategostoku czyni stolic~ przemystu na 
Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiejl. 

Z bialostockiego krajobrazu od wielu lat stopniowo znikajp zabytki przemy- 
slowe. Nieuivtkowane, zaniedbane, pozbawione remontow, eksploatowane czasa- 
mi do dorainych celow, popadajq W ruin?, badz sp wyburzane pod nowp zabudowc. 
Niektore z nich doczekaly siq gruntownej przebudowy i modernizacji. Chlubny wy- 
jqtek stanowi zesp61 dawnej manufaktury Eugeniusza Beckera przy ul. ~wiqtojan- 
skiej 15, adaptowany na tzw. galerig handlowq. Niewqtpliwie jednp z przyczyn braku 
zainteresowania tymi zabytkarni jest znikoma wiedza o ich historii i warto&iach2. 
Dlatego tez intencjq autorow jest przyblizenie dziejow jednego z najciekawszych 
i najstarszych z zachowanych zespolow pofabrycznych na terenie miasta, a miano- 
wicie dawnych Bialostockich Zaldadow Przemyslu Pasmanteryjnego ,,Pasmanta" 
przy ul. Warszawskiej 59 W Bialymstoku. Niniejszy artykul stanowi piewszp tak 
szerokq probe ujqcia tematu3. 

1. Bracia Commichau. Fabryka wi6kiennicza Hermana Commichau i jego syna 
przy ul. Aleksandrowskiej W latach 1857-1893 

Rzeczywistym tworc+ zachowanego do dziS zaloienia fabrycmego przy 
ul. Warszawskiej 59 by1 Herman Commichau (1817-1891) - (il. l), przedsiebiorca 
wywodzqcy siq ze wsi Schonbach kolo miasteczka Colditz W Saksonii (il. 2). Wraz 
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l. Herman Commichau (1817-1891), 
zatoiyciel fabryki przy ul. Warszawskiej 59. 
Zrcidto: Deutsches Geschlechterbuclz, Band 215 

(Obersachsisches Geschlechterbuch 2), 
Limburg an der Laltn 2002, S .  48. 

Herman Commichau (1817-1891), 
founder of the factory in 59 Warszawska 
Skeet. After: Deutsches Geschlechterbuch, 

Band215 (Obersachsisches Geschlechter- 
buch 2), Limburg an der Lahn 2002, p. 48. 

2. Herb rodu Commichau. 
Zrcidio: Deutsches Geschlechterbuch, 

Band 215 (Obersachsisches Geschlechterbuch 2), 
Limburg an der Lahn 2002. 

Coat of arms of the Commichau family. 
After: Deutsches Geschlechterbuch, Band 215 

(Obersachsisches Gescl~lechterbuch 2), 
Limburg an der Ldzn 2002. 

z Rudolfem Moritzem (1825-1901) przybyl on do Bialegostoku W 1847r. WczeSniej, 
bo juz W 1843 r. dwaj inni bracia Hermana: August (1816-1887) i Albert (1828-1889), 
przebudowali pahtwowy mlyn na terenie uroczyska Antoniuk kolo Bialegostoku 
W fabrykc tekstylq i farbiamic. PO przyjeidzie Hermana i Rudolfa Moritza, W 1849 r. 
firmq przeksztalcono W spblkq o nazwie ,,August i Herman Comrnichau". Stan ten 
utrzymal siq do 1852 r., kiedy to August wyjechat do Danii, a zarzqd antoniukow- 
skiej fabryki przejql Herman. Zdobywanie nowych rynkow zbytu na terenie im- 
perium rosyjskiego, zwlaszcza W Moskwie i Petersburgu, skutkowaio nadzwyczaj 
pomySlnyrn rozwojem przedsicbiorstwa. Wysoki popyt na produkowane przez 
nich wyroby tekstylne sprawil, ze wla6ciciele jui W latach 50. XIX W. zaczeli rozsze- 
rzaC dzialalno66, zakladajqc kolejne oddzialy firmy'. Pienvsza ,,fabryka-corka" zo- 
stala zorganizowana przez Hermana Commichau W Bialymstoku, przy owczesnej 
ul. Aleksandrowskiej (dziS ul. Warszawska). 

Nowy zaldad wlokienniczy zlokalizowano W poinocno-wschodniei czeSci , - 
miasta, na gruntach rozciqgajqcych sic pomiedzy dzisiejszymi ulicarni Warszawskq 
i SW. Wojciecha (przed 1939 r. ul. Monopolowq). 

3. Plan posesji na 
PrzedmieSciu Warszawskim, 

sporzadzony W latach 
1802-1807.  rodt to: APB, 
Kamera Wojny i Domen 

W Bialumstoku. sum. 2209. k. 7. , , J U  

7 Plan i f  a lot in Przedmie~cie 

>--- \ , Warszawskie, executed in 
M-. .i 1802-1807. Apex APB, Kam- 

era Wojny i Domen 
W Bialymstoku, 

call no. 2209, 1. 7. 
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Znajdujqcy sie W tym miejscu ciqg sze6ciu plac6w przeznaczonych pod za- 
budowe zostal wytyczony przez wladze pruskie po 1802 r.5 W odpowiedzi na od- 
czuwalny wSr6d naplywajqcej ludnosci brak domow i mozliwych do zasiedlenia 
pustych dzialek6. Posesje rozciqgaly siq na PrzedmieSciu Warszawskim, wzdlui 
owczesnej ul. Nowe Miasto, W granicach od ul. Kleindorf (dziS ul. Elektryczna) do 
ul. ~wi~tojafiskiej. Ich wielkoS6 i polozenie precyzuje zarowno plan sytuacyjny spo- 
rzqdzony przed 1807 r.7 (il. 3), jak i mapa Bialegostoku z lat 1807-18088 (il. 4). Wadze 
rosyjskie tui po przejeciu Bialegostoku z rqk pruskich, zbudowaly W pohocnej cze- 
6ci pustych parcel magazyny zywnoSciowe (il. 5), istniej;jce jeszcze pod koniec lat 60. 
XIX stulecia9. Przed 1871 r. budynki rozebrano, a ziemie oddano prawoslawnej pa- 
rafii SW. Mik~laja'~. Prusacy nie zdqiyli zagospodarowaC nowych gruntow, a okolo 
1808 r. tylko na jednej posesji stal drewniany dom nalezqcy do wdowy Pragowej". 



Pelny sklad grupy posiadaczy omawianych grunt6w znany jest dopier0 
z lat 40. XIX W. Piemszq dzialke, liczqc od zachodniej strony, trzymal niejaki Be- 
rends, inspektor Bialostockiego Urzedu Lekarskiegolz. Nastepna naleiala do kilku 
wlaScicieli z rodu Zabludowskich13. W wyniku procesu sqdowego weszli oni W po- 
siadanie majqtku zloionego z dw6ch dzialek i drewnianego, parterowego domu, 
naleiqcych niegdyS do Frydrycha Haupta, pastora bialostockiego zboru ewange- 
licko-augsburskiego W latach 1826-183814. Dwa kolejne place stanowily wlasnoSC 
blizej nieznanej rodziny Chronanowskich, kt6ra wybudowala okazaly, pietrowy 
dom poprzedzony kolumnadqlj. Ostatnie dwie parcele byly czeSciq majqtku Hriny 
Zabiudowskiej, zony miejscowego kupca Mejera ZaHudowskiego16. 

Dokonany przez Hermana Commichau wyb6r lokalizacji nowej fabryki nie 
by1 przypadkowy. Jui  9 kwietnia 1847 r. jego starszy brat, August, nabyl nieru- 
chomoSC naleiqcq do Eliasza, Mikokaja i Karola, syn6w wymienionego wczeSniej 
inspektora Berendsa. Zawarty w6wczas akt notarialny nie zachowal sic. Wykonany 
W 1841 r. plan tej czeSci miasta poSwiadcza, ze na posesji Berends6w staly W tym cza- 
sie CO najmniej cztery budynki, z kt6rych trzy wzniesiono z drewna, jeden zaS, stojq- 
cy przy zachodniej granicy dziafki, wybudowano z cegieP7. Wszystkie rozmieszczo- 
no W poludniowej czeSci parceli, blizej ul. Aleksandrowskiej, pozostaia czeSC placu 
zajeta byla pod sady i ogrody. Przypuszczalnie jui W 1847 r. August Cornmichau 
nabyl t? nieruchomoSC pod rozbudowq antoniukowskiej fabryki o oddziai, kt6ry 
mial bye zlokalizowany W Biatymstoku. Na takq moiliwoSC wskazuje wart056 tej 
nieruchomoSci, oszacowana W 1857 r. na 1300 rubliI8, brakuje jednak dowod6w na 
potwierdzenie tych przypuszczefi. Naleiy podkreslit, i e  kilka miesiecy wczeSniej, 
26 kwietnia 1857 r. Herman zawarl jednoczeSnie trzy akty kupna-sprzedazy z Mi- 
chelem Zabiudowskim, Moszkq Belochem, Abrarnem Ja£q oraz Peszq Zabludowskq 
(dzialajqcq W imieniu rnabletniego Markusa), mocq kt6rych fabrykant nabyi od wy- 
mienionych os6b dwie parcele i drewniany dom, pozostaie po pastorze Hauptcie19. 
ChoC obie transakje dzieliiy cztery miesiqce, ich zawarcie byko jednolitym przedsie- 
wzieciem, zmierzajqcym do zbudowania podstaw zaloienia fabrycznego. W kon- 
sekwen j i  mozemy przyjqC rok 1857 za date rozpoczecia funkcjonowania drugiego 
zakiadu braci Commichau W Bialymstoku. 

Kolejne pwiekszenia majqtku Hermana Commichau przy ul. Aleksan- 
drowskiej, obejmujve grunta na zach6d od fabryki, nastqpily cztery lata p6iniej. 
W paidzierniku 1861 r. swojq nieruchomoSC sprzedala wdowa po Mikolaju Ede- 
rze20, Marianna z Gbrskich, wraz z tr6jkq dzieci: Karolem, Adolfem i Annq. Na placu 
Eder6w stal W tym czasie stary drewniany dom, ktory zostai wkrotce rozebrany2'. 
Natorniast W grudniu 1861 r. transakje zawarto z Gdalem Janow~kim~~, wlagcicie- 
lem placu sqsiadujqcego z zakladem wl6kienniczym Hennana oraz majqtkiem Ede- 
r6w. W momencie jej zawarcia W sklad nieruchomoSci Janowskiego wchodzil nowy 
drewniany dom na murowanym f~ndamencie~~. Ostatni zakup po tej stronie placu 
fabrycznego mial miejsce W 1880 r. W6wczas makionkowie Hersz i Leja Mikucifiscy 
odsprzedali Commichauowi fragment posesji, zlokalizowanej W sqsiedztwie majqt- 
k6w uprzednio naleiqcych do Gdala Janowskiego i rodziny Eder6wz4. 

JednoczeSnie Herman Cornmichau skupowai nieruchomoSci poloione po 
wschodniej stronie zakladu. W pierwszej kolejnoSci nabyl 20 marca 1867 r. dawnq 
kamienice Chronanowskich, kt6ra W tym czasie nalezaia juz do Adolfa i Boguslawa 
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I I - -. - - dawne podzialyg~ntow wytyaonych ok. 1800 r. na potmeby budowlane pracownik6w biatostockiej Kamery Wojny 
i Oomen. W pbincxnej c z e i  tych grunt6w po 1807 r. wybudowano magazyny iywnoici istniejqce jeszcze ok. 1870 r. 
PO tej dacie zostaly rozebrane, a majqtek pnekazany cerkwi <W. Mikdaja W BiahFstoku. 

m - wtahciwy placfabn/cznq doiony z majq tkk  
1) kupionego 26 IV 1857 r. od Michela ZaMudowskiego, Mouko Betocha, Abrama Jafa i Pesly ZaMudowskiej (kuratorki 
Markusa Zabludowskiego), naleiqcego upnednio do panora zboru ewangelicko-augsbunkiego Haupta oraz 
2) kupionego 9 Vlll1857 r. od Augusta Kommichau, ktory n a w  go 9 IV 1847 r. od potomk6w Berendsa, inspekora 
Biatostockiego Urqdu Lekarskiego. 

[=I - aeic maj3tku Hermana Kommichau, nabyta m o q  tnech aktow kupna-spnedaiy: 1) dwoch zawartyd, 5 X1861 r. 
z potomkami Mikdaja Edera, Karolem i Adolfem (za zgoda ich siostry Anny p0 meiu tunifiskiej) ora2 wdow p0 
Mikotaju Ederze, Mariannq z G6rskich oraz 2) jednego zawartego16 IV1862 r. z trzecim synem Mikolaja Edera, Jkefem. 

m - czesc majqtku Hermana Kommichau zloiona z tnech nieruchomoici, nabyhlch mocq aktu kupna.spnedaiy, zawartego 
11 11 1871 r. z Meterem Izaakowszem ZaMudowrkim luzvskat ie W testamencie iego zony Hriny SroUwny Zabludowskiej. . - ~,~ ~ 

. .  . . . 
spisanym 21 111 1848 r, p akcie kupna od miesrczan Szymona ilana ~limensowicl6w-~anu&wi~~6w12 VII 1845 r. 
119 VII 1846 r.). 

- ueie maj3tku Hermana Kommichau nabyta20 111 1867 r. od braci Adolfa I Boguslawa Trembickich, kt6rzy weuli W jej 
posiadanie p Pmierci swego brata Wtadyslawa (ten zai kupit jq 17 VI 1857 r, od rodziny Chronanowskich). 

m - cqfC maj#ku Hermana Kommichau nab* 11 XI1 1861 r. od Gdala Janowskiego, na kt6rej znajduje sie now0 
zbudowanv drewniany dom na murowanym fundamencie (kupiona pnez Janowskiego od Hima Blumenkranza 
W lipcu 1845 r.). 

r--, - 

Plan o f  the l o t  and factory lo t  belonging to  Herman Commichau 
in Aleksandrowska Street. State in 1875. Drawing: W. Wrbbel. 

Trqbickich". Niespelna cztery lata poiniej, W lutym 1871 r. od Mejera Zabludow- 
skiego uzyskal dwa place polozone na wschod od fabryki, kt6re W latach 40. XIX W. 

posiadala Hrina Zabludowska. WSrod nich znalazly siq ziemie zlokalizowane juz 
poza granicq miasta, wyznaczonq przez biegnqcq W poblizu drogq na Bojary, p6i- 
dej  nazwanq ul. MonopolowqZ6. W 1886 r., na publicznej licyta j i  przeprowadzonej 
przez Bialostocko-Sokolski Sqd Pokoju, Herman nabyl za sum? 600 rubli plac polo- 
zony po przeciwnej stronie ul. Aleksandrowskiej. Sprzedawany majqtek nalezai do 
gubernialnego sekretarza Stanislawa Klataz7. 

Nic nie wskazuie na to, aby zakupy dokonane W latach 1861-1886 by1 podyk- - .  . - .  

towane potrzebq rozszerzenia samego zakladu tkackiego (il. 6). Przejmowanie praw 
wlasnoici do nieruchomoici poloionych W bezpoirednim sqsiedztwie zabudowari 
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7. kojekt elewacji frontowej i szczytu zachodniego nowego budynku tkalni W fabryce Hermana 
Commichau przy ul. Aleksandrowskiej, sporzqdzony W 1875 r. przez architekta Borkowskiego. 

~ r 6 d i o :  M. Dolistowska, Wposzukiwaniu toisamolcz mzasta. Architektura i urbanistyka Bialegostoku w latach 
1795-1939, BiaQstok 2009, S. 136-137. 

Project of the front elevation and western gable of the new building of the weaving mill in the 
Herman Commichau factory in Aleksandrowska Street, executed in 1875 by the architect Borkowski. 
After: M. Dolistowska, W poszukiwaniu toisamoSci miasta. Architektura i urbanistyka Bialegostoku 

W latach 1795-1939, Bialystok2009, pp. 136-137. 

8. Dawna plecionkamia. Fo lewej stronie widoczne zachowane czeSciowo lizeny szczytu z 1875 r. 
Fot. S. Wicher. XI2010. 

Former braiding workshop. On the left, partly visible gable lesenes kom 1875. 
Photo: S. Wicher, Nouember2010. 
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placu fabrycznego objely wszystkie parcele, wytyczone niegdys przez wladze pru- 
skie. Tednak zadna z nabvtvch dzialek nie miala znaczenia dla dalszego rozwoiu , , 
przedsiebiorstwa, a skupowanie okolicznych majqtkow bylo raczej zewnetrznym 
przejawem bogacenia sie wlasciciela fabryki i stopniowego budowania majqtkowe- 
go statusu jego rodziny. 

Ze szczegolowego planu z 1875 r. dowiadujemy sie, i e  W latach 1857-1875 
zespoi fabryczny zajmowal teren polqczonych posesji Berendsow i pastora Haupta. 
W tym okresie zlikwidowano ogrod W tyle dzialki, wzniesiono rowniez nowe bu- 
dynk drewniane, W kt6rych dzialaly napedzane recznie warsztaty tkackie. Muro- 
wany byl jedynie dom mieszkalny, stojqcy szczytem do ul. Aleksandrowskiej, zbu- 
dowany po 1857 r. W miejscu dawnego domu pastora. Pozostale piet obiektdw by10 
rozrzuconych bez okreslonego ladu po calej posesji. Uszeregowany by1 natomiast 
ciqg drewnianych budynk6w gospodarczych, chlewow i wozowni, ustawionych 
wzdluz zachodniej granicy dzialki. 

Dopiero W 1875 r. bialostocki architekt Borkowski sporzqdzil na zlecenie 
Commichaua projekt nowej, pietrowej tkalni, ktora miala stanqk W samym Srodku 
zatozenia, zastqpujqc zlokalizowany W tym miqscu stary, drewniany dom. Budynek 
na rzucie prostokqta przykryto dwuspadowym dachem poszytym dachowkq. Oba 
pietra fabryki oSwietla1 szereg dwunastu okien W elewa cjach bocznych i czterech 
W szczycie zachodnim. W polaciach dachowych zlokalizowano otwory okienne, 
pozwalajqce na lepsze doiwietlenie pomieszczen na poddaszu. Hale fabryczne na 
obu pietrach byiy jednoprzestrzenne, a stropy podtrzymywaly zeliwne kolumny. 
Cechq wyrozniajqcq budynek projektu Borkowskiego byly dwie lizeny, poprowa- 
dzone przez obie kondygna cje zachodniej elewa cji, kt6re W szczycie zbiegaly sic, 
tworzqc luk ostry (il. 7). Luki zachowaly siq fragmentarycznie do dnia dzisiejszego 
(il. 8). Budynek zostal zrealizowany po zahvierdzeniu projektu przez gubemialny 
wydzial budowlany W dniu 26 maja 1875 r.28 

Inwestycja nastqpila zapewne po zakonczeniu prac przy murowanej, pietro- 
wej tkalni, dzialajqcej W antoniukowskim zakladzie juz W czerwcu 1873 r.29 Warto 
wspomnie6, ze W tym samym czasie rozbudowano trzeci oddzial firmy, zlokalizo- 
wany przy ul. Stawowej, na gruntach kupionych 16 lutego 1871 r. od Owsieja Mi- 
chela Zabludow~kiego~~. Wedlug Swiadectwa wladz miasta z 1889 r., zaklad skladal 
sie z trzynastu drewnianych domow, mieszczqcych zapewne warsztaty tkackie oraz 
dwoch murowanych, pietrowych budynkow fabrycznych, przy ktbrych znajdowa- 
ly sic pomieszczenia na maszyny parowe. Trzeci, najmtodszy oddziak przedsiebior- 
stwa, Herman Commichau sprzedal W 1889 r., a nabywcq zostal inny niemiecki fa- 
brykant, Ernest Hendrichs31 (il. 9). 

Staraniem Hermana Commichau, kt6ry od 1879 r. prowadzil firme samo- 
d~ie ln ie~~,  fabryka przy ul. Aleksandrowskiej W latach 1875-1891 byla dalej rozbu- 
dowywana. W 1887 r. W dwoch zakladach zlokalizowanych W Bialymstoku przy 
ul. Aleksandrowskiej i ul. Stawowej, pracowalo lqcznie dwustu dziewi@dziesieciu 
dziewieciu robotnik6w, kt6rzy wytwarzali koldry, jedwab, aksamit i plis na dwoch 
tysiqcach wrzecion i stu dwudziestu pieciu warsztatach tkackich, napqdzanych 
dwiema maszynami parowymi o mocy czterdziestu KM (obie przy ul. S t a ~ o w e j ) ~ ~ .  

Z tego okresu brakuje jednak dokumentow, kt6re mogiyby poiwiadczyC 
dokladnq chronologie zmian W zabudowie fabryki przy ul. Aleksandrowskiej. 



Informaje na ten temat pochodzq dopier0 z 1893 r.j4 W6wczas plac fabryczny 
rnial powierzchnie 2046 sazni kw. lea0 zabudowa skladaia sie przede wszvstkim - . A 
z gl6wneg0, tr6jkondygnacyjnego budynku tkalni, CO oznacza, ze obiekt wzniesiony 
W 1875 r. podwyiszono o dodatkowe piqtro. Opr6cz niego wzdluz zachodniej gra- 
nicy posesji ciqgyly siq W jednym rzedzie: drewniana oficyna, wozownia, murowa- 
ny chlew i stajnia, natomiast wzdluz p6lnocnej granicy placu rozciqgalo sie drew- 
niane zadaszenie. Wszystko uzupelniaiy dwa murowane, parterowe domy, piwnica 
i wychodek. 

2.Zesp61 fabryczny W latach 1893-1930: fabryki Ferdynanda Frisza (1893-1896), 
Aronsonow (1896-1910) oraz Poreckiego i Gowienskiego (ok. 1910-1928) 

Herman Commichau, bedqc W sedziwym wieku 71 lat, na wypadek swej 
Smierci spisai 19 sierpnia 1888 r. ostatniq wole, mocq kt6rej wkagcicielem wszyst- 
kich posiadanych ruchomoSci i niemchomoSci uczynil jedynego syna, noszqcego 
rowniez imie Herman (11) - (il. 10). Nakazywak jednoczegnie, aby wypiacii on swej 
matce Emmie i czterem siostrom: Zelmie, Huldzie, Almie i Emmie 60% wartoSci 
odziedziczonego majqtku, kazdej po 12%35. 
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Senior rodu zmarl trzy lata 
pozniej, a jego testament zostal sq- 
dowo potwierdzony 11 maja 1892 r. 
Wowczas dokonano wyceny caiego 
spadku po fabrykancie. Testament 
znaczqco skomplikowal sytuacje fi- 
nansowq firmy, tym bardziej, ze tui 
przed Smierciq, W p d n i u  1889 r., 
Herman poiyczyl od moskiew- 
skiego kupca Karola Szulca sum? 
30 tys. rubli pod zastaw fabryki na 
Antoniuku, kt6rq teraz musial spla- 
cab nowy ~l&ciciel~.  Spadkobierca, 
zmuszony testamentowymi zapisa- e 

mi, nakazujqcymi wyplacit matce 10. Herman {IT) Comnuchau I ]ego zona Betty 
i siostrom znaczne sumy pienedzy, z domu Jacobsen. Zrddlo Deutsches Geschlechterbuch, 
postanowil spienieiy6 fabryke przy Band 215 (Obersnchstsches Geschlechterbuch 2), 

ul. Aleksandrowskiej oraz sqsiadujq- L~mburg an der Lahn 2002. 
Herman (IT) Commichau and his wife, Betty 

ce zniq posesje. Na wszystko uzyskd born Jacobsen. After: Deutsches Geschlechterbuch, 
zgode rodzicielki i rodzehtwa, ktore Band 215 (Obersachslsches Geschlechterbuch 2), 

na stale przebywaiy W Berlinie". Limburg an der Lahn 2002. 

Pierwszq i najwazniejszq transakje Herman (11) Commichau zawarl 11 
wrzeSnia 1893 r. W kancelarii notariusza Konstantyna Letczenki. Nabywcq wyce- 
nionej na 33 300 rubli fabryki wl6kienniczej zostal Alfred F r i s ~ ~ ~ .  

Friszowie, podobnie jak r6d Commichau, pochodzili z Niemiec. Przed 1876 r. 
do Biaiegostoku przybyl Frydrych Frisz, ojciec: Alfreda, Fritza, Pawla, Teodora 
i Hermana. Glbwny majqtek rodziny mieSci1 sie od 1876 r. przy ul. Niemieckiej, 
W tyle p6inobarokowego Paiacyku GoScinnego. W latach 1866-1876 posesja ta na- 
lezala do pochodzqcej z Petersburga Malki Frydland. WiaScicielka wzniosla na niej 
szereg budynkbw, W tym frontowq kamienice oraz trt~jkondygnacyjnq fabryke wlo- 
kienniczq, ktore 30 marca 1876 r. odsprzedala Frydrychowi Fr i s~owi~~.  Ze wzgledu 
na podeszly wiek (zmarl bowiem W 1895 r.40) Frydrych odstqpil kierownictwo firmy 
swemu najstarszemu synowi, Alfredowi. WlaSnie on postanowil W 1893 r. odkupiC 
od Hermana Commichau fabryke przy ul. Aleksandrowskiej, rozbudowu~qc W ten 
spos6b posiadane przedsiebiorstwo wl6kiennicze. Skqdinqd Alfred by1 od wielu lat 
aktywnym bialostockim przedsiebiorcq. Wystarczy wspornnieC, i e  W 1884 r. two- 
rzyl spolke z Eugeniuszem Beckerem, prowadzqc razem z nim slynnq manufakture 
przy ul. Stawowej (dziS ul. S~i~tojanska), za6 W latach 1896-1900 by1 radnym miasta 
Biaiystok41. 

W ciqgu kolejnych miesiecy 1896 r. Herman (11) Commichau wyzbywal sie 
dalszych czqSci rodowego majqtku przy ul. Aleksandrowskiej. 12 marca sprzedal 
panstwu plac nabyty W 1871 r. od Mejera Zabiudowskiego, na ktdrym W momencie 
zawarcia transakcji staly dwa domy: pietrowy murowany i parterowy drewnianp2. 
W nastepnych latach powstaly tu palistwowe sklady monopolu spirytusowego, 
a wzniesiona w6wczas zabudowa przetrwala W wiekszoSci do dnia dzisiejszego 
przy ul. Warszawskiej 6543. 



11. Zespdi fabryczny Aronso- 
n6w wediug planu z ok. 1909 
r. Numerami omaczono na- 

stepujace obiekty murowane: 
1) tr6jkondygnacyjna tkalnia, 
2) murowany parterowy dom 
z poddaszem, 3) murowany 

budynek gospodarczy, 
4) nowy, pi t~owy budynek 

rnieszkalny 2!rddto: AAP Akta 
miasta Biaiegostoku, sygn. 91. 

The Aronson factory 
complex according to a plan 

from about 1909. Numbers 
mark the following brick 

edifices: 1) three-storey 
weaving mill, 2) ground- 

floor building with an attic, 
3) utility building, 4) new, 

singlestorey residential 
building. 

Source:APB, Acts of the town 
of Bialystok, call no. 91. 

19 kwietnia Herman (11) zawari drugi akt kupna-sprzedaiy, mocq ktorego za 
sumq 400 rubli wyzbyl sic na rzecz Abrama Cytrona dzialki polozonej wzdlui za- 
chodniej granicy placu fabrycznego Frisza. Na posesji tej stal wowczas jeden drewnia- 
ny dom, pozostaly po uprzednim wla6cicielu, Gdalu Jan~wskim~~.  PO 1919 r. dzialka 
uzyskala adres ul. Warszawska 5745. Kolejny akt z 25 wrzeSnia 1896 r. miai W konse- 
kwencji doniosle znaczenie, gdyz dotyczyl posesji oznaczonej po 1919 r. numerem 
63, na ktorej stala dawna kamienica Chronanowskich-Trqbickich. Kupcem byl jeden 
z najbogatszych miejscowych fabrykantbw - August Moe@. On tez W 1909 r. prze- 
znaczyi kupiony od Comrnichaua budynek na potrzeby Towarzystwa Krzewienia 
Wiedzy Handlowej i prowadzonej przez nie szkoly handlowej. Ostatni wreszcie akt 
z 1896 r., zawarty 13 paidziemika, obejmowai sprzedaz dzialki zlokalizowanej po 
przeciwnej stronie ul. Aleksandrowskiej, kt6rq ojciec Hermana (11) kupil W 1886 r. 
Za sum? 9300 rubli uzyskal jq Frydrych Voss, ktbry W kolejnych latach dokonal roz- 
budowy stojqcego na niej murowanego domu. Efektem inwesty j i  jest istniejqca do 
dziB kamienica przy ul. Warszawskiej 5P7. 

Alfred Frisz zarzqdzal fabrykq przy ul. Aleksandrowskiej niespeha trzy 
lata. Nowy wlasciciel, zaciqgajqc poiyczki pod zastaw posiadanych nieruchomoSci, 
stal siq wkr6tce niewypiacalny. Dlatego dawnq posesjq Hermana Commichau zase- 
kwestrowal Wilenski Bank Ziemski i 26 sierpnia 1896 r. wystawil jq na publicznej 
licyta jP8. Nabywcq okazai siq inny miejscowy przedsiebiorca, austriacki i y d  So- 
lomon Aronson-Bagon, mieszkajqcy w Bialymstoku od okolo 1888 r.49 Nie znamy 
treSci spisanego W 1896 r. dokumentu notarialnego, nie mozemy wiqc odtworzyt 
obiektow wchodzqcych W skiad zespolu fabrycznego i ewentualnych zmian, jakie 
Frisz mbgl wprowadzit W zabudowie pomiqdzy 1893 a 1896 r. 

Juz W 1896 r. Aronson bra1 pod zastaw posesji przy ul. Aleksandrowskiej 
pierwszq pozyczkq W wysokoSci 24 tys. rubli, kolejnq zaS W 1907 r.50 Jednak dopier0 
drugie Swiadectwo zastawne z 1907 r. przedstawia pelnq list? budynkbw stojqcych 
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12. Fabryka Aronsonow na planie z ok. 1910 r. 2rddZo: APB, Aktn miasta Biaiegostoku, sjp. 137. 
The Axonson factory on a plan from about 1910. Source: APB, Acts of the town of Bialystok, call no. 137. 

na posesji przy ul. Aleksandrowskiej, obrazujqc zmiany, kt6e zaszly W zabudowie 
fabrycznej pombdzy 1893 a 1907 r. W dokumencie wyliczono przede wszystkim 
budynki pochodzqce jeszcze z czasbw Hermana Commichau, a wiqc trbjkondygna- 
cyjnq tkalnie, dwa parterowe, murowane domy, murowanq stajnie i piwnice. Do 
grona obiektbw drewnianych nalezaly trzy parterowe domy oraz szeSC partero- 
wych chlewbw. NowoSciq W tym spisie byl zarbwno kociol parowy, jak i pietrowy, 
murowany dom. Oba obiekty zbudowane zostaiy zapewne przez Aronson6w. 

Z okresu, kiedy fabryka pozostawala W rckach rodu Aronson6w, pochodzq 
pierwsze irbdla kartograficzne, rzucajqce nieco Swiatia na rozplanowanie zabudo- 
wy W obrebie zespolu fabrycznego. Najwiecej szczeg61bw zawiera projekt budowy 
kanaliza ji, sporzqdzony na przelomie 1912 i 1913 r.51, ktory odnotowuje cztery bu- 
dynki murowane, odpowiadajqce obiektom wymienionym W 1907 r. (il. l l) .  Oprbcz 
trbjkondygnacyjnej fabryki, domu stojqcego szczytem do ul. Aleksandrowskiej i bu- 
dynku gospodarczego polozonego przy zachodniej granicy dziaiki, plan uwzgled- 
nia nowy obiekt W postaci pietrowego, murowanego domu, wzniesionego na rzu- 
cie prostokqta, ktbry W pbiniejszym okresie zostal wydzielony z caloSci zespoiu 
i otrzymal adres: Warszawska 61. 

Solomon Aronson zmarl przed 13 sierpnia 1898 r. (tego dnia zatwierdzono 
do wykonania jego testament), a pozostaly po nim majqtek ulegl podziaiowi miedzy 
wdowe Mnuche i ich trzech synbw: Lejzera, Arona i H e r s ~ a ~ ~ .  Spis fabryk z 1907 r. 
wymienid przedzalnie Arona Aronsona, a wiec jednego z synbw SolomonaS3. Po- 
wstaia ok. 1910 r. mapa Bialegostoku rowniei odnotowuje fabryke Aronsonbw 
na terenie dawnego zaktadu Hermana Commichau (il. 12)". Zastawiona W latach 
1896 i 1907 r. posesja fabryczna zostala ponownie zasekwestrowana pomiedzy 1908 
a 1910 r., gdyz posiadacze nie byli W stanie spiacit ciaiqcych na niej dlug6w. 
0 takim stanie rzeczy informuje spis wlaScicieli miejskich nieruchomoSci z 1910 r., 
W ktorym jako posiadacza dziaiki nr 311, oszacowanej na 27 500 rubli, wymieniono 



Tekfom Nr. 185. 

Kompletna Fabryka 

Pnedrslais. Tkalnia. 
ura i Fubiamie 

egmtuje od 1888 &a, 

Wilefiski Bank Z iem~ki~~ .  Pomiedzy 1910 a 1912 r. doszlo 
do kolejnej licytacji zespolu fabrycznego. Jednakie brak 
dokument6w notarialnych uniemoiliwia szczeg6lowe 
przehledzenie wydarzefi, ktore doprowadzily do prze- 
jecia posesji przy ul. Aleksandrowskiej przez Pinchusa 
Jurzdzickiego vel Jur~dyckiego~~. On tez pozostawai jej 
wlaScicielem do polowy lat 30. XX W. 

Na temat jego osoby niewiele mozna powiedzid, 
poza tym, ze mieszkai przy d. Pocztowej (dziS Jurowiec- 
ka) i byi drobnym przedsiebiorcq. Jurzdzicki postanowif 
wynajqk uzyskanq na drodze licyta j i  fabrykq miejsco- 
wym wl6kniarzom. Budynki dawnej fabryki Hermana 
Comrnichau podnajmowala jui W 1913 r. sp6lka Gdala 
Gawiefiskiego i Szmula Poreckiego, ktQzy wlaSciwq sie- 
dzibe swej firmy mieli od 1888 r. przy ul. Poc~towej~~, 
p6iniej rozszerzonq o filie W Wasilkowie, przy ul. Nad- 
rzecznejS8. Prowadzona poczqtkowo jedynie przez Ga- 
wiehkiego, od 1911 r. zostala przeksztalcona W sp6lke 
i te date nalezaloby traktowak jako rozpoczecie dzialal- 
nohci pod nowym adresem. Przy ul. Aleksandrowskiej 

l3 Reklama fabiYkl 
W 1913 i 1914 r. mieScila sie przedzalnia welny i tkalnia S m d a  Porechego 

I Gdala Gawiehkiego z 1921 r. tkanin ~ e ~ a n y c h ~ ~ .  
zrbdio: Btalystok Pinchus Jurzdzicki zdolai utrzymak swojq wla- 

tlustrowany Zeszytpamtqtkowy, snohk przez burzliwy okres I wojny Swiatowej i okupa- pod red A. Lubkteuncza, 
1921. ji  niemieckiej W latach 1915-191960. Podobnie stalo sie 

Advertisement of the z przedsiebiorstwem Gawiehkiego i Poreckiego. Juz 
and Gdal 

W pienvszych miesiqcach po odzyskaniu niepodlegio- Gawienski factory from 1921. 
~ f t ~ ~ :  ~ i ~ l y ~ t ~ k  ilus*owQny. Bci W lutym 1919 r. funkjonowal naleiqcy do nich od- 

Zeszytpamiqtkowy, dziai przy ulicy, na now0 nazwanej Warszawskq (il. 13). 
A' Lubkiewiczi W czenvcu tego roku ,,Dziennik Bialostocki" donosil Bialystok 1921. 

o trwajqcym strajku iydowskich pracownikow zakladu, 
bedqcych W konflikcie z chrzekcijafiskq grupq ~ a i o g i ~ ~ .  

Fabryka W latach 20. XX W., podobnie jak wiele wytw6rni tekstylnych 6w- 
czesnego Bialegostoku, przechodzila trudne lata produkcyjnego kryzysu. W stycz- 
niu 1924 I. zakiad Szmula Poreckiego i Gdala Gawiehkiego zostal unieruchomio- 
ny. W marcu tego roku zakoficzono trwajqcy kilka tygodni strajk robotnik6w, na- 
tomiast do kwietnia przediuiyl sie protest robotnic-kon~piarek~~. W lipcu 1925 r. 
W mieszkaniu Szmula Poreckiego przy d. Jurowieckiej 9 komomik Sqdu Okrego- 
wego przeprowadzal licyta j e  10 zwoi sukna wartych 1050 zl. Z kolei we wrzeSniu 
tego roku magistrat Wasilkowa zasekwestrowal znajdujqce sie W tamtejszej fabryce 
towary W ramach pokrycia niezaplaconego za 1924 i 1925 r. paiistwowego podat- 
ku od nieruchomosci i miejskiego podatku od l ~ k a l i ~ ~ .  Kolejne licyta j e  ruchomoBci 
W siedzibie sp61ki ,,Porecki i Gawieiiski", dokonane zar6wno przez Sqd Okrego- 
wy, jak i Urzad Skarbowy Podatk6w i Opiat Skarbowych W Biaiymstoku, miaiy 
rniejsce W maju i listopadzie 1926 r." Od patdziemika 1925 do sierpnia 1926 r. nie 
dziataia fabryka W Wasilkowie, W kt6rej W paidziemiku 1926 r. spionqla cz~SC 
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towarowb5. Od stycznia 1927 r. ponownie unieruchomiono oddzial fabryki przy 
ul. Warszawskiej 59, a sytuacja powtorzyla sic W Wasilkowie na poczqtku nastepne- 
go rokub6. Stan przedsiebiorstwa ulegai nieustannemu pogorszeniu, skoro W maju 
1928 r. zlicytowano W Wasilkowie cztery warsztaty tkackie na ogolnq sum? 4800 zl, 
ponownie W ramach rekompensaty za nieoplacone podatki6'. Wielki kryzys, ktory 
dotarl do Bialegostoku W 1929 r., zmusii fabrykanckq spblke do zlikwidowania swo- 
jej dzialalno8ci i przeniesienia sie W 1930 r. do R u m ~ n i i ~ ~ .  

Nieco inny 10s spotkai pietrowy budynek wzniesiony przez Aronsonow. Juz 
W 1920 r. Pinchus Jurzdzicki przeznaczyl go na potrzeby Polskiej Drukarni Udziaio- 
wej. Kontrakt dzieriawny przedluzono W 1923 r.69 Na przeiomie lat 20. i 30. XX W. 

firma zostala przeksztalcona W ,,Polskq Drukarnie W Biaiymstoku, spolka akcyjna" 
i przeniosla si? pod adres ul. SW. Rocha 3. Tarn tez funkjonowala nadal W 1932 r. 
Drukowano W niej r6znego rodzaju akcydensy, zeszyty, papiery, a takze gaze- 
tv codzienne, miedzy innvmi ,,Dziennik Bialostocki" (do paidziernika 1926 r.)70. . A , , 
W 1927 r. swoje mieszkanie prxy ul. Warszawskicj 61 posiadai byly prezvdcnt 
miasta - Bolesiaw Szymanski". On tez zorganizowal pod tym adresem siedzib~ 
,,Spbldzielni Mieszkaniowej .<Zdobycx Kolejarzy~~ pracownikow kolejowych wezla 
biatostockie~o, z odpowiedzialnoScia ud7ialami W Biatvmstoku", zareiestrowana 
W Sqdzie ~ k r ~ ~ o w f i  15 marca 1928 r. (poczqtkowo pizy ul. ~arszakskiej  21)n: 
W 1938 r. mieszkal tu min. Maks Kohl, prezes sp6iki ,,Colonia" Zakiady Garbarskien. 

3. Fabryka wlbkiennicza staje sic piekarni*. Pierwsza Bialostocka Piekarnia Me- 
chaniczna (1928-1932) i cukiernia Klemensa Roguskiego 

Pinchus Jurzdzicki, wiaScicie1 posesji przy ul. Warszawskiej 59, nie m6gi 
pozwolii: na zbyt dlugi brak najemcy dawnej fabryki. Szukajqc odpowiedniego roz- 
wiqzania, trafii na sp6lke trzech warszawskich piekarzy: Antoniego Eukasiewicza, 
Bronislawa Banaszkiewicza i Michala Kona. Grupa przedsi~biorc6w przybyia do 
Bialegostoku W poiowie 1928 r. celem znalezienia lokalu, W kt6rym moglaby zalo- 
zyC pienvszq W rniescie piekarnie mechanicznq. Potrzebe jej powstania wiadze mia- 
sta rozumiaiy od wielu lat, ale do 1928 r. nie udalo sic zrealizowai: tego dezyderatu. 
Jak rela jonowal ,,Dziennik Bialostocki" W sierpniu 1928 r., spdika ziozona z trzech 
fachowch, do ktdrej wchodzi i p. Banaszkiewicz, mistrz warszawskiego cechu piekarskiego, 
posiadajqcych dostateczny kapitat, nabyia wigkszq nieruchomos'i pofabycznq przy ul. War- 
szawskiej 59. Gmach posiada 2000 m2 powierzchni i zostanie caikowicie przebudowany dla 
uiytku piekarni mechanicznej nu wzdr europejskich. Sprowadzane sq maszyny i ustawione 
bgdq piece pienvszorzgdnej konstrukcji, stanowiqce ostatnie siowo techniki nowoczesnej. Pie- 
karnia uruchomiona zostanie 1 grudnia 1928 r. i W pdnym biegu bgdzie rnogia dostarczyi 
miastu od 20 do 30 tys. kg pieczywa. Bgdzie to pieczywo wykonane W idealnych warunkach 
higzenicznych, nu CO pozwala mechnizacja pracy. Niewqtpliwie tei, CO jest rzeczq rdwnie 
wainq, pieczywo potanieje. Wphjnie nu to migdzy innymi to, ie  surowce dostarczane bgdq 
bezpoirednio z wielkich miyndw. (. . .) P. Banaszkiewicz byt nu poshchaniu u Wojewody, 
prezydenta miasta i starosty, znajdujqc dla swej akcji iyczliwe przyjgcie. Znajdzie tei pie- 
karnia mechaniczna niewqtpliwie przyjgcie iyczliwe W spoieczenst-wie caiym. Inicjatywe 
pywatnq naleiy powitaC z uznaniern zwiaszcza, i e  organizatorzy piekarni stajq do pracy 

kapitaiem wlasn~m'~. 



Wspomniany W artykule prasowym akt kupna sporzqdzono 21 sierpnia 
1928 r. W biurze notarialnvm Stanislawa Tankowskieao. Obeimowai on sprzedaz ., 
fragmentu posesji nr 59". Nabywcq byla spblka firmowa ,,Pierwsza Bialostocka Pie- 
kamia Mechaniczna Antoni Eukasiewicz i Spdlka" z siedzibq W Biatymstoku przy ul. War- 
szawskiej pod nr 59 i kapifalem 85 5000 zt, wpisana do rejestru handlowego dzialu A 
pod nr 592476. Wspblnicy tworzqcy piekamie: Antoni Eukasiewicz, Bronisiaw Ba- 
naszkiewicz i Michd Kon byli mieszkdcami Warszawy. 

31 paidziemika 1929 r. nabyta przez Eukasiewicza posesja zostala wydzie- 
Iona z tworzqcej do tej pory cdoBf ~ e ~ c h o m o b c i  nr 59, otrzymala nr miejski 554b, 
policyjny nr 59b i nowq ksieg? hipotecznq pod nr 1684. Piekamia Lukasiewicza wy- 
mieniana byla wBr6d zaklad6w przemysiowych i handlowych juz W lnformatorze 
Kresowym na lata 1930/1931n. 

20 sierpnia 1929 r. biaiostocki magistrat pobwiadczyl, ze kupiony przez Eu- 
kasiewicza majqtek skladal sie z placu o powierzchni 1997,07 m2, na ktdrym stal 
murowany, trzypietrowy budynek fabryc~ny~~. Na teren piekarni prowadzila dro- 
ga biegnqca przez posesje nr 59 (nalezqcq do Jurzdzickiego), z kt6rej Eukasiewicz 
m6gi swobodnie korzystaf. Z cat+ pewnoBciq W okresie uiytkowania zespolu fa- 
brycznego przez piekarnie, wlqczono do niego kilka nowych obiektbw, CO by10 
konsekwencjq opisanych W cytowanym artykule dzialah adaptacyjnych budynku 
oraz montaiu maszyn niezbednych do produkcji pieczywa. Czebciq rozbudowy 
by1 piec i wyprowadzony z niego ceglany komin, wzniesiony W 1929 r. Jego p6i- 
nq geneze potwierdza zdjecie przedstawiajqce panorame Bidegostoku, wykonane 
W 1928 r. przez Henryka Podd~bskiego~~. Widok z wieiy ratuszowej W strone 6w- 
czesnej kirchy ewangelickiej ukazuje wyrainie budynek szkoly handlowej (ul. War- 
szawska 63), a takie trzypietrowy budynek nalezqcy niegdye do zespoiu fabryki 
Commichaua. Na fotografii natomiast brakuje kornina. Mapa z 1937 r. informuje 
jednoczebnie, ze W latach 1929-1937 W tyle posesji N 59b postawiono znacznych 
rozmiar6w murowany, pietrowy budynek, zachowany do dnia dzisiejszego. W tym 
czasie mogio r6wniez dojbt do kolejnej modyfika cji najstarszego budynku fabrycz- 
nego poprzez dostawienie od wschodu ryzalitowej klatki schodowej. 

Sp6ika piekarzy od poczqtku pracy W Bialymstoku zmagaia sie z problema- 
mi finansowymi, ~ k a j q c y m i  z niemo5noBci splacenia wszystkich zaciqgnietych 
zobowiqzd kredytowych. Bardzo szybko, bo juz 30 stycznia 1930 r. Bronislaw Ba- 
naszkiewicz i Michalr Kon odsprzedali Antoniemu Lukasiewiczowi za sum? 13 350 zl 
swoje udziaiy, natomiast Sqd Okregowy W Bialymstoku 10 lutego 1930 r. wykre- 
Blii piekamie Lukasiewicza z Rejestru Handlo~ego~~.  Przedsiebiorstwo od tego 
dnia prowadzone bylo jednoosobowo. Ktopoty osamotnionego wlabciciela trwaly 
dalej, gdyz to jemu pozostaly do uregulowania ogrornne dlugi. Ich niespiacenie 
W terminie spowodowaio wystawienie nieruchomoSci na publicznq licytacje. Prze- 
prowadzonq 29 marca 1934 r. auk cje wygrala Hela Rozenrnan, ktora nabyla majqtek 
nalezqcy do Eukasiewicza (m 59b) za sume 35 000 zl, CO potwierdzii Sqd Okregowy 
W Biafymstoku wyrokiem z dnia 15 kwietnia 1935 r.81 

Zdaje sic, ze zmiana wia5ciciela posesji nie wplynda na dzidalnost piekami 
mechanicmej. 13 marca 1934 r. do rejestru handlowego wpisano sp6&$ z ograniczo- 
nq odpowiedzialnobiq pod firmq ,,Mechaniczna Piekarnia nSanton W Bialymstoku". 
Zarzqdcami przedsiebiorstwa zostali wybrani Wincenty Kozakiewicz, zamieszkaty 
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W Czarnej Wsi kolo Bialego- 
stoku oraz Henryk Kokoszkie- 
wicz, pochodzqcy z Warszawy, 
kt6ry pehil jednoczesnie funk- 
j e  dyrektora spblki. Byla ona 
bezpoiredniq kontynuatorkq 
firmy ,,Pierwsza Mechanicz- 
na Piekamia W Bidymstoku" 
i zostala zawii-gana 9 listopada 
1933 r. na okres jednego rokus2. 
Nie wiadomo, jak dlugo funk- 
jonowal nowy najemca budyn- 
k6w przy d. Warszawskiej 59. 
Rzed 1939 r. cz@t budynk6w, 
wchodzqcych W sklad zespolu 
pofabrycznego, byla nadal wy- 
korzystywana przy produkcji 
gastronomicmej. W 1932 r. na 
terenie piekami dziald zaklad 
cukiemiczy Klemensa Rogu- 
skiegom, zaS W 1934 r. miebfi sie 
tu jeden z kilku punktow sprze- 
daiy pieczywa i wyrob6w cu- 
kiemiczych Oskara MladkaM. 

Rozplanowanie przestrze 

14. Posesja fabryczna przy ul. Warszawskiej 59, jej zabudowa 
i podzialy wlasnoSciowe wedlug mapy z 1937 r. 

Zr6dio:APB, Aktn miasta Biategostoku, sygn. 138. 
Factory lot  in 59 Warszawska Street, buildings 

and property divisions according to a map from 1937. 
Sourcc Acts  of the town of Bialystok, call no. 138. 

!nne i polozenie budynk6w istniejqcych W ostatnich 
latach przed wybuchei 11 wojny iwiaiowej ukazuje z duiq precyzjq mapa Bidego- 
stoku wykonana W 1937 r.85 (il. 14). Na jej podstawie mozemy stwierdzie, ze granice 
pose j i  t& 59 od czasu jej spizedaiy W-1.893 r. nie ulegly zkanie, a jedyn* ~&t~icq  
byb wydzielenie nowej dziaki oznaczonej nurnerem 61. Dzial pod numerarni 59a 
i 59b o&jmowd W 1937 r. d a m  zabudowi fabrycmq, W tym szereg budynk6w go- 
spodarcGch, stojqcych wzdlui wewnetrmej drogi lqczqcej ul. ~&szawskq z tere- 
nem piekarni, rozbudowanq tr6jkondygnacyjq hale fabrycmq z 1875 r., dwupiqtro- 
wq murowanq hale wzniesionq po 1929 r., drewniany budynek pochodqcy jeszcze 
sprzed 1875 r., wreszcie dwa Gdluione, drewnia& obiekty, ustawione przy gra- 
nicach dzialki oraz kilka mniejszych budynk6w murowanych, zapewne pehiqcych 
funkcje gospodarcze. 

4. Dzieje zespolu fabrycznego po 1945 r. 

Podczas dmgiej okupa j i  niemieckiej (27VI 1941-27 W 1944) wszystkie obiek- 
ty przemyslowe miasta podporzqdkowane zostafy Gl6wnemu Urzedowi Powier- 
niczemu Wschodu (Haupttreuhandstelle Ost). Na mocy zarzqdzen wladz wojsko- 
wych czeSC fabryk W mieicie przekazano niemieckiej firmie Textiliidustrie - Aufbau 
G.m.b.H. Nie wiadomo jednak, czy wir6d nich malazla sie dawna fabryka Commi- 
chau6w86. Wydaje sie to mozliwe, zwlaszcza i e  zabudowa przetrwala okres 11 wojny 
Swiatowej praktycznie nienaruszona, a nawet dokonywano W niej dalszych istohych 



15, Zdj~cie lotnicze z wrzesnia 19.11 r. Na zdjeciu 
oznaczono numerami nastqpuj;lce obiekty: 1 ,2  i 3) 
hzy murowane budynki zakiadowe, 4) parterowy 

i4cznik miedzy budynkami 2 i 3 . 5 )  zbiomik wodny, 
6) murowany, parterowy dom, 7) komin. 

Aerial photograph from September 1944. Numbers 
mark the following: 1,2 and 3) three brick factory 

buildings, 4) ground-floor connector between 
buildings 2 and 3,5) water receptacle, 6) brick, 

ground-floor house, 7) chimney. 

modyfika ji. Stan zespolu przy ul. War- 
szawskiej tui po zakonczeniu dziald 
wojennych ukazuje fotografia lotnicza 
z sierpnia 1944 r. (il. 15). Dzieki niej moi- 
na odtworzyt czeSC zmian, jakie wpro- 
wadzono W ukiadzie przestrzennym 
fabryki pomiedzy 1939 a 1944 r. 

W tym czasie fabryka zyskala 
nowq funkcje o znaczeniu strategicz- 
nym, a mianowicie W jednym z budyn- 
k6w na terenie fabryki skladowano, 
bqdt naprawiano silniki samolot6w 
L~ftwaffe~~. Fakt ten mogq potwierdzak 
znaczne zmiany W dotychczasowym 
za~osvodarowaniu vrzestrzennvm po- 

U .  , - 
sesji nr 59, ktcirych efekt widoczny jest 
na wspomnianej fotografii lotniczej 
z 1944 r. Przede wszystkim scalono 
dawne podzialy wlasno6ciowe mie- 
dzy numerami 59a, 59b i 61, CO W kon- 
sekwen j i  spowodowalo likwida j e  
drogi dojazdowej od strony p6lnocno- 
-zachodniej i umieszczenie gl6wnego 

wjazdu na teren fabryczny od ul. Warszawskiej, ulokowanego pomiedzy stojqcym 
szczytowo do ulicy domem a now0 wybudowanq portiemiq (strbi6wkq). Rozebra- 
ny zostal drewniany budynek W tyle dawnego domu Commichau6w, a W jego miej- 
scu wzniesiono ielbetowy obiekt, zamieniony jui po wojnie na zbiomik wodny88. 
W zwigzku z likwida j a  pienvotnej drogi dojazdowej, do budynku z 1875 r. zostala 
dostawiona parterowa przybud6wka kryta pulpitowym dachem, istniejqca jeszcze 
W latach 80. XX w . ~ ~ ,  za8 od strony poiudowo-wschodniej budynek polqczono par- 
terowyrn lqcznikiem z domem znajdujqcym sie na dzialce nr 61. Z dawnej zabudo- 
wy do roku 1944 przetrwala r6wniei wysunieta najdalej na p6hoc hala produkcyj- 
na z przelomu lat 20. i 30. XX W. oraz ceglany komin z piekami Eukasiewicza. 

PO wojnie posesja przy ul. Warszawskiej 59 zostaia przejeta przez pahtwo . - 
jako majqtek opuszczo~ygO. 1 lipca 1947 r. Bialostockie Zjednoczenie Przemyslu 
W6kienniczego przeksztalcono W Zjednoczenie Zaklad6w Przemyslu Welnianego 
nr 34, a 10 gr&Ga tego roku przeprowadzono rejestraje przedsiebiorstw przehy- 
slowych na terenie wojewbdztwa biaIostockiegogl. Zachowana fragmentarycznie 
inwentaryzaja zespolu Pudynek tkalni i W cze8ci plecionkarni), wykonana za- 
pewne po 1947 r?*, pozwala przypuszcza6, i e  dopiero w6wczas zapadla decyzja 
o umieszczeniu tu ponownie fabryki wi6kienniczej. Byla niq ,,Pasmantal' - firma 
naleiqca do zrzeszenia zaklad6w wl6kienniczych z g16wnq siedzibq W Eodzi, kt6rq 
wprowadzono na posesje przy ul. Warszawskiej 59 dopiero W 1953 r. Na potrzeby 
nowego zakiadu nieruchomo86 powiekszono o znaczny fragment ziemi W p6lnoc- 
nej cz@ci, dzieki czemu dzialka zajeIa calq przestrzefi pomiedzy ulicami Warszaw- 
skq i Staszica (il. 16). 
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4 t. 16. Posesja fabryczna 
,,Pasmantyr' W 1955 r. 

zridlo:  APB. Zbidr karfo- 

' (  \ -  \ 
U .  

call no. 12#8. 

graficzny, sygn. 121f28. 
The "Pasmanta" factory 
lot in 1955. Source: APB, 
Cartoaravhic collection, 

17. Zabudowa ,,Fasmanty" W 1966 I.: 
1) tkalnia, 2) vlecionkamia, 3) oddzial 

. . -  
6) warsztat mechani&nY, 7) biurowiec, 8) magazyn art. 

technicznych, 9) podstacja, 10) portiemia, 11) magazyn 
drewnianv (do rozbihrki), 12) strainica i hvdrofomia. 

The "Pasmantan f a c t 6  bufidings in 19&: 1) weaving 
mill, 2) braiding workshop, 3) preparatory department, 4) 

finishu ~g workshop, 5) dyeing workshop, 
"%\\ / 6) mechanicalworkshop, 7) office building, 8) technical 

articles storehouse, 9) power station, 10) &or-keeper's 
lodee. 111 wooden storehouse (to be oulled dowd. 

\ 
- .  . 

12) guard house and water pump station, <3) end dep& 
ment and product storehouse. Drawing: W. Wrbbel. 

Sporzqdzony W 1966 r. projekt zagospodarowania terenu fabryki uzupehia 
naszq wiedze na temat rozplanowania poszczeg6lnych obiekt6w i ich funkcji (il. 17). 
W zespole znajdowaio sic wbwczas jedenakie obiekt6w murowanych, W tyrn cztery 
pamictajqce okres sprzed I1 wojny Swiatowej, oraz jeden budynek drewniany, po- 



wstaly W 2. pol. XIX W., ustawiony W p6lnocno-zachodniej czeSci zalozenia (zaklasy- 
fikowano go w6wczas do rozbiorki). Trzy gl6wne budynki ,,Pasmanty":w kt6rych 
odbywala sie produkja wl6kiennicza, nalezaly do najstarszych obiekt6w sprzed 
1939 r. Byly to: tkalnia, zlokalizowana W dwukondygnacyjnym budynku murowa- 
nym, wzniesionym po 1929 r., plecionkarnia, funkcjonujqca W gmachu Srodkowym, 
zbudowanyrn po 1875 r. i rozbudowanym przed 1893 r., wreszcie wykafczalnia, 
umieszczona W parterowym budynku, ustawionym najbliiej ul. Warszawskiej. 

Nalezv W tvm mieiscu zaznaczyt, i e  ostatni z wymienionych obiekt6w zo- 
stal po 1945 r.'silnii przeksztalcony. ~i;rwotnic by1 to pietrowy b;dynek wzniesio- 
ny kosztem rodziny Aronson6w, kt6ry W czasie I1 wojny Swiatowej z nieznanych 
przyczyn (zly stan technicmy?) czeSciowo rozebrano i zredukowano do poziomu 
parteru. W lqczniku pomiedzy plecionkarniq a wykoficzalniq funk jonowal W 1966 r. 
oddzial przygotowawczy. 

Pozostale budvnki wymienione na planie zagospodarowania sq obiektami 
nowymi, wzniesiony& na pbtrzeby ,,Pas&antyfl pried-1966 r. Byla to parterowa 
farbiarnia, warsztat mechaniczny, zbudowany W 1956 r. trzypietrowy biurowiec od 
ul. Warszawskiej, parterowy magazyn artykui6w technicziych, podsta ja, strainica 
i hydrofornia, wreszcie dwukondygnacyjny oddzial koficowy i magazyn wyrob6w 
koficowych. Drewniany budynek zostal po 1966 r. zastqpiony nowym parterowym 
budynkiem magazynowo-produkcyjnym, zaprojektowanym W 1965 r. przez zespbl 
16dzkich iniynier6w. Zbudowano go W ciqgu nastepnego roku, o czym Swiadczy 
plan z 1966 r., przechowywany W Archiwum Departamentu Geodezji Urzedu Miej- 
skiego W Bialymstoku. 

Kamienice stojqcq szczytem do ul. Warszawskiej rozebrano na przelomie lat 
60. i 70. XX W., zaS W polowie lat 70. dokonano zakupu czeSci teren6w od strony 
dawnej Szkoly Handlowej i zrealizowano kolejne inwestyje: rozbudowano i zmo- 
demizowano trafosta cje (1973 r.), zbudowano garaie, wiatq i magazyn (1975 r.), ma- 
gazyn surowc6w (1977 r.), wreszcie magazyn soli (1978 r.). Polowa lat 70. XX W. 

byla okresem intensywnych prac remontowych i modemizacyjnych zakladu. W tym 
czasie bowiem wybudowano kolejny lqcznik pomiedzy budynkami (W latach 60. 
polqczono W ten spos6b t k a l e  i plecionkarnie), do ich wnetrz wprowadzono win- 
dy, na potrzeby produk cji zakupiono nowe maszyny przedzalniane, wyrnieniono 
r6wniez przylqcza i instala j e  fabryczne. OkoIo 1984 r. zostal obniiony o 6 m komin 
fabryczny, kt6ry W polowie lat 90. XX W. zamierzano calkowicie rozebra6, jednak nie 
zdolano tego uczynif na skutek interwenji sluiby konser~atorskiej~~. 

Obecny wlaScicie1 nabyl zesp8 pofabryczny W 2001 r. i mniej wiecej od 2003 r. 
poczynil szereg prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych, dosto- 
sowujqc obiekty do potrzeb nowych funkji, gl6wnie handlowych i uslugowych. 
W latach 2003 i 2004 z posesji zostala usunicta r6wniez znacma czeSC drzewostanu 
(topole, wiqzy, jesion i klony), rozebrano takie zbiornik wodny i parterowq przybu- 
d6wke przy ple~ionkarni~~. 

Zabudowania dawnej fabryki ,,Pasmantan znajdujq sic W centrum Bialegosto- 
ku, na terenie dzielnicy Bojary, pomiedzy ulicami Warszawska, i Stanislawa Staszica, 
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18. Zespo1 pofabryczny przy ul. Warszawskiej 59 W Bialymstoku - w i d o k  z lotu ptaka, stan z 2011 r. 
Zrddlo: System Informacji Przeetrzennej G15 miastn Biaiegostoku. 

Post-factory complex in 59 Warszawska  Skeet  in B i d y s t o k  - aerial v i e w ,  state i n  2011. 
Source: SpatialInformation System GIS of the t o w n  of Bia iys tok  

na dzialce o numerze ewidencyjnym 17-804/4 o powierzchni 1,3864 ha. Od pdudnio- 
wego zachodu, po przeciwnej stronie ul. Warszawskiej, usytuowany jest zesp6i ko- 
Sciola rzymskokatolickiego pw. SW. Wojciecha, od pbhocnego zachodu posesja nr 
57 z zabudowq mieszkahq wielorodzinnq, usiugowq i gospodarczq, od p6lnocnego 
wschodu (po przeciwnej stronie ul. S. Staszica) zabudowania mieszkalne jednoro- 
dzinne, zaS od poludniowe~o wschodu posesia N 63 z monumentalnm budvnkiem 
dydaktyczn~wydziaiu ~konomicznego u&wersytetu W ~ialymst&u (il. 16). 

Teren dzidki jest nieznacznie nachvlonv W kierunku ul. Warszawskiei, oto- . , 
czony ogrodzeniem pelnym - murowanym z cegky (od strony pbhocno-zachodniej) 
oraz aiurowym z przqsiarni z siatki, osadzonymi na betonowym cokole pomiqdzy 
takimii slupami, z wjazdem umieszczonym od strony ul. Warszawskiej. Nawierzch- 
nia dzialki W przewaiajqcej mierze utwardzona zostala plytamibetonowymi i chod- 
nikowymi (plyty kwadratowe i trylinka) z nieznacznymi partiami zieleni W czqSci 
centralnej, pbinocno-wschodniej i poludniowo-zachodniej, W czqSci poroSnietymi 
1iSciastymi i iglastymi drzewami (il. 19). 

- W  sklid zespotu wchodz~nast~pujace obiekty: dawny budynek adrninistra- 
cyjny bialostockich zakiad6w przemvslu pasmantenn'nego ,,Pasmanta", portiemia, -. - " ., 
magazyn przqdzy, oddzial przygotowawczy, komin, trafostacja, plecionkarnia, ga- 
raz, wykanczalnia, tkalnia, farbiarnia, warsztaty mechaniczne, strainica, magazyn 
I i magazyn 11. 

Najstarszy element zespolu pofabrycznego stanowi budynek plecionkarni, 
wybudowany W 1875 r., ktbrego obecny wyglqd wynika z CO najrnniej trzech faz roz- 



19. Zespbi pofabryczny przy ul. Warszawskiej 59 W Bialymstoku - widok ogblny 
z wieiy koScioia pw. SW. Wojciecha. Fot. S. Wicher, XI 2010 r. 

Post-factory complex in 59 Warszawska Street in Bialystok - general view from the tower 
of the church of St. Wojciech. Photo: S. Wicher, November 2010. 

20. Elewa j a  polnocno-wschodnia dawnej plecionkami z zaznaczeniem odkrywki potwierdzajecej roz- 
budowe obiektu. Widoczny odmienny material muru i styk obu cqSci. Fot. S. Wicher, X12010 r. 

North-eastem elevation of the former braiding workshop with marked confirmation of the 
expansion of the building. Visible different material of the wall and the abutment of both parts. 

Photo: S. Wicher, November 2010. 
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budowy. Z pierwotnego 
budynku zachowaly siq 
niemalie W cakoSci, w do- 
brym stanie technicznym, 
mury obwodowe wznie- 
sione z jednolitej czer- 
wonej cegiy murowanej 
na zaprawie wapienno- 
-piaskowej (il. 20), z cha- 
rakterystycznym ukla- 
dem i rytmem otwor6w 
okiennych. Zachowaia siq 
r6wniez czqBC: piwniczna 
obiektu, ale jest ona obec- 
nie zasypana. 

21. Fragment elewa j i  polu- 
dniowo-zachodniej II kondy- 
gna j i  plecionkami z 1875 r. 

z ~achowanyrni Sladami opasek 
okiennych i pierwotnego tynku. 

Fot. S. Wicher, X2010 r. 
Fragment of the south-westem 
elevation of the second storey 

of the braiding workshop 
from 1875 with preserved 
traces of window frames 

and original plaster. 
Photo: S. Wicher, November2010. 

22. Fragment Sciany szczytowej 
dawnej plecionkami z czeScio- 
WO zachowanym pierwotnym 

gzymsem z charakterystyczny- 
nu wnekami oraz poiniejszymi 
gniazdami po belkach zadasze- 

nia rozebranej przybud6wki. 
Fot. S. Wicher, XI 2010 r. 

Fragment of the gable wall 
of the former braiding work- 

shop with partly preserved 
original cornice together with 
characteristic niches and later 

beaminsertsin the roof 
of the pulled down annex. 

Photo: S. Wicher, November2010. 



23. Budynek d. plecionkami z widocznym w tle ryzalitem, 
ozdobionvm dekoracvinvm szczvtem i zz~msarni. Fot. S. Wicher, XI 2010 r. 

Formerbraiding workshop b;ilding with a visfble projection in the background, 
decorated with an ornamental gable and cornices. Photo: S. Wicher, Nooutnber 2010. 

Fragmentarycznie ocalai pierwotny wystroj architektoniczny elewa cji oma- 
wianego budynku. SHada siq on z malowanych na biaio wypraw tynkarskich (dziS 
ukrytych pod poiniejszymi warstwami tynkow), z zachowanego W nieznacznym 
stopniu skromnym detalu ze Sladami po profilowanych opaskach i gzymsach 
podokiennych (il. 21) oraz szerokich piaskich gzymsow miedzykondygnacyjnych 
z charakterystycznymi podluznymi wnqkami (il. 22). W Scianie szczytowej pozosta- 
ia takie znaczna cz@C dwoch lizen spiqtych niegdyS ostrolukiem (por. il. 7 i 8). 

W czasie przebudowy przeprowadzonej przed 1893 r. obiekt poszerzono 
ookoio %dtugoS.ci(il. 20), an~wemurywzniesionoprzy pomocy zoltejcegly. Wnawiq- 
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24. Elewacja p61nocno- i poludniowo-zachodnia dawnei tkalni z widocznymi lqcznikami . . 
i obniionym plaskim'dachem. Fot. S. t4%cher, XI 2010 r. 

North- and south-westem elevation of the former weaving mill with visible connectors 
and lowered flat roof. ~ h & :  S. Wicher, Nooember2010. 

zaniu do architektury starego budynku, W nowej czeSci utrzymano charakterystycz- 
ny rytm otwor6w okiennych, choC zyskaly one odcinkowe zamkniecia. Scalono takie 
kolorystycznie obie czeSci budynku poprzez pomalowanie elewa j i  na bialo. Dalsze 
przeobrazenia obejmowaly W latach 30. XX W. nadbudowe dodatkowej kondygna j i  
i dostawienie mieszczqcego klatke schodowq ryzalitu, ozdobionego dekoracyjnym 
szczytem i gzymsami, (il. 23). Z 1. pot. XX W. pochodzq stropy i klatki schodowe 
wykonane z ielbetonu, ktore zapewne zastqpily drewniane. 

W wyniku przystosowywania budynku do nowych funk j i  czeSC pierwot- 
nych otworow okiennych i drzwiowych zostala zaslonieta, W innych zmieniono 
proporje i wymiary, niektbe uzyskaly nowq funkje. Obecna stolarka okienna 
i drzwiowa, choC W duiym stopniu nawiqzuje do dawnych podzial6w, zostaia wy- 
konana wsv6lczeSnie z PCV W nowoczesnei konstrukcii. Gruntowna modernizacia 
budynku W 2. pot. XX W. przyniosia kolejne nowe elementy, takie jak diwig prze- 
myslowy, do fbkjonowania ktorego wprowadzono nadbudbwke, a takze naziem- 
ny iqcznik miedzy budynluem a dawnq tkalniq. 

Innym dobrze zachowanym obiektem o cechach zabytku jest hala fabrycz- 
na dawnej tkalni, wzniesiona na przelomie lat 20. i 30. XX W. Do dnia dzisiejszego 
przetrwaly niemalze W niezmienionym stanie mury zewwtrzne budynku, pierwot- 
nie nietynkowane z licowanq elewa j q  z z6itej cegly i charakterystycmymi duiymi 
otworami okiennymi, zamknietymi odcinkowo, wypelnionymi wielokwaterowy- 
mi oknami (il. 24). W trakcie moderniza j i  i kolejnej przebudowy przeprowadzo- 



25. Fragment inwentaryza j i :  Plan budynk6w P.Z.P.W. No 34 znajdujqcych sic W Biahjmstoku przy ul. War- 
szawskiq No 59 (projektowana fabryka jedwab.-gaianteryjna), brak autora i daty (ok. 1947 r.), 

W zbiorach administrators zespdu. Rysunek ukazuje przekr6j poprzeczny d. tkalni przed przebudowg. 
Zwraca uwage dwuspadowy dach z trzema oknami W szczycie oraz konstrukcja drewnianego stropu 
i podciag6w charakterystycznych dla innych obiektdw przemyslowych z tego czasu, zachowanych na 

terenie Biaiegostoku (min. zabudowania pofabryczne przy ul. W6kienniczej i Cz~stochowskiej oraz 
d. magazyn przy al. Pibudskiego 11/1). 

Fragment of inventory entitled: Plan budynkdw P.Z.P.W. No 34 znajdujqcych sie W Bialymstoku przy 
uL Warszawskiej No 59 (projektowanafabyka jedwab.-galanteryjna), no author and date (ca. 1947), 

in the collections of the complex administrator. The drawing shows a cross-section of the fonner 
weaving mill prior to redesigning. Attention is drawn to the pitched roof with three windows in the 

gable and the construction of the wooden ceiling and pulleys typical for other industrial buildings 
preserved in Bialystok (La. the post-factory buildings in Wdkiemicza and Czestochowska streets 

and the fonner storehouse in 1111 Pilsudskiego Avenue). 
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26. Fragment 
ryzalitu budyn- 

ku d. tkalni 
z oddoniqtymi 
partiami deko- 

racyjnych lukow 
odcinkowych 

(ze Sladami 
skucia wystaja- 

cych elementbw) 
nad otworami 

okiemym 
i drzwiowym. 
Fot. S. Wicher, 

X2010 r. 
Fragment of a 

projection of the 
former weaving 

mill building 
together with 

uncovered 
decorative 

arches (with 
traces of remov- 
alof the prohud- 

ing elements) 
above the 

window and 
door openings. 

Photo: S. Wicher, 
h'ovember 2010. 

nej W 2. pol. XX W., obiekt zostal pozbawiony trojkqtnych szczytow (jeden z nich 
z trzema okienkami), W konsekwencji czego dwuspadowy dach zastqpiono stropo- 
dachem (por. il. 24 i 25). Zachowano natorniast glepq Scianq od strony poludniowo- 
-wschodniej, stojqcq niegdyS na linii rozgraniczajqcej posesje N 59 i 63. 

Podobnie jak W przypadku plecionkarni, tak i W tym budynku wprowadzo- 
no nowe zelbetowe stropy, Hatki schodowe, windy oraz lqczniki, a takie wymie- 
niono czeBciowo stolarkq okiennq i drzwiowq, zamurowujqc jednoczesnie niekt6re 
otwory okienne. Prawdopodobnie jeszcze przed 1945 r. dobudowano parterowe 



pomieszczenie dawnej kuch- 
ni. Elewacje pokryto tynkiem, 

: skuwajqc przy tym detal 
W postaci wystajqcych cegla- 
nych 1uk6w nadokiennych 
(il. 26). W obu budynkach 
zachowaly siq dekoracyjne 
elementy kotwiqce Sciqg6w 
sprqiajqcych Sciany W for- 
mie zelaznych profilowanych 
tarcz, pochodzqce zapewne 
z okresu miqdzywojennego. 

Wprowadzone W la- 
tach 30. i 40. XX w. nowe 
funkcje poszczeg6lnych bu- , - v .  

27. Bidostockie Zaklady Przemyslu Pasmanteryjnego ,,Pa- dynkbw W znacznym stop- 
smanta" - widok ogdlny z ulicy Warszawskiej, stan W 1978 r. niu wpbnqly na zmiane ich 

Widoczna pierwotna fonna komina. Fot. Jerzy Szandomirski. 
Trddio: Biaiustok. Studium histonrczno-urbanish/cme do mieisco- WYgli?dU. Naiwiekszei il06ci .- - , - 

wego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta, opr. przebudowafi i rnodemizacji 
Antoni Oleksicki, Irena Matofiejew, Biaiystok 1978, il. 192, 

w zbiorach Wojewddzkiego Urqdu Ochrony Zabytkh uleg' dawny mieszcqcy 
W Biaiwrnstoku. nr inw. 2300. ~ i ?  niegdyB na posesji nr 59a, - v .  

BiaIystok Haberdashery Works (BZPP) "Pasm&tan -general z kt&ego pie&o&j fomy 
view from Warszawska Street, state in 1978. Visible original ocalab p r a w ~ o p o ~ o ~ n i e  tyl- form of the chimney. Photo: Jerzy Szandomirski. Source: 

Biahrstok Studium historvczno-urbanistvczne do mieiscowero k0 kamienne fundamenty i ce- " 
planu ogblnego zagospodarowania przeshennego miasta, glane mury obwodowe, pod- 

prep. by Antoni Oleksicki, Irena Malofiejm, BiaIystok 1978, 
fig. 1192, in the collections of the Voivodeship Ofice przebudowy latach 40' 

for the Protection o f  Historical Monuments W O Z )  XX W. budynek zostal pozba- 
in BiaQstok, ino. no. 2300). wiony dw;spadowego'dachu 

i dekoracyjnych schodkowych 
szczytow, zaB W ostatnich latach znacmym przeobraieniom ulegla dyspozycja ele- 
wa cji, poddana termomoderniza cji i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 

W okresie miedzywojennym wzniesiono takie komin fabryczny, ktbrego 
obecny wyglqd wynika z przebudowy z lat 80. XX W., kiedy obnizono jego wyso- 
koSC o okolo 6 m. Pienvotnie mial on nieco bardziej zdobne zwieficzenie (por. il. 
27 i 28). 

Budynek portierni, postawiony W latach 40. XX W. W duchu architektury 
modernizmu, zostal W ostatnich latach macznie znieksztalcony poprzez zrnianq 
dyspozycji elewaji i ich termomodernizacjq. Pierwotna wneka przed wejSciem 
gh5wnym do budynku miala maczenie praktycme, gdyz chronila portiera przed 
zlymi warunkami atmosferycznymi. Obecnie wnqkq zastqpiono rodzajem preten- 
sjonalnego portalu. R6wniez wzniesiony W polowie lat 50. XX W. socrealistycmy 
budynek administracyjny, pozostajqcy W dobrym stanie technicznym, zostal znie- 
ksztalcony W wyniku termomoderniza j i  elewacji i przeksztalcen otwor6w okien- 
nych poprzez wprowadzenia jednoprzestrzennych okien z tworzywa sztucznego. 

Na terenie zespolu znajduje siq tez szereg obiektow wzniesionych na po- 
trzeby zakiadu przemyslu pasmanteryjnego W 2. poL XX W. Z lat 60. XX W. za- 
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28. Bidostockie ZaBady Przemysiu 
Pasmanteryjnego ,,Pasmanta" - wdok na cz@ 

zespolu od strony ul. Warszawskiej, stan z 1990 I. 
Widoczny obruzony komin. 

iridfo: WUOZ Biahjstok, fzw. karta adresowa zabytku. 
Eialystok Haberdashery Works (EZPP) "Pasmanta" 

view of part of the complex from Warsrawska 
Street. state in 1990. Vibiblv lowered chimnev. 

Source: WUOZ in Biaqstok, sd-called address caid 
of the historical monument. 

chowaly siq przede wszystkim budynki wykanczalni i farbiarni. Trzykondygnacyj- 
ny, poinomodernistyczny budynek wykaiiczalni, licowany biaiq cegiq silikatowq, 
zachowal W znacznym stopniu pienvotny wyglqd elewacji oraz podzialy wnqtrz. 
W poiniejszych latach zostal poiqczony poprzez iqcznik z budynkiem dawnej tkalni 
oraz wyposaiony W parterowy budynek hydrofomi, wymurowany z silikatowej 
cegly. W budynku farbiarni utrzymano jednoprzestrzenny podziat wnqtrza i cha- 
rakterystycznq bryiq, jednakie poprzez zmianq artykulacji czqBci elewacji, ulegl on 
znacznemu zeszpeceniu. 
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29 Str6i6wka po przebudowie. Fot. S. Wicher, XI 2010 r. 31. Wykonczalnia. Po lewej elewacja pblnoc- 
Lodgeafter redesigning. no- i poludniowo-zachodnia z widocznym 

Photo: S .  Wicher, November2010. l*cznikiem, po prawej po1udniowo- i pbhoc- 

+ no-wschodnia z budynkiem hydrofomi. 
Fot. S. Wicher, XI  2010 r. 

Finishing workshop. On the left: north- and 
30. Dawny budynek administracyjny BZPP ,,Pasmantar'. south-westem elevation with visible con- 

Fot. S. Wicher, XI 2010 r nector, on the right: south- and north-eastern 
Former administration building of BZPP "Pasmanta". elevation with the water pump station. 

Photo: S. Wicher, November 2010. Photo: S. Wicher, Nooember2010. 

Stan techniczny wiekszoSci budynkow jest na og61 dobry, ale liczne przebu- 
dowy i moderniza cje zatraciky W czcSci ich pienvotny wyglqd i zubozyky zabytkowa 
substancjq. CO wiccej, intensywna eksploatacja i brak systematycznych remontow 
wplynqly na obnizenie estetyki budynk6w. Przystosowanie obiektbw do nowych 
funkcji W niektorych przypadkach spowodowalo przemiany uklad6w przestrzen- 
no-funk cjonalnych. W zadnym z budynkow nie zachowalo sic pienvotne wyposa- 
zenie W postaci maszyn i urzqdzen. 

Mimo to, zespol zabudowy pofabrycznej przy ul. Warszawskiej 59 W Bialym- 
stoku stanowi zabytek techniki, posiadajqcy wartoSci historyczne i naukowe, w czc- 
6ci t a k e  i walory artystyczne (architektoniczne). Stanowi wazny dokument dziej6w 
bialostockiego przemyslu, ksztaltujacego sic pocqwszy od 1. poi. XIX W., az po lata 
80. XX W. W tym czasie wi6kiennictwo staio siq podstawq dynarnicznego rozwoju 
miasta, ktdremu jui W XIX stuleciu nadano miano ,,Manchesteru P61nocyn. 

Zespbl pozostaje istotnym Swiadectwem zjawisk spolecmych i gospodar- 
czych, zachodzqcych W 6wczesnym Bialymstoku. Zabudowania pofabrycme, obok 



EL- 
32. Farbiarnia. 

Fot. S. Wicher, XI 2010 7. 

Dyeing workshop. 
m Photo: S. Wicher, NW. 2010. 

zachowanej dawnej fa- 
bryki W dzielnicy Anto- 
niuk, pozostajq material- 
nym swiadectwem dzia- 
lalnosci jednego z naj- 
wiekszych rod6w fabry- 
kanckich XIX-wiecznego 
Biaiegostoku - niemiec- 
kiej rodziny Commichau, 
prekursorow bialostoc- 
kiego przemyslu. ~wiad- - 

czq one ponadto o dzidalnoSci innych przedsiqbiorc6w, m.in. rodziny Aronson6w, 
Szmula i Izraela Poreckich, Nachmana i Gdala Gawiehskiego, Antoniego Eukasie- 
wicza, czy Klemensa Roguskiego. To wiagnie W oparciu o te zabudowania powsda 
pierwsza W Bialymstoku piekamia mechaniczna, z kolei po I1 wojnie przez wiele lat 
dzidda tu ,,PasmantaV, jeden z najbardziej znanych bialostockich zakladow wl6kien- 
niczych. 

Omawiana zabudowa pofabryczna, obok zespolu dawnych skladow mono- 
polowych pod nr 65, stanowi ostatni tego typu zabytek przy ul. Warszawskiej. Jego 
obecny wyglqd wynika z ciqgu zachodzgcych przemian poczgwszy od 2. pol. XIX W., 
przez caly wiek XX, a i  do poczgtkow XXI W. Zachowane na terenie zespolu bu- 
dynki z roinych okresow pozwalajq przeSledziC rozwoj architektury industrialnej 
na obszarze Bialegostoku. Poszczegblne obiekty, mimo skromnego wystroju, razem 
stanowiq wyjqtkowy przyklad najlepiej zachowanego zespolu zabudowy poprze- 
myslowej na terenie miasta, przypominajqc jednoczeSnie o jednej z najwazniejszych 
funkcji, jakie peinila niegdyS ulica Warszawska. 

Same obiekty mogg by6 przedrniotem badan nie tylko historykbw dziejow 
Bialegostoku i lokalnego przemyslu, ale rowniez historykow architektury, czy kon- 
serwatorow. Budynek dawnej plecionkarni jest jednym z ostatnich przyklad6w naj- 
starszej zabudowy pofabrycznej na terenie Bialegostoku. Warto dodaC, iz W niedaw- 
nym czasie odnaleziony zostal przez dr M. Dolistowskq z Politechniki Bidostockiej 
oryginalny projekt budowy obiektu (il. 7). 

Obok wartogci zabvtkowvch zespol posiada t a k e  walory funkjonalne . . 
i znaczny potencjal gospodarczy, dzieki atrakcyjnemu poloieniu W ccntrum miasta, 
pokainej kubaturze obiektow oraz duiym moiliwoSciom adaptacyjnym. W skiad 
zespolu pofabrycznego przy ul. Warszawskiej 59 wchodzq obiekty z roznych okre- 
sow, o rozmaitei formie i funkcii, wznoszone czesto W ramach dorainych potrzeb . - 
kolejnych wlaScicieli. Zabudowania pofabryczne, choC nie stanowiq dziS jednolitego 
zespolu, a ich obraz nigdy nie by1 wynikiem z gory zaplanowanej kompozyji, to 
jednak zachowaiy sw6j postindustrialny charakter. 

Istnieje rowniez pewna prawidiowoS6 W zagospodarowaniu przestrzen- 
nym zespotu. Na terenie fabrycznym nowa zabudowa o zasadniczym znaczeniu 
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byla ksztaltowana jako wolno stojqca, przewaznie dwu- lub trzykondygnacyjna, 
na CO przykladem mogq by6 zachowane budynki plecionkarni, tkalni, wykdczalni 
i farbiami. Natomiast ciqgi zabudowy o charakterze gospodarczym lokowano na 
obrzezach dzialki. Wynikalo to nie tylko ze strefowania ich funkcji, ale umozliwia- 
10 rowniez swobodnq komunika cje miedzy poszczeg6lnymi obiektami. Nawet jeSli 
zdarzaly sie rozbudowy, bqdz nadbudowy obiekt6w istniejqcych, to W przypadku 
historycznej zabudowy byly ksztaltowane z poszanowaniem pierwotnych elemen- 
tow zalozenia. Dopiero zmiany wprowadzone W latach 40. XX W., a takie czeSC 
dziald W ostatnim czasie funkcjonowania ,,PasmantyV mialy charakter dorazny 
i dosye chaotyczny. Naleiy przy tym pamieta6, i e  przez caly ten okres funkcjo- 
nowala tu fabryka, a budynki traktowano wylqcznie utylitarnie. Dopiero po 2000 
roku, gdy zostala wstrzyrnana produkcja, zaistnida moiliwoSC adaptacji zespoiu do 
nowych funkcji z wykorzystaniem jego zabytkowych walorow. 

Nalezy dodaC, ze juz W 2. pot. lat 70. XX W. zespbl pofabryczny objqty zostal 
formq ochrony konserwatorskiej, znajdujqc siq na terenie czeSci Bialegostoku oraz 
ul. Warszawskiej, wpisanych do rejestru z a b y t k 6 ~ ~ ~ .  Z kolei, W dniu 29 paidzier- 
nika 2007 r. uchwalq Rady Miejskiej Bialegostoku Nr XVIII/174/07 zostal przyjety 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) czqSci osiedla Bojary 
W Bialymstoku (rejon ulic: Towarowej, Skorupskiej, swietojanskiej, J. K. Branickiego, 
Ogrodowej i Sienkiewicza), W kt6rym wskazano fabryke wlokienniczq ,,AronsonaU 
przy ul. Warszawskiej 59 oraz komin fabryki, jako obiekty zabytkowe ujcte W gminnej 
i wojewddzkiej ewidencji zabytkbw. 

Zgodnie z zawartymi W planie ustaleniami teren, na ktorym znajdujq sie 
zabudowania pofabryczne przeznaczono pod zabudowe usiugowq, W tym usiugi 
o5wiaty, wraz z urzqdzeniami towarzyszqcymi, parkingami (W tym wielopoziomo- 
wymi), dojazdami i zieleniq urzqdzonq. W ustaleniach przyjeto nastepujqce szcze- 
g6lowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1. wysokoiizabudowy nu minimum 2, maksirnum4 kondygnacjenadziemne - do 16 m 
z nakazem obniienia wysokoici zabudowy od strony ul. Staszica - do 12 m; 

2. W pierzei ul. Warszawskiej liczbc kondygnacji, wysokoii budynkh, gdrnej kra- 
wgdzi elewacji frontowej, geometric dachu i spadek potaci dachowych naleiy projektowai 
W nawiqzaniu, lecz nie wyzej niz W zabudowie dziatek bezpoirednio sqsiadujqcych, zlokali- 
zowanych przy tej samej ulicy; 

3. zabudowg (z wyjqtkiem zabudowy lokalizowanej wzdtui ul. Staszica) naleiy 
ksztattowac' W formie pierzejowej; 

4. maksymalnq powierzchnig zabudowy - nu 60% powierzchni dziatki budowlanej; 
5. minimalnq powierzchnig biologicznie czynnq - nu 10% powierzchni dzialki bu- 

dmlanei; 
6. nakazuje sic zachowanie istniejqcego drzewostanu i jego ochronc; 
7. lokalizacjg i bilans miejsc postojmych W granicach terenu, W tyrn W fomie par- 

king6w wielopoziomowych; 
8. obstugc komunikacyjnq od strony otaczajqcych ulic rniejskich oraz ciqgdw pieszo 

- jezdnych. 
Ponadto, W listopadzie 2010 r. z inicjatywy Prezydenta Bialegostoku zostaia 

sporzadzona karta ewidencyjna z e ~ p o i u ~ ~ ,  zaS W lutym 2012 r. Podlaski Wojewodz- 
ki Konsenvator Zabytkow wlqczyl jq do wojewodzkiej ewidencji zabytkow. 



Powyisze ustalenia MPZP, odnoszqce sic do zabudowd pofabrycmych, 
W Swietle najnowszych badan nie stwarzajq jednak optymalnej moiliwo6ci ochrony 
i zachowania jego najcenniejszych warto6ci zabytkowych. Majqc powyisze na uwa- 
dze, ze strony wia6ciciela powinny by6 podjete dzidania zmierzajqce do komplekso- 
wej rewaloryza cji zespolu oraz wprowadzenia takich funkcji, kt6re przyczyniiyby sie 
do wia6ciwszej opieki nad nim i odpowiedniego wyeksponowania jego walorow. 

W pienvszym rzedzie nalezy rozwaiyC wpisanie calego zespolu do rejestru 
zabytkdw, CO zapewniioby mozliwoSf prowadzenia wszelkich inwesty cji na tym 
terenie na zasadach i warunkach stricte konserwatorskich. W sferze szczeg6lowej 
wskazane bytoby wprowadzenie nastepujqcych dziaiafi: 

1. Opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania zespolu, 
uwzgledniajqcego odpowiedniq ekspozycje poszczeg6lnych zabytk6w, a takie or- 
ganizacje i uporzqdkowanie stref z uwzglednieniem nawierzchni utwardzonych, 
jak dojazdy i chodniki wraz z zabezpieczeniem terenow zieleni oraz uporzqdkowa- 
niem noSnik6w reklam. 

2. Bezwzgledne zachowanie budynk6w plecionkarni, tkalni, wykdczalni, 
farbiami, komina oraz budynku administracyjnego z moiliwoSciq ich przebudowy 
i rozbudowy, opartej na zasadach konserwatorskich. 

3. Wykonanie szczeg~iowych badan architektonicmych budynku dawnej 
plecionkarni W celu ustalenia jego poszczeg6lnych faz przebudowy9'. 

4. Opracowanie projekt6w konserwatorskich rewaloryza j i  najcenniejszych 
zabytk6w, tj.: dawnej plecionkarni, tkalni i komina z uwzglednieniem uczytelnienia 
najwainiejszych etapow zmian W ich architekturze i mozliwoSciij odtworzenia pier- 
wotnych elementow zgodnie z zachowanq dokumentacjq i archiwaliami. Nalezy 
mid przy tym na uwadze nastepujqce rozwiqzania: 

a) W budynku dawnei tkalni, dzieki zachowanei inwentarvzacii z lat 40. , , 
XX W., istnieje moiliwoSC przywrbcenia jego pierwotnego wyglqdu poprzez nad- 
budowe dwuspadowe~o dachu z cezlanvmi szczvtami; 

< 

b) budhek dawnej wykdczalni jako dobize zachowany obiekt pofabrycz- 
ny z lat 60. XX W. naleiy zachowaf z przywr6ceniem wyglqdu zewnetrznego zgod- 
nie z zachowanym pierwotnym projektem; 

c) dawnq farbiarnie, W chwili obecnej W znacznym stopniu pozbawionq wa- 
lorow estetycznych, z uwagi na ciekawq form? i konstrukcje nalezy pozostawif jako 
przykiad zabudowy postindustrialnej z lat 60. XX W. Zaleca sie uporzqdkowaf pod 
wzgledem architektonicznyrn i estetycmym elewaje budynku; 

d) budynek strbz6wki jako element uksztaitowania zespolu fabrycznego 
z lat 40. XX W. zaleca sie zachowaf wraz z przywroceniem jego pienvotnego wyglq- 
du W oparciu o zachowanq ikonografi?; 

e) komin, mimo iz nie peini swojej pierwotnej funkcji, nalezy bezwzglednie 
pozostawif jako zabytek techniki i poddaf pracom konsenvatorskim z odhvorze- 
niem jego poprzedniej wysokoSci. 

5. Wszelkie obiekty na terenie zespolu pozbawione jakichkolwiek wartoBci 
zabytkowych i walorow estetycznych jako szpecqce i W znacznym stopniu negatyw- 
nie wpiywajace na odbi6r zabytk6w (min. garaz na autobus, magazyn I i 11, straznica 
z hydroforniq, dziai mechaniczny, oddziat przygotowawczy oraz wszelkie rampy, 
poiniejsze przybudowki i ogrodzenia) powinny zostai. poddane rozbiorce. 
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6. Budynek mieszczqcy obecnie funk cje gastronomicznq, z uwagi na duie 
prawdopodobienstwo, iz jest pozostakosciq jednego z najstarszych na tej posesji 
obiektbw, naleialoby dokiadnie zinwentaryzowat dokonat badan architektonicz- 
nych, a W przypadku rob6t ziemnych zalecit nadzory archeologiczne. 

7. W przypadku wprowadzenia na teren nowej zabudowy nalezaioby jq 
ksztaktowa6 W sposbb, ktbry zapewnilby odpowiedniq ekspozycje zabytkbw, CO 

oczywiScie wiqzaioby sic z koniecznosciq zmiany ustaleA W obowiqzujqcym MPZP. 
Budynki projektowane od strony ulicy Warszawskiej powinny by6 realizowane jako 
wolno stojqce o wysokodci do dwbch kondygnaji, z dopuszczeniem ich poiqczenia 
z istniejqcq zabudowq poprzez naziernne lqczniki. W ksztaltowaniu nowej zabudo- 
wy naleialoby unikat form pseudohistorycznych, a nowe elementy powinny nosit 
znamiona naszych czasbw. Linia nowej zabudowy nie powinna przekraczat linii 
zabudowy dawnego budynku zarzqdu ,,Pasmanty". Na miejscu przeznaczonych 
do rozbibrki budynkbw gospodarczych, o ile zaistnialaby taka konieczno66 moina 
by wprowadziC nowq zabudowq o podobnej funk cji, lecz jednorodnej architekturze, 
zrealizowanej W formie parterowych obiektbw biegnqcych wzdiui granicy pohoc- 
no-wschodniej i poludniowo-zachodniej posesji. 

8. Wskazane jest, by pozostajqce W zasobach administratora archiwum po- 
zakiadowe ,,PasmantyM W postaci licznych projektbw technicmych i dokument6w, 
z uwagi na wartodci historyczne, przekazane zostaio do Archiwum Pafstwowego 
W Bialvmstoku. W przvpadku ich pozostawienia U wlagciciela zespolu naleiy je 

A ,- 
odpoAednio zabezpieczyt, uporz&kowat i skatalogowat. W tym -miejscu ~ & t o  
dodaC i e  W czasach istnienia ,,Pasmanh." prowadzona byla rbwniez kronika zakla- - A 

du, ktbra po jego likwida cji zagi-ia. 
Spehienie powyiszych warunkbw zagwarantuje zachowanie zabytkowych 

wartoSci tego cennego zespolu postindustrialnego. 

' A. Lubkiewicz, Biatystok, W: ,,Dziennik Bialostocki", 1922, nr 65A, S. 2. 
' W tym miqscu warto wspomnie6 o cennym popularyzatorskim wydawnidwie pt. Biahjstok. Manchester 

Pdtnocy, wydanym W 2010 I. przez bialostocki oddzial Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Re- 
gionalny OSrodek Badan i Dokumenta j i  Zabytk6w W Bidymstoku (ob. bialostocki oddzid Narodo- 
wego Instytutu Dziedzictwa) z okazji obchod6w Eutopqskich Dni Dziedzictwa. 

Artykui powstai W oparciu o Studium histoyczno-przestrzenne zespolu pofabycznegoprzy U[ .  Warszawskiej 
59 W Biahjmstoku, opracowane W 2010 I. przez Wieslawa Wr6bla i Sebastiana Wichra na zlecenie mchi- 
tekta Dariusza tuniewskiego z biaiostockiej pracowni projektowej AUTORIS, dzidajqcego W imieniu 
wiakiciela terenu. W pierwotnym zamiarze zleceniodawca zakiadd sporqdzenie ekspertyzy konser- 
watorskiej W zwigzku z planowang rozbi6rk3 cz@i zabudowafi pofabrycmych oraz wprowadzeniem 
na ich miqsce nowq zabudowy. Jednakie autorzy uznali, i e  z racji braku jakichkolwiek dokumentacji 

. konsenvatorskich na temat zespolu naleiy wykonat jego studium historycmo-kommatorskie. Ogra- 
niczony czas przeznaczony na opracowanie oraz zaweione - z przyczyn niezaleinych od autor6w 
- moiliwoSci badawcze nie pozwolily na przeprowadzenie badafi architekto~cznych, kt6re W wiek- 
szym stopniu przyczyniiyby sie do poznania historii poszczeg6hych budynk6w zespolu. W trakcie 
przygotowania studium historyk W. Wr6bel wykonal szczeg61owg kwerende archiwah i opraco- 
wal zarys dziejow zespolu z jego analizq historyczno-przestrzennq, zaS konserwator zabytkoznawca 
S. Wicher d o k o d  analizy architektonicmej i opisu poszczeg6lnych budynk6w. wykonal senvis fo- 
tograficzny oraz sporzqdzi wnioski konsenvatorskie. W tym miejscu autorzy opracowania wyraiaja 
wdzi~moSe p. Eugeniuszowi Turko, wieloletniemu pracownikowi ,,Pasmanty", obmie  zatrudnio- 



nemu jako administrator zespolu, za udzielenie szeregu cennych informacji dotyczqcychhistorii zakla- 
du oraz wszelb pomoc W sporzqdzaniu ww. dokumentacji. 

Deutsches Geschlechterbuch, Band 215 (Obers8chsisches Geschlechterbuch 2), L i b u r g  an der Lahn 2002, 
S. 13-15,6474. 

Jeszcze W 1796 r. Izabela Branicka pisda do swego komisarza Lubowickiego, aby nie dopuszczal do wy- 
kupywania przez Prusakdw plac6w poza granicami miasta bez jej zgody, i jednoczeSnie, i e  jedi sir jui 
budowai, kto bpdzie chciai za miastem, wymmiam sobie, aby nie za bramq warszms!q [. ..] (Narodowy Instytut 
Dziedzictwa W Warszawie, Teki G l i i ,  teka nr 316, S. 32). Parcel tych nie ma jeszcze na planie Georga 
Beckera z 1799 r., CO potwierdza, i e  zakaz Branickiej byl respektowany. Dopiero wykupienie miasta 
przez whdze pmskie W 1802 r. pozwolilo na przeprowadzenie daleko idqcych zmian W ukladach par- 
cel i jednoueSnie wytyczenie nowych plac6w budowlanych na PrzedmieSciu Warszawskim. 0 urbani- 
styce Bialegostoku przed 1807 r. i dzidalnoSci Kamery Wojny i Domen: M. Dolistowska, Wposzukiwaniu 
toisamoici miasta. Architektura i urbanistyka Bialegostoku W latack 1795-1939, Bialystok 2009, S. 3347. 

A. Dobronski, Biaiystok W latach 1796-1864, W: Historia Bialegostoku, pod red. A. Dobrofiskiego, Bialystok 
2012, S. 215. 

APB, Kamera Wojny i Domen W Bialystoku, sygn. 2209, k. 7. 
Centralne Pafstwowe Archiwum Historycmo-Wojenne W Moskwie, f. 846, op. 16, d. 21756. 
Widoczne na planie Bialegostoku z ok. 1810 r. (Centralne Pdstwowe Archiwum Historyczne Rosji 

W Sankt Petersburgu, f. 1293, op. 168, d. 5). 
Io APB, Starszy Notariusz *du Okregowego W Grodnie, sygn 1, k. 81. 
" Centralne Paristwowe Archiwum Historyczne Rosji W Sankt Petersburgu, f. 1293, op. 168, d. 5. 

APB, Starszy Notariusz Sqdu Olqgowego W Grodnie, sygn. 43, k. 216v. 
l3 Byli to Michel i Pesza Zabiudowscy oraz Moszko Beloch i Abram Jafa (APB, Starszy Notariusz Sqdu 

Okregowego W Grodnie, sygn. 43, k 217-217v). 
" Z. T. Klimaszewski, Parafia i w .  Wojciecha W Biahjmstoku, Bialystok 2004, S. 17. 
l5 0 budynku, zwanym dziS ,,kamienicq Trebickich", pisaia szeroko: M. Dolistowska, Z historii ulicy War- 

szawskiej W Biaiymstoku - ,,Kamienica Pana Trpbickiego", ,,Biaiostocczyzna" 1996, N 4, s. 40-45, cho6 au- 
torka zdaje sic nie ma t  faktu kupna kamienicy przez braci Trebickich od rodziny Chronanowskich. 
Patrz takie: M. Dolistowska, W poszukiwaniu toisamoici miasta. Architekfura i urbanistyka Biaiegostoku 
W latach 1795-1939, Bialystok 2009, S. 108-109. 
Przez ZaHudowskiCh ziemia ta byla dzieriawiona od p&twa (NB, Starszy Notariusz %du Okrego- 
wego W Grodnie, sygn. 1, k. 81-82). Herman Comrnichau wykupil jq na wlasnoSt dopiero 13 sierpnia 
1877 r. (APB, Starszy Notariusz S ~ d u  O&gowego W Grodnie, sygn. 43, k. 218-218v). 

" M. Dolistowska, Wposzukiwaniu toisamo6ci miasta. Architektura i urbanistyka Bialegostoku W latach 1795- 
-1939, Bialystok 2009, S. 102. 
APB, Starszy Notariusz Ssdu Okregowego W Grodnie, sygn. 43, k. 216v. 
APB, Starszy Notariusz Sqdu Okregowego W Grodnie, sygn. 43, k. 217-217v. yui W 1852 r. Herman 
Commichau zaplacii za dom Haupta podatek kwaterunkowy, moiliwe wiv, i e  W tym czasie fabry- 
kant dzieriawil poloionq W sqsiedztwie posesje pastora lub W ten spos6b probowal uzyskat W przy- 
szlo8ci prawo do tego majqtku. Najwidocmiq zabiegi te nie poskutkowaly, skoro wedlug &ode1 pose- 
sja duchownego zostala ,,przysqdzona" Zabludowskim (APB, Akta z terenu powiat6w bialostockiego 
i sokolskiego gubemi grodziefskiq - zbior zespol6w 1853-1906: N 2, Rzqd Gubemialny Grodzienski, 
sygn. 2, k. 10v). 

" Zyl jeszcze W 1852 r ,  kiedy wymieniano go w5r6d phtnik6w podatku kwaterunkowego: APB, Akta 
z terenu powiat6w bialostockiego i sokolskiego guberni grodzienskiq - zbi6r zespolow 1853-1906: 
nr 2, Rzqd Gubemialny Grodziehski, sygn. 2, k. 17v. 
APB, Starszy Notariusz Sqdu Okregowego W Grodnie, sygn. 43, k. 215v-216. Czwarty syn Mikolaja 
Edera, J6zef, swoje prawa do rodzinnego majqtku odsprzedal fabrykantowi dopiero W kwietniu 
1862 r. 

zz Wymieniany jui W 1852 r. razem z Ederem i Dawidem Blumenkrancem, od kt6rego kupil plac sprzeda- 
ny Cornmichauowi: APB, Akta z terenu powiatow biatostockiego i sokolskiego gubemi grodzihkiej 
- zbi6r zespolbw 1853-1906: N 2, Rzqd Gubemialny Grodziehski, sygn. 2, k. 17v. 

" APB, Starszy Notariusz %du Okregowego W Grodnie, sygn. 43, k. 215-215v. Dom ten istnid jeszcze 
W 1937 r., W tyle posesji przy ul. Warszawskiej 57. 

24 Tamie, k. 215. 
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'j Adolf i Boguslaw Trqbiccy okzymali kamienicr od swego zmarlego brata Wiadyslawa, ktirry z kolei 
nabyl jq od Chronanowskich (AF'B, Starszy Notariusz Sqdu Okrqgowego W Grodnie, sygn. 43, k. 218). 

'6 APB, Starszy Notariusz Sqdu Okregowego W Grodnie, sygn. 1, k. 81-82. 
27 NiemchomoSC skladala sie z ziemi o wymiarach 20x54 sqinie (42,6x115 m) oraz stojqcych na niej bu- 

dynk6w: trzech parterowych domow drewnianych i jednego murowanego (APB, Starszy Notariusz 
Sqdu Okregowego W Grodnie, sygn. 60, k. 359-360). 

* NHAB W Grodnie, f. 8, op. 2, d. 44, k. 1-6. Plan sytuacyjny i fragment rysunk6w projektowych oraz 
omdwienie architektq budynku tkalni W: M. Dolistowska, Wposzukiwaniu toisamo8ci, S. 136-137. 
APB, Starszy Notariusz Sqdu Okregowego W Grodnie, sygn. 128, k. 65v-66. 

'O Tamie, sygn. 20, k. 320v. 
3' Tamie, k. 320.321. 
32 Jego mlodszy brat, Rudolf Moritz Commichau, zakupil W tym roku grunta przy ul. SW. Rocha (Staro- 

szosowej), gdzie zaloiyl wlasnq fabryke wl6kienniczq, kt6ra W po2niejszym okresie stala sic jednym 
z najwiqkszych zakladdw tekstylnych W Bialymstoku. Deutsches Geschlechterbuch, Band 215 (Obersach- 
sisches Geschlechterbuch 2), Limburg an der Lahn 2002, S. 15-16. 

l3 P. Orlow, Y m a m b  @a6pux EBponelicxoti Poccuu u Uapcm6a no~bcxom, Petersburg 1887, S. 7. 
" APB, Starszy Notariusz Sqdu Okregowego W Grodnie, sygn. 43, k. 208, gdzie Swiadectwo Zarzqdu 

Miasta Bialystok z 7 wrzeSnia 1893 r. wydane Hermanowi (11) Commichau o stanie jego posiadania 
przy ul. Aleksandrowskiej. 
Tamie, sygn. 43, k. 205-206; tamie, sygn. 138, k. 314315. 

'Tamie, sygn. 132, k. 416417. 
" Tamie, sygn. 43, k. 210-210v. W ten sposob argumentowal koniecznosi. sprzedaiy fabryki pelnomoc- 

nik Hermana (11) Commichau, Adolf Braun, kt6ry W liScie z marca 1894 r. prosil Starszego Notariusza 
Sqdu Okregowego W Grodnie o potwierdzenie aktu zawartego z Alfredem Friszem. Pozwolenie matki 
i siostr Hermana 0: tamie, k. 213. 
Tamie, sygn. 43, k. 201-202. 

" Tamie, sygn. 50, k. 204-205. 
" 15 lutego 1895 I. W swoim domu przy ul. Niemieckiej, W obecnoSci notariusza Michala Popowskiego, 

Frydrych Frisz spisai swojq ostatniq wole (APB, Starszy Notariusz Sqdu Okregowego W Grodnie, sygn. 
50, k. 203-204). 

41 APB, Starszy Notariusz Sqdu Okregowego W Grodnie, sygn. 12, k. 268-284; M. G. Milakowski, Orepxa 
F3~ocmoxa 65 ucmopuuecKoMa, 3mnozpa@urec~o~ u 6blm060~b ornno~(eni~xa c% n p ~ ~ o x e n i m u ,  Kijdw 
1897, S. 72. 

* APB, Starszy Notariusz Sqdu Okregowego W Grodnie, sygn. 57, k. 194-195,252-253. 
13 A. Lechowski, Ulica Warszawska, Bialystok 2007, S. 53. 
M AF'B, Starszy NotKiusz Sqdu Okregowego W Grodnie, sygn. 57, k. 270-276. 
45 W tyle posesji, pod N 57a, W latach 20. i 30. XX W. Abram Cykon prowadzil wlasnq pracownia wyrobu 

cholew i rzemykow do przedzalni (wpis do rejestru handlowego dzialu A: ,,Dziennik Urzedowy Wo- 
jew6dztwa Bialostockiego" 15 I 1929, nr 1). 

" APB, Starszy Notariusz Sqdu Okregowego W Grodnie, sygn. 60, k. 189-190. 
37 APB, Starszy Notariusz Sqdu Okqgowego W Grodnie, sygn. 60, k. 352-366. Do tej pory przyjmowano, 

i e  budynek przy ul. Warszawskiej 50 zostal zbudowany przez Berkq Polaka, kt6v od 1871 r. posiadal 
fabryke na dzieriawionym od rniasta placu na rogu ulic Bulwarowej i Stawowej (dziS ul. Branickie- 
go i Swietojariska). Z powyiszych aktow wynika, i e  Frydrych Voss dokonal rozbudowy istniejqcego 
W tym miejscu murowanego domu, ktory wzni6s8 przed 1886 r. gubemidny sekretarz Stanislaw Klat. 
For.: M. Dolistowska, Z historii ulicy Warszuwskiej W Biaiymstoku. Kamimica nr 50, ,,Bialostocczyzna" 
1998, nr 51, S. 25-30. 
W listopadzie 1896 r. licytacji ulegly rowniei czeSci posesji Alfreda Frisza przy ul. Niemieckiej, ktdre 
nabyl kupiec Mojsiej Kaplan (APB, Starszy Notariusz S+duOkregowego W Grodnie, sygn. 62, k. 53-53). 
Na nich W p6iniejszym okresie zbudowano hotel ,,Ritzr'. 

" W tym roku mieszkal przy ul. Aleksandrowskiej W swoim domu, zachowanym do dziS przy ul. War- 
szawskiej 11. W 1910 r. jego wla8cicielkq byla Mnucha Aronson, wdowa po Solomonie. Solomon, syn 
Arona, zdaje sie nie by6 spokrewnionym z Jakubem Aronsonem, warszawskim i l6dzkim przedsiq- 
biorcq tekstylnym. 
APB, Starszy Notariusz %du Okregowego W Grodnie, sygn. 100, k. 335-335v. 



APB, Akta miastaBialegostoku, sygn. 91. Analogicmie sytuacje przedstawia plan datowany naok. 1914 r., 
przechowywany dziS W zbiorach Muzeum Historycznego W Bidymstoku, pod sygn. MBHI 494. 

52 Wedlug Swiadechva zastawnego z 1907 r.: APB, Starszy Notariusz S+du Okregowego W Grodnie, sygn. 
100, k. 335.335~. 

U A. Werwicki, Biatostocki o k r q  przemysh wtokienniczego do 1945 roku. Czynniki rozwoju i zagadnienia lokali- 
zacyjne, Warszawa 1957, S. 129 (spis 6). 

" APB, Akta miasta Bidegostoku, sygn. 137. 
APB, Urqd Powiatowy Biaiostocki ds. Wymiam Podatku Przemyslowego, sygn. 3 k. 10 (N 311). 

56 Cnpadornbni Kuendapb no 2. Fenocmoy na 1913 rod, Bialystok 1913, S. 240. 
" Zapisana 30 grudnia 1921 r. W rejeseze handlowym prowadzonym przez 8 d  Okregowy W Bialymsto- 

ku. We wpisie odnotowano: Ishieje od 1888 r. Przedsigbiorstwo jest sp6tkqfirmowq zawartq dnia 24 maja 
1911 r. nu czas nieograniczony. W 1911 r. do sp6tki dolqczyl Gawienski. Wpis do Rejestru Handlowego 
ogloszony W: ,,Dziennik Bialostocki" 1922, N 13 (17 stycmia), S. 4. 

" NHAB W Grodnie, f. 8, op. 2, d. 2113, k. 1-16. 
" CnpnBounbrti ~uendapa  no r. Fenocmolty na 1913 rod, Bialystok 1913, S. 240,242; 6enocmo~muu Adpea-Ka- 

nendapb ua 1914 roda - ,,@aiipurnblu Fuocmo~b" na 1914 zoh ,  Bialystok 1914, S. 148,150. 
W 1924 r. Wydzial Hipoteczny Sqdu Okregowego W Bialymstoku wywoid do pierwiastkowej regula j i  
hipoteki (zaloienia ksiegi hipotecznej) Pinchusa Jurzdyckiego, wlaSciciela posesji przy ul. Warszaw- 
skiej 59,59a, 59b, 59c i 61, dawniej przy ul. Aleksandrowskiej 312. 
Z iycin robotniczego, , ,Dzie~ik  Bialostocki" 5 VI 1919, N 49, S. 3. 

" Widmo bezrobocia z n h  wynurza sic z cienidw bialostockiego jutra, ,,Dziennik Bialostocki" 23 I 1924, 
N 23, S. 4; Z iycia robotniczego. Likwidacja strajku, ,,Dziemik Biaiostocki" 29 I11 1924, N 88, S. 4; Likwida- 
cja stmnjkh, ,,Dziennik Biatostocki" 4 IV 1924, N 94, S. 4. 
Ogioszenie, ,,Dziennik Biatostocki" 23 W 1925, N 201, S. 4; Obwieszczenie, ,,Dziennik Bidostocki" 18 U( 
1925, N 258, S. 4. 

" Ogtoszenie, ,,Dziennik Bialostocki" 20 V 1926, N 140, S. 4; Ogioszenie, ,,Dziennik Bialostocki" 4 XI 1926, 
N 308, S. 4. 

" Nowa fabyka rusza do pracy, ,,Dziennik Bialostocki" 5 VIII 1926, N 217, S. 4; Poiar W fabyce Poreckiego 
i Gawieiskiego, ,,Dziennik Bidostocki" 6 X 1926, N 279, S. 4. 

a Fabyki stajq, ,,Dziennik Bialostocki" 11 I 1927, N 11, S. 4; Ruch w przemyile, ,,Dziennik Bialostocki" 
4 I 1928, N 4, S. 4. 
Ogioszenie, ,,Dziennik Biaiostocki" 24 IV 1928, N 113, S. 4. 
A. Werwicki, Biaiostocki okrgg przemyslu widkienniczego do 1945 roku. Czynniki rozruoju i zagadnienia lo- 
kalizacyjne, Warszawa 1957, S. 71. Te same informaje powtarza: M. Zmijkowska, Biatostocki przemyst 
wldkienniczy W latach wielkiego kyzysu  1929-1934, W: Szkice do dzzejdw Bialegostoku, pod red. M. Kietlin- 
skiego, W. Sleszyhego, Bialystok 2003, S. 57. Oboje autor6w powoluje sic na: J. Pstrokokki, Studium 
rozwoju przemysh zespolu bialostockiego, Bialystok 1950, S. 37. 

" APB, Akta notariusza B. Urbanowicza W Bialymstoku, sygn. 21, N 72. 
" K s i e ~ a  adresowo-handlowa m. Biab~ostoku na 1932/1933 r., ourac. F. R o m k i ,  Bialvstok 1932, S. 95. ." " 

Ogloszente, ,,Dziennik Biaiostocki" 16 X 1927, N 289, S. 4. 
X Ogbszenie, ,,Dziennik Bidostocki" 5 V 1928, N 124, S. 4. 

,,Monitor Polski" 9 XI1 1938, N 281, S. 8. 
Z inicjatywy prywatnq powstaje w Bialymstoku piekarnia mechaniczna, ,,Dziennik Bialostocki" 29 VIII 1928, 
N 240, S. 4. 

75 APB, %d Okregowy W Bialymstoku, Wydzial Hipotecmy, sygn. 206, k. 21; APB, Akta notariusza 
S. Jankowskiego, sygn. 20, k. 196v-197. 

76 MB, Akta notariusza S. Jankowskiego, sygn. 20, k. 196v-197. Wpis do Rejestru Handlowego: ,,Biato- 
stocki Dziennik WojewOdzki" 15 XI1 1928, N 13. 

71 Informator Kresowy na Wojewddztwo Biatostockie na rok 1930/1931, Bialystok 1930, S. 33. 
" APB, Sqd Okregowy W Bialymstoku, Wydzid Hipoteczny, sygn. 206, (zbi6r dowodow), k. 1. 
" Biblioteka Politechniki Warszawskiej, ZbiOr Ikonograficzny, sygn. FT.000577. 
" APB, Sqd O k g o w y  W Biaiymstoku, Wydziai Hipoteczny, sygn. 206, (zbior dowodow), k. 53. 

Tamie, k. 54; wczeSniej Pinchus Jurzdzicki dokond 27 stycznia 1933 r. cesji wspomnianej j u i  sumy 4000 
dolar6w wraz z odsetkami i kosztami procesowymi na SW? krewnq, Hele Rozenman, zamieszkalq 
przy ul. Piisudskiego (dzil d. Lipowa) N 41. 
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Wpis do rejestru handlowego: ,,Dziennik Biaiostocki" 17 V 1934, N 135, S. 6. 
S3APB, Akta notariusza S. Jankowskiego W Bialymstoku, sygn. 38, k. 130v-131. Cukiemia Klemensa Ro- 

guskiego byia najprawdopodobniej czeScia przedsi~biorstwa pierwszej piekarni mechanicznej w Bia- 
fymstoku. 
Wpis do rejestru handlowego: ,,Dziennik Biaiostocki" 27 IV 1934, N 115, S. 6. 

R5 APB, Akta Miasta Bidegostoku, sygn. 137. 
M. Gnatowski, Biahjstok w latnch 11 wojny Swiatowej, W: Studia i materiahj do dziejdw miasta Biategostoku, 
pod red. J .  Antoniewicza i J. Joka, t. 11, Bialystok 1970, S. 25-26. 

87Rela j a  wieloletniego pracownika ,,Pasmanty", Eugeniusza Turko z 22 XI 2010 I. 
" Obiekt zamie~ony po wojnie na zbiomik wodny okreSlony zostd jako ,,bunkier" na pierwszej powo- 

jennej inwentaryzacji zespoiu fabrycmego, jednak nie moina jednoznacznie stwierdzit, i i  by1 budyn- 
kiem o funk j i  obronnej, tj. schronem. 
APB, Biuro Badd  i Dokumentacji Zabytk6w W Bidymstoku, sygn. 2002/1/96, gdzie znajduje sie in- 
wentaryzaja pierzei ul. Warszawskiej wykonana W 1980 I. przez Waldernara Grendc. 

" APB, Okregowy Urqd  Likwidacyjny W Bialymstoku, sygn. 150, k. 68, gdzie odnotowano, i e  W 1946 r. 
posesja nr 57 od wschodu graniczy z posesjq opuszczonq. 
APB, Urzgd Wojew6dzki Bidostocki 1944-1950, sygn. 1480, passim; M. Dolistowska, J. Szczygiel-Ro- 
gowska, J. Tomalska, Biahjstok nie tylko kulturalny. Odbudowa stolicy Podlasia lata 1947-49, Bialystok 2008, 
S. 119 i 140. 
Plan budyrtkh P.Z.P.W. No 34 znajdujqych sic W Biahjmstoku przy ul. Warszawskiej No 59 (projektmuann 
fabyka jedwab.-galanteyjna), zachowany W zbiorach administratora zespolu pofabrycznego. Inwen- 
taryzacja nie jest datowana i autoryzowana, jednak standard jej wykonania wskazuje na przeiom lat 
40/50 XX W. 
Rela j a  Eugeniusza Turko z 22 X 2010 r. 

91 Wg inforrna j i  Malgorzaty Pawluczuk, inspektor z Wojewddzkiego Urqdu Ochrony Zabytkdw W Bia- 
iymstoku oraz Eugeniusza Turko. 
Teren czeSci miasta Bialegostoku, na kt6rym przebiega ulica Warszawska, na odcinku ograniczonym 
od zachodu ulicq Sienkiewicza, od wschodu ulicq Majowq oraz ulicq E. Orzeszkowej, wpisany do reje- 
stru zabytk6w nieruchomych d. wojew6dztwa bidostockiego decyzja Wojewddzkiego Konserwatora 
Zabytk6w N Kl. WKZ-680/5/75 z dnia 15.05.1975 r. pod numerem re]. 355, zaS czsSe miasta Bidego- 
stoku decyzje N Kl.WKZ-5340/22/77 z dnia 1.09.1977 r., pod numerem rej. 406 (obecnie W rejestrze 
zabytk6w nieruchomych wojew6dztwa podlaskiego). 

" Zespbi pofabrycmy, Biaiystok, ul. Warszawska 59, karta ewidencyjna zabytku, opr. B. Tomecka, 
P. Lewkowicz, XI 2010, PPKZ Oddziai W Bialymstoku, W zb. Wojew6dzkiego Urzedu Ochrony Zabyt- 
k6w W Bidymstoku oraz Departamentu Urbanistyki Urzedu Miejskiego W Bialymstoku. 

Y7 Wojew6dzki konserwator zabytk6w W przypadku zabytk6w wpisanych do rejestru, moie uzaleinif 
wydanie pozwolenia na podejmowanie dziaiali, o kt6rych mowa W art. 36 ust. 1 pkt 6,9 i 11 ustawy 
o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (tj.: przemieszczania zabytku nieruchomego wpisane- 
go do rejestru, zmiany przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego 
zabytku lub innych dziatd, kt6re mogiyby prowadzif do naruszenia substancji lub zmiany wyglqdu 
zabytku wpisanego do rejestru) od przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, niezbednych b a d d  
konserwatorskich, architektonicmych lub archeologicznych. 


	001.tif
	003.tif
	004.tif
	005.tif
	006.tif
	007.tif
	008.tif
	009.tif
	010.tif
	011.tif
	012.tif
	013.tif
	014.tif
	015.tif
	016.tif
	017.tif
	018.tif
	019.tif
	020.tif
	021.tif
	022.tif
	023.tif
	024.tif
	025.tif
	026.tif
	027.tif
	028.tif
	029.tif
	030.tif
	031.tif
	032.tif
	033.tif
	034.tif
	035.tif
	036.tif
	037.tif
	038.tif
	039.tif



