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Czynnik gospodarczy był zawsze bardzo istotny w procesie tworzenia i rozwoju miast. Często procesy 
ekonomiczne miały znacznie większy wpływ niż decyzje natury estetycznej. Poszukiwanie oszczędnych 
i racjonalnych modeli i wzorców służyło prawidłowemu rozwojowi struktur miejskich. Przykłady takich 
modelowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych można znaleźć w osadach sukienniczych 
powstałych w XIX wieku.

Podział Polski na trzy zabory oznaczał włączenie jej obszaru w trzy różne kręgi kulturowe i gospodar-
cze. Jednocześnie spowodowało to zróżnicowanie przejawów działalności urbanistycznej w poszczegól-
nych częściach kraju. Władze zaborcze organizowały na zajętych terenach własną służbę budowlaną, przy-
syłając na tereny Polski swoich urzędników i budowniczych, którzy, wykształceni w Prusach, nawiązywali 
do rozwijających się tam kierunków architektury. Akcja kolonizacyjna obejmowała tereny rolnicze, gdzie 
zakładano liczne osady wiejskie o regularnym rozplanowaniu i jednolitej zabudowie.

Potrzeby krajowe oraz możliwości rozwinięcia eksportu do Rosji spowodowały, że rząd Królestwa Pol-
skiego przystąpił do planowego i oszczędnego organizowania osad rzemieślników sukienniczych1. Zdaniem 
Kalinowskiego, „rozplanowanie osad rzemieślniczych było zawsze bardzo regularne. Na kształtowanie się 
ich formy miały niewątpliwy wpływ tradycje miast rzemieślniczych Wielkopolski z XVII i XVIII wieku (...) 
oraz inspiracje kolonizacji pruskiej w Marchii Brandenburskiej ze schyłku XVIII wieku”2. Jak pisze Krzysz-
tof Dumała „... wspólnym rysem osiedli włókienniczych był ujednolicony sposób ich zabudowy. Był on wyni-
kiem stosowania projektów typowych opracowywanych przez powiatową służbę architektoniczno-budowla-
ną. Projekty te nie wyszły poza tradycyjny typ domu parterowego, odpowiedniego dla osad rękodzielniczych 
z lat dwudziestych. W tym właśnie czasie władze przykładały dużo uwagi do estetycznego wyglądu zabudo-
wy. Mimo operowania skromnymi środkami dekoracyjnymi, dzięki powtarzającemu się rytmowi form, wiele 
zabudowanych ówcześnie ulic i placów uzyskało jednolite ukształtowanie architektoniczne”3.

W 1820 roku w Zgierzu założono pierwsza osadę rządową dla sukienników. Z osadnikami zawarto 
umowę4 (tzw. Umowa Zgierska), która stała się wzorem dla organizowanych w następnych latach osad 
włókienniczych5, między innymi na Podlasiu.

Lokalizacja przemysłu włókienniczego w obwodzie białostockim nie była przypadkowa. Spowodowała 
to represyjna polityka rządu carskiego po stłumieniu powstania listopadowego. Mianowicie wprowadzone 
zostały w 1832 roku wysokie cła na wyroby przemysłowe wywożone z Królestwa Polskiego do Rosji6. 
Produkcja w obrębie Królestwa Polskiego stała się nieopłacalna. Wiele zakładów przeniesiono zatem tuż 
poza granicę celną, zwłaszcza do obwodu białostockiego położonego przy głównym szlaku łączącym Kró-
lestwo Polskie z Petersburgiem i Moskwą. Wraz z nowo otwartymi przedsiębiorstwami na ziemie te zaczęli 
przybywać tkacze i inni robotnicy związani z przemysłem włókienniczym7. 
1 Ostrowski W., Świetna karta z dziejów planowania w Polsce 1815–1830, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Warsza-

wa 1949, s. 55.
2 Kalinowski W., Zarys historii budowy miast w Polsce do połowy XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, Toruń 1966, s. 40.
3 Dumała K., Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim w latach 1831–1869, 

Ossolineum, Wrocław–Warszawa 1974, s. 298.
4 Op. cit., s. 63, 68.
5 Op. cit.
6 Kalinowski W., Budownictwo przemysłowe manufaktur włókienniczych w Królestwie Polskim 1815–1830, maszyno-

pis pracy doktorskiej, Politechnika Warszawska, Warszawa 1960, s. 10-11; por. Dumała K., Przemiany przestrzenne 
miast i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim w latach 1831–1869, Ossolineum, Wrocław–Warszawa 
1974, s. 189.

  7 Op. cit., s. 81.
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Studia nad literaturą przedmiotu wykazały, że Supraśl jest mało znany jako miejsce, w którym histo-
ryczne zespoły architektoniczne domów tkaczy i układ urbanistyczny osady sukienniczej zachowały się do 
czasów współczesnych w prawie niezmienionej formie.

W 1833 roku właściciel największego zgierskiego przedsiębiorstwa8 – Wilhelm Fryderyk Zachert roz-
począł tworzenie przemysłu sukienniczego w Supraślu. Na bazie nabytych obiektów oraz na terenach wy-
dzierżawionych zbudował osadę robotniczą. Ze Zgierza, będącego czołowym ośrodkiem włókienniczym 
okręgu łódzkiego i całego Królestwa Polskiego, przeniósł Zachert do Supraśla nie tylko manufaktury i ro-
botników, ale również sposób rozplanowania typowej osady włókienniczej.

Porównując układ urbanistyczny osady sukienniczej Zgierza – Nowe Miasto (rys. 1 – plan Zgierza 
z 1821 r.), zaplanowanej w całości w latach 1821–18239, z rekonstrukcją planu osady włókienniczej Supraśla 
z początku XIX wieku (rys. 2) łatwo dostrzec analogie zarówno w rozplanowaniu rynku, ulic, jak i w wy-
miarach działek. Układ kwadratowego rynku, z którego rozchodziły się cztery ulice wybiegające ze środka 
każdej pierzei, jak i ich wymiary, są niemal identyczne10. Pierwotny układ urbanistyczny Supraśla z okresu 
założenia osady włókienniczej w latach trzydziestych XIX wieku obrazuje schemat planu zrekonstruowany 
przez J. Kubiaka i B. Tomecką11 (rys. 2). Mimo że nie zachowały się żadne materiały kartograficzne z okresu 
powstawania osady, plan uważa się za bardzo prawdopodobny, ponieważ przy odtwarzaniu pierwotnego pro-
jektu miasta wykorzystano mapę Guberni Grodzieńskiej z 1856 roku i plan Supraśla z 1892 roku.

Z rysunku planu (rys. 2) wynika, że teren osady włókienniczej został racjonalnie zaprojektowany i podpo-
rządkowany zasadom symetrii. Układ przestrzenny zbudowano na rzucie prostokąta o bokach ok. 400 i 300 me-
trów. Na osi północpołudnie widoczny jest plac targowy w formie kwadratu, z ulicami wychodzącymi ze środka 
każdej pierzei placu, co było charakterystyczne „dla wielu miast i miasteczek zakładanych w Europie od czasów 
Odrodzenia”12. Na regularnym układzie ulic przecinających się pod kątem prostym, znajdują się prostokątne 
parcele, przeważnie o wymiarach ok. 25 m (front) na 70 m (bok). Opisany układ przestrzenny stał się wytyczną 
do kształtowania przestrzeni osady włókienniczej oraz prognozą przyszłego rozwoju miasta13.

Zgodnie z XIX-wieczną tendencją budowy domów mieszkalnych dla pracowników w bezpośrednim 
sąsiedztwie fabryk14, Zachert zaczął wznosić osiedle robotnicze w Supraślu. Sprowadził ok. 200 włóknia-
rzy, których zatrudniał w swoich fabrykach w Zgierzu15. Na potrzeby robotników i ich rodzin fabrykant 
zbudował całe osiedle domów16.
  8 Op. cit., s. 228.
  9 Rosin R. (red), Zgierz. Dzieje miasta do 1988, Zarząd Miasta Zgierza, Oddział Polskiego Towarzystwa Historyczne-

go w Łodzi Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, Łódź–Zgierz 1995, s. 587.
10 Jak pisze Kalinowski (op. cit., s. 40), taki układ rynku – często spotykany w polskich projektach z początku XIX w. 

– był wzorowany na rozwiązaniach francuskich z XVII w.
11 Kubiak L., Tomecka B., Studium historyczno-urbanistyczne do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta, maszynopis ze zbiorów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, Białystok 1979.
12 Op. cit., s. 55.
13 Układ ten wyznacza swoim obszarem współczesne centrum miasta.
14 Cielątkowska R., Lorens P., Architektura i urbanistyka osiedli socjalnych Gdańska okresu XX-lecia międzywojenne-

go, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 7, (por. Chmielewski J.M.). Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu 
miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, s. 39.

15 Woźniak K., Przemysłowe tradycje Supraśla, Zeszyt historyczny nr 2, Towarzystwo Przyjaciół Supraśla, Supraśl 
2000, s. 7.

16 Dobrowolski R., Społeczeństwo Supraśla od połowy XVIII wieku do lat sześćdziesiątych, XIX wieku, [w:]  
M. Zemło, P. Czyżewski (red.), Małe miasta. Historia i współczesność, Acta Collegii Suprasliensis, nr l, 2001,  
s. 99.
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Rys. 1. Plan Zgierza wg planu archiwalnego z 1821 ze 
 zbiorów Muzeum miasta Zgierza

Fig. 1. Zgierz according to an archival 1821 plan from the 
 collection of the Museum of the Town of Zgierz

Rys. 2. Zrekonstruowany plan przedstawiający Supraśl 
z lat trzydziestych XIX wieku. Za J. Kubiak  
i B. Tomecka, Studium historyczno-urbani-
styczne do planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta z 1979. Maszynopis ze 
zbiorów Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Białymstoku

Fig. 2. Reconstructed plan showing Supraśl in the 
1830s. J. Kubiak and B. Tomecka, Histori-
cal and Urban Study for the General Plan of 
the Spatial Development of the Town, 1979.  
Typescript from the collection of the Provincial 
Monument Restorer in Białystok
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W okresie projektowania osad rzemieślniczych w Królestwie Polskim (w tym i tzw. Nowego Miasta 
– osady włókienniczej w Zgierzu17) inspiracje architektoniczne (podobnie jak i urbanistyczne) czerpano 
przede wszystkim z architektury osad rzemieślniczych i rolnych, zakładanych w końcu XVIII wieku na 
obszarze Marchii Brandenburskiej. Wzorce typów zabudowy osiedli przemysłowych przenieśli na obszar 
Królestwa Polskiego inżynierowie niemieccy zatrudnieni po II rozbiorze przez rząd Królestwa Polskiego, 
między innymi A. Groffe (generalny budowniczy Królestwa Polskiego)18.

Jednym z najbardziej uznanych teoretyków sztuki budowlanej przełomu XVIII i XIX wieku był 
David Gilly, określany przez współczesnych mu ludzi jako „człowiek postępu”19 (Mann des Fort-
schritts), gdyż między innymi w programie założonej przez siebie Szkoły Budowlanej w Berlinie 
opowiadał się za oszczędnymi i nowoczesnymi, jak na owe czasy, rozwiązaniami w budownictwie20. 
David Gilly zajmował się także wznoszeniem na Pomorzu (ówczesnych Prusach) domów dla koloni-
stów. Jego realizacje były zgodne z głoszonymi teoriami, że należy kierować się przede wszystkim 
zasadami funkcjonalnego, racjonalnego, praktycznego i ekonomicznego planowania budownictwa dla 
potrzeb gospodarczych21. Według Gilly’ego, kryteria te przy budowie domu mieszkalnego spełnia 
budynek zaprojektowany na planie wydłużonego prostokąta, bez żadnych przybudówek, i posiadający 
skromną dekorację (rys. 3).

David Gilly w pracy z 1797 roku „Handbuch der Land-Bau-Kunst vorzüglich in Rücksicht auf die 
Construction der Wohn- und Wirtschafts-Gebäude für angehende Cameral- Baumeister und Oeconomen”22 
przedstawił ponadto projekty oszczędnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz detali architektonicznych, mo-
delowych pojedynczych domów mieszkalnych (rys. 3), zespołów budynków folwarcznych, jak i domów 
wielorodzinnych.

Jak zauważa Kalinowski, ten racjonalny typ zabudowy, wykształcony przez Gilly’ego, rozpowszechnił 
się na obszarze Królestwa Polskiego i również w Zgierzu przy budowie domów mieszkalnych dla tkaczy.  
Jak wynika z dostępnych źródeł23, a przede wszystkim z zachowanych do dzisiaj domów tkaczy w Zgierzu, 
dzierżawca, otrzymując działkę, budował dom o formie architektonicznej ustalonej urzędowo dla budow-
nictwa mieszkaniowego Królestwa Polskiego. Domy, wznoszone według jednolitych projektów, były naj-
częściej drewnianymi parterowymi budynkami czteroizbowymi z sienią pośrodku biegnącą na przestrzał. 
Nakryte były one dachem dwuspadowym naczółkowym.

Tego rodzaju „oszczędnościowa” architektura odpowiadała zapewne strategii gospodarczej fabrykantów 
Królestwa Polskiego, zmuszonych polityką caratu do przenoszenia po 1831 r. swoich manufaktur z dotych-
czasowych osad przemysłowych (np. ze Zgierza) na tereny carskiej Rosji, m.in. do obwodu białostockiego.

17 Zgierz: Program rewaloryzacji ulicy Długiej, Zarząd Miasta Zgierza, s. 6, „W początkowym okresie uprzemysłowie-
nia Królestwa Polskiego Zgierz był centralnym punktem powstającego okręgu włókienniczego, zwłaszcza sukienni-
czego” 1999.

18 Zgierz. Dzieje miasta do 1988, praca zbiorowa pod redakcją R. Rosina, Zarząd Miasta Zgierza, Oddział Polskiego 
Towarzystwa Historycznego w Łodzi, Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, Łódz–Zgierz 1995, s. 587-588.

19 Strecke R., Anfänge und Innovation der preußischen Bauverwaltung: von David Gilly zu Karl Friedrich Schinkel, 
Böhlan, Köln 2000, s. 137.

20 Op. cit.
21 Gilly D., Handbuch der Land-Bau-Kunst vorzüglich in Rücksicht auf die Construction der Wohn- und  

Wirtschafts – Gebäude für angehende Cameral- Baumeister und Oeconomen, Berlin, Pozycja dostępna w zbiorach 
Freie Universität Berlin Hauptbibliothek, dział starodruków 1797.

22 Op. cit. 
23 Op. cit., s. 589.
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Rys. 3. Propagowane przez D. Gilly’ego modelowe formy zabudowy mieszkaniowej na terenie Prus w drugiej 
połowie XVIII wieku. Rysunki z pracy Reinharda Strecke (2000). Anfänge und Innovation der preußischen  

Bauverwaltung: von David Gilly zu Karl Friedrich Schinkel. Köln, Böhlan

Fig. 3. Model housing forms in Prussia in the second half of the 18th century, propagated by D. Gilly. Drawings from 
Reinhard Strecke’s work (2000). Anfänge und Innovation der preußischen Bauverwaltung: von David Gilly 

 zu Karl Friedrich Schinkel. Cologne, Böhlan
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Inwentaryzacja najlepiej zachowanych obiektów mieszkalnych z okresu lokacji Supraśla (lata trzy-
dzieste XIX wieku), wykazuje wyraźne analogie pomiędzy formami architektonicznymi dawnych domów 
tkaczy a formami zalecanymi przez Gilly’ego oraz tym samym – domami tkaczy w Zgierzu (porównaj 
ilustrację inwentaryzacji domu tkacza w Supraślu nr 4 z rysunku 3). 

Według takiego typowego projektu wznoszone były z reguły domy mieszkalne po 1815 roku w zakłada-
nych przez rząd osadach przemysłu włókienniczego24. W Supraślu, zwłaszcza w pierwszym okresie urządzania 
przedsiębiorstwa włókienniczego, ograniczona powierzchnia manufaktur skłaniała fabrykanta do wymagania 
od pracowników, by tylko jedna część domu byłą mieszkalna, druga zaś służyła na potrzeby przedsiębiorstwa. 
W części przeznaczonej na działalność chałupniczą znajdowały się warsztaty tkackie. Modelowe, prostokątne 
parcele przydzielane rzemieślnikom miały wystarczającą powierzchnię (1500–2000 m2) na wprowadzenie, 
oprócz budynków mieszkalnych i gospodarczych, także przydomowych ogrodów warzywnych. W rezultacie 
Supraśl uzyskał duże zespoły zieleni we wnętrzach kwartałów zabudowy mieszkaniowej.

Pomiędzy domami w koncepcji Gilly’ego a supraskimi (i zgierskimi) występują różnice w konstrukcji 
ścian parterów budynków. Mianowicie u Gilly’ego w budynkach drewnianych występuje słupowo-ryglo-
wa konstrukcja ścian (z języka niemieckiego – Fachwerk25), a w supraskich domach tkaczy – konstrukcja 
wieńcowa. Potwierdza to pogląd, że „stosowanie konstrukcji wieńcowej szło w parze z używaniem do 
budowy drzewa iglastego, dającego drewna dłuższe, zaś konstrukcji słupowo-ramowych – z używaniem 
krótszego drewna drzew liściastych”26. Konstrukcja muru pruskiego zalecana była przy budowie osad włó-
kienniczych przez rząd polski po 1815 roku, bowiem zwracano uwagę, iż takie rozwiązanie konstrukcyjne 
ścian pozwala na oszczędność drzewostanu na danym obszarze27.

Pogląd na pierwotny ład przestrzeni zabudowy Supraśla daje między innymi zachowana fotografia  
(rys. 5), pochodząca z archiwum Zachertów, przedstawiająca ul. Główną (obecnie 3 Maja).

Uwagę zwraca rytm, regularna i uporządkowana zabudowa identycznych domów rękodzielniczych. 
Parterowe budynki drewniane bielone wapnem rozmieszczono w równych odstępach (szerokość działki 
= długość domu + szerokość przejazdu) bezpośrednio przy ulicy. Kalenice domów ustawiono równolegle 
do niej. Całość pod względem formy architektonicznej, detalu i koloru daje zwarty i harmonijny zespół 
zabudowy. 

Modelowe rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne z XIX wieku okazały się dla małego miasta 
ponadczasowe. Supraśl zatracił całkowicie swój pierwotny przemysłowy styl (obecnie jest uzdrowiskiem 
w budowie). Mimo to układ przestrzenny byłej osady sukienniczej spełnia współczesne wymagania. Po 
tylu przekształceniach prowadzących do zachwiania pierwotnego układu urbanistycznego (dogęszczanie, 
uzupełnianie nowymi obiektami) czytelne jest założenie przestrzenne dawnej osady włókienniczej. „Domy 
tkaczy” oraz infrastruktura ulic przystosowano do współczesnych standardów. Całość poddana moder-
nizacji stanowi prostą, funkcjonalną architekturę ze zharmonizowaną skalą i formą decydującą o ładzie 
przestrzennym i klimacie miasta.  

24 Op. cit.
25 Fachwerk – drewniany szkielet konstrukcji nośnej budynku powiązany różnorodnymi złączami, zamkami wykony-

wanymi przez cieśli. W potocznym języku tego typu konstrukcja określana jest jako „mur pruski”.
26 Kalinowski W., Krassowski C., Miłobędzki J.A. (1953), Z problematyki budownictwa drewnianego epoki Odrodze-

nia, Państwowy Instytut Sztuki, Biuletyn Historii Sztuki, nr 3/4, Warszawa, s. 39.
27 Op. cit., s. 59.
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Rys. 4. Elewacja frontowa i rzut parteru typowego domu tkacza w Supraślu. Rysunki wykonano na podstawie 
inwentaryzacji domów mieszkalnych spośród najlepiej zachowanych do dzisiaj dawnych domów tkaczy 

(rys. P. Łoziński)

Fig. 4. Front elevation and projection of the ground floor in a weaver’s typical house in Supraśl. Drawings based upon 
the stock-taking of residential houses from among the best-preserved weavers’ houses (fig. P. Łoziński)
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Rys. 5. Ulica Główna (obecnie 3 Maja). Zdjęcie z początku XX wieku z archiwum Zachertów

Fig. 5. Main (presently 3 Maja) Street. Photo, taken in the early 20th century, from the Zachert archive

Rys. 6. Rysunek plenerowy wykonany w 2005 r. przedstawiający ulicę 3 Maja w Supraślu (rys. P. Łoziński)

Fig. 6. Open-air drawing shows 3 Maja Street in Supraśl (drawn in 2005 by P. Łoziński)
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