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XVIII w. – wieś Słoboda, na której gruntach stoi osiedle Bema znajduje się 
w składzie folwarku wysokostockiego Jana Klemensa Branickiego.

XVIII w. – między obecnymi ulicami Depową i Bema powstaje 
zwierzyniec bażanci „Bażantarnia” z pawilonem pałacowym.

1830 r. – przy obecnej ulicy Bema założony zostaje żydowski cmentarz choleryczny.

1887 r. – oddane do użytku zostają carskie koszary; zajmuje je Mariampolski Pułk 
Huzarów.

lata 20.-30. XX w. – w miejscu, gdzie dziś stoi Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych 
założona zostaje kolonia urzędnicza Bażantarnia.

1970 r. – uruchomienie piekarni przy ulicy Pogodnej.

1971 r. – do użytku zostaje oddanych pięć pierwszych bloków osiedla 
przy ul. Bema; projektuje je Janusz Kretowicz.

1976 r. – pierwsi klienci robią zakupy w „Stodole”.

2010 r. – pokazany zostaje projekt nowego osiedla komunalnego przy Bema. Projekt 
przygotowuje pracownia Anmar Architekci.
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 Między ulicami Mikołaja Kopernika, Młynową, kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i Ryszarda Kaczorowskiego zachowały się relikty drewnianej dzielnicy–ogrodu. Jeszcze 
dwie dekady temu był to spójny zespół zabudowy, który śmiało mógł konkurować 
z Bojarami. Niestety, na skutek działań miejskich urbanistów – przy biernej postawie 
wojewódzkiego konserwatora zabytków – zatwierdzono plan pozwalający na powolne 
burzenie historycznej zabudowy i stawianie w jej miejscu bloków. W ten sposób 
skazano na zagładę kwartały drewnianych i murowanych domów z początku XX w.
 Pierwsze zmiany starego osiedla Bema w nowe są już w tej okolicy widoczne. Bloki 
zajmują teren między ulicami Ryszarda Kaczorowskiego, Angielską i Ostrowiecką. Plan 
dopuszcza podobną zabudowę również w stronę ulicy Młynowej – mniej więcej do 
wysokości obiektów Aresztu Śledczego. 
 Chroniona ma być jedynie mała część osiedla – wzdłuż fragmentów ulic Witebskiej, 
Mohylowskiej, Toruńskiej, Jana Kochanowskiego i Kieleckiej. W miejsce burzonych 
domów mają tam być stawiane budynki wzornikowe – plan określa ściśle ich gabaryty. 
Teren ten to obszar Wzgórza Młynowego będącego elementem barokowej kompozycji 
doliny rzeki Białej. 

1. Stare osiedle Bema



 Ceglane budynki więzienia wzniesiono jeszcze w czasach carskich, w latach 1911-12. 
Był to areszt dla 450 osadzonych funkcjonujący jako więzienie etapowe, gdzie przetrzy-
mywano więźniów przed zsyłką na Sybir. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
przez całe dwudziestolecie międzywojenne dalej było to więzienie. Podobnie zresztą 
jak w trakcie okupacji zarówno sowieckiej, jak i niemieckiej. Od 1944 r. obiekt 
nadzorował Resort Bezpieczeństwa Publicznego. Aż do 1956 r. na terenie więzienia 
i pobliskiego ogrodu dokonywano straceń więźniów politycznych i żołnierzy 
podziemia niepodległościowego.
 Budynek stojący wzdłuż ulicy Kopernika mieści administrację. To trzykondygnacyjna 
budowla z żółtej cegły, z elewacjami rozbitymi ryzalitami zwieńczonymi dekoracyjnymi 
szczytami. W ryzalicie centralnym znajduje się wejście do budynku, zaakcentowane 
dodatkowo ozdobnym daszkiem. Fasadę wieńczy rozbudowany gzyms. Charakte-
rystyczne dla budowli są wyrastające ponad połacie dachowe masywne kominy. 
 Na terenie aresztu zachowały się dwa pawilony pamiętające czasy carskie. Można 
je „podejrzeć” od zaplecza więzienia. Cały zespół otacza masywne ogrodzenie 
wzniesione z żółtej cegły. W październiku 2018 r. w areszcie otwarto symboliczne 
Miejsce Upamiętnienia Ofiar Systemów Totalitarnych.

2. Areszt



 Osiedle Bema zaczęto budować od strony ulicy Kopernika. Pierwszych sześć 
budynków mieszkalnych powstało między więzieniem a ulicą Józefa Bema (budynki nr 
62, 62A, 62B, 64, 64A oraz 64B). Projekt wykonał Janusz Kretowicz, inwestorem została 
Dyrekcja Inwestycji Miejskich w ramach „Programu Budownictwa Mieszkaniowego 
Miejskiej Rady Narodowej”. Były to jeszcze obiekty wykonane w technologii tradycyjnej. 
Pierwszy wzniesiono z cegły silikatowej, kolejne już z tzw. cegły żerańskiej. Pięć 
pierwszych budynków oddano do użytku w 1971 r. Do szczytów bloków od strony 
więzienia doklejono garaże. Budynki od strony ulicy Kopernika zajęły rodziny wojskowe, 
głębiej osiedla – rodziny milicyjne.
 W maju 1972 r. w „Gazecie Białostockiej” pokazano jak ma wyglądać kolejny blok, 
połączony z pawilonem. Pierwotnie zaplanowano w nim sklep spożywczy, zakłady 
krawiecki, szewski, fryzjerski oraz punkt napełniania syfonów. Dziś obiekt zajmuje 
Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego (ul. Bema 60/1). Za to obok do dziś 
stoi wciąż – i spełnia swą pierwotną funkcję – niewielka, zbudowana w latach PRL budka 
warzywnicza (nr 60).

3. Pierwsze bloki osiedla Bema



  Zajmowany przez Zarząd Mienia Komunalnego budynek to przykład jak 
nie modernizować modernizmu. Prosty, dwukondygnacyjny biurowiec powstał już 
w 1975 r. W 1997 r. między biurowcem a blokiem przy Bema 89C pojawiła się plomba 
zrealizowana według projektu DF Studio. W jej parterze pozostawiono przejście-bramę. 
Elewacje plomby to połączenie jasnego tynku i żółtej cegły. By dodatkowo „urozmaicić” 
bryłę, na częściach odsłonięto tynkowane na biało słupy konstrukcyjne.
 W kolejnym etapie – już w 2003 r. – rozbudowany został sam biurowiec. Dodatkowe 
piętro spróbowano „ukryć” w wygiętym na łuku dachu. Motyw łuku powtórzono 
w lukarnach elewacji tylnej, a także w dachu od strony ulicy Bema. Stara część po 
remoncie uzyskała kolorystykę w odcieniach zieleni. Projekt modernizacji i przebudowy 
powstał w Atelier Zetta. Dziś siedziba Zarządu Mienia Komunalnego to białostocki 
przykład dokumentujący czasy szalonej architektury postmodernistycznej.

4. Siedziba Zarządu Mienia Komunalnego



  Teren przed siedzibą ZMK można uznać za swego rodzaju osiedlowy rynek. Stoją 
przy nim pawilon handlowy oraz dawny sklep nabiałowy. Pierwszy z nich to dwu-
kondygnacyjny, modernistyczny pawilon oddany do użytku w 1974 r. Początkowo 
znajdowały się tu: sklepy z artykułami gospodarstwa domowego, mięsny, spożywczy, 
a także kiosk „Ruch”, zegarmistrz i zakład krawiecki. Obecnie mieści się tu m.in. szkoła 
rodzenia oraz fryzjer z „oldskulowym” szyldem na szybie. Do szczytu pawilonu do-
datkowo doklejony jest kiosk z kwiaciarnią. Projekt budynku stworzył Janusz Szcze-
pański z białostockiego Miastoprojektu.
 Drugi pawilon dziś mieści pocztę. Pierwotnie był to sklep nabiałowy – jeden z kilku 
zbudowanych na terenie miejskich osiedli przez Białostocką Spółdzielnię Mleczarską. 
Sklep oddany został do użytku w roku 1974. Fasadę główną zdobi duża witryna.
 Za siedzibą ZMK z kolei zlokalizowany jest duży sklep spożywczy. Oficjalnie to sklep 
„Bazar” należący do sieci PSS Społem Białystok. Przez mieszkańców pobliskich bloków 
od samego początku nazywany jest jednak „Stodołą”. Budowę planowano rozpocząć 
w 4. kwartale 1975 r. i miał to być pierwszy w Białymstoku pawilon złożony z gotowych 
elementów. Projektantem był inżynier L. Zagrajek. Klienci zaczęli robić tu zakupy w roku 
1976.

5. Pawilony handlowe



  Między ulicami generała Józefa Bema i Depową usytuowany jest rozległy kompleks 
koszarowy z lat 80. XX w. Był to jeden z czterech tego typu dużych zespołów 
zbudowanych w tym okresie z myślą o wojskach carskich na obszarze dzisiejszego 
Białegostoku.
 Koszary oddano do użytku w 1887 r. Początkowo stacjonował tu 12. Mariampolski 
Pułk Dragonów. Kolejnym użytkownikiem był 4. Mariampolski Pułk Huzarów. Po odzys-
kaniu przez Białystok niepodległości w 1919 r. stacjonowało tu wojsko polskie, m.in. 
14. Dywizjon Artylerii Konnej. Obecnie kompleks jest w rękach straży granicznej. 
Pogranicznicy weszli tu już w połowie lat 50. XX w. – początkowo były to Wojska 
Ochrony Pogranicza przekształcone w Podlaski Oddział Straży Granicznej im. generała 
dywizji Henryka Minkiewicza.
 Na terenie koszarowym zachowało się kilkanaście historycznych budynków, do dziś 
przetrwał też układ całego założenia. Poszczególne budynki wznoszono według 
typowych projektów. Stosowane były przez armię carską do budowania zespołów 
koszarowych na terenie całego zaboru rosyjskiego. Niestety, część z obiektów już 
po II wojnie światowej została otynkowana. Tam, gdzie pozwala na to stan, w czasie 
ostatnich remontów oryginalne fasady są oczyszczane i odsłaniane spod tynku. 
W 1996 r. cały zespół koszarowy wpisany został do rejestru zabytków. 

6. Koszary



  „Ekonomik” swych korzeni poszukuje w... początkach wieku XX. Odwołuje się do 
Siedmioklasowego Męskiego Gimnazjum Handlowego założonego już w 1900 r. oraz 
młodszej o dekadę Żeńskiej Szkoły Handlowej. W latach międzywojennych szkoła 
działała przy ul. Fabrycznej 37. Po wojnie – przy Warszawskiej 63. W końcu trafiła na 
osiedle Bema. Mikołaj Kopernik – jego pomnik autorstwa Stanisława Wakulińskiego stoi 
w holu szkoły – został patronem „ekonomistów” już w 1924 r. 
 Przy Bema w pierwszym etapie planowano budowę części dydaktycznej z 22 po-
mieszczeniami, w których naukę miało pobierać 1200 uczniów. W etapie drugim – 
internat na 250 miejsc, stołówkę, gabinety lekarskie oraz salę gimnastyczną. By zre-
alizować inwestycję, trzeba było zburzyć przedwojenne domy. Uczniowie mieli 
rozpocząć tu naukę w 1976 r. Nie obyło się jednak bez poślizgu. Zespół Szkół 
Handlowych do nowych budynków przeniósł się dopiero w 1981 r. 
 Projekt rozległego, modernistycznego kompleksu powstał w Wojewódzkim Biurze 
Projektów Budownictwa Wiejskiego w Białymstoku. Założenie składa się z kilku skrzydeł. 
Internat – zbudowany na rzucie litery „L” – zajmuje północno-wschodnią część działki. 
Po stronie południowo-zachodniej zlokalizowany jest trzykondygnacyjny budynek 
szkolny ze skrzydłem sportowym. Obecnie szkoła działa jako „Zespół Szkół Handlowo-
Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika”. 

7. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych



  Długi ciąg pieszy w poprzek osiedla pozwalał najmłodszym mieszkańcom dostać się  
– bez narażania na spotkanie z samochodami – do szkoły podstawowej. Rodzice mogli 
tędy też zaprowadzić dzieciaki do przedszkola czy żłobka. Wzdłuż deptaka ulokowały się 
plac zabaw i boiska. Ciąg pokrywa się z przebiegiem historycznej ulicy Czwartaków.
 Między blokami przy Bema 99 i 101 mieściła się ulica Ludwika Mierosławskiego, która 
z planów miasta zniknęła wraz z budową wielkopłytowego osiedla Bema. Ludwik 
Mierosławski (1814-1878) był pierwszym dyktatorem Powstania Styczniowego. 
Wcześniej brał udział w Powstaniu Listopadowym oraz zrywach w Wielkopolsce z 1846 
i 1848 r. Co ciekawe, w 2012 r. wrócił on jako patron innej z ulic w Białymstoku. Tabliczki 
z jego nazwiskiem stanęły na Wygodzie. 
 Przez środek boiska Orlik, placu zabaw przedszkola oraz kompleksu sportowego SP 
34 biegła ulica Kresowa. Uliczka obok piekarni PSS Społem to Ostrołęcka. Na podwórku 
przed blokiem przy Pogodnej 2 znajdowała się Myszyniecka. Równoległymi do niej były 
jeszcze Wołyńska, Podolska i Łowicka (wszystkie trzy mieściły się na długości bloku przy 
Wiejskiej 4B). Ostatnią z ulic była Litewska. Leżała równolegle do istniejącej i dziś Lisiej.

8. Nieistniejące ulice



  Śmiesznie to brzmi, ale Bażantarka jest – obok Białej i Dolistówki – jedną z trzech 
głównych białostockich rzek. Autorzy opracowania „Ekofizjografia Białegostoku” 
Włodzimierz Kwiatkowski i Krzysztof Gajko wskazują, że swój początek Bażantarka 
bierze w cieku wypływającym spod Nowego Miasta, w rejonie ulicy Krętej. O cieku 
stałym mówią od ulicy Pogodnej. Z tego miejsca do ujścia – w rejonie ronda Aleksandra 
Małachowskiego – Bażantarka liczy 3,9 km długości. Po drodze przecina ulicę Bema, 
biegnie przez działki na zapleczu ulicy Składowej, w rejonie ulic Bema i Depowej. Później 
Bażantarka znika, by „pojawić” się za tunelem generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, 
a za stawami Marczukowskimi opływać Słoneczny Stok od północnego-wschodu.
 Na niektórych planach zaznaczany jest zgoła odmienny bieg rzeki. Bażantarka 
miałaby zaczynać się w rejonie ulicy Transportowej i Magazynowej i przepływać 
równolegle do ulic Ekologicznej, Mikołaja Hajduka, a po przejściu na drugą stronę torów 
do Warszawy łąkami między ulicą Hetmańską a Zielonymi Wzgórzami. Oba cieki łączą 
się w jeden tuż przed Stawami Marczukowskimi.
 Osiedlowe tereny zielone nad Bażantarką projektowano już w połowie lat 70. 
XX w. Ciągle jednak coś stoi po drodze, by wizję zrealizować.

9. Rzeka Bażantarka



  Nowoczesny obiekt przy ulicy Pogodnej budowały Białostockie Zakłady Przemysłu 
Piekarniczego. Na zespół składały się oddzielne budynki piekarni i ciastkarni. Piekarnię 
zaprojektowano tak, by w ciągu szesnastu godzin pracy mogła wypiec 26 ton chleba. 
W praktyce w liczbę tę wliczano też bułki – zakładano, że na nocnej zmianie powstanie 
około 80 tysięcy bułeczek-warszawianek. Z kolei w ciastkarni miało powstawać od 1,5 
do 2 ton łakoci. 
 W zakładach zamontowano najnowocześniejsze wówczas dwa piece cykloter-
miczne, pneumatyczną aparaturę do transportu mąki, mechaniczne urządzenia do jej 
dozowania, a także zautomatyzowaną linię bułkową i chlebową. W 1973 r. z taśmy 
zjeżdżało 200 tysięcy bułek oraz 16500 kg chleba. We wrześniu 1969 r. prasa pisała, 
że piekarnia przy Pogodnej zostanie oddana do użytku jeszcze w tym samym roku. Miał 
to być kolejny termin, jaki pojawiał się w zapowiedziach. 
 Ostatecznie udało się to dopiero w roku 1970. Już trzy lata później zakład 
modernizowano o NRD-owską dzielarkę ciasta. W planach były też: automatyczna 
komora fermentacyjna i nowa liczarka do bułek „dotychczas bowiem operacja ta 
wykonywana jest jak za króla Ćwieczka. Zmęczonym pracownikom na nocnej zmianie 
bułki dwoją się i troją w oczach...”. Projekt piekarni wykonał zespół SBP Projekt. Głównym 
projektantem był inż. Streż.

10. Piekarnia
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