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WSTĘP 
 

 

 

 

19 lutego 2019 r. minie setna rocznica powrotu Białegostoku w gra-

nice odrodzonej Rzeczypospolitej. To bardzo ważne wydarzenie w dzie-

jach Białegostoku zainspirowało Archiwum Państwowe w Białymstoku 

do zorganizowania wystawy z dokumentów, które znajdują się w naszym 

zasobie.  Jest ich niewiele, lecz z dokładna kwerenda archiwalna pozwo-

liła na dotarcie do archiwaliów, które do tej pory nie były eksponowane. 

Cenną skarbnicą wiedzy są akta białostockich notariuszy. Obok klasycz-

nych aktów sporządzanych w kancelariach notarialnych przy okazji róż-
norodnych transakcji znajdziemy tam własnoręczne podpisy pierwszych 

prezydentów Białegostoku, informacje potwierdzające służbę w Polskiej 

Organizacji Wojskowej, a także pieczęcie urzędów, które powstawały 

w Białymstoku w pierwszych latach niepodległości. W naszych zbiorach 

znajdują się również bardzo ciekawe fotografie i afisze. Efekty poszuki-

wań w postaci oryginalnych dokumentów zaprezentujemy w sali wysta-

wowej znajdującej się w budynku przy ulicy Adam Mickiewicza 101 

w dniu 21 lutego 2019 r. Do wystawy wydrukowany został katalog, który 

w formie alfabetycznej podsumowuje wiedzę o wydarzeniach w Białym-

stoku w latach 1918–1920 i prezentuje kopie cyfrowe eksponowanych na 

wystawie dokumentów. 

Aby poszerzyć wiedzę o wydarzenia ogólnopolskie Archiwum Pań-
stwowe w Białymstoku poprosiło o współpracę Muzeum Józefa Piłsud-

skiego w Sulejówku i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. 

Wskazane instytucje życzliwie odniosły się do naszej prośby, czego efek-

tem jest wystawa banerowa pt. Pierwsze dni Niepodległości. Wybrane 

polskie archiwa, NDAP i Muzeum w Sulejówku zaprezentują na niej 

proces kształtowania się granic odrodzonej Polski. Wystawie towarzy-

szył będzie okolicznościowy katalog. 

Katalogi będą dostępne w siedzibie Archiwum Państwowego w Bia-

łymstoku  przy ulicy Adama Mickiewicza 101. oraz na stronach interne-
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towych Archiwum. Bardzo nam zależy na propagowaniu historii wśród 

uczniów białostockich szkół, studentów wyższych uczelni i wszystkich 

zainteresowanych mieszkańców Białegostoku. Mamy nadzieję, iż wy-

stawy i katalogi przybliżą wiedzę wszystkim zainteresowanym o tych 

niezwykle ważnych wydarzeniach w historii Polski. 

11 listopada 1918 r. w Rethondes koło Compiegne we Francji został 

podpisany traktat rozejmowy pomiędzy Francją a Niemcami, które zgo-

dziły się na niezwłoczne opuszczenie okupowanych terytoriów Francji, 

Belgii, Luksemburga, Alzacji, Lotaryngii oraz terytoriów byłego cesar-

stwa rosyjskiego, w tym także Królestwa Polskiego. Koniec I wojny 

światowej spowodował, że państwo polskie po 123 letniej niewoli odzy-

skiwało swój niepodległy byt. W tym samym czasie garnizon niemiecki 

w Białymstoku wypowiedział posłuszeństwo oficerom i utworzył Radę 
Żołnierską tzw. Soldatenrat. W mieście istniał od 1917 r. Centralny Ko-

mitet Narodowy na Obwód Ziemi Białostockiej, na czele którego stali 

ksiądz Stanisław Nawrocki – proboszcz z Zabłudowa i aptekarz Feliks 

Filipowicz. CKN w nocy z 11 na listopada 1918 r. zawarł umowę poko-

jową z Soldatenratem. Niemcy zobowiązali się do oddania broni i maga-

zynów, Polacy zaś zagwarantowali im bezpieczny odjazd do Prus 

Wschodnich. Część oddziałów polskich, które znalazły się w Łapach wy-

ruszyła do Białegostoku, gdzie miała wesprzeć utworzoną wcześniej Sa-

moobronę, będących formacją zorganizowaną przez przebywających 

w Białymstoku oficerów z korpusu generała Józefa Dowbora Muśnickie-

go, uczniów, którzy pod komendą Tuśkiewicza utworzyli oddział w sile 

50 ludzi i objęli posterunki na dworcu i przed ważniejszymi gmachami 

w mieście. W oddziale znaleźli się m.in.: Stefan Różycki, Czesław San-

domirski, Kazimierz Januszko, Lucjan Węcław, Zygmunt Biernacki, Mi-

chał Goławski, Adolf Goworowski, Stanisław Wojciul, Władysław Wol-

frad, Kazimierz Sawicki, Tadeusz Moskalewski, Jan Homan, Dominik 

Mruk, Antoni Rutkowski, Bronisław Majewski, Michał Rahoza, Witold 

Bojankiewicz, Marian Gąsowski, Józef Horodeński, Wacław Dryl, Al-

fred Niwiński, Stanisław Kossakowski. Dziewczęta, które chciały wziąć 
udział w akcji szyły opaski dla Straży Samoobrony oraz przygotowywały 

żywność dla wojska. 
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14 listopada siły polskie w Białymstoku wynosiły około 650 ludzi. 

W tym dniu sytuacja w Białymstoku zmieniła się. Na mocy zawartego 

w Kownie porozumienia pomiędzy Niemcami a władzami w Warszawie 

rozwiązana została białostocka Rada Żołnierska. Na jej miejsce powołało 

inną, ale już spośród oficerów. Polskie oddziały cofnęły się do Łap. Sa-

moobrona została rozbrojona. Niemcy przejęli na powrót w Białymstoku 

pełnię władzy, a okoliczne miejscowości spacyfikowali. Władza nie-

miecka zaczęła wprowadzać swoje rządy, które niczym nie przypominały 

niemieckiej karności sprzed kilku dni. Nastąpiło ogólne rozprężenie, żoł-

nierze nagminnie łamali dyscyplinę.  Dowództwo niemieckie całą swą 
energię skoncentrowało na utrzymaniu przede wszystkim linii kolejowej 

wiodącej z Kowla przez Brześć – Białystok – Grajewo do Prus Wschod-

nich. Formacje ubezpieczające tę linię – III korpus rezerwowy i Inspek-

cja Etapów „Bug” podporządkowano 15 listopada Grupie Operacyjnej 

„Kijów”. Przez Białystok rozpoczęła odwrót z Ukrainy wielka armia 

niemiecka. Miasto było najważniejszą stacją przeładunkową. Pociągi 

z Brześcia tu się zatrzymywały, zaś jadące z północy i wschodu zmienia-

ły kierunek jazdy. Przybyło wiele oddziałów wojskowych, często zdemo-

ralizowanych, dających się we znaki mieszkańcom Białegostoku. Do-

chodziło do bójek pijanych żołnierzy, wojsko zaczęło okradać spokoj-

nych obywateli. 

17 listopada 1918 r. w Łapach powstało Dowództwo Okręgu Woj-

skowego – Białystok. Utworzono podwaliny Dywizji Litewsko-Biało-

ruskiej. Jej pododdziały formowały się w Zambrowie i Ostrowi Mazo-

wieckiej. Była to formacja ochotnicza, której głównym celem była obro-

na ziem północno-wschodnich odradzającej się Rzeczypospolitej przed 

nawałą bolszewicką. Według planów miała wyruszyć w pole już w grud-

niu 1918 r. W pierwszej kolejności jej dowództwo planowało zdobyć 
Białystok, który był ważnym węzłem kolejowym i dogodną bazą wypa-

dową na Białoruś. Plan ten nie został zrealizowany, gdyż przeciwne temu 

było dowództwo w Warszawie.  Pierwszy punkt werbunkowy urucho-

miony został w Łapach pod koniec listopada 1918 r. Na ulicach Białego-

stoku pojawiły się plakaty sygnowane przez pułkownika Mariana Józefa 

Januszajtisa-Żegoty z odezwą o zgłaszanie się do wojska. Do formowa-



− 8 − 
 

nych oddziałów zaciągali się mieszkańcy okolicznych miejscowości. Li-

nię demarkacyjną przekraczali ochotnicy z Białegostoku, Grodna, Wilna 

i innych odległych miejscowości. W kilka tygodni później pułkownika 

Januszajtis zastąpił Stefan Pasławski, który w połowie grudnia dostał 

nominację na dowódcę Białostockiego Pułku Strzelców, którego siedzibą 
były Łapy. 

18 listopada 1918 r. podpisano w Łukowie polsko - niemieckie poro-

zumienie o linii demarkacyjnej, która przebiegała przez miejscowości: 

Wisznice – Międzyrzec – Łosice – Mielnik – Siemiatycze – Łapy. Biały-

stok nadal pozostawał w okręgu administracyjnym Białystok – Grodno. 

Obejmował on obszar o powierzchni ponad 26 tys. kilometrów kwadra-

towych, zamieszkały był przez około 712 tys. mieszkańców. Niemcy 

nadal za wszelką cenę chcieli utrzymać linię kolejową z Kowla przez 

Brześć – Białystok – Grajewo do Prus Wschodnich. Władze niemieckie 

starały się izolować ludność okupowanych obszarów od nowo powstają-
cego państwa polskiego. Tymczasową granicę wschodnią odrodzonej 

Polski miały ubezpieczać: Dywizja Litewsko – Białoruska generała Wa-

cława Iwaszkiewicza i organizowana w Białej Podlaskiej Dywizja Podla-

ska generała Antoniego Lisowskiego. Ponadto polskie oddziały obser-

wowały odwrót wojsk niemieckich. 

19 listopada 1918 r. Komenda Naczelna Polskiej Organizacji Woj-

skowej wysłała z Łomży „ekspedycję na Białystok”. Oddział Kazimierza 

Wyszyńskiego dotarł do Jeżewa nad Narwią, gdzie w nocy z 23 na 24 li-

stopada został zaatakowany przez Niemców, którzy przyjechali samo-

chodami z Białegostoku. Atak odparto. Oddziały niemieckie powtórzyły 

natarcie nad ranem, lecz i tym razem zostały odrzucone. 27 listopada 

nadszedł rozkaz z Komendy Naczelnej POW wzbraniający wszelkich ak-

cji zaczepnych wobec Niemców. Spowodowane to było podpisaniem 

przez Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego i Polską Organizację 
Wojskową porozumienia z Niemiecką Radą Żołnierską w Brześciu. Po-

rozumienie to, oparte na wzajemnym kompromisie, miało doniosłe zna-

czenie. Przecięcie czy też nawet tylko zagrożenie przez Polaków linii ko-

lejowej Brześć – Białystok – Grajewo (Polacy zajęli Grajewo) wyprowa-

dziło dowództwo niemieckie z równowagi i skłoniło do forsowania kon-
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cepcji przejazdu wojsk niemieckiej przez centralną Polskę. Szef sztabu 

Ober – Ostu generał Max Hoffman wysłał depeszę do władz polskich 

z żądaniem oddania do jego dyspozycji linii kolejowej Grodno – War-

szawa – Skalmierzyce oraz Brześć – Warszawa – Częstochowa. Niemcy 

zamierzali obsadzenie linii kolejowych aż do chwili całkowitego ukoń-
czenia ewakuacji. Żądania takie równały się prawie ponownej okupacji 

znacznych obszarów odrodzonej Polski. W tej sytuacji Józef Piłsudski 

zagwarantował Niemcom nieskrępowany przejazd przez Białystok i Gra-

jewo do Prus Wschodnich. Należy tu też podkreślić, iż dowództwo nie-

mieckie miało na wschodzie w swej dyspozycji około 59 dywizji. Niem-

cy z zamian zrezygnowali z przejazdu przez centralną Polskę. 
Od grudnia 1918 r. rezydował w Białymstoku komisarz rządu pol-

skiego Ignacy Mrozowski. Zaakceptował on utworzony jeszcze w czasie 

okupacji niemieckiej Tymczasowy Komitet Miejski (składający się z 16 

miejscowych obywateli, w tym 6 Polaków), na czele którego stanął Józef 

Puchalski. Sytuacja TKM była jednak trudna i kłopotliwa. Niemcy bo-

wiem wywieźli całe archiwum, pozostawiając także pustą kasę miejską. 
Ponadto pogłębiał się rozkład organizacyjny niemieckich władz wojsko-

wych, zdemoralizowane grupy żołnierzy włóczyły się po mieście. Oży-

wiła się propaganda komunistyczna. Na murach Białegostoku pojawiały 

się kolejne polskie odezwy wojskowe przywożone przez uczniów z Łap, 

którzy narażali się przy tym na spore niebezpieczeństwo, gdyż pociągi 

w zasadzie nie kursowały. Do dyspozycji pozostawały furmanki, często 

sprawdzane przez niemieckich żandarmów w Uhowie, albo własne nogi. 

Uczniowie wędrowali więc ciemną nocą z Łap do Białegostoku Miesz-

kańcy miasta nad Białą z niecierpliwością oczekiwali na przybycie żoł-

nierzy polskich stacjonujących w Łapach. 

Tymczasem tereny opuszczane przez Niemców zajmowała Armia 

Czerwona, która już pod koniec listopada 1918 r. rozpoczęła marsz na 

zachód. Narastające rozprzężenie w niemieckich oddziałach powodowa-

ło, iż żołnierze woleli porozumiewać się z bolszewikami niż z nimi wal-

czyć co rozzuchwalało tych ostatnich. Przekazywali przy tym bolszewi-

kom uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Dowództwo zalecało, aby ewaku-

owane tereny pozostawiać administracji bolszewickiej. Oddziały bolsze-
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wickie do końca 1918 r. zajęły znaczne obszary Białorusi i Litwy. W dal-

szej perspektywie planowano opanowanie terenów aż do rzeki Bug. Józef 

Piłsudski zdawał sobie sprawę, iż dojdzie do konfrontacji pomiędzy od-

rodzoną Polską, a Rosją rządzoną przez komunistów z Leninem na czele. 

Początkowo dowództwo niemieckie nie wyrażało zgody na przemarsz 

oddziałów polskich na Litwę i Białoruś przez okupowane obszary. 

W związku z tym podjęto kolejne rozmowy, które toczyły się w Grodnie 

i Białymstoku na przełomie 1918 i 1919 r. Zakończone zostały podpisa-

niem 5 lutego 1919 r. umowy w Białymstoku. Ze strony polskiej sygno-

wali ją dr Ludwik Kolankowski i kapitan Janusz Gąsiorowski mając peł-

nomocnictwo Leona Wasilewskiego – ministra spraw zagranicznych RP, 

a także obecni porucznik Helebrandt oraz Ignacy Mrozowski. Ze strony 

niemieckiej umowę podpisali dr Manfred Bühlmann pełnomocnik rządu 

niemieckiego oraz obecni oficerowie pułkownik Mohs, porucznik Ruoff, 

porucznik Modler. Umowę podpisaną w dwóch egzemplarzach zredago-

wano po niemiecku. Uregulowano w niej warunki odwrotu wojsk nie-

mieckich. Umowa ustalała prowizoryczną niemiecko-polską linię demar-

kacyjną, która przebiegała na północ od Osowca i Grajewa. Powiat biel-

ski został podzielony, powiaty augustowski i suwalski nadal pozostawały 

w rękach niemieckich. Niemcy umożliwili oddziałom polskim przemarsz 

przeciwko Armii Czerwonej przez Białystok, Grodno i Wołkowysk. 

W pierwszym rzucie Polacy mogli wysłać 10 batalionów (po 800 ludzi 

każdy), dwa szwadrony kawalerii i 4 działa. Niemcy wyrazili również 
zgodę na to, żeby Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich skorzystało do 

celów transportowych z linii kolejowych: Łapy – Białystok – Grodno 

oraz Łomża – Bielsk – Wołkowysk. 

Aby zapobiec ewentualnym potyczkom pomiędzy żołnierzami obu 

armii postanowiono powołać oficerów łącznikowych polskich (w Bia-

łymstoku misję tę powierzono kapitanowi Januszowi Gąsiorowskiemu), 

Grodnie, Brześciu Litewskim i Wołkowysku. W Białymstoku, Grodnie 

i Brześciu Litewskim powstały komisariaty rządu Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Cztery wymienione powyżej miasta przechodziły pod zarząd pol-

skich władz wojskowych i cywilnych. Uregulowano w umowie przepisy 

ruchu pociągów pomiędzy stacjami: Łapy – Białystok – Sokółka – Grod-
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no - Wołkowysk. W Białymstoku miała rozpocząć działalność polska 

wojskowa dyrekcja kolei litewskich. Między Białymstokiem a Łapami 

uruchomione zostało regularne połączenie kolejowe dla ludności cywil-

nej. 

Pierwsze oddziały z Łap dowództwo polskie planowało wysłać na 

wschód już 7 lutego 1919 r., a za nimi główne siły polskie skoncentro-

wane w okręgu Łomża – Zambrów. Jednak władze niemieckie nie wyra-

ziły zgody na ten przemarsz. Kapitan Gąsiorowski rozpoczął trudne ne-

gocjacje ze stroną niemiecką. Okazał się sprawnym negocjatorem, gdyż 
już w dwa dni później nadał telefonogram do Warszawy, iż transporty 

wojskowe mogą ruszać na Wołkowyska, który został zajęty przez żołnie-

rzy polskich już 13 lutego 1919 r. Następnie oddziały Dywizji Litewsko-

Białoruskiej obsadziły połączenie kolejowe Wołkowysk – Zelwa. W dwa 

dni później polskie załogi zaczęły obsadzać powiat bielski. 14 lutego 

1919 r. w rejonie miasteczka Mosty siły polskie nawiązały styczność bo-

jową z formacjami Armii Czerwonej. Wkrótce potem oddziały Dywizji 

Litewsko-Białoruskiej, które obsadziły powiaty wołkowyski i prużański, 

oraz oddziały gen. Antoniego Listowskiego podjęły z Brześcia ofensywę 
na Słonim i Pińsk. Tak rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka. W tym 

czasie Niemcy pospieszenie ewakuowali się z Białegostoku. Sprzęt woj-

skowy, którego nie zdołali wywieźć został zakupiony przez Polaków. 

Ewakuacja III korpusu niemieckiego przebiegała spokojnie i bez zatar-

gów. Jedynie w Osowcu Niemcy spalili koszary. 

16 lutego 1919 r. oddziały polskie wkroczyły do Bielska Podlaskie-

go, następnego dnia do Białegostoku przybyły polskie władze wojskowe 

powitane przez Ignacego Mrozowskiego. Nominację na pierwszego ko-

mendanta Białegostoku otrzymał pułkownik Stanisław Dziewulski. 

19 lutego 1919 r. do Białegostoku wkroczyły oddziały polskie. Zgodnie 

z wcześniejszymi ustaleniami Niemcy mieli opuścić Białystok o drugiej 

w nocy. Nastąpiło dwugodzinne opóźnienie i wojsko wyszło z miasta 

o godzinie 4. Niektóre oddziały oczekiwały na dworcu na kolejne pocią-
gi. Od południa w centrum miasta gromadziła się ludność cywilna, która 

oczekiwała na polskich żołnierzy. Pogoda była dżdżysta, był też niepokój 

czy na pewno nadejdą. Około godziny 21 pierwsi ułani wjechali do mia-
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sta od strony ulicy Lipowej, piechota weszła od ulicy Kilińskiego. Biało-

stoczanie entuzjastycznie ich powitali. Jak się okazało były to tylko pa-

trole. Główne oddziały wkroczyły do Białegostoku trochę później. 

Wszystkich poprowadzono do cukierni Lubczyńskich, gdzie zorganizo-

wano posiłek. Nad ranem do Białegostoku weszła piechota pod dowódz-

twem Stefana Pasławskiego (parę lat później pełnił funkcję wojewody 

białostockiego). Pojawili się ułani, którymi dowodził pułkownik Stani-

sław Dziewulski. 

Przez czwartek i piątek przygotowywano uroczystość oficjalnego 

przejęcia Białegostoku z rąk niemieckich. Zajmował się tym Komitet 

Obchodowy Powitania Wojsk Polskich. Zadecydowano, że główne uro-

czystości odbędą się w sobotę 22 lutego 1919 r. 

W dniu powitania polskich oddziałów padał marznący deszcz, przez 

co konie ślizgały się na bruku. Żołnierze szczęśliwie dotarli na Rynek. 

Ustawiono ich w szyku. Uroczystość oficjalnego powitania wojsk pol-

skich rozpoczęła msza polowa, którą odprawił ks. Lucjan Chalecki. Oł-

tarz ustawiony został przed bramą Starego Kościoła. Po jej zakończeniu 

tymczasowy prezydent Józef Puchalski powitał wszystkich i przekazał 

symboliczny chleb i sól pułkownikowi Stanisławowi Dziewulskiemu. 

Następnie w imieniu garnizonu niemieckiego wystąpił kapitan Delhaes, 

który przekazał władzę Polakom. Uroczystość na rynku zakończyła uro-

czysta defilada. Wieczorem w teatrze „Palace” publiczność obejrzała 

„Zemstę” Aleksandra Fredry. Przedstawienie zostało przygotowane przez 

zespół Towarzystwa Pochodnia, któremu przewodził Zygmunt Różycki. 

Po przedstawieniu Rena Ruszczewska (miała wtedy 18 lat) deklamowała 

specjalnie przygotowany na tę uroczystość wiersz. Po wyjściu z uroczy-

stości mieszkańcy Białegostoku ujrzeli powiewający nad ratuszem po 

sztandar Orła Białego. Białystok na dwadzieścia lat (z miesięczną prze-

rwą spowodowaną okupacją bolszewicką w końcu lipca i w sierpniu 

1920 r.) wszedł w skład odrodzonej Polski jako miasto wojewódzkie. 

 



 

 
 

 

22 lutego 1919 – Msza polowa w intencji powitania wojsk polskich, które wkroczyły do Białegostoku 19 lutego 1919 r. 

Mszę odprawił ks. Lucjan Chalecki. Archiwum Państwowe w Białymstoku, Zbiór zdjęć i pocztówek, sygn. 1. 
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A 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku – 7 lutego 1919 r. Józef Piłsud-

ski-Naczelnik Państwa podpisał „Dekret o organizacji archiwów pań-
stwowych i opiece nad archiwaliami”. Na jego mocy powołano do życia 

Wydział Archiwów Państwowych przy Ministrze Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego oraz Archiwa Państwowe. Dekret definiował 

główne zadanie archiwów państwowych, którym było gromadzenie i prze-

chowywanie „wszelkiego rodzaju zabytków rękopiśmiennych, dotyczą-
cych kultury, dziejów i stosunków wewnętrznych i zewnętrznych Pań-
stwa lub jego części”, a także przechowywanie aktów i dokumentów wy-

tworzonych m. in. przez administrację państwową. 17 lutego 1920 r. Ta-

deusz Łopuszański – minister Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe-

cenia Publicznego powołał do życia Archiwum Państwowe w Białymsto-

ku. Organizacja Archiwum przebiegała powoli. W lutym 1921 r. – po 

włączeniu powiatu grodzieńskiego do województwa białostockiego po-

stanowiono, iż Archiwum Państwowe w Białymstoku będzie miało tym-

czasową siedzibę w Grodnie, ponieważ władze miejskie nie przekazały 

odpowiedniego gmachu w Białymstoku. Ostatecznie odstąpiono od idei 

tworzenia Archiwum w Białymstoku. Obszar działania Archiwum gro-

dzieńskiego rozciągnięto na tereny województwa białostockiego. Funkcję 
kierownika Archiwum pełniła Janina Studnicka. Dopiero 10 listopada 

1950 r. Stanisław Skrzeszewski – Minister Oświaty wydał Dekret, w któ-

rym powołał Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku. Re-

alizacja tego zadania znacznie się przeciągnęła. Brakowało lokalu i wy-
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kwalifikowanej kadry. 1 stycznia 1953 r. Henryk Altman – Naczelny Dy-

rektor Archiwów Państwowych powierzył pełnienie obowiązków dyrek-

tora nowo powstającej placówki dr. Stefanowi Sobańcowi, który przybył 

do Białegostoku z Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Przez pierwsze 

miesiące sprawy związane z działalnością Archiwum dyrektor Sobaniec 

prowadził w swoim prywatnym mieszkaniu. Organizacja Archiwum cią-
gnęła się przez kilka miesięcy. W 1960 r. Archiwum mieściło się budyn-

ku przy Rynku Kościuszki 4. Od 2018 r. nowa siedziba Archiwum mieści 

się budynku usytuowanym przy ulicy Adama Mickiewicza 101. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Bia-

łymstoku. Referat Rolny i Reform rolnych, sygn. 22, k. 13v 

 

 

B 
 

Witold Bajenkiewicz – urodził się w 1874 r. w Strzelcach w powiecie 

piotrkowskim. W 1900 r. ukończył medycynę w Cesarsko-Królewskim 

Uniwersytecie Warszawskim. Przez dwa lata pracował w warszawskich 

szpitalach. Potem wyjechał do Łyskowa w powicie wołkowyskim. 

W 1916 r. przyjechał do Białegostoku. Z jego inicjatywy utworzono szpi-

tal miejski św. Rocha. W latach 1916–1918 dr Bajenkiewicz był preze-

sem Towarzystwa Opieki nad Szkołami Polskimi, działa także w Cen-

tralnym Komitecie Opiekuńczym. W 1920 r. zgłosił się wojska. Był jed-

nym z założycieli Polskiego Zrzeszenia Lekarzy Województwa Biało-
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stockiego. Działał w Centralnym Komitecie Opiekuńczym. Zmarł 

w 1935 r. Został pochowany na cmentarzu Farnym w Białymstoku 

 

Stefan Bądzyński – urodził się w 1869 r. W 1893 r. 

ukończył Wydział Chemii Politechniki w Zurichu. 

Członek Ligi Narodowej, działacz spółdzielni rolni-

czo-handlowych w Królestwie Polskim. Pełnił funk-

cję dyrektora syndykatu rolniczego w Siedlcach. 

W 1914 r. był członkiem Komitetu Narodowego Pol-

skiego w Warszawie. Od 22 czerwca do 7 paździer-

nika 1918 r. był wicemarszałkiem Rady Stanu. 

W 1918 r. został wiceprezesem Centralnego Towarzystwa Rolniczego. 

19 listopada 1919 r. Naczelnik Państwa Józefa Piłsudskiego powierzył 

mu funkcję wojewody białostockiego. Do Białegostoku przybył w lutym 

1920 r. Na stanowisku wojewody białostockiego pozostał do 18 paź-
dziernika 1920 r. Zmarł w 1928 r. 

 

Białostocka Ochotnicza Straż Ogniowa – powstała w 1898 r. z inicja-

tywy Piotra Kłobukowa – notariusza białostockiego i liczyła 175 ochot-

ników. W 1915 r. władze rosyjskie wywiozły w głąb Rosji prawie cały 

sprzęt: hełmy, hydranty. To samo uczyniły władze niemieckie w lutym 

1919 r. Wiosną 1919 r. nowym prezesem BOSO został inżynier Kazi-

mierz Riegert, dyrektor miejskiej elektrowni. Nowy zarząd zorganizował 

zbiórkę pieniędzy na rzecz drużyny ogniowej. Zebrano 7894 marki nie-

mieckie, 11 feningów i 32 ruble. 17 sierpnia 1919 r. BOSO otrzymała 

z rąk komisarza rządowego nowy sztandar. 

 

Białostockie Gimnazjum Hebrajskie – było jedną z najbardziej presti-

żowych białostockich szkół. Komitet organizacyjny szkoły powstał 

w 1919 r. Szkoła stanowiła własność spółki. Początkowo zajmowała ona 

dwa oddalone od siebie budynki. Z czasem dr Mojżesz Kacnelson, Men-

del Kapłan oraz Lejzor Kahne wydzierżawili od Nachmana Wernika bu-

dynek przy ulicy Sienkiewicza 79, do którego przeniosła się szkoła. Bu-

dynek wyposażony był w centralne ogrzewanie, a także węzeł sanitarny. 
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Posiadał 16 sal lekcyjnych, laboratorium, sale wykładową oraz gimna-

styczną jak również bibliotekę. Szkoła za sprawą bardzo dobrych na-

uczycieli słynęła z niezwykle wysokiego poziomu nauczania. Całość 
kształcenia odbywała się w języku hebrajskim. 

 

Białostockie Towarzystwo Esperantystów – powołane do życia ostało 

w 1920 r. Towarzystwo miało organizować naukę języka esperanto, pla-

nowało utworzenie biblioteki oraz czytelni wydawnictw esperanckich. 

Zwieńczeniem działań Esperantystów było też ufundowanie pamiątkowej 

tablicy na drewnianym domu, miejscu urodzin twórcy esperanto w tym 

celu Towarzystwo zainicjowało zbiórkę pieniędzy, projekt wsparli entu-

zjaści języka z całego świata. Placówka chciała w jak najszybszym tem-

pie zalegalizować działalność. Realizacja tego projektu ciągnęła się jed-

nak dwa lata. 17 listopada 1922 r. statut Esperanckiego Towarzystwa im. 

Ludwika Zamenhoffa zatwierdzony został przez wojewodę białostockie-

go. Swoje podpisy na statucie złożyli: Jakub Szapiro, Jan Knaup, Szy-

mon Cytron, Robert Platzek, Jankiel Serlin, Pejsach Kapłan, Falk Kemp-

ner, Antoni Lubkiewicz, Józef Zeligman. Głównym zadaniem zalegali-

zowanej instytucji było pozbawione celu zarobkowego rozpowszechnia-

nie międzynarodowego języka stworzonego przez Ludwika Zamenhoffa. 

Towarzystwo miało swoją siedzibę przy ulicy Kupieckiej 49. Z czasem 

działalność inicjatorów i twórców placówki znacznie osłabła. Po raz ko-

lejny wznowili oni swoją pracę w 1924 r. 

 

Białostockie ulice – 17 kwietnia 1919 r. Tymczasowy Komitet Miejski 

podjął decyzję o wprowadzaniu zmian nazw ulic z rosyjskich na polskie: 

Mieszczańską zamieniono na Elektryczną, Niemiecką na Kilińskiego, 

Moesowską na Krakowską, Nowo Niemiecką na Legionową, Brzeską 
i Puszkina na Adama Mickiewicza, Policyjną na Ogrodową, Aleksan-

drowską na Warszawską, Flakierską na Wesołą, Plac Bazarny na Rynek 

Kościuszki, Świński Rynek na Stary Rynek, Targ na Piaskach na Rynek 

Sienny. Jest to tylko kilka wybranych ulic, którym zmieniono nazwy. 
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Białystok Ilustrowany. Zeszyt pamiątkowy pod redakcją Antoniego 

Lubkiewicza – publikacja wydana została drukiem w 1921 r. nakładem 

Komitetu Powitania Naczelnika Państwa i Wojsk Powracających z Fron-

tu. Powodem pojawienia się publikacji był pobytu Józefa Piłsudskiego 

w Białymstoku w sierpniu 1921 r. W zasadzie był to pierwszy po odzy-

skaniu niepodległości przewodnik, a raczej informator miejski ukazujący 

jego historię, ówczesne władze oraz wszystkie instytucje i związki istnie-

jące w mieście. Całość była bogato ilustrowana zdjęciami ukazującymi 

Białystok z początku lat dwudziestych XX wieku. 

 

 

 
 

Zbiory biblioteki Archiwum Państwowego w Białymstoku 
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Biblioteka Polska – została powołana do życia w 1917 r., a więc w okre-

sie okupacji niemieckiej. Jej założycielami byli wyłącznie Polacy – mło-

dzi uczniowie gimnazjum realnego: Stanisław Chmielewski, Leon Faust 

(syn znanego w mieście wytwórcy obuwia), Michał Goławski, Tomasz 

Moskalewski (syn aptekarza Czesława Moskalewskiego), bracia Mali-

nowscy i Kazimierz Sawicki. Ich działanie możliwe było przede wszyst-

kim dzięki przychylnemu stosunkowi władz niemieckich do aktywności 

kulturalnej Polaków. Z nowych możliwości skorzystali przede wszystkim 

przedstawiciele polskiej inteligencji, którzy już w październiku 1915 r., 

a więc bez mała dwa miesiące po zajęciu Białegostoku przez Niemców, 

zorganizowali Towarzystwo Pomocy Szkołom Polskim. W wyniku ewa-

kuacji władz państwowych przeprowadzonych latem 1915 r. w Białym-

stoku nie istniała już dawna sieć szkolnictwa rosyjskiego, dlatego 

w chwili rozpoczęcia nowego roku szkolnego należało na nowo zorgani-

zować placówki oświatowe. Już 6 listopada 1915 r. otwarto pierwszą 
szkołę elementarną, a następnie później uruchomiono dwa gimnazja – 

męskie i żeńskie. W kolejnym roku szkolnym 1915/1916 działały już trzy 

szkoły elementarne oraz kursy dla nauczycieli i analfabetów. Wybitną ro-

lę w powstaniu i rozwoju działalności Towarzystwa odegrali: prezesi dr 

Aleksander Talhejm i dr Witold Bajenkiewicz, członkowie Oswald 

Gessner (aptekarz), Józef Mroczko (pracownik białostockiego Banku 

Handlowego) i Konstanty Kosiński (nauczyciel, redaktor „Gazety Biało-

stockiej”) oraz skarbnik Czesław Moskalewski. Po odzyskaniu niepodle-

głości w lutym 1919 r. i rozpoczęciu prac nad organizacją Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej, cały księgozbiór towarzystwa „Nad Poziomy” został 

włączony do zasobów tworzonej placówki. 

 

Biblioteka im. Szolem Alejchem – w 1915 r. Żydowski Związek Mło-

dzieży otworzył bibliotekę. Tysiąc pierwszych książek do zbiorów bi-

blioteki przekazał N. Głogowski. W 1919 r. N. Głogowski dodał jeszcze 

2 tysiące książek. Także w mieście trwała zbiórka książek. W sumie bi-

blioteka zgromadziła ponad pięć tysięcy książek w pięciu językach (pol-

skim, francuskim, rosyjskim, esperanto i niemieckim. Bibliotekę nazwa-

no imieniem znanego pisarza żydowskiego Szolem Alejma. Książki 
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można było wypożyczać za minimalną opłatą. W 1919 r. liczba abonen-

tów sięgnęła 1200 osób. 

 

Bitwa białostocka – rankiem 22 sierpnia 1920 r. 1 Pułk Legionów pie-

choty dowodzony przez pułkownika Stefana Dąb-Biernackiego zaatako-

wał Białystok, rozbijając bolszewicką 164 brygadę strzelców, wziął do 

niewoli ponad 2 tys. jeńców. Straty polskie były niewielkie, ale bolesne. 

Zginął doświadczony oficer pułku, porucznik Michał Soja. Pułk nie cie-

szył się jednak długo z odniesionego zwycięstwa. Przed południem po-

jawiły się pod miastem główne siły bolszewickie (3 i 16 armia), próbują-
ce rozpaczliwie przebić się na wschód. Bolszewicy zaatakowali Biały-

stok. Miasta broniła nieliczna załoga, wzmocniona przez cywilnych 

ochotników (przeważnie uczniów szkół średnich). Silny atak wojsk bol-

szewickich wyszedł od strony Starosielc. Zdobycie dworca kolejowego 

uniemożliwiłoby połączenie oddziałów polskich z Łapami. Ciężkie walki 

toczyły się o również o Bażantarnię. Po południu żołnierze radzieccy 

przerwali linie obrony oddziałów polskich i ulicami Mazowiecką i Sura-

ską i poczęli przeć do śródmieścia. Rosjan wspomagali dywersanci, któ-

rzy z okien domów ostrzeliwali żołnierzy polskich. Na domiar złego do 

miasta zaczęły wkraczać masy kawalerii bolszewickiej. Tak wzmocniony 

nieprzyjaciel wznowił zmasowane ataki na pozycje polskie. Na polu 

chwały zginął dowodzący oddziałami polskimi kapitan Józef Marski-

Marjański. Żołnierz polski wykończony całodziennymi walkami zaczął 
ulegać przeciwnikowi. Na szczęście pułkownik Edmund Knoll-Kownac-

ki przysłał na odsiecz broniącym się oddziałom kompanię piechoty, 

wzmocnioną niedobitkami i cywilnymi ochotnikami. Kompania z impe-

tem uderzyła na nieprzyjacielskie pozycje. Ten brawurowy atak zatrzy-

mał bolszewickie natarcie. Sytuacja broniących się oddziałów polskich 

zaczęła się poprawiać. Do Białegostoku przybywały nowe siły polskie. 

Rosjanie zaczęli odwrót w stronę Grodna. 1 Pułk Legionów piechoty od-

niósł ponowne zwycięstwo, ale okupił je znacznymi stratami. Z polskiej 

strony największe straty osobowe spośród walczących o Białystok od-

działów I BP Leg. poniósł 1. Pułk Legionów kapitana Wendy. Odpo-

wiednio wyniosły one 25 zabitych i 14 zaginionych żołnierzy. Bohater-
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ską śmiercią na polu bitwy polegli wówczas dwaj oficerowie: kpt. 

Marjański i ppor. Soja. Obok nich na ulicach miasta zginęli w walce: 

strzel. Jerzy Brodialis, strzel. Apolinary Chętnik, strzel. Roman Długo-

łęcki, strzel. August Fernster, strzel. Julian Gniazdowski, strzel. Józef 

Iwański, strzel. Ludwik Janczewski, st. strzel. Andrzej Janik, strzel. Wi-

told Kalinowski, strzel. Jakub Kowalczyk, strzel. Jan Kożuszek, strzel. 

Wojciech Krysiak, st. strzel. Józef Leszczyński, st. strzel. Jan Nowak, 

plut. Stanisław Piekarski, strzel. Ignacy Przystup, strzel. Leon Rożenek, 

strzel. Jan Talak, kpr. Franciszek Wąsik, strzel. Jan Wlaźlak, kpr. Stani-

sław Włodarczyk, strzel. Wiktor Zalewski i strzel. Franciszek Żebrowski. 

Większość żołnierzy pochowano po bitwie na miejscowym Cmentarzu 

Wojskowym w Zwierzyńcu. Dziś swoje imienne krzyże mają na nim tyl-

ko: strzel. Brodialis, strzel. Chętnik, st. strzel. Janik, strzel. Kowalczyk, 

st. strzel. Leszczyński, st. strzel. Nowak, plut. Piekarski, strzel. Przystup, 

kpr. Włodarczyk, strzel. Zalewski i strzel. Żebrowski. Zwłoki kpt. 

Marjańskiego na początku września 1920 r. ekshumowano i przewiezio-

no do rodzinnego Radomia, gdzie z wojskowymi honorami zostały po-

chowane na miejscowym cmentarzu rzymskokatolickim. Ponadto stany 

liczebne pułku uszczupliły się o liczbę 156 rannych oficerów i szerego-

wych. Z grupy tych pierwszych ciężkie rany odnieśli wówczas: ppor. Ha-

rasimowicz, ppor. Gorgoń, ppor. Lepecki, ppor. Supiński i pchor. Mor-

genstern. Zdecydowanie mniejsze straty osobowe poniósł II batalion 

5. Pułku Piechoty Legionów. Z jego szeregów ubyło łącznie 7 zabitych 

i 11 ciężko rannych legionistów. W trakcie ulicznych walk polegli: kpr. 

Franciszek Okrojek, strzel. Leon Przyżycki, strzel. Jan Sabłut. strzel. Pa-

weł Słomiański, strzel. Józef Soból, strzel. Franciszek Szczepanik 

i strzel. Konstanty Tomaszewski. Jednego poległego (kan. Jan Kiereciń-
ski) i kilkunastu rannych kanonierów miał również II dywizjon 1. pap 

Leg. Do końcowej liczby zabitych i rannych w bitwie o Białystok należy 

jeszcze dodać kilkadziesiąt nieznanych z nazwiska cywilnych i wojsko-

wych uczestników walk (białostockich peowiaków i robotników). Na 

białostockim Cmentarzu Wojskowym w Zwierzyńcu znajdują się ponad-

to imienne krzyże poległych z 22-30 VIII 1920 r., o następujących da-

nych osobowych: Leon Bożenek (24 VIII 1920), Władysław Doroszko 
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(24 sierpień 1920), Konstanty Janaszewicz (24 sierpień 1920), J. Jasze-

rowski (24 sierpień 1920), J. Jendzewski (24 sierpień 1920). Leon 

Jóźwicki (30 sierpień 1920), J. Samborski (25 VIII 1920), Strzelec N.N. 

(22 sierpień 1920) i A. Zembrzewski (28 sierpień 1920). Prawdopodob-

nie mogli to być zmarli później z ran uczestnicy bitwy. Kilku zabitych 

z tego okresu pochowanych zostało również na miejscowym cmentarzu 

farnym. Meldunki sztabowe 2. Armii polskiej z 24 sierpnia 1920 r. ogól-

ną liczbę polskich strat ludzkich w zmaganiach o Białystok określały 

liczbą prawie 400 ludzi, w tym 20 oficerów. 

 

 

C 
 

Jan Cebrzyński – W 1916 r. jeden z założycieli Polskiej Organizacji 

Wojskowej w Białymstoku. 

 

Centralny Polski Komitet Narodowy Obwodu Białostockiego – od-

powiednik warszawskiego komitetu narodowego, który funkcjonował 

w Warszawie w latach 1915–1917. Był organem politycznym założonym 

przez aktywistów celem współdziałania z państwami centralnymi. 

W 1916 r. wszedł do Rady Narodowej. 8 listopada 1916 r. Komitet Pol-

ski Obwodu Białostockiego został utworzony z inicjatywy przedstawicie-

li kilkunastu komitetów parafialnych, stowarzyszeń kulturalnych i dobro-

czynnych wystosował rezolucję do Tymczasowej Rady Stanu w War-

szawie rezolucję, w której przypomniano o przynależności województwa 

podlaskiego do Korony i o aktualnych związkach z Królestwem Polskim. 

Członkowie Komitetu prosili, aby ziemie Obwodu Białostockiego zosta-

ły włączone w skład Państwa Polskiego. W 1917 r. kolejną petycję w tej 

samej sprawie podpisało 119 białostoczan. Rada Stanu zajęła się sprawą 
z Białegostoku i postanowiła wystąpić do generał-gubernatora Hansa 

Besselera o przyłączenie Obwodu Białostockiego i wschodnich powia-

tów dawnej guberni siedleckiej. Zamiar ten nie został zrealizowany. 

W 1917 r. Komitet swoim zasięgiem obejmował późniejsze powiaty: bia-

łostocki, bielski i sokólski. Na jego czele stanął ksiądz Stanisław Na-
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wrocki – proboszcz parafii w Zabłudowie, a jego zastępca został Feliks 

Filipowicz, aptekarz, późniejszy prezes Rady Miejskiej. W listopadzie 

1918 r. funkcję prezesa sprawował Alfred Żołątkowski. Komitet liczył 

119 osób. W październiku 1918 r. Komitet stał się decydującym czynni-

kiem życia politycznego w Białymstoku. W kwietniu 1919 r. CKN zwró-

cił się do władz w Warszawie z następującym memoriałem:  

Centralny Polski Komitet Narodowy Obwodu Białostockiego, załą-
czając przy niniejszym szereg uchwał i rezolucji ludności Ziemi Biało-

stockiej w sprawie inkorporacji tej ziemi do Państwa Polskiego, w uzu-

pełnieniu załączonego memoriału przedkłada, co następuje: 

1. Ziemia Białostocka, historycznie i kulturalnie od wieków stanowi-

ła nierozerwalną część Państwa Polskiego. Oderwana przemocą od Kró-

lestwa Kongresowego, w ciągu przeszło stu lat wyłącznego panowania 

Moskwy. Ziemia Białostocka pozostała wierna tradycji dawnej Rzeczy-

pospolitej Polskiej, zachowała jedność etnograficzną, stanowiącą dalszy 

ciąg ludności zamieszkującej teren Kongresówki, przechowała zasadni-

cze cechy kultury ogólnopolskiej. Na całym obszarze Ziemi Białostockiej 

Litwini nie zamieszkują wcale, zaś odsetek Białorusinów, wyznania 

przeważnie rzymskokatolickiego, również posiada zasadnicze pierwiastki 

kultury polskiej. 

2. Ludność Ziemi Białostockiej oczekująca z utęsknieniem na równi 

z resztą rdzennych ziem polskich, odrodzenia państwowości własnej ze 

wszystkimi konsekwencjami dąży do podporządkowania się władzom 

centralnym odrodzonego państwa i pragnie natychmiastowo rozciągnię-
cia jednolitych rządów nad naszą ziemią, bezpośrednio z ramienia orga-

nów ogólnopaństwowych. W jakim stopniu dążenia powyższe zawładnę-
ły umysłami i nastrojem całej ludności, jaskrawym i imponującym do-

wodem jest ten entuzjazm, z jakim ziemia nasza powitała wojska polskie, 

niosące w przekonaniu wszystkich wyzwolenie i rządy polskie, zapalny 

i masowy zaciąg w szeregi armii polskiej wśród ludności miejscowej, 

nadzwyczajna ofiarność wśród najstarszych mas mieszkańców w stosun-

ku do żołnierza polskiego. Cała Ziemia Białostocka żywiołowo powstała 

i z niesłychanym poświęceniem się przystąpiła do wspólnej Państwowo-

ści Polskiej. Zakusy obcych samozwańczych organów fikcyjnych repu-
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blik sowieckich Litwy i Białorusi wyrażone w znanych notach do Rządu 

Polskiego, a dotyczących Ziemi Białostockiej spotkały się jednomyśl-
nym, nacechowanym oburzeniem i protestem wszystkich warstw ludno-

ści: inteligencji, włościan i robotników.  

3. Wyłączenie Ziemie Białostockiej spod Zarządu centralnych orga-

nów państwowych i podporządkowanie organom specjalnym (Departa-

ment Litewsko-Białoruski) dla zarządzania ziem kresowych stworzony 

wywołało głębokie rozgoryczenie wśród całej bez wyjątku ludności 

miejscowej, stłumiło tak cenną w chwili obecnej energię i zapał, zata-

mowało rozpęd twórczy wszystkich żywych sił kraju. 

4. Stan obecny, o ile miałby trwać czas dłuższy wywołałby niechyb-

nie skutki niepożądane i wręcz szkodliwe dla interesów państwowości 

polskiej, spowoduje niebezpieczny ferment w szerokich masach włościan 

i robotników, wywoła opór nie tylko bierny, ale i czynny w stosunku do 

władz działających z ramienia organów specjalnych i obniży wewnątrz 

i na zewnątrz powagę i autorytet władz centralnych. 

Wobec powyższego Centralny Polski Komitet Narodowy w imieniu 

całej ludności Ziemi Białostockiej uroczyście żąda niezwłocznego fak-

tycznego wcielenia tej ziemi do Państwa Polskiego, ujednolicenia orga-

nów rządowych z organami na terenie byłego Królestwa Kongresowego 

działającymi i niezwłocznego zarządzenia wyborów do Sejmu Ustawo-

dawczego. 

Prezes /-/ Feliks Filipowicz 

Viceprezes /-/ dr Bohdan Ostromęcki 

Sekretarz /-/ Władysław Olszyński 

 

Dotychczas wpłynęło rezolucji oraz uchwał poszczególnych wsi pa-

rafii, gmin oraz organizacji z podpisami 37083 osób. Nadmieniamy, że 

powyższe uchwały oraz rezolucje w dalszym ciągu napływają. 
 

Archiwum Akt Nowych, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, sygn. 

313, k. 99-100. 
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Ksiądz Lucjan Chalecki – urodził się 14 grudnia 1873 r. w Rzeczycy 

w guberni mińskiej. Ukończył Seminarium Duchowne w Wilnie i aka-

demię Duchową w Petersburgu. W 1899 r. przyjął święcenia kapłańskie, 

a następnie ukończył studia ze stopniem magistra teologii. W latach 

1900–1909 przebywał w Białymstoku, gdzie był prefektem szkół śred-

nich. Następnie przebywał w Grodnie i Lipecku guberni tambowskiej. 

31 października 1918 r. objął po księdzu Antonim Songajlle parafię farną 
w Białymstoku. 22 lutego 1919 r. rozpoczęła się Msza Święta polowa, 

odprawiana przez miejscowe duchowieństwo pod przewodnictwem ks. 

Lucjana Chaleckiego. Zakończyła się ona odśpiewaniem pieśni patrio-

tycznej: „Z dymem pożarów, kurzem krwi bratniej, do Ciebie Panie, bije 

ten głos”. Po nabożeństwie miały miejsce liczne przemówienia oraz 

symboliczne przywitanie chlebem i solą stojących na placu żołnierzy. Na 

zakończenie odbyła się – tak długo oczekiwana w Białymstoku – defila-

da polskich żołnierzy. Wieczorem w teatrze Palace wystawiono „Ze-

mstę” Aleksandra Fredry. Przedstawienie przygotowane zostało prze ze-

spół Towarzystwa Pochodnia, któremu przewodził Zygmunt Różycki. 

10 września 1919 r. ksiądz Chalecki otrzymał nominację na dziekana bia-

łostockiego. 22 lutego 1920 r. wyjechał z Białegostoku. W 1923 r. otrzy-

mał nominację na tajnego szambelana Jego Świątobliwości papieża Piusa 

XI, a w 1924 r. został kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej wi-

leńskiej i kanclerzem bp Jerzego Matulewicza. Drugą wojnę światową 
przeżył w Wilnie, a po zamknięciu kościoła św. Katarzyny przez władze 

sowieckie wyjechał do Turgiel. Ostatnie lata życia spędził w Mejszagole 

pod opieką księdza Józefa Obrembskiego. Zmarł 27 marca 1966 r. i po-

chowany został przy kościele mejszagolskim. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta Stanu Cywilnego Parafii 

Rzymskokatolickiej w Białymstoku 1889–1934, sygn. 28, k. 30 
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Alfred Charzyński – kierownik wydziału finansowe-

go Magistratu Miasta Białegostoku do 7 września 

1919 r. 

 

 

Julia Charzyńska – w 1913 r. była wiceprzewodni-

czącą Żeńskiego Towarzystwa Dobroczynności 

w Białymstoku „Żłobek”, prowadzącego przytułek 

dla dzieci przy ulicy Arturskiej (później ul. Modliń-
ska). W latach dwudziestych XX wieku pełniła funk-

cję prezesa ochronki. Po wyborach samorządowych, 

które odbyły się 7 września 1919 r. została radną. 
Zmarła 16 września 1953 r. i została pochowana na 

cmentarzu farnym w Białymstoku. 

 

Stanisław Chluski – Przez kilka miesięcy komendant wojewódzki Poli-

cji Państwowej w Białymstoku.  

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Komenda Powiatowa Policji 

Państwowej w Białymstoku 1919–1933, sygn. 1, k. 184 

 

 

Ksiądz Aleksander Chodyko – urodził się 4 mara 

1880 r. w Wilnie. Tam ukończył Seminarium Du-

chowne. Z Seminarium został wysłany na dalsze stu-

dia do Akademii Duchownej w Petersburgu. 2 kwiet-

nia 1905 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Arcybi-

skupa Metropolity Mohylewskiego Józefa Jerzego 

Szembeka. W 1906 r. rozpoczął pracę jako wikariusz 
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i prefekt szkół w parafii pobernardyńskiej w Grodnie. W 1909 r. został 

prefektem szkół średnich w Białymstoku. W 1915 r., przed nadejściem 

frontu, z nakazu władz carskich ewakuował się ze szkołami w głąb Rosji, 

do miasta Rżewa w guberni twerskiej. W początkach kwietnia 1919 r. był 

już na terenie swojej diecezji i przez cztery miesiące zastępował dziekana 

w Lidzie. W sierpniu 1919 r. przybył do Białegostoku. Był prefektem 

Państwowego Gimnazjum Żeńskiego. W 1920 r. biskup wileński Jerzy 

Matulewicz powołał ks. Chodykę na stanowisko proboszcza i dziekana 

białostockiego. 16 listopad 1920 r. bp Matulewicz zlecił ks. Chodyce 

administrację tej części diecezji, która nie miała łączności z Biskupem 

w Wilnie. Spowodowane to było zajęciem Wilna i Wileńszczyzny przez 

wojska gen. Lucjana Żeligowskiego i utworzeniem Litwy Środkowej. 

2 sierpnia 1919 r. Białystok stał się stolicą województwa jedną parafią. 
Była to największa parafia w diecezji wileńskiej i liczyła około 25 tysię-
cy wiernych. Dopiero w 1925 r. została utworzona druga parafia, św. Ro-

cha, do której na organizatora ośrodka duszpasterskiego i budowniczego 

kościoła przybył ks. Adam Abramowicz. Do parafii św. Rocha odeszło 

ok. 8000 wiernych. Ks. Chodyko, jako proboszcz i dziekan w jednej oso-

bie, był przez jakiś czas wizytatorem religii w szkołach średnich, a także 

był członkiem Rady Szkolnej Powiatowej i Miejskiej w Białymstoku. 

Z racji swego stanowiska zajmował bardzo ważne miejsce w gremiach 

miejskich i wojewódzkich. Do pomocy miał zwykle dwóch lub trzech 

wikariuszy oraz pięciu-sześciu prefektów szkół. Oprócz zajęć duszpa-

sterskich koordynował prace wykończeniowe w kościele. Efektem tych 

prac była konsekracja świątyni, którą urządzono w czasie Kongresu Eu-

charystycznego w dniach 30-31 maja 1931 r. 11 września 1939 r. ks. 

dziekan Chodyko otrzymał od arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego 

uprawnienia wikariusza generalnego na dekanat białostocki i knyszyński 

na czas ewentualnego odcięcia tych parafii od stolicy arcybiskupiej. 

Uprawnienia te zostały poszerzone w dniu 2 października 1939 r. W cza-

sie okupacji sowieckiej w latach 1939–1941 z poświeceniem pełnił trud-

na posługę kapłańską. 25 czerwca 1941 r. (kilka dni po wybuchu wojny 

sowiecko-niemieckiej) żołnierze sowieccy zrobili rewizję na plebanii  

i w kościele (pod zarzutem, że strzelano do nich z wieży kościoła) i za-
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brali ze sobą księży z plebanii i poprowadzili do Pałacu Branickich. Tam 

był zainstalowany sąd wojenny, który wydawał wyroki śmierci. Roz-

strzeliwano grupami obok pałacu. Aresztowanych księży: ks. dziekana 

Chodykę, ks. Stanisława Sieluka i ks. Stanisława Urbana w końcu uwol-

niono. Zginął natomiast razem wzięty organista farny Paweł Matulewicz. 

W czasie okupacji niemieckiej terror okupantów dotknął także księży. 

15 lipca 1943 r. Niemcy aresztowali ks. Chodykę i ks. Adama Abramo-

wicza. Ks. Abramowicz po kilku tygodniach został zwolniony, natomiast 

ks. Chodyko przebywał w więzieniu do 24 grudnia 1943 r. Pod koniec 

lipca 1944 r. do Białegostoku wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej. Bia-

łystok był mocno zniszczony. Białostockie kościoły na szczęście ocalały. 

W lutym 1945 r. w Wilnie władze sowieckie zamknęły Seminarium Du-

chownego. Ks. Abp Romuald Jałbrzykowski postanowił przenieść je do 

Białegostoku. 8 maja 1945 r. ks. Chodyko uroczyście otworzył Semina-

rium Duchowne. 15 lipca 1945 r. ks. Chodyko powitał w Białymstoku 

usuniętego z Wilna przez władze sowieckie Arcybiskupa R. Jałbrzykow-

skiego i udzielił mu gościny na plebanii farnej, która teraz stała się rezy-

dencją Metropolity Wileńskiego i siedzibą Kurii Arcybiskupiej. Ksiądz 

Aleksander Chodyko zmarł 3 stycznia 1946 r. i pochowany został na 

cmentarzu farnym. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta Stanu Cywilnego Parafii 

Rzymskokatolickiej w Białymstoku 1889–1934, sygn. 28, k. 32 

 

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Spółdzielcze „Zjednoczenie” – 23 

marca 1919 r. w lokalu Centralnego Komitetu Narodowego odbyło się 
zebranie z udziałem około 600 osób. Przybyli drobni kupcy, rzemieślni-

cy, inteligenci, a także robotnicy. Zebranie prowadził ksiądz Paweł Pie-

karski, a przewodniczył Józef Zmitrowicz. Uczestnicy podjęli decyzję 
o założeniu stowarzyszenia spółdzielczego „Zjednoczenie”. Uchwalono 

statut i wybrano radę. W skład zarządu i komisji rewizyjnej weszli m. in. 
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ksiądz Antoni Zalewski, ksiądz Paweł Piekarski, Józef Zmitrowicz, 

ksiądz dr Stanisław Hałko. W dwa dni później zarząd podzielił obowiąz-

ki. Funkcję prezesa powierzył ks. Zalewskiemu, jego zastępcą został 

J. Zmitowicz, ks. Piekarski – skarbnik, Micał Motoszko – sekretarz. Od 

1919 r. budynek odwachu przy Rynku Kościuszki 4 (przez wiele lat sie-

dziba Archiwum Państwowego w Białymstoku) stał się siedzibą Chrze-

ścijańskiego Stowarzyszenia Spółdzielczego „Zjednoczenie”. W nim też 
„Zjednoczenie” uruchomiło swój pierwszy sklep. Funkcjonowała też ka-

wiarnia, która była popularna wśród białostockiej inteligencji katolickiej. 

Zmiany funkcji spowodowały dobudowanie do północnej elewacji parte-

rowej przybudówki, pełniącej funkcje gospodarcze. „Zjednoczenie” zo-

stało rozwiązane w 1945 r. Na jego miejsce komunistyczne władze utwo-

rzyły Białostocką Spółdzielnię Spożywców. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Stefana Bednar-

skiego w Białymstoku, sygn. 7, 61v, 62 

 

 

 

 

 

 

Józef Citkowski – radny Rady Miejskiej Białego-

stoku 
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Napoleon Cydzik – 1 marca 1919 r. objął stanowisko 

komisarza rządowego w Białymstoku. Jego głównym 

zadaniem było przygotowanie wyborów samorządo-

wych, które odbyć się miały we wrześniu. Napoleon 

Cydzik w 1919 r. współpracował z Tymczasowym 

Komitetem Miejskim. Na wspólnych fotografiach za-

siadał zawsze obok przewodniczącego, Józefa Puchal-

skiego. Na przełomie 1919 i 1920 r. często wyjeżdżał do Warszawy, 

wzywany tam z relacjami o miejscowej sytuacji. W Białymstoku zaś czę-
sto w komisarycznym trybie nie regulował funkcjonowania miasta. 

W 1920 r. jego misja komisarza została wypełniona. Pozostał jednak 

w Białymstoku. Zaproponowano mu stanowisko radcy wojewody. 

W strukturze urzędu wojewódzkiego był wydział samorządowy. 31 paź-
dziernika 1925 r. Napoleon Cydzik przeszedł na emeryturę i wyjechał do 

Warszawy. Zmarł w 1946 r. 

 

August Cyfrowicz – w 1919 r. pełnił komisarza Rządu Polskiego na po-

wiat białostocki, a następnie do 1922 r. był starostą białostockim. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta Notariusza Wacława 

Dobrzyńskiego, sygn. 1, k. 128 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Wacława 

Dobrzyńskiego w Białymstoku 1919, sygn. 1, k. 128 
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D 
 

Wacław Michał Dobrzyński – urodził się w 1867 r. Do Białegostoku 

przybył na przełomie kwietnia i maja 1919 r. z mianowania Ministra 

Sprawiedliwości i działał jako pierwszy notariusz w mieście. W „Dzien-

niku Białostockim” z 9 maja 1919 r. podkreślano, iż Wacław Dobrzyński 

to wybitny adwokat i przysięgły warszawski. W marcu 1920 r. nie był 

już notariuszem i założył własną kancelarię adwokacką przy ul. Sienkie-

wicza 34, co ogłaszał na łamach „Dziennika Białostockiego” 3 marca 

1920 r. Pracował jeszcze w listopadzie 1920 r. (na jego ręce złożono 

ofiarę na żołnierzy polskich. W lutym 1921 r. został oddelegowany do 

specjalnej komisji magistrackiej w sprawie cen prądu. 30 września 1922 r. 

„Dziennik Białostocki” donosił, że Radca legacyjny MZS Wacław Mi-

chał Dobrzyński został mianowany charg'e d'affairs przy estońskim rzą-
dzie. Wyjazd jego nastąpi w połowie października. Wacław Michał Do-

brzyński zmarł w 1931 r. W zasobie Archiwum Państwowego w Białym-

stoku znajdują się dwie księgi notarialne wytworzone w kancelarii Wa-

cława Dobrzyńskiego. 

 

 

 
 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Wacława 

Dobrzyńskiego 1919, sygn. 1, k. 152 
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Tadeusz Dynowski – długoletni sędzia i prokurator. Od sierpnia 1919 r. 

pełnił funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku. 

 

„Dziennik Białostocki” – myśl założenia polskiego czasopisma powsta-

ła w grudniu 1918 r. Grupa inteligencji polskiej m. in. Konstanty Kosiń-
ski, Władysław Olszyński, Benedykt Filipowicz i Karol Tołłoczko zaczę-
ła prace nad zorganizowaniem polskiego dziennika, narzędzia propagan-

dy sprawy narodowej. W tym celu na przełomie stycznia i lutego 1919 r. 

powołano do życia Polskie Towarzystwo Popierania Prasy i Czytelnic-

twa. Drogą kwesty ulicznej zebrano 15 tysięcy marek i przystąpiono do 

starań o zakup czcionek, prasy drukarskiej, farby i papieru, nawiązano 

kontakty z wydawnictwami warszawskimi w celu ściągnięcia do Białe-

gostoku zecerów polskich. Uwieńczeniem starań Towarzystwa był 

„Dziennik Białostocki”, którego pierwszy numer ukazał się 6 kwietnia 

1919 r. Był pismem o charakterze społeczno-politycznym i kulturalno-

literackim. Redakcja i administracja mieściła się przy ulicy Rynkowej 1 

(potem rynek Kościuszki). Funkcję redaktora naczelnego pełnił Włady-

sław Olszyński.  

Początkowo dziennik drukowany był w zakładach graficznych Be-

nedykta Huppertca, później w Drukarni Udziałowej Sp. Akcyjna, w na-

kładzie około tysiąca egzemplarzy. Poza artykułami głównymi, 2 lub 3 

w każdym numerze, dziennik miał stałe rubryki zawierające wiadomości 

lokalne, drukował też ogłoszenia i reklamy. Po uzyskaniu własnej dru-

karni poszerzono gazetę o dział literacki, gdzie publikowano opowiada-

nia autorstwa mieszkańców Białegostoku. W maju 1919 r. w redakcji po-

jawił się Benedykt Filipowicz, który z powodzeniem przez następne lata 

był redaktorem naczelnym. Ukazywał się do lipca 1920 r., do momentu 

wkroczenia Armii Czerwonej do Białegostoku. Wznowiony został 27 

sierpnia 1920 r. przez Towarzystwo Straży Kresowej, a drukowany był 

w Polskiej Drukarni Udziałowej Spółka Akcyjna w Białymstoku. Obo-

wiązki redaktora przejął Antoni Lubkiewicz. Bardziej niż w okresie po-

przednim zajmował się sprawami politycznymi i ogólnopolskimi, zatra-

cając zupełnie charakter dziennika regionalnego. Sprawy lokalne spro-

wadzono do kilku niewielkich rubryk, ostatnią natomiast stronicę w cało-
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ści poświęcono reklamie i ogłoszeniom. W takiej formie „Dziennik Bia-

łostocki” przypominał raczej prasę stołeczną, tym bardziej, że redakcja 

zapewniła sobie współpracę kilku warszawskich dziennikarzy, m.in.: 

Edwarda Błońskiego, Benedykta Hertza – znanego bajkopisarza i poety, 

a także znanych publicystów wileńskich i łódzkich: Władysława Zieliń-
skiego, Aleksandra Szapiro, Kazimierza Grusa, Kamila Mickiewicza. Od 

czasu do czasu zamieszczano ilustracje, co było dużą nowością w prasie 

codziennej. Na początku października 1921 r. z powodu trudności finan-

sowych Towarzystwo Straży Kresowej sprzedało dziennik Antoniemu 

Lubkiewiczowi. Pod zmienionym tytułem „Nowy Dziennik Białostocki” 

był organem Narodowej Partii Robotniczej. 
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Pułkownik Stanisław Dziewulski-Rawicz – urodził 

się 6 listopada 1869 r. w Koninach, w pow. łukow-

skim. Odbył jako oficer służbę w armii rosyjskiej. 

W czasie I wojny światowej dowodził szwadronem 

kawalerii. Od lipca 1917 r. dowodził jednym z puł-

ków rosyjskiej kawalerii. W grudniu tego samego ro-

ku przeszedł do służby wojskowej w I Korpusie Pol-

skim, w którym objął dowództwo nad Legionem Ry-

cerskim Jazdy. W Wojsku Polskim od pierwszych dni XI 1918 r. Zorga-

nizował 4. Pułkiem Ułanów Zaniemeńskich, którym dowodził do końca 

wojny polsko-bolszewickiej w październiku 1920 r. W 1919 r. pełnił 

funkcję pierwszego komendanta wojskowego miasta Białegostoku. 

1 stycznia 1921 r. przeniesiony został w stan spoczynku. Awans na gene-

rała brygady otrzymał 7 listopada 1923 r. We wrześniu 1939 r. brał 

udział w obronie Warszawy. Zmarł z odniesionych ran w dniu 18 wrze-

śnia 1939 r. Pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na warszaw-

skich Powązkach. Odznaczony Orderem Virtuti Militari 5 kl. 

 

 

E 
 

Elektrownia białostocka – Budowę elektrowni w Białymstoku rozpo-

częto w 1908 r., a dwie pierwsze maszyny parowe o mocy 600 KM każda 

z generatorami po 329 kW/3kV uruchomiono 1 listopada 1909 r. Ostatnie 

prace zakończono w 1910. Pierwszym dyrektorem elektrowni został jej 

budowniczy, inżynier Tyrmos. Do roku 1911 zakład pracował wyłącznie 

na potrzeby oświetlenia miasta. W 1912 r. spółka niemiecka sprzedała 

wszystkie akcje Białostockiego Towarzystwa Elektryczności. W 1912 r. 

elektrownię rozbudowano. Zamontowano trzeci turbozespół „Bergmann” 

o mocy 1000 kW i współpracujący z nim kocioł Babcock-Wilcox. 

W 1913 r. Wzniesiono nową halę i zamontowano turbozespół firy BBC 

o mocy 1300 kW i firmy AEG o mocy 2000 kW zasilane dwoma nowy-

mi kotłami. Podstawowa sieć wysokiego napięcia pracowała na 3kV i by-

ła poprowadzona kablami pod ziemią, natomiast sieci niskiego napięcia 
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były poprowadzone liniami napowietrznymi na słupach drewnianych. 

W 1914 r. Sieć wysokiego napięcia liczyła 14,6 km, a sieć niskiego na-

pięcia 53 km. Liczba abonentów osiągnęła 2410 na liczbę domów w Bia-

łymstoku wynoszącą około 4500. Ponieważ w elektrowni zastosowano 

zamknięty obieg wody, obok hali turbogeneratorów pojawiły się drew-

niane chłodnie kominowe, których wielkie bryły były charakterystycz-

nym elementem pejzażu tej części miasta aż do końca lat pięćdziesiątych 

XX wieku. 

 

 

F 
 

 

 

 

 

 

Benedykt Filipowicz – redaktor „Dziennika Biało-

stockiego” do lipca 1920 r. 

 

Feliks Filipowicz – urodził się w 1869 r. w Kiejda-

nach. W 1898 r. uzyskał dyplom prowizora farmacji 

na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. W 1889 r. 

zdobył koncesję na prowadzenie tzw. „Apteki Nowej” 

w Chełmie Lubelskim. Aptekę tą uruchomił prawdo-

podobnie w 1901 r. Poznał też Józef Piłsudskiego, któ-

ry po ucieczce ze szpitala więziennego w Petersburgu, 

zatrzymał się w jego domu. W 1905 r. Filipowicz sprzedał aptekę. W 1907 

r. został aresztowany przez policję. Po wyjściu na wolność w 1909 r. Fili-

powicz osiedlił się Białymstoku. W 1910 r. objął zarząd apteki Zofii Nar-

kiewicz. Apteka ta mieściła się w istniejącym dotąd gmachu na rogu ul. 

Sienkiewicza i Rynku Kościuszki, gdzie obecnie znajduje restauracja 

Astoria (w 2011 r. została wmurowana pamiątkowa tablica). W 1915 r. Fi-

lipowicz aptekę odkupił i prowadził ją samodzielnie do roku 1921 r.  
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Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Stanisława 

Jankowskiego, sygn. 26, k. 405v 
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W czerwcu 1917 r. został wiceprezesem Centralnego Komitetu Narodo-

wego na Obwód Ziemi Białostockiej. Za współpracę z warszawskim 

CKN Filipowicz został aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie 

jenieckim w Hawelbergu, a następnie w twierdzy modlińskiej. Po odzy-

skaniu wolności powrócił do Białegostoku. Był wiceprezesem Tymcza-

sowego Komitetu Miejskiego, a we wrześniu 1919 r. prezesem Rady 

Miejskiej. Po wyborach w 1927 r. Feliks Filipowicz ponownie wszedł 

w skład rady. Jesienią 1930 r. powołany został do komitetu wyborczego 

do parlamentu – bezskutecznie kandydował do senatu z listy Bezpartyj-

nego Bloku Współpracy z Rządem. Pracę w samorządzie zakończył 

w 1932 r. Następnie pracował Okręgowym Urzędzie Likwidacyjnym. 

Zmarł 21 stycznia 1941 r. i został pochowany na cmentarzu farnym 

w Białymstoku. 

 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Stanisława 

Jankowskiego, sygn. 26, k. 405v 

 

 

generał Władysław Frankowski – urodził się 6 grudnia 1859 r. w ma-

jątku Olszanka na Ukrainie. Przeszedł służbę w armii rosyjskiej. Jako 

dowódca dywizji kawalerii brał udział w I wojnie światowej. W listopa-

dzie 1918 r. brał udział w rozbrajaniu Austriaków. Od 25 maja 1920 r. 

był dowódcą Okręgu Generalnego w Białymstoku. 

 

 

G 
 

Leon Gallas – urodził się 22 marca 1889 r. w Siedliszkowicach. W 1909 r. 

ukończył siedem klas Wyższej Szkoły Realnej w Tarnowie i uzyskał 

świadectwo dojrzałości. Został absolwentem Politechniki Lwowskiej. Od 

początku stycznia 1913 r. do końca lipca 1914 r. działał jako komendant 
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tarnowskiego Związku Strzeleckiego. U kresu wojny pod koniec paź-
dziernika 1918 r. brał udział w rozbrajania Austriaków w Tarnowie. Po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości pod koniec tego roku został do-

wódcą Straży dla Galicji i Śląska. Wstąpił do Policji Państwowej. Od 

1919 r. pełnił obowiązki komendanta powiatowego i miejskiego policji 

w Białymstoku, następnie od 15 lutego 1920 r. komendantem Policji 

Państwowej w Lublinie. W późniejszych latach pracował w służbie ad-

ministracji samorządowej. Pełnił urząd starosty: grodzkiego lwowskiego 

(1930), powiatu wrzesińskiego (1932–1934), powiatu żydaczowskiego. 

Pod koniec lat 30. pełnił funkcję kierownika Powiatowej Komisji Oświa-

ty Pozaszkolnej. Po wybuchu II wojny światowej od 18 września 1939 r.  

 

do 1943 r. działał na obszarze Węgrzech w Hatvan i Budapeszcie, gdzie 

funkcjonował w przedstawicielstwie rządu RP na uchodźstwie. Dwa razy 

był aresztowany przez Niemców. Od połowy 1943 r. powrócił do oku-

powanej Polski i działał w Okręgu Kraków Delegatury Rządu na Kraj. 

Do 18 stycznia 1945 r. pełnił funkcję naczelnika wydziału polityczno-

społecznego. Był aresztowany przez Niemców i osadzony w Więzieniu 

Montelupich. Od stycznia 1945 r. był kierownikiem Wydziału Bezpie-

czeństwa Okręgu Krakowskiego Delegatury. W 1945 został aresztowany 

przez władze sowieckie i wywieziony w głąb Związku Sowieckiego. 

Zmarł 13 marca 1946 r. w Krakowie. 

 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Komenda Powiatowa Policji 

Państwowej w Białymstoku 1919–1933, sygn. 1, k. 146 
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Stanisław Gałecki – radny Rady Miejskiej Białego-

stoku. 

 

Janusz Tadeusz Gąsiorowski – urodził się 17 czerwca 1889 r. we 

Lwowie. Od 1909 r. działał w Polskich Drużynach Strzeleckich. Był wy-

kładowcą, instruktorem i członkiem Komendy Naczelnej PDS oraz ko-

mendantem tej organizacji w Krakowie. 10 grudnia 1916 r. zdezerterował 

z armii austriackiej. Zgłosił się do Komendy Naczelnej Polskiej Organi-

zacji Wojskowej. Jako oficer byłego Polskiego Korpusu Posiłkowego re-

skryptem Rady Regencyjnej z 25 października 1918 r. został przydzielo-

ny do podległego jej Wojska Polskiego. Od 1918 r. służył w Wojsku Pol-

skim, m.in. jako szef Sekcji Regulaminów i Wyszkolenia Ministerstwa 

Spraw Wojskowych i Sztabu Generalnego. 5 lutego 1919 r. w Białym-

stoku podpisał umowa polsko-niemiecka, regulującą warunki odwrotu 

wojsk niemieckich ze wschodu i przemarszu wojsk polskich na wschód 

przeciw bolszewikom. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W la-

tach 1922–1923 był słuchaczem Kursu Doszkolenia w Wyższej Szkole 

Wojennej w Warszawie. Z dniem 15 października 1923 r. otrzymał przy-

dział do Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia w Rembertowie na sta-

nowisko wykładowcy. W czasie przewrotu majowego 1926 r. opowie-

dział się po stronie Józefa Piłsudskiego. 14 października 1926 r. został 

mianowany szefem Gabinetu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych i je-

go oficerem do zleceń. 3 grudnia 1931 r. został powołany na stanowisko 

szefa Sztabu Głównego. 10 grudnia 1931 r. Prezydent RP, Ignacy Mo-

ścicki awansował go do stopnia generała brygady. 5 czerwca 1935 r. 

zwolniony ze stanowiska szefa Sztabu Głównego i mianowany dowódcą 
7 Dywizji Piechoty w Częstochowie. Dowodził 7 DP w kampanii wrze-

śniowej. 4 września 1939 r. trafił do niewoli niemieckiej. W czasie wojny 

przebywał w oflagu VII A Murnau. Po wojnie przebywał we Francji, 
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gdzie zmarł. Pochowany został na Cmentarzu Les Champeaux w Mont-

morency. 

 

Zenon Gessner – był synem Oswalda Gessnera właściciela apteki 

w Białymstoku. W lecie 1916 r. jako uczeń gimnazjum w Warszawie 

przyjechał do rodziców i z polecenia komendy Polskiej Organizacji woj-

skowej w Warszawie nawiązał kontakt z młodzieżą gimnazjalną z Białe-

gostoku w celu stworzenia koła Polskiej Organizacji Wojskowej. W tym 

samym czasie przybył z Tykocina jeden z oficerów legionowych i razem 

utworzyli komendę miejską POW w Białymstoku. W 1917 r. służył 

w drugiej w 4 pułku piechoty Legionów. W okresie międzywojennym 

był właścicielem apteki w Białymstoku. 

 

 
 

Poświadczenie oryginalności podpisu F. Filipowicza, na zaświadczeniu, że Zenon 

Gessner od lipca 1916 do połowy 1917 r. był komendantem POW w Białymstoku. Ar-

chiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Józefa Kurmanowicza w Białym-

stoku 1925–1933, sygn. 33, k. 254v 

 

 

Gimnazjum Państwowe im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej – zosta-

ło upaństwowione 22 listopada 1919 r. Liczyło 7 klas, do których 

uczęszczało 374 uczennice. Dyrektorem gimnazjum mianowano Zofię 
Kossowska. Powołano następujących nauczycieli: ksiądz Aleksander 

Chodyko, E. Czerwidowa, B. Kopczyńska, A. Flakierówna, A. Kergesse-

lówna, Konstanty Kosiński, M. Łojewski, F. Bloza, W. Szostakówna, 

J. Strzelhelska, A. Szymulski, W. Toczyłowska, Zofia Ostromęcka, Ja-

dwiga Klimkiewiczowa, W. Zbyszyńska, M. Samborska. Gimnazjum 

mieściło się w gmachu przy ulicy Mickiewicza 2. 



− 42 − 
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◄ 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Materiały dotyczące szkolnictwa. Zbiór szcząt-
ków zespołów /1898/1919–1939, sygn. 19. Fotografia grupowa nauczycieli i maturzy-

stek Gimnazjum Realnego w Białymstoku w 1919 r. – siedzą od lewej: 2. Ks. Paweł 

Piekarski, prefekt i nauczyciel religii, 3. Bronisława Kopczyńska-Woźnicka – nauczy-

cielka, 4. Józef Zmitrowicz – dyrektor, 5. Ks. Stanisław Hałko, 6. Anna Samborska – 

nauczycielka niemieckiego, 7. Włodzimierz Woźnicki – nauczyciel łaciny. Stoją 
w lewy rzędzie: 1. Jadwiga Kundówna, 2. Konstanty Kosiński – nauczyciel matema-

tyki, 3. ks. Stanisław Marcinkowski – nauczyciel języka polskiego, 4. Władysław Ko-

lendo – nauczyciel przyrody, 5. Alfred Mayzner (Meisner) – nauczyciel fizyki, 6. Teo-

fila Wroczyńska, Stoją w II rzędzie: 1. Gertruda Kozłowska, 2. Wanda Chmielewska, 

3. Halina Goławska, 4. Halina Kościa, Maria Bielska. Fotografię wykonał Izrael Ren-

del, odbitka pozytywowa 28x22,5 cm.  
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Gimnazjum Państwowe im. króla Zygmunta Augusta – zostało utwo-

rzone 29 listopada 1915 r. Towarzystwo Pomocy Szkół Polskich oddało 

gimnazjum męskie na własność Państwa Polskiego 20 września 1919 r. 

Minister oświaty J. Łukasiewicz wydał akt organizacyjny w dniu 19 li-

stopada 1919 r. Dyrektorem szkoły mianowany został doktor filozofii 

ksiądz Stanisław Hałko. Powołano następujących nauczycieli: Zofia 

Borkowska, Felicjan Guszczyński, Aleksander Herrgesell, Hugo Hart-

man, Zenon Krasowski, Konstanty Kosiński, Władysław Kolendo, Wik-

toria Kurowska, Roch Kitta, Mieczysław Łojewski, Stanisław Marcin-

kowski, Antoni Olechno, Zofia Ostromęcka, ksiądz Paweł Piekarski, 

Franciszek Płaza, Jarosław Sztachelski, Aleksander Szymulski, Kazi-

mierz Szpiganowicz, Maria Uzarewiczówna, Włodzimierz Woźnicki Jó-

zef Zimmerman, Władysława Zimmermanowa, Wanda Zbyszyńska i pa-

stor Teodor Zirkwitz. Lekarzem szkolnym mianowany został dr Witold 

Bajenkiewicz, dentystką Aniela Cornówna, sekretarzem Bolesław Ha-

wełko. Obowiązki woźnych pełnili: Antoni Boćwiński, Adam Kukliński, 

Aleksander Świderski i Józef Waśniewski. W roku szkolnym 1919/1920 

było 15 klas, do których uczęszczało 568 uczniów. Gimnazjum mieściło 

się w gmachu rządowym przy ulicy Kościelnej 9 (Warszawska 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Franciszek Gil-Gilewski – radny Rady Miejskiej 

Białegostoku. 
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Antoni Gliński – radny Rady Miejskiej Białego-

stoku. 

 

 

Franciszek Gliński – urodził się w 1850 r. w Wilnie. 

Tam też ukończył gimnazjum klasyczne. W 1867 r. 

rozpoczął praktykę farmaceutyczną w Kownie. 

W 1872 r. ukończył studia na Uniwersytecie War-

szawskim. W 1874 r. ożenił się z Eweliną Sawicką, 
z którą miał dwie córki i dwóch synów. W 1879 r. 

Glińscy mieszkali w Witebsku, a w 1880 r. przyjecha-

li do Białegostoku. Po 1884 r. Gliński porzucił pracę 
aptekarza i zatrudnił się w oddziale Banku Ryskiego Handlowego przy 

ulicy Aleksandrowskiej (obecnie Warszawskiej 19). W 1908 r. awanso-

wał na stanowiska pełnomocnika Oddziału baniu. W tym czasie wykupił 

nieruchomości przy ulicy Starobojarskiej. W tym czasie angażował się 
w prace Towarzystwa Dobroczynności i komitetów pomocowych dla 

uczniów białostockich szkół. Zajmował się też dziennikarstwem. W 1885 r. 

warszawski „Wędrowiec” wydrukował jego artykuł pt. Białowieża i żu-

bry. W 1898 r. wydał w języku rosyjskim pracę pt. Puszcza Białowieska 

i żubry. Współpracował z tygodnikiem „Kraj” i „Kurierem Litewskim”. 

W 1912 r. wszedł w skład redakcji „Gazety Białostockiej”. W 1912 r. zo-

stał członkiem Zarządu Miejskiego w Białymstoku. Po 1919 r. wycofał 

się z życia samorządowego, ale w marcu pracował w komisji do spraw 

zmiany nazw ulic, powołanej przez Tymczasowy Komitet Miejski. Nie 

zaprzestał działalności kulturalnej, był współorganizatorem Towarzystwa 

Popierania Prasy i Czytelnictwa. Towarzystwo to zaczęło wydawać 
„Dziennik Białostocki”, do którego Gliński pisywał teksty do 1921 r. 

W maju 1919 r. został mianowany dyrektorem Miejskiej Biblioteki Pu-
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blicznej. W tym czasie wyremontował lokal, zajął się organizowaniem 

księgozbioru. Biblioteka została otarta 23 maja 1920 r. Funkcję dyrektora 

pełnił do śmierci, która nastąpiła 22 listopada 1926 r. 

 

Gmina Żydowska – społeczność żydowska była religijna, chociaż cha-

sydów (bogobojnych Żydów ściśle przestrzegających zasad Tory) było 

niewielu. W mieście istniało około 100 synagog, bożnic i domów mo-

dlitw. Oraz wiele szkół religijnych. Białostoccy wyznawcy judaizmu 

utrzymywali kontakty z ośrodkiem wileńskim. Najważniejszym obiektem 

była wielka synagoga zbudowana w 1914 r. według projektu Salomona 

Rabinowicza. Jej koszt oszacowano na 50 tysięcy rubli. Charakterystycz-

na była kopuła synagogi. Zarząd gminy został wybrany w 1919 r. W jego 

skład wchodzili: P. Kapłan, R. Lifszyc, B. Sobotnik, N. Jakobson, 

B. Halpern, rabin dr Gedali Rozenman, L. Pat i P. Puniański. 

 

 

 
 

 
 

▲ 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Bolesława  

Urbanowicza 1919–1939, sygn. 6, k, k. 531                                          ► 
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Bolesław Godyński – przed 1897 r. został pisarzem 

w kancelarii Zarządu Miejskiego w Białymstoku, a od 

1913 r. referentem. W 1915 r. miał być ewakuowany 

wraz z rodziną do Moskwy. Udało mu się sprawę za-

łatwić i pozostać w Białymstoku. W 1919 r. był 

członkiem tymczasowego Komitetu Miejskiego i zaj-

mował stanowisko w Wydziale Administracyjno-

Gospodarczym. 

 

Franciszek Godyński – urodził się w 1872 r. Orga-

nizował konspiracyjne kwatery Józefa Piłsudskiego. 

Jego główna kwatera znajdowała się w domu Godyń-
skich przy Starobojarskiej 9. W latach 1902–1905 

Piłsudski kilkakrotnie tu nocował. Piłsudski po przy-

byciu do Białegostoku zachorował. Godyński wraz 

z Wiktorią już wówczas Lenczewską opiekowali się 
nim. Karierę samorządową Franciszek Godyński 

rozpoczął dopiero po odzyskaniu niepodległości. Wszedł w skład Tym-

czasowego Komitetu Miejskiego, w którym objął funkcję kierownika 

wydziału aprowizacyjnego. 7 września 1919 roku znalazł się na tak zwa-

nej Liście Polskiej, która skupiała wszystkich najwybitniejszych działa-

czy. Jej liderem był Feliks Filipowicz. Franciszek Godyński zdobył man-

dat radnego. W połowie 1925 r. sędzia śledczy wezwał do siebie trzech 

radnych miejskich Fr. Godyńskiego, J. Wasilewskiego i Z. Maciejew-

skiego, celem zakomunikowania im decyzji w sprawie śledztwa, jakie 

prokurator i sędzia śledczy prowadzili przeciwko nim za branie nielegal-

nych wynagrodzeń. Obok znanego powszechnie Godyńskiego, oskarżo-

nym był też Zygmunt Maciejewski, właściciel dobrze prosperującego 

składu aptecznego, a jednocześnie znany jeszcze też z przed wojny dzia-

łacz i współzałożyciel wielu towarzystw finansowych. Zarzuty postawio-

ne trzem radnym dotyczyły łapówek. Sprawa ta spowodowała poważny 

kryzys w radzie miejskiej. Wojewoda zażądał pozbawienia ich manda-

tów, co skutkować musiało rozwiązaniem rady i przedterminowymi wy-

borami.
 
Rada miejska, uprzedzając ruch wojewody, zawiesiła w obo-
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wiązkach Godyńskiego. 5 stycznia 1926 r. Godyńskiego aresztowano. 

W areszcie spędził kilka dni. Gdy stwierdzono, że nie ma podstaw do 

dalszej izolacji został z niego zwolniony, ale śledztwo nadal trwało. 

W czerwcu 1926 r. prokuratura umorzyła sprawę. Ale zgodnie z procedu-

rą to postanowienie musiał zatwierdzić wyrokiem sąd. Rozprawa odbyła 

się 26 lutego 1927 r. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i umorzył 

sprawę. Zgodnie z przepisami trzej oskarżeni radni byli od 1925 r. zawie-

szeni. 8 marca 1927 r. po oczyszczeni z zarzutów pojawili się na sesji ra-

dy miejskiej. W październiku 1927 r. minister spraw wewnętrznych na 

wniosek wojewody rozwiązał radę. W listopadzie 1927 r. Franciszek Go-

dyński znalazł się na liście wyborczej Związku Właścicieli Nieruchomo-

ści. Nie zdobył jednak mandatu Niej odegrał znaczącej roli w życiu mia-

sta. Zmarł w 1948 r. 

 

„Gołos Biełostoka” – pojawił się na rynku w styczniu 1919 r. Był gazetą 
rosyjskojęzyczną redagowana przez Józefa Zeligmana. Wyrażał opinię 
żydowskiej inteligencji i przemysłowców. Opowiadał się za plebiscytem 

przynależności państwowej Białegostoku oraz utworzeniem wolnego 

miasta. Nawoływał do bojkotu pierwszych wyborów Rady Miejskiej 

w lipcu 1919 r. Z czasem stał się tygodnikiem, a później dwutygodni-

kiem. Jego ostatni numer ukazał się w lipcu 1929 r. 

 

Michał Goławski – urodził się w 1904 r. w Hermanowie, w powiecie 

warszawskim. Przed lipcem 1906 r. Goławscy przeprowadzili się do Bia-

łegostoku. W 1910 r. Kazimierz i Zofia z dziećmi mieszkali przy ul. In-

stytutowej, a od 1910 r. przeprowadzili się na ul. św. Rocha 8. Rodzina 

Goławskich mieszkała w Białymstoku w okresie okupacji niemieckiej. 

Michał w tym czasie uczył się w polskim gimnazjum. Ukończył je już 
w wolnej Polsce. Od 1923 r. studiował w Wilnie, kończąc edukację z ty-

tułem magistra historii, a po powrocie do Białegostoku zamieszkał 

w domu przy ul. Staszica 14. W 1928 r. ożenił się z Marią Nowicką, zaś 
od 1931 r. rozpoczął pracę w magistracie na stanowisku kierownika Sek-

cji Kulturalno-Oświatowej. Przez rok był dyrektorem Prywatnego Gim-

nazjum Koedukacyjnego im. Henryka Sienkiewicza, gdzie pracował tak-
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że jako nauczyciel historii. W czasie II wojny światowej został zesłany 

z rodziną do Kazachstanu (tam w 1941 r. zmarł jego ojciec Kazimierz). 

Po kilku latach tułaczki ostatecznie w 1948 r. trafił do Anglii, gdzie ak-

tywnie wspierał polskie szkolnictwo emigracyjne. Zmarł w Londynie 

w 1974 r. Zaangażowanie Michała Goławskiego w powstanie biblioteki 

„Nad Poziomy” było niewątpliwie zapowiedzią jego intensywnej działal-

ności nauczycielskiej i społecznej. Warto o nim pamiętać także jako au-

torze bardzo cennej i ważnej książki pt. Szkolnictwo powszechne w Bia-

łymstoku (Białystok 1934), oraz Przewodnika po Białymstoku i okolicy 

(pierwsze wydanie w 1933, wznowienie w 1939 r. we współpracy z Eu-

geniuszem Kazimirowskim). Jego dorobek naukowy jest znacznie więk-

szy – pozostawił jednak po sobie znacznie bogatszą spuściznę w postaci 

ponad 150 publikacji, artykułów i książek. 

 

 

 

Karol Góra – pierwszy naczelnik Izby Skarbowej 

w Białymstoku. Z tego stanowiska 23 października 

1926 r. został mianowany wiceministrem skarbu. 2 

maja 1923 r. został odznaczony Krzyżem Komandor-

skim orderu Odrodzenia Polski. 

 

Franciszek Grosser – urodził się w Supraślu 13 sierpnia 1873 r. Staż 
czeladniczy odbył w Warszawie, gdzie organizował tajne koła samo-

kształceniowe wśród rzemieślników, a po 1905 r. był członkiem zakon-

spirowanej organizacji obywatelskiej w Białymstoku. Po odzyskaniu 

niepodległości był współtwórcą białostockiego Koła Rzemieślniczego, 

a w 1924 r. zorganizował Cech Krawców, w którym pełnił obowiązki 

„starszego” nieprzerwanie do 1930 r., łącznie z godnością przewodniczą-
cego w Ogólnym Związku Rzemieślniczym. W 1928 r. został wybrany 

na prezydenta Izby Rzemieślniczej w Białymstoku, funkcję te pełnił 

przez dwie kadencje. Równocześnie był członkiem Rady Miejskiej. Brał 

czynny udział w życiu organizacyjnym i społecznym rzemiosła. Dzięki 
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jego inicjatywie i zabiegom powstały w 1920 roku liczne cechy w Bia-

łymstoku i na terenie województwa. Zmarł 7 stycznia 1937 r. 

 

 

H 
 

Ks. Stanisław Hałko – urodził się 24 grudnia 1884 r. 

we wsi Miżany w parafii Daukszyszki w powiecie 

oszmiańskim. Po ukończeniu rosyjskiej szkoły śred-

niej w Wilnie wstąpił w 1904 r. do Seminarium Du-

chownego. Święcenia kapłańskie przyjął więc w Kow-

nie 22 czerwca 1908 r. z rąk biskupa żmudzkiego Ka-

spra Felicjana Cyrtowta w Kownie. Jesienią 1908 r. 

rozpoczął studia na uniwersytecie w Insbruku w Au-

strii, a w roku następnym przeniósł się do Fryburga w Szwajcarii. Po 

powrocie zza granicy pracował od jesieni 1913 r. jako wikariusz 

w Białymstoku, gdzie został kierownikiem i organizatorem szkoły śred-

niej. 29 listopada 1915 r. otworzył Polskie Gimnazjum Realne w gmachu 

przy ul. Warszawskiej 63 – na drugim piętrze. Parter i pierwsze piętro 

zajmowało bowiem gimnazjum niemieckie. ks. Hałko został pierwszym 

dyrektorem Polskiego Gimnazjum. Najprawdopodobniej za tę działal-

ność patriotyczną w szkole ks. Hałko w dniu 23 maja 1916 r. został 

aresztowany. Najpierw trzymano go w więzieniu w Białymstoku,  

a w lipcu tego roku wywieziono do jenieckich obozów internowania, 

najpierw w Bytowie, potem w Celle-Schloss koło Hanoweru i wreszcie 

w Czersku. Dyrektorem gimnazjum w tym czasie był Józef Zmitrowicz. 

Po klęsce Niemiec w listopadzie 1918 r. ks. Hałko wrócił do Białegosto-

ku. W 1919 r. ks. Hałko został wybrany na posła w okręgu nr 33 (powia-

ty białostocki i sokólski). Pracował w komisji oświaty oraz komisji spraw 

zagranicznych. Dzięki jego rezolucji ujednolicono administrację na Bia-

łostocczyźnie z Kongresówką i dzięki jego staraniom upaństwowiono 

szkoły średnie na Kresach Wschodnich. Upaństwowiono też Gimnazjum 

Białostockie i nadano mu imię Króla Zygmunta Augusta (20 listopada 

1919 r.). Dyrektorem Gimnazjum Męskiego, przeniesionego do budynku 
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przy ul. Kościelnej 9 został ks. Hałko. Dzięki jego inicjatywie utworzono 

też w 1924 r. filię gimnazjum przy ul. Warszawskiej 63 i z niej rozwinęło 

się z czasem Gimnazjum im. J. Piłsudskiego. Po zakończeniu pracy po-

selskiej w 1922 r. ks. Hałko całkowicie oddał się swej szkole. Wyremon-

tował gmach i część pomieszczeń dobudował. Starał się o należytą kadrę 
nauczycielską. Sam uczył historii. Interesował się uczniami, również ich 

warunkami życiowymi. Biedniejszych uczniów zwalniał od opłat szkol-

nych i umożliwiał zdobycie matury. Na terenie szkoły działała Samopo-

moc Uczniowska, II Białostocka Drużyna Harcerzy im. A. Mickiewicza, 

Sodalicja Mariańska. Wydawano też pismo gimnazjalne Głos Uczniowski. 

W budynku szkoły była kaplica, w której w niedziele i święta młodzież 
gromadziła się na Mszy św. Na większe uroczystości kościelne oraz 

święta narodowe młodzież udawała się do kościoła farnego. Ks. Dyrektor 

cieszył się wielkim autorytetem i szacunkiem u absolwentów i całego 

społeczeństwa. Wyrazem tego może być ufundowanie stypendium im. 

ks. dra Stanisława Hałki dla młodzieży przez rodziców wychowanków 

i sympatyków szkoły w dniu 25-lecia kapłaństwa ks. Dyrektora (1933 r.) 

Działalność Dyrektora i jego szkoły przerwała II wojna światowa. Po 

wejściu Niemców we wrześniu 1939 r. ks. Hałko został nawet tymcza-

sowym burmistrzem Białegostoku. Po wkroczeniu sowietów Gimnazjum 

i liceum zlikwidowano w listopadzie 1939 r. i utworzono w nim szkołę 
rosyjską. Samego dyrektora wyrzucono z mieszkania w budynku szkoły 

i zamieszkał teraz przy ul. Stołecznej. Zaczęło go nękać NKWD. Wtedy 

ks. Hałko zaczął się ukrywać i 27 grudnia 1939 r. potajemnie udał się do 

Warszawy. Tu włączył się w tajną działalność oświatową i występował 

pod przybranym nazwiskiem Stefana Halickiego. Zatrudniono go w Ra-

dzie Głównej Opiekuńczej w magistracie miasta. Mieszkał przy ul. Mo-

kotowskiej i odprawiał Mszę św. w kościele Zbawiciela Chodził w ubra-

niu cywilnym. Należał do podziemia i publikował artykuły w prasie pod-

ziemnej. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej przybył w sierpniu 

1941 r. do Białegostoku z ramienia konspiracyjnej Komisji Oświecenia 

Publicznego, aby zorganizować tajne nauczanie. Po tygodniu inspiracyj-

nych działań wrócił do Warszawy. W nieustalonym czasie został aresz-

towany przez gestapo i pobitego umieszczono w więzieniu na Pawiaku. 
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Potem wywieziono do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, a stamtąd 

do obozu w Oświęcimiu, gdzie zmarł w 1943 r. 

 

Herb Białegostoku – 8 sierpnia 1809 r. car Aleksander nadał Obwodowi 

Białostockiemu (nie miastu) herb przedstawiający na tarczy herbowej 

dzielonej w pas białego orła bez korony na czerwonym tle w górnym po-

lu i litewską pogoń na pomarańczowym tle na dolnym polu. Herb miał 

nawiązywać do położenia Obwodu na pograniczu pomiędzy Księstwem 

a ziemiami dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Obwód Biało-

stocki istniał do 1842 r., kiedy zapadła decyzja o włączeniu go do guber-

ni grodzieńskiej, rozpoczynając nowy okres funkcjonowania miasta jako 

miasta powiatowego. W 1845 r. car Mikołaj I ustanowił herby gubernial-

ne i powiatowe dla Grodna, Kowna, Mińska i Wilna. Rozporządzenie 

z 22 czerwca 1845 r. opublikowane w Zborze Praw Cesarstwa Rosyj-

skiego mówiło, że herby terytorialne przeznaczone są tylko dla miast 

znajdujących się na ich terytorium z wyłączeniem indywidualnych her-

bów miejskich. Na mocy tego rozporządzenia herby powiatowe stawały 

się właściwe dla miast powiatowych. Każdy herb powiatowy składał się 
z tarczy dzielonej w pas, w górnej części znajdowało się godło guber-

nialne a w dolnej miejscowe. Według tego rozporządzenia herb powiatu 

białostockiego przedstawia w górnej części tarczy żubra jako herb guber-

ni grodzieńskiej i w dolnej części orła w koronie. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem Białystok musiał przyjąć herb powiatowy jako własny herb 

miejski. Herb oficjalnie stosowano z pewnymi wyjątkami aż do 1915 r., 

kiedy to Rosjanie opuścili Białystok. Na ich miejscu pojawili się Niem-

cy. W tym czasie najprawdopodobniej powrócono do herbu z Orłem 

i Pogonią. Ich wizerunek pojawił się m. in. na znaczkach pocztowych 

emitowanych w sierpniu 1916 r. przez Pośrednictwo Pocztowe w Bia-

łymstoku. Po odzyskaniu niepodległości miasto nadal korzystało z daw-

nego herbu powiatowego. Jego wizerunek wykorzystywano w sytuacjach 

uroczystych, np. na dyplomie honorowego obywatela miasta. Jednak 

z czasem herb powiatowy porzucono na rzecz formalnie nigdy nie należ-
nego herbu obwodu białostockiego. Herb ten zaczęto stosować na pie-

częciach miejskich, różnych władz i stowarzyszeń, znalazł się na odznace 
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42 pułku piechoty stacjonującego w Białymstoku. Wykorzystany też zo-

stał w ozdobnym tableau pierwszego samorządu miejskiego wybranego 7 

września 1919 r. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta miasta Białegostoku 1838–1944, sygn. 133. 

 

Wincenty Hermanowski – urodził się 3 kwietnia 

1875 r. w Radulach koło Tykocina. W 1877 r. po 

ukończeniu szkoły w Tykocinie rozpoczął naukę 
w gimnazjum łomżyńskim. Przed jego ukończeniem 

został usunięty ze szkoły za organizowanie nielegal-

nych kół młodzieży polskiej i zesłany w 1895 r. do 

położonej na północ od Moskwy Wołogdy. Po zdaniu 

matury rozpoczął studia farmaceutyczne w Moskwie. 

Po ich ukończeniu w 1902 r. wyjechał do Permu, gdzie do 1905 r. pra-

cował w aptece. Następnie wyjechał na Ukrainę, gdzie w Białej Cerkwi 

i Żydowskiej Grobli do 1912 r. prowadził własne apteki. Po ich sprzeda-

ży przyjechał do Białegostoku. Zatrudnił się w aptece Karola Knobels-

dorfa. W lipcu 1913 roku stał się jej właścicielem. W Białymstoku 

w 1912 r., cieszył się dużą popularnością. Poprzedzała go konspiracyjna 

legenda i lata spędzone na wygnaniu. W tym czasie aktywnie uczestni-

czył w spotkaniach grupki inteligencji białostockiej, która planowała or-

ganizowanie polskiej oświaty. W listopadzie 1915 r. za pozwoleniem 

władz okupacyjnych powstało Towarzystwo Pomocy Szkół Polskich. 
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Wincenty Hermanowski wszedł do zarządu tej organizacji. Po odzyska-

niu niepodległości Hermanowski zaangażował się w tworzenie admini-

stracji oświatowej. Konsekwencją aktywności Hermanowskiego było je-

go kandydowanie do rady miejskiej w pierwszych wyborach samorzą-
dowych we wrześniu 1919 r. Wszedł do rady z listy Polskiego Komitetu 

Wyborczego. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej, w sierpniu 1920 r. 

przebywał w Białymstoku. W 1924 r. Adelę i Wincentego Hermanow-

skich spotkał rodzinny dramat. 8 marca 1924 roku zmarł ich piętnastolet-

ni syn Stanisław. Był uczniem 6 klasy gimnazjum im. Króla Zygmunta 

Augusta. Śmierć syna spowodowała chwilowe wycofanie się Hermanow-

skiego z dotychczasowej aktywnej działalności publicznej. Po zrzeczeniu 

się mandatu radnego Hermanowski nadal angażował się w liczne działa-

nia społeczne i kulturalne, które w przeszłości dawały mu najwięcej sa-

tysfakcji. W czerwcu 1925 r. był jednym z założycieli oraz wszedł do za-

rządu Stowarzyszenia Miłośników Sztuki i Estetyki w Białymstoku. 

W styczniu 1928 roku rada miejska w wyniku wymuszonego kompromi-

su na stanowisko prezydenta miasta wybrała pułkownika Michała 

Ostrowskiego. Ale już w październiku w związku z przeciągającym się 
kryzysem w radzie i magistracie Ostrowski złożył dymisję. Do objęcia 

prezydentury zgłoszona została jedyna kandydatura – Wincentego Her-

manowskiego. 

Pierwsze miesiące pracy Hermanowskiego poświadczały trafność 
wyboru. Priorytetami w działalności prezydenta były sprawy związane 

z oświatą i służbą zdrowia. Podjęta została próba rozwiązania sporu ma-

gistratu z elektrownią w sprawie cen prądu. Jednym z największych suk-

cesów, jednocześnie działaniem niezwykle nowatorskim, było założenie 

na krańcach Zwierzyńca Miejskiego Ogrodu Szkolnego i Publicznej 

Szkoły Powszechnej na Powietrzu. Zainteresowaniem Hermanowskiego 

cieszyły się też przedsięwzięcia kulturalne. Najbardziej spektakularną 
była jego decyzja o przyznaniu rocznego stypendium znanemu białostoc-

kiemu malarzowi Czesławowi Sadowskiemu. Okazał się też dobrym or-

ganizatorem, podejmując starania o uporządkowanie wielu inwestycji 

w mieście. Za jego kadencji zaczęto prowadzić w sposób planowy re-

monty ulic, których stan był opłakany. Podjęto prace nad rozbudową 
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szpitala w Zwierzyńcu. Zaczęto też projektowanie gmachu Domu Ludo-

wego im Marszałka Józefa Piłsudskiego czyli przyszłego Teatru Miej-

skiego. Dokonano niezbędnych zakupów dla miejskiej straży ogniowej. 

Chcąc przeciwdziałać rosnącemu bezrobociu zainicjowane zostały roboty 

publiczne. Szczęśliwie dla Hermanowskiego czas jego prezydentury 

zbiegł się z początkiem realizacji budowy tak zwanej dzielnicy reprezen-

tacyjnej. Później główne zasługi przypisywano Sewerynowi Nowakow-

skiemu i wojewodzie Marianowi Zyndram Kościałkowskiemu, którzy je-

dynie dokończyli to przedsięwzięcie. 

Za jego kadencji pojawiła się realna groźba zlikwidowania woje-

wództwa białostockiego. Koncepcja tego projektu powstała już w 1928 r. 

gdy przy Radzie Ministrów powstała Komisja dla Usprawnienia Admini-

stracji, która zaczęła prace nad stworzeniem w Polsce kilku wielkich wo-

jewództw. W tym projekcie większa część białostockiego miała być włą-
czona do województwa wileńskiego. Wiadomość o tym dotarła do Białe-

gostoku. Z inicjatywy Wincentego Hermanowskiego powołano Komitet 

Obywatelski, który rozpoczął energiczną walkę o uratowanie wojewódz-

twa. W 1932 r. powstał nawet „memoriał przeciwko skasowaniu woje-

wództwa białostockiego”. Tymczasem w Białymstoku atmosfera wokół 

samorządu miejskiego i samego Wincentego Hermanowskiego stawała 

się coraz gęstsza. W maju 1932 r. Urząd Wojewódzki badał złożony do 

zatwierdzenia budżet miasta na 1933 rok. 30 lipca 1932 r. na wniosek 

wojewody białostockiego Minister Spraw Wewnętrznych rozwiązał radę 
miasta. Wobec powyższego Wincenty Hermanowski zmuszony został do 

złożenia swego urzędu. Jego obowiązki przejął przybyły do Białegostoku 

jeszcze w sierpniu 1931 r. mianowany przez premiera komisarz rządowy 

Seweryn Nowakowski. Po 1932 r. Wincenty Hermanowski nie angażo-

wał się już więcej w pracę białostockiego samorządu. Nie stronił jednak 

od działalności społecznej i dobroczynnej. Jednak głównym jego zaję-
ciem od tego przełomowego dla niego momentu była praca w aptece. 

W przeciągu tych lat przekształciła się ona w duże przedsięwzięcie. 

W 1927 r. odsprzedał swoje udziały, aby w 1929 roku kupić skład ap-

teczny Zygmunta Maciejewskiego, który znajdował się przy Rynku Ko-

ściuszki 3. Skład ten jako dzierżawca w następnych latach prowadziła 
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Waleria Kwasiulewiczowa. W 1933 r. Hermanowski zawiązał spółkę 
z Marianem Lutostańskim, z którym odtąd prowadził znaną w całym Bia-

łymstoku aptekę „Pod Łabędziem”. Apteka ta uznawana była za najlep-

szą w mieście. W 1942 r. był aresztowany przez Niemców. Uniknął 
śmierci, ale otrzymał nakaz opuszczenia Białegostoku. Zamieszkał 

w Bielsku Podlaskim. W 1944 r. zaangażował się w pracę samorządu. 

30 sierpnia 1944 r. został przewodniczącym Powiatowej Rady Narodo-

wej. Z jej ramienia został też członkiem Wojewódzkiej Rady Narodowej 

w Białymstoku. Jako radny zajmował się oświatą i odbudową szkół. 

Zmarł nagle 19 listopada 1947 r. Pochowany został na cmentarzu far-

nym.  

 
Archiwum Państwowe w Białymstoku, Sąd Okręgowy w Białymstoku. 

Wydział Hipoteczny, sygn. 217, k. 62. 

 

 

Stanisław Homan – urodził się 1872 r. Był aktyw-

nym biznesmenem. W okresie międzywojennym po-

siadał jeden z najlepszych sklepów z bronią (jeden 

z trzech w mieście). W budynku, w którym w latach 

30. prowadził sprzedaż (dom Sióstr Miłosierdzia, Ry-

nek Kościuszki 5), sąsiadował z zakładem pogrzebo-

wym. S. Homan był radnym miejskim i zaangażowa-

nym w sprawy miasta społecznikiem. Zmarł w 1937 r. 

 

 

 

 

 

 

Jan Horodeński – radny Rady Miejskiej Białego-

stoku. 
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Hotel Ritz – zbudowany został w 1912 r. przez Towarzystwo Akcyjne 

„Ritz” z pomocą finansową Petersbursko-Tulskiego Banku Ziemskiego. 

Jego uroczyste otwarcie odbyło się 1 lipca 1912 r. Hotel był jedną z naj-

bardziej reprezentacyjnych budowli przedwojennego Białegostoku. Mie-

ścił się w samym centrum miasta, na rogu ulic Niemieckiej i Instytuckiej 

(obecnie ul. Kilińskiego i Pałacowa), pomiędzy pałacem Branickich, 

a pałacykiem gościnnym. Dysponował 50 pokojami wyposażonymi w 

bieżącą ciepłą i zimną wodę, telefony oraz centralne ogrzewanie. Zloka-

lizowane na pierwszym i drugim piętrze apartamenty posiadały balkony 

oraz własne łazienki. W hotelu miał swą siedzibę Centralny Komitet Na-

rodowy. Bywał też w nim w latach 1919–1921 Józef Piłsudski – Naczel-

nik Państwa. Tutaj miała swe inauguracyjne posiedzenia Rada Miejska. 

 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Materiały Marii Kolendo  

1912–1980, sygn. 24-21 

 

 

I 
 

Izba Skarbowa w Białymstoku – powstała 1 kwietnia 1920 r. Była II 

instancją w sprawach skarbowych. Podlegały jej urzędy podatków i opłat 

skarbowych, urzędy akcyz i monopoli państwowych na terenie woje-
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wództwa białostockiego. Na jej czele stał dyrektor Karol Góra. Naczelni-

kami wydziałów byli: Władysław Referowski, Zygmunt Okołowicz i Le-

opold Wojno. Izba Skarbowa mieściła się wówczas przy Rynku Ko-

ściuszki 3 i przy ulicy Lipowej w prywatnych kamienicach. 

 

Inspektorat Skarbowy – urząd został zorganizowany 1 kwietnia 1920 r. 

Do zakresu jego działalności należało: wymiar, pobór i ściąganie podat-

ków. Jego początki były trudne, gdyż okupanci wywieźli księgi i akta 

skarbowe. Inspektoratowi podporządkowana była Kasa Skarbowa 

i Urząd Akcyz i Monopolów Państwowych. Na czele Inspektoratu stał 

dyrektor Edmund Zajączkowki. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Zygmunta Urba-

nowicza 1919–1939, sygn. 298, k. 234 

 

 

J 
 

 

 

 

 

Jan Jałyński – radny Rady Miejskiej Białegostoku. 
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Feliks Janowicz – radny Rady Miejskiej Białego-

stoku. 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Jaroszewicz – radny Rady Miejskiej Białego-

stoku. 

 

Michał Jaroszewicz – urodził się w 1889 r. w Bagnówce (obecnie 

Białystok). W 1905 r. był więziony za kolportowanie nielegalnych wy-

dawnictw. W 1916 r. był jednym z założycieli Polskiej Organizacji Woj-

skowej w Białymstoku. W latach 1918–1920 służył ochotniczo w pułku 

piechoty w Zambrowie. W 1920 r. został ciężko ranny w walkach pod 

Wołkowyskiem. Po zwolnieniu z wojska prowadził gospodarstwo rolne 

w Rafałówce, działał też w Sejmiku Powiatowym. W okresie międzywo-

jennym działał w komitecie budowy szpitala dla nerwowo i psychicznie 

chorych w Choroszczy. W latach 1930–1935 był posłem z Białostocczy-

zny z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. W paź-
dzierniku 1939 r. W latach 1930–1935 był posłem z Białostocczyzny 

z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. W październiku 

1939 r. został aresztowany przez NKWD i skazany na 12 lat łagrów. 

W 1941 r. po zawarciu układu Sikorski – Majski dotarł do Armii Ander-

sa, gdzie zmarł z wycieńczenia. 
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K 
 

Falk Kempner – w 1902 r. Kempner był członkiem zarządu miejscowej 

szkoły handlowej, w skład której wchodzili m.in. August Moes, Hugo 

Commichau czy Iwan Reszetniew, prezydent miasta i notariusz. W 1913 r. 

został członkiem zarządu Handlowo-Przemysłowego Towarzystwa Wza-

jemnego Kredytu z siedzibą przy ul. Mikołajewskiej. Od 1908 r. należał 

jednocześnie do rady nadzorczej białostockiej Talmud-Tory przy ul. Li-

powej, przy której w tym czasie działała szkoła rzemieślnicza50. W 1913 r. 

odnotowany został jako skarbnik tej instytucji. W 1908 r. zaczął również 
pełnić funkcję zastępcy prezesa Towarzystwa Dobroczynności „Linas 

Chejlim”. 2 stycznia 1919 r., jeszcze w trakcie okupacji niemieckiej, na-

czelnik miasta Roscher wraz z radą żołnierską ogłosili decyzję, iż powo-

łano do zarządu miasta komitet, przekształcony po odzyskaniu niepodle-

głości w lutym 1919 r. w Tymczasowy Komitet Miejski. Wśród należą-
cych do niego fabrykantów i kupców znalazł się również Falk Kempner. 

W wolnej Polsce Kempner kontynuował działalność bankierską. W 1923 r. 

został prezesem zarządu nowego Banku Przemysłowo-Handlowego 

z siedzibą przy ul. Kilińskiego 23 i funkcję tę pełnił nadal w 1932 r. 

Wraz z założeniem w 1922 r. Białostockiego Towarzystwa Wzajemnych 

Ubezpieczeń wszedł w skład jego zarządu. W czasie wojny polsko- 

-bolszewickiej należał do Tymczasowego Komitetu Obywatelskiego. Od 

1926 r. był także przewodniczącym białostockiego Związku Właścicieli 

Nieruchomości. Podczas wyborów do Sejmu i Senatu w 1922 r. pełnił 

funkcję członka pierwszej Obwodowej Komisji Wyborczej. Najwięk-

szym sukcesem w jego karierze było uzyskanie w grudniu 1925 r. man-

datu radnego miejskiego, który sprawował do końca 1927 r. Aktywnie 

popierał ruch esperancki w Białymstoku – w październiku 1921 r. został 

współzałożycielem pierwszego Towarzystwa Esperantystów im. Zamen-

hofa, w 1924 r. należał do zarządu tej organizacji, natomiast w 1927 r. 

wchodził w skład komitetu organizacyjnego pierwszego Pokongresowe-

go Zjazdu Esperantystów w Białymstoku. W latach 30. XX w. był preze-

sem miejscowego oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń „Orzeł”, którego 
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siedziba mieściła się w jego domu przy ul. Kilińskiego 16. Zmarł tuż 
przed wybuchem wojny lub w ciągu pierwszych miesięcy okupacji. 

 

Kino „Apollo” – działało przy ulicy Sienkiewicza 22 i prowadzone było 

przez Mosze Wajnsztadta i jego syna Benjamina. Kino mieściło się w sa-

li wybudowanej w 1920 r. Widownia była bardzo duża i przestronna jak 

na owe czasy i pomieścić mogła 800 kinomanów usadowionych w wy-

godnych fotelach. Z racji wyposażenia kino cieszyło się w mieście opinią 
jednego najlepszych. Kino poszczycić się też mogło doskonałym repertu-

arem. W czerwcu 1920 r. do Białegostoku przybyli przedstawiciele Ame-

rykańskiego Towarzystwa Kinematograficznego. Wykonali oni bezpłatne 

zdjęcia kinematograficzne mieszkańcom Białegostoku mających krew-

nych w Ameryce. Efekt ich pracy prezentowany był później w kinie 

„Apollo”. Wykonano także zdjęcia kinematograficzne samego Białego-

stoku. Premiera tych zdjęć odbyła się 10 czerwca 1920 r. w kinie „Apol-

lo”. Na film o Białymstoku złożyło się 15 obrazów m.in. Pałac Branic-

kich, Rynek Kościuszki, Ulica Lipowa, Ulica Sienkiewicza, Synagoga, 

Rybny Rynek. Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym uznaniem i zain-

teresowaniem białostoczan. W 1929 r. wystąpiła w kinie Hanka Ordo-

nówna. Wyemitowano też głośne filmy: „Anna Kareninna”, czy „Tita-

nic”. 

 

Bolesław Klepacki – jeden z założycieli i członek Polskiej Organizacji 

Wojskowej w Białymstoku. W okresie międzywojennym nauczyciel 

szkoły powszechnej w Białymstoku. 

 

Jadwiga Klimkiewicz – urodziła się w 1876 r. Była 

córką Franciszka Glińskiego, organizatora i dyrektora 

pierwszej Miejskiej biblioteki Publicznej w Białym-

stoku. Wcześnie owdowiała (jej mąż Aleksander 

Klimkiewicz zmarł w 1910 r.) Zasiadała w zarządzie 

powstałego w 1901 r. Towarzystwa Pomocy Biednym 

– Pań Opiekunek, które prowadziło „Tanią kuchnię 
dla biednych chrześcijan” i ochronkę dziecięcą Żło-
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bek. W 1910 r. otworzyła księgarnię przy ulicy Bazarnej (obecnie Rynek 

Kościuszki). Wkrótce też rozpoczęła wydawanie pocztówek z widokami 

Białegostoku. W 1913 r. została wybrana do Komisji Rewizyjnej Towa-

rzystwa Pomocy Biednych Pań Opiekunek. Współzakładała Stowarzy-

szenie Handlowo-Przemysłowe w Białymstoku. We wrześniu 1919 r. 

wystartowała z listy polskiej w wyborach do Rady Miejskiej. Weszła do 

pięcioosobowego prezydium Rady Miejskiej. Pełniła funkcję sekretarza, 

pracowała w komisji kulturalno-oświatowej, walczyła z epidemią tyfusu. 

Radną Białegostoku była do 1927 r. Przez cały okres międzywojenny by-

ła zaangażowana w wiele inicjatyw społecznych. W czasie okupacji nie-

mieckiej została aresztowana przez gestapo. Przeszła przez obozy 

w Auschwitz i na Majdanku. Zmarła w 1952 r. Została pochowana na 

cmentarzu farnym. 

 

 

 

 

Jan Knaup – 8 czerwca 1924 r. uroczyście otwarto 

Towarzystwo Esperantystów im. Ludwika Zamenho-

fa. Założycielami Towarzystwa byli: Jakub Szapiro, 

Antoni Lubkiewicz, Pesach Kapłan, Samuel Cytron 

i Jan Knaup. 

 

Ludwik Kolankowski – urodził się 21 czerwca 1882 r. Pniowie. W la-

tach 1902–1906 studiował historię na lwowskim Uniwersytecie Fran-

ciszkańskim, potem (do 1907 r.) kontynuował studia w Berlinie. W 1906 

r. na Uniwersytecie Franciszkańskim uzyskał stopień doktora praw. Ha-

bilitację uzyskał w 1913 na Uniwersytecie Jagiellońskim Pracował w bi-

bliotece Uniwersytetu Franciszkańskiego i Bibliotece Jagiellońskiej, po-

czątkowo jako wolontariusz, potem jako bibliotekarz. Od 1918 r. praco-

wał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, m.in. jako naczelnik wydzia-

łu wschodniego, szef sekcji litewsko-białoruskiej, pełnomocnik ds. reor-

ganizacji polskich placówek w Moskwie i Wiedniu. 5 lutego 1919 r. 

podpisał z Niemcami Umowę Białostocką. W 1919 r. był Pełnomocni-
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kiem Naczelnika Państwa ds. Uniwersytetu w Wilnie. Tytuł profesora 

nadzwyczajnego otrzymał w 1931 r. jako profesor tytularny. W latach 

1936–1939 był kierownikiem Katedry Historii Polski. W grudniu 1936 

otrzymał tytuł profesora zwyczajnego historii Polski na Wydziale Huma-

nistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1938–

1939 zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, wybrany z woje-

wództwa lwowskiego. 10 września 1939 r. przyjechał do Warszawy, 25 

września uczestniczył w akcji ratowania zbiorów płonącej Biblioteki Or-

dynacji Zamojskiej, W czasie okupacji niemieckiej rzeczoznawca ds. sto-

sunków narodowych Delegatury Rządu RP na Kraj i Komendy Głównej 

AK. Był zaangażowany w działalność tajnego Uniwersytetu Ziem Za-

chodnich. W Bibliotece Ordynacji Zamojskiej prowadził tajną placówkę 
naukową. Po powstaniu warszawskim mieszkał w okolicach Łowicza  

i w Łodzi. Od 1 marca 1945 r. był jednym ze współorganizatorów Uni-

wersytetu Łódzkiego, od 16 lipca do 1 września 1946 r. pełnił tam funk-

cję prorektora. Stanowisko rektora pełnił do 31 sierpnia 1948. Zmarł 

19 marca 1956 r. w Toruniu. 

 

Władysław Kolendo – urodził się w 1877 r. w Kała-

sie w Rosji. Był synem zesłańca z 1863 r. Wychowa-

ny w tradycji walk o niepodległość Polski, już 
w szkole średniej, a następnie podczas studiów uni-

wersyteckich w Kijowie brał czynny udział w pracy 

politycznej i ruchu niepodległościowym. Aresztowa-

ny i więziony został przymusowo osiedlony na Kau-

kazie. Do Białegostoku przybył z Wilna w czasie 

okupacji niemieckiej. Brał czynny udział w organizacji szkolnictwa pol-

skiego i pracach instytucji społecznych. Po zakończeniu działań wojen-

nych powrócił do Białegostoku, gdzie włączył się w nurt pracy społecz-

nej. Został również wybrany do Rady Miejskiej. Przez cały czas swojej 

kadencji, pełniąc funkcje radnego dążył do polepszenia warunków orga-

nizacyjnych szkolnictwa powszechnego oraz zainicjował powstanie 

pierwszego w Białymstoku Uniwersytetu Powszechnego. W 1920 r. po-

mimo złego stanu zdrowia wstąpił jako ochotnik do wojska polskiego. 
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Pracował jako prelegent na licznych kursach, zjazdach i zebraniach 

w Białymstoku i województwie. Brał czynny udział w organizacji prasy 

polskiej w Białymstoku i należał do pierwszych współpracowników i za-

łożycieli „Dziennika Białostockiego”. Profesor Gimnazjum Męskiego 

im. Króla Zygmunta Augusta i szkoły handlowej w Białymstoku, a także 

wizytatorem szkół średnich okręgów szkolnych w Lublinie i Wilnie. Do 

roku 1936 pełnił funkcję dyrektora Państwowego Gimnazjum w Pińsku. 

Zmarł 27 listopada 1936 r. 

 

Koło Polek – Organizacja powstała jesienią 1918 r. w Białymstoku. Za-

łożyły ją m. in. Maria Kościanka, Zofia Ostromęcka, Antonina Żołąt-
kowska i Janina Dederko. Koło miało swą siedzibę w domu Dederków 

przy ulicy Warszawskiej 9. Koło wspierało polskich żołnierzy i ich ro-

dziny, dostarczano paczki z żywnością, odzieżą, uruchomiło szwalnię, 
hotel, gospodę i herbaciarnię dla żołnierzy. Działaczki prowadziły biblio-

tekę, organizowały zbiórki, woziły paczki na front. Odwiedzały szpitale 

Czerwonego Krzyża, rozdając rannym żywność i papierosy. 22 lutego 

1919 r. Koło Polek bardzo uroczyście powitało żołnierzy polskich. 

 

Konstanty Kosiński – urodził się w 1887 r. we wsi 

Bogusze-Litewka. Absolwent białostockiej Szkoły 

Realnej, współorganizator tajnego nauczania w okre-

sie zaboru rosyjskiego (udzielał wówczas korepetycji 

z matematyki). W 1915 r. zaangażował się w organi-

zację szkolnictwa polskiego na terenie Białegostoku. 

Angażował się w działalność kulturalna miasta, wraz 

z kilkunastoosobową grupą zapaleńców stworzył To-

warzystwo Dramatyczne Pochodnia - teatr pełniący ważną rolę patrio-

tyczną. Od 1912 r. wydawał „Gazetę Białostocką”. Ostatni numer ukazał 

się 15 sierpnia 1915 roku. Po odzyskaniu niepodległości aktywnie współ-

tworzył szkolnictwo podstawowe, po 1924 r. wznowił pracę dziennikar-

ską jako współpracownik, a następnie redaktor naczelny „Dziennika Bia-

łostockiego”. W latach 1924/1925 współtworzył Nowiny Białostockie 

i Białostocki Kurier Polski. Członek Rady Miejskiej w Białymstoku w la-
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tach 1919–1927. Był także nauczycielem matematyki w Państwowym 

Gimnazjum Męskim im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku w la-

tach 1919–1935. W 1926 z jego inicjatywy powstał Oddział Polskiego 

Towarzystwa Krajoznawczego, którego był pierwszym prezesem. Obok 

rozlicznych działaniach o charakterze społecznym był nauczycielem. 

W latach 1935–1939 był dyrektorem Państwowego Gimnazjum im. 

Adama Mickiewicza w Prużanach. Był założycielem Oddziału Polskiego 

Towarzystwa Krajoznawczego w Białymstoku. W czasie okupacji nie-

mieckiej w latach 1941–1944 organizował tajne komplety na poziomie 

szkolnictwa średniego w Białymstoku. Został odznaczony Złotym Krzy-

żem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą 
Odznaką PTTK. Zmarł 11 stycznia 1961 r. 

 

Księgarnia przy ulicy Kilińskiego 10 – Księgarnia powstała w 1918 r. 

w celu ułatwienia młodzieży szkolnej i nauczycielom dostępu do pod-

ręczników i materiałów piśmienniczych. Wśród pierwszych założycieli 

byli Mieczysław Jurecki, Feliks Ślączka, Stanisław Kruszewski, ksiądz 

Antoni Zalewski i Konstanty Kosiński. Początkowo księgarnia działa 

w domu Kempnerów przy ulicy Kilińskiego 16. Po lutym 1919 r. z ini-

cjatywy księdza Antoniego Zalewskiego powołam spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która miała prowadzić firmę Księgarnię Nauczyciel-

ska przy ul. Kilińskiego 10. Pierwszy zarząd składał się z Michała Mo-

toszko – przewodniczącego, Maksymilina Ludkowicza – kierownika ad-

ministracyjnego, M. Luderfowina – skarbnika oraz członków Władysła-

wa Lipińskiego i Andrzeja Bielawskiego. Szefem sklepu został Henryk 

Górzyński. Znaczenie księgarni w okresie międzywojennym było duże. 

Nawet kryzys ekonomiczny z początku lat trzydziestych XX wieku oraz 

późniejsze trudne lata w białostockim księgarstwie nie spowodowały 

upadku tej placówki. Księgarnia co prawda pod nowym szyldem funk-

cjonowała w tym miejscu do 2015 r. 
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Sylwester Kucharski – radny Rady Miejskiej Białe-

gostoku. 

 

 

 

 

 

 

Ignacy Kuligowski – radny Rady Miejskiej Białego-

stoku. 

 

 

L 
 

 

 

 

 

Wilhelm Lamprecht – radny Rady Miejskiej Białe-

gostoku. 

 

 

 

 

 

 

 

Józef Laskowski – radny Rady Miejskiej Białegosto-

ku. 
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Antoni Lubkiewicz – urodził się w 1896 r. w powie-

cie lidzkim na Wileńszczyźnie. Uczęszczał do gim-

nazjum w Wilnie, gdzie zaangażował się w pra-

ce tajnych organizacji uczniowskich, skupiających 

młodzież polską. Wtedy też rozpoczął pierwsze prace 

dziennikarskie, redagując tajne pisemko młodzieży 

szkolnej „Jutrzenka”. Po ukończeniu gimnazjum 

wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu w Piotro-

grodzie. W czasie I wojny światowej, a później rewolucji bolszewickiej 

przebywał w Rosji, obracają się w kręgach emigracji polskiej nastawio-

nej niepodległościowo. W 1918 r. opuścił Piotrogród i wrócił do kraju. 

Pracował jako dziennikarz i współpracownik tygodnika „Przemysł i han-

del”. W czasie wojny polsko-bolszewickiej pracował w wywiadzie pol-

skim. Jako ochotnikowi udało mu się przedrzeć przez front i dotrzeć do 

Białegostoku, gdzie później zamieszkał. 27 sierpnia 1920 r. wznowił wy-

dawanie „Dziennika Białostockiego”. Po zlikwidowaniu Straży Kresowej 

Antoni Lubkiewicz stał się właścicielem, wydawcą i redaktorem „Dzien-

nika Białostockiego”. Nie było też w Białymstoku takiej placówki spo-

łecznej czy kulturalnej, której Antoni Lubkiewicz nie był członkiem albo 

założycielem. Działał w Towarzystwie Esperantystów, Towarzystwie Te-

atru Polskiego i wielu innych. Odczuwając brak publikacji, omawiają-
cych dzieje Białegostoku, opracował i wydał drukiem zeszyt pamiątkowy 

„Białystok Ilustrowany”. Zeszyt ten ukazał się 21 sierpnia 1921 r. z oka-

zji wizyty Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego i powracającego 

z frontu 42. Pułku Piechot. Antoni Lubkiewicz był również inicjatorem 

obchodów ku czci pomordowanych obywateli polskich przez bolszewi-

ków, które odbyły się 21 kwietnia 1921 r. Na jego zlecenie został też na-

kręcony przez wytwórnię Sfinks film dokumentalny pt. Obchody ku czci 

pomordowanych przez bolszewików, którego premiera odbyła się 14 lipca 

1921 r. w teatrze „Palace”. Zmarł w 1928 r. 
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Bolesław Łabanowski – radny Rady Miejskiej Bia-

łegostoku. 

 

 

 

Witold Łuszczewski – urodził się w 1879 r. w Bia-

łymstoku. Z wykształcenia był mierniczym przysię-
głym i do 1915 r. prowadził firmę geodezyjną. 
W 1913 r. był członkiem Zarządu Towarzystwa Wza-

jemnego Ubezpieczenia od Ognia. W wyborach sa-

morządowych 7 września 1919 r. został radnym, 

a następnie wiceprezydentem, zastępcą prezydenta 

Bolesława Szymańskiego do 1927 r. Po ustąpienia z funkcji ponownie 

zajął się pracą geodezyjną. Zmarł 24 września 1940 r. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza 

Stefana Bednarskiego 1921–1931, sygn. 13, k.258 

 

 

Jadwiga Łuszczewska – żona Władysława Łuszczewskiego. Była prze-

wodniczącą Żeńskiego Towarzystwa Dobroczynności. W 1918 r. wstąpi-

ła do Koła Polek, opiekowała się sierotami. Brała czynny udział w dzia-

łalności Narodowej Organizacji Kobiet. Zmarła nagle 25 marca 1924 r. 

w Warszawie. Spoczęła na cmentarzu farnym w Białymstoku. 
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Ksiądz Stanisław Marcinkowski – urodził się w 1888 r. Po ukończeniu 

szkoły średniej wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie. Studio-

wał w Petersburgu. W 1916 r. przybył do parafii farnej w Białymstoku. 

W listopadzie 1918 r. brał udział w próbie wyzwolenia Białegostoku. 

Ksiądz Marcinkowski wspierał szkolnictwo białostockie. W 1920 r. wraz 

z grupą harcerzy zgłosił się na ochotnika do wojska. Wraz z nimi wyru-

szył walczyć z bolszewikami. Dosłużył się stopnia kapitana. W 1921 r. 

zorganizował hufiec harcerski w województwie białostockim. Objął 
funkcję komendanta Inspektoratu Męskiego Drużyn Białostockich. W la-

tach 1921–1927 był nauczycielem w gimnazjum im. Króla Zygmunta. 

Pod konie lat dwudziestych wyjechał do Wilna. Po II wojnie światowej 

zamieszkał w Łodzi. Zmarł w 1964 r. i został pochowany na cmentarzu 

Farnym. 

 

Józef Marjański – urodził się 10 stycznia 1892 r. w Radomiu. Studiował 

na Politechnice we Lwowie i działał w organizacji niepodległościowej. 

W 1914 r. przybył do Krakowa, gdzie wstąpił do legionów Józefa Piłsud-

skiego. Po kryzysie przysięgowym uciekł z transportu i przybył do Ra-

domia. Tam aktywnie działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. 2 listo-

pada 1918 r. Marjański został wojskowym komendantem Radomia. Brał 

udział w walkach w Radomskiem i Kieleckiem, zdobywał zbrojnie m. in. 

Kozienice i Wierzbnik. Walczył w wojnie polsko-sowieckiej. 22 sierpnia 

1920 r. Marjański dowodził 1 batalionem 1 Pułku Legionów, który zdo-

był Białystok. Zginął wczesnym popołudniem, osłaniając wycofujący się 
sztab dywizji, w okolicy ówczesnego Zarządu Miasta przy ulicy War-

szawskiej. Został pochowany na białostockim cmentarzu wojskowym. 

W 1923 r. jego prochy ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Ra-

domiu. Po śmierci został odznaczony orderem Virtuti Militari i Krzyżem 

Niepodległości z Mieczami. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna – 23 maja 1919 r. przy ulicy Kilińskiego 

2 otwarto Miejską Bibliotekę Publiczną. Pierwszym kierownikiem został 
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jej organizator Franciszek Gliński. Do powstającej Biblioteki Miejskiej 

przybył z Warszawy transport dwóch tysięcy książek. 

 

Milicja bolszewicka – po zajęciu Białegostoku w lipcu 1920 r. Mieczy-

sław Łoganowski komendant miasta sformował z robotników komuni-

stów oddziały milicji, które miały zapewnić porządek w mieście. Po 

pewnym czasie Julian Marchlewski stwierdził, iż działania milicji są nie-

efektywne. 19 sierpnia 1920 r. Feliks Dzierżyński podjął decyzję o jej 

przeformowaniu i zorganizowaniu jednostek milicyjnych w oddziały na 

wzór wojskowy. Operacyjnie miały one podlegać lokalnym komitetom 

rewolucyjnym. Z milicji wydzielony został pion śledczo-kryminalny, 

który włączony został do Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego. 

 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjedno-

czonej Partii Robotniczej w Białymstoku. Tymczasowy Komitet Rewolucyjny 

Polski. Zbiór zdjęć, sygn. 152 

 

 

Milicja miejska – milicję miejską zorganizowali w grudniu 1918 r. 

kapitan Józef Tarasewicz i Stanisław Markiewicz. 10 lutego 1919 r. 

w porozumieniu z władzami niemieckimi Komisarz Rządu Polskiego 

rozkazem z 25 lutego 1919 r. polecił Władysławowi Songajlle przejąć 
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dowodzenie w Białymstoku milicją miejską i stworzenie struktury zdol-

nej do utrzymania porządku w mieście. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Komenda Powiatowa Policji Pań-
stwowej w Białymstoku 1919–1933, sygn. 1, k. 1 

 

 

Pułkownik Leon Mitkiewicz-Żółtek – urodził się 20 lutego 1896 r. 

w Zambrowie. W okresie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej 

w kawalerii. W 1916 r. zaangażował się działalność Polskiej Organizacji 

Wojskowej, za co był więziony przez Niemców. W okresie I wojny świa-

towej służył w I Korpusie Polskim generała Józefa Dowbora-Muśnic-

kiego w Rosji. Brał czynny udział w walkach o niepodległość i w wojnie 

polsko bolszewickiej. W 1923 r. był szefem sztabu IV Brygady Jazdy 

w Suwałkach. Następnie pełnił służbę w Biurze Ścisłej Rady Wojennej 

w Warszawie na stanowisku referenta. Od 3 listopada 1924 r. do 15 paź-
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dziernika 1925 r. był słuchaczem IV Kursu Doszkolenia Wyższej Szkoły 

Wojennej w Warszawie. 12 kwietnia 1927 r. został awansowany do stop-

nia majora. Po ukończeniu kursu i uzyskaniu dyplomu naukowego ofice-

ra Sztabu Generalnego został przeniesiony do Centralnej Szkoły Kawale-

rii w Grudziądzu. 20 września 1930 r. otrzymał przeniesienie do Wyższej 

Szkoły Wojennej w Warszawie. Z dniem 1 kwietnia 1932 r. został wy-

znaczony na stanowisko dowódcy 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 

w Starogardzie Gdańskim. 26 stycznia 1935 r. Prezydent RP nadał mu 

stopień pułkownika. W latach 1932–1936 był dowódcą 2 Pułku Szwole-

żerów Rokitniańskich. W 1936 r. wyznaczony został na stanowisko I ofi-

cera sztabu Inspektora Armii gen. dyw. Leona Berbeckiego. Wiosną 1938 r. 

po przywróceniu stosunków dyplomatycznych z Litwą został attaché 

wojskowym w Kownie. W połowie października 1939 wraz z całym per-

sonelem ambasady opuścił Litwę na znak protestu wobec układu litew-

sko-sowieckiego, w wyniku którego Sowieci przekazali Litwie część te-

rytorium polskiego wraz z Wilnem. Po przybyciu do Francji został sze-

fem Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. Następnie awansował na 

stanowisko zastępcy szefa Sztabu Naczelnego Wodza. 10 czerwca 1942 r. 

Naczelny Wódz, generał Władysław Sikorski wyznaczył go na stanowi-

sko zastępcy dowódcy 1 Dywizji Pancernej. Obowiązki zastępcy genera-

ła brygady Stanisława Maczka objął 26 czerwca 1942 r. 22 stycznia Na-

czelny Wódz wyznaczył go polskim przedstawicielem w Połączonym 

Sztabie Sojuszniczym przy Połączonym Komitecie Szefów Sztabów 

w Waszyngtonie w randze zastępcy szefa Sztabu Naczelnego Wodza. Po 

zakończeniu wojny pozostał w Stanach Zjednoczonych, gdzie utrzymy-

wał się z prowadzenia wiejskiego pensjonatu. Działał w Stowarzyszeniu 

Polskich Kombatantów i współpracował z Radiem Wolna Europa. Zmarł 

12 grudnia 1972 r. w Andes k. Nowego Jorku w USA. Prowadził dzien-

nik, który miał postać rękopiśmiennych brulionów. Wydane zostały one 

w trzech tomach pt. W Wojsku Polskim. W tomie pierwszym obejmują-
cych latach 1917–1921 opracowanym przez Waldemara Rezmera i wy-

danym w Toruniu w 2015 r. pułkownik Leon Mitkiewicz w barwny spo-

sób opisał wydarzenia w Białymstoku w listopadzie 1918 r. 
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Henryk Mościcki – urodził się 18 października 1881 r. 

w Ciechanowcu. Uczęszczał do gimnazjum w Bia-

łymstoku, które ukończył w 1902 r. Studia historycz-

ne ukończył we Lwowie, gdzie był uczniem profeso-

ra Szymona Askenazego. Pracował na Uniwersyte-

tach Warszawskim i Jagiellońskim. Napisał Dzieje 

porozbiorowe Litwy i Rusi, Wilno 1910–1913, Gene-

rał Jasiński i powstanie kościuszkowskie, Warszawa 

1917. Był współautorem wielu wydawnictw ency-

klopedycznych, autorem licznych artykułów popularyzujących wiedzę 
historyczną. 11 grudnia 1929 roku Rada Miejska Białegostoku z okazji 

10-leciaistnienia samorządu polskiego w Białymstoku podjęła uchwałę 
o opracowaniu i wydaniu monografii miasta. Zadanie to zostało powie-

rzone profesorowi Henrykowi Mościckiemu. W skład komitetu redak-

cyjnego, powołanego w celu wspierania autora w zbieraniu materiałów 

weszli: przewodniczący Witold Antoniewicz, wiceprzewodniczący Mi-

chał Motoszko, sekretarz Michał Goławski, a także: Beniamin Flomen-

baum, Konstanty Kosiński, Władysław Olszyński, Jakub Szapiro, Broni-

sław Zawadzki i pastor Teodor Zyrkwitz. Prace nad monografią trwały 

ponad trzy lata. W księgarniach białostockich pojawiła się ona w paź-
dzierniku 1933 r. Było to pierwsze naukowe opracowanie dziejów Białe-

gostoku. W 1936 r. Henryk Mościcki został profesorem tytularnym Uni-

wersytetu Warszawskiego, a w 1945 roku profesorem nadzwyczajnym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był redaktorem Polskiego Słownika Bio-

graficznego, a także prezesem krakowskiego oddziału Polskiego Towa-

rzystwa Historycznego, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz 

redaktorem naukowym „Kwartalnika Historycznego”. W czasie okupacji 

niemieckiej prowadził tajne nauczanie. Został aresztowany w kwietniu 

1944 r. Uwięziono go na Pawiaku. Przebywał w obozach w Burgweide 

i Miliczu. Powrócił do Krakowa, gdzie zmarł w 1952 r. 
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Michał Motoszko – urodził się 29 września 1893 r. 

w Białymstoku. Uczęszczał do czteroklasowej 

Miejskiej Publicznej Szkoły Powszechnej imienia 

Aleksandra Puszkina, która była położona przy uli-

cy Polnej (obecnie ul. L. Waryńskiego). W 1915 r. 

był współzałożycielem Towarzystwa Pomocy 

Szkołom Polskim i został kierownikiem polskiej 

szkoły powszechnej w Białymstoku. W 1916 r. był 

aktywnym działaczem Polskiej Organizacji Woj-

skowej, za co był aresztowany przez Niemców. 

W 1919 r. założył Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszech-

nych. Był radnym Rady Miejskiej wybranej przez białostoczan we wrze-

śniu 1919 r. Zakładał też Związek „Księgarnia Polska. W 1920 r. jako 

ochotnik walczył z bolszewikami. W okresie międzywojennym był m.in. 

ławnikiem Magistratu. W latach okupacji niemieckiej 1941–1944 wraz 

z Marią Kolendo prowadził tajnej nauczanie. Zmarł w 1952 r. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Materiały Michała Motoszki, 

sygn. 3, k. 2 
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Ignacy Mrozowski – grudniu 1918 r. przyjechał z Warszawy do Białe-

gostoku jako komisarz rządu polskiego. Próbował stopniowo przejmo-

wać władzę z rąk niemieckich. Utworzył on tu swoje biuro.  

 

 

N 
 

Ksiądz Stanisław Nawrocki – urodził się 18 stycz-

nia 1879 r. w folwarku Bystryszki w powiecie wileń-
skim. Został ochrzczony 23 stycznia 1879 r. w ko-

ściele parafialnym w Giedrojciach. Jego rodzina 

przeniosła się do guberni kieleckiej. Tam od 1889 r. 

uczęszczał do gimnazjum w Radomsku, a następnie 

w Piotrkowie. W 1898 r. rozpoczął studia filozoficz-

no-teologiczne w seminarium duchownym we Wło-

cławku. Ukończył je w 1903 r. i 29 czerwca tego roku w katedrze wło-

cławskiej otrzymał święcenia kapłańskie. W 1905 r. podjął obowiązku 

wikariusza w parafii pw. Św. Lamberta w Radomsku. We wrześniu 1919 r. 

otrzymał nominację na wikariusza w kościele akademickich pw. Św. Ja-

na w Wilnie. Jednocześnie podjął obowiązki notariusza. 20 czerwca 1911 

r. ksiądz Nawrocki został mianowany proboszczem parafii pw. Św. Apo-

stołów Piotra i Pawła w Zabłudowie. Parafia zabłudowska liczyła wów-

czas 6020 wiernych. Ksiądz Nawrocki przystąpił prac remontowych za-

błudowskiej świątyni. W 1914 r. Rosjanie wywieźli dużo dzwony, które 

powróciły do Zabłudowa dopiero po kilku latach. Na przełomie 1914 

i 1915 ks. Nawrocki agitował przeciwko wstępowaniu młodzieży do ar-

mii rosyjskiej. Zachęcał swych parafian, aby nie opuszczali swych do-

mów w obawie przed nadciągającymi wojskami niemieckim i nie wyjeż-
dżali w głąb Rosji. Po wkroczeniu wojsk niemieckich ksiądz Nawrocki 

uczestniczył w tworzeniu polskich szkół i bibliotek. Utworzył też w Za-

błudowie Komisję Szkolną, która czuwała nad sprawami finansowymi 

powstałych szkół. 11 listopada 1918 r. wspierał młodzież przy rozbraja-

niu żołnierzy niemieckich. W kwietniu 1919 r. ksiądz Nawrocki wraz 

z Adamem Chileckim – wójtem Zabłudowa i Michałem Szyłkiewiczem – 
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mieszkańcem Zabłudowa zamieścili w „Gazecie Świątecznej” apel do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej „O pomoc dla stron białostockich”. 

W wyborach do Sejmu w 1919 r. ks. Nawrocki wystartował z okręgu 

wyborczego nr 5 czyli z Białegostoku i okolic z list Narodowego Zjedno-

czenia Ludowego „Polskie Centrum”. W latach 1920–1927 był posłem 

na Sejm II Rzeczypospolitej. W kwietniu 1927 r. ks. Nawrocki został 

przeniesiony z Zabłudowa do Wilna, gdzie objął parafię Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. Budował kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa 

w Wilnie. 26 marca 1941 r. decyzją władz litewskich kościół został zna-

cjonalizowany. W 1944 r. kościół został uszkodzony. Po zakończeniu II 

wojny światowej ksiądz Nawrocki został zmuszony do opuszczenia Wil-

na. Zamieszkał w Częstochowie. W czerwcu 1946 r. został kapelanem 

sióstr zakonnych we wsi Radonie w parafii Lubraniec. W latach 1950–

1958 był rezydentem seminarium duchownego we Włocławku. W 1957 r. 

ks. Nawrocki przesłał do Zabłudowa dotyczące dziejów parafii zabłu-

dowskiej. Zmarł 1 stycznia 1958 r. i został pochowany na cmentarzu ko-

munalnym w kwaterze kapłańskiej. 

 

 
 

Podpis z: Ojcowie niepodległości. Zabłudów 1918–2018. Redakcja 

ks. Adam Szot, Białystok 2018 

 

 

O 
 

Obchody święta niepodległości – Propozycja świętowania 11 listopada 

pojawiła się już w 1919 r., ale projekt ustawy został odrzucony. W 1921 r. 

ustanowiono Order Polonia Restituta – prestiżowe odznaczenie nadawa-

ne 2 razy w roku – 3 maja i 11 listopada. Świętem orderu od razu obrano 

tę ostatnią datę jako rocznicę odrodzenia Polski. W 1926 r. Józef Piłsud-

ski nakazał ministrom, aby w swych resortach uczynili 11 listopada  

dniem wolnym od pracy. 
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Archiwum Państwowe w Białymstoku, Materiały Michała Motoszki, sygn. 15, k. 1 

 

 

Uroczyście obchodzono Dziesięciolecie Odzyskania Niepodległości. 

11 listopada urządzano rewie wojskowe na Polu Mokotowskim. Ustano-

wiono także Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. Nadal 

nie uregulowano ustawowo święta niepodległości. Dopiero ustawa z dnia 

23 kwietnia 1937 r. wprowadziła 11 listopada jako święto państwowe. 

W 1928 r. w województwie białostockim pełną parą ruszyły przygo-

towania do obchodów Dziesięciolecia Niepodległości Rzeczypospolitej. 

W wielu miejscowościach województwa białostockiego dochodziło jed-

nak do ostrych sporów jak ma to przebiegać. W Białymstoku białostoccy 

radni postanowili wybudować trwały pomnik Józefowi Piłsudskiemu 

w postaci domu ludowego jego imienia. Sala teatralna miała pomieścić 
około tysiąca osób. Władze miejskie planowały przekazać na ten cel plac 
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przy ulicy Pałacowej i Branickiego oraz 45 tysięcy złotych. Zamiar ten 

udało się zrealizować dziesięć lat później. 

11 listopada 1928 r. odbyło się w białostockim kościele farnym na-

bożeństwo żałobne za poległych w walkach o niepodległość, na którym 

obecny był wojewoda i przedstawiciele różnych organizacji. Po nabożeń-
stwie złożono wieniec na płycie Nieznanego Żołnierza. 

W 1938 r. wojewoda Henryk Ostaszewski zaapelował o uroczyste 

świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości. Odbyły się uroczyste 

akademie i nabożeństwa w kościołach, cerkwiach i bożnicach, w których 

udział wzięły również władze państwowe i samorządowe. Był to również 
dzień wolny od pracy. W kilka dni później Rada Miejska podjęła uchwa-

łę nadającą Domowi Ludowemu nazwę Teatr Miejski im. Marszałka Jó-

zefa Piłsudskiego. 

 

Obywatelski Komitet Obrony Narodowej – powstał w Białymstoku 

13 czerwca 1920 r. Jego prezydium stanowili znani i szanowani liderzy 

białostoccy: Władysław Kolendo (członek władz miejskich, oświato-

wiec), Bolesław Szymański (prezydent miasta), Kazimierz Riegiert (dy-

rektor elektrowni), Karol Tołłoczko (działacz samorządowo-gospodarczy). 

Funkcję sekretarki powierzono Zofii Ostromęckiej. Wybrana została 

dziewięcioosobowa Rada Komitetu, a B. Szymański został mianowany 

przez gen. Józefa Hallera na stanowisko pełnomocnika do spraw tworze-

nia Armii Ochotniczej w mieście i powiecie. Wkrótce także podjął dzia-

łania powiatowy Komitet Obywatelski wyłoniony przez sejmik. OKON 

w Białymstoku inspirował werbunek ochotników do wojska, roztaczał 

opiekę nad rannymi i chorymi żołnierzami, zabiegał o zaopatrzenie po-

wstających oddziałów, niósł pomoc rodzinom żołnierzy, wzmacniał pro-

pagandą patriotyczną i służył niezbędnymi informacjami. Można go po-

strzegać jako ciało nadzwyczajne mobilizujące mieszkańców do rozbu-

dowy armii, zaspokajania potrzeb żołnierz, a w razie konieczności i ko-

ordynujące przygotowania miasta do obrony. Niezwłocznie przystąpiono 

do zbierania finansów, ustanowiono nadzwyczajny podatek miejski, za-

mierzano przygotować sprzedaż odpłatnych nalepek na okna. 
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W skład Komitetu weszli przedstawiciele m.in. związków zawodo-

wych, Towarzystwa „Sokół”, Koła Polek (gospody, herbaciarnie), Czer-

wonego Krzyża (opieka sanitarna), prawdopodobnie i Straży Kresowej. 

Z Komitetem współpracowała gmina żydowska, co pośrednio potwier-

dzało podziały w tym środowisku, gdyż to właśnie wśród mniejszości na-

rodowych nadal znajdowali się mieszkańcy czekający na „wyzwolenie” 

przez Armię Czerwoną. Zdecydowanie zmieniła natomiast swe stanowi-

sko większość socjalistów polskich (PPS). O podjęciu prac przez biało-

stocki OKON zawiadomiono władze wojskowe, administracyjne i komu-

nalne. 

 

Okręgowy Urząd Ziemski – 10 lipca 1919 r. Sejm Ustawodawczy przy-

jął ustawę o powołaniu Okręgowych Urzędów Ziemskich na obszarze 

Odrodzonej Rzeczypospolitej. Na czele urzędów stanął Główny Urząd 

Ziemski. W marcu 1920 na czele OUZ w Białymstoku stanął Stanisław 

Wichert. Na początku OUZ obejmował trzy powiatu byłej guberni gro-

dzieńskiej: białostocki, bielski i sokólski. Po likwidacji w październiku 

1920 r. OUZ w Suwałkach do OUZ w Białymstoku weszły powiaty: au-

gustowski, sejneński i suwalski. Białostocki OUZ był jednym z najwięk-

szych Okręgów Ziemskich na obszarze Rzeczypospolitej. Jego siedziba 

mieściła się przy ulicy Branickiego 3. W skład OUZ wchodziły także 

Powiatowe Urzędy Ziemskie, które prowadziły sprawy parcelacyjne, 

komasacyjne i likwidacji i wykupu majątków ziemskich. 

 

          
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Okręgowy Urząd Ziemski 

w Białymstoku, sygn.140, k. 33v 
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Okupacja niemiecka – Niemcy wkroczyli do Białegostoku w sierp-

niu 1915 r. Białystok znalazł się pod zarządem administracyjnym Ober 

Ostu (Oberbefehlshaber Ost), czyli Naczelnego Dowódcy (Głównodo-

wodzącego) na Wschodzie. Głównodowodzącym na froncie wschodnim 

był od 1 listopada 1914 r. do 29 sierpnia 1916 r. generał Paul von Hin-

denburg, a jego szefem sztabu generał Erich von Ludendorf. Po odejściu 

Hindenburga i Ludendorfa, dowódcą frontu został książę Leopold bawar-

ski, zaś szefem sztabu Ober Ostu generał Max Hoffmann. Okręg admini-

stracyjny Białystok – Grodno obejmował obszar o powierzchni ponad 26 

tysięcy kilometrów kwadratowych, zamieszkały był przez 712 tysięcy 

osób. W jego skład wchodziło 14 powiatów, tym Białystok miejski i Bia-

łystok wiejski. Administracja miał charakter wojskowy i uwzględniała 

przede wszystkim interesy armii i państwa niemieckiego. Ludność do-

tkliwie odczuwała eksploatację gospodarczą okupowanego obszaru pole-

gającą na przymusowych dostawach dla wojska żywności, koni, ściąga-

niu podatków i ceł. Władze niemieckie izolowały ludność okupowanych 

obszarów od Królestwa Polskiego. Wprowadzono cenzurę prasy i wszel-

kich publikacji, wprowadzono zakaz działalności politycznej. Pod tym 

względem sytuacja była gorsza niż w Królestwie Polskim. Podczas oku-

pacji Białystok był odcięty od świata. Komunikacja pocztowo-

telegraficzna z krajem i zagranicą była niedostępna dl mieszkańców Bia-

łegostoku. Niemiecka poczta cywilna w Białymstoku wysyłała listy je-

dynie do miejscowości objętych zarządem Ober-Ostu.  Władze niemiec-

kie natomiast przychylnie odnosiły się do aktywności kulturalnej Pola-

ków. Z nowych możliwości skorzystali przede wszystkim przedstawicie-

le polskiej inteligencji, którzy już w październiku 1915 r. zorganizowali 

Towarzystwo Pomocy Szkołom Polskim. W wyniku ewakuacji władz 

państwowych przeprowadzonych latem 1915 r. w Białymstoku nie istnia-

ła już dawna sieć szkolnictwa rosyjskiego, dlatego w chwili rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego należało na nowo zorganizować placówki oświa-

towe. Już 6 listopada 1915 r. otwarto pierwszą szkołę elementarną, a na-

stępnie później uruchomiono dwa gimnazja – męskie i żeńskie. W kolej-

nym roku szkolnym 1915/1916 działały już trzy szkoły elementarne oraz 

kursy dla nauczycieli i analfabetów. 
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Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Wacława 

Dobrzyńskiego w Białymstoku 1919, sygn. 2, k. 32 

 

 

Władysław Olszyński – urodził się około 1885 r. Je-

den z czołowych białostockich dziennikarzy w okresie 

międzywojennym. Był także adwokatem. W 1919 r. 

zaczął wydawać pierwszą polskojęzyczną gazetę po 

odzyskaniu niepodległości – „Dziennik Białostocki”. 

7 września 1919 r. wszedł w skład Rady Miejskiej 

w Białymstoku. Był zastępcą prezydenta Bolesława 

Szymańskiego. Funkcję radnego pełnił w latach 1919–1939. W latach 30. 

został członkiem Organizacji Narodowo Radykalnej. Zmarł w Białym-

stoku 1964 r. 

 

Bohdan Ostromęcki – urodził się w 1870 r. w War-

szawie. Ukończył uniwersytet w Moskwie, gdzie 

otrzymał dyplom lekarski. Jako chirurg pracował 

w Petersburgu i w Besarabii. W 1908 r. przyjechał 

wraz z żoną do Białegostoku. Ostromęccy zamieszkali 

w domu przy ulicy Niemieckiej (obecnie Kilińskiego). 

Otworzył prywatnej gabinet lekarski i pracował 

w szpitalu Rosyjskiego Czerwonego Krzyża. W 1908 r. 

został radnym miejskim. Na jego wniosek utworzono w lutym 1914 r. 

stanowisko lekarza, którego zadaniem było udzielanie pomocy biednym 

białostoczanom. Po wybuchu wojny dr Bohdan Ostromęcki znalazł się 
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w zarządzie powstałego w marcu 1915 r. Polskiego Towarzystwa Pomo-

cy Ofiarom Wojny. W latach 1912–1915 był w składzie polskojęzycznej 

„Gazety Białostockiej”. Działał w Towarzystwie Zakładania i Utrzyma-

nia Bibliotek Publicznych, w Towarzystwie Dobroczynności. W 1917 r. 

wszedł w skład Centralnego Komitetu Narodowego na Obwód Ziemi 

Białostockiej. W styczniu 1919 r. Ostromęcki znalazł się w składzie Ko-

mitetu, z którego powstał Tymczasowy Komitet Miejski. We wrześniu 

1919 r. został radnym miejskim. Powierzono mu funkcję ławnika, czyli 

członka Zarządu Miasta, pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału Sa-

nitarnego. Zajął się organizacją białostockich szpitali. W 1926 r. wyje-

chał do Kielc. Od 1936 r. mieszkał w Warszawie. Zmarł w 1942 r. 

 

Zofia Ostromęcka – przed wybuchem I wojny świa-

towej była nauczycielką języka polskiego w żeńskim 

gimnazjum Mikołajewsko-Aleksandrowskim. Zofia 

działała w Kole Polek, Towarzystwie Równoupraw-

nienia Kobiet Polskich, Towarzystwie Pomocy Bied-

nym Pań Opiekunek „Żłobek”, którego ochronka 

znajdowała się na Bojarach przy ulicy Modlińskiej. 

W upaństwowionym 15 listopada 1919 r. Gimnazjum 

im. Króla Zygmunta augusta znalazła się w pierwszym składzie grona 

pedagogicznego jako nauczyciela języka polskiego. W następny roku za-

przestała jednak pracy w gimnazjum. Jesienią 1922 r. została sekretarzem 

Towarzystwa Krajoznawczego w Białymstoku. 

 

 

P 
 

Jan Pankiewicz – W 1916 r. jeden z założycieli Polskiej Organizacji 

Wojskowej w Białymstoku. 

 

Parafia ewangelicko-augsburska – związana była ze społecznością 
niemiecką, która pojawiła się w Białymstoku pod koniec XVIII wieku. 

W 1795 r. Białystok wszedł w skład państwa pruskiego. Białystok 

wszedł w skład Imperium rosyjskiego. Do Białegostoku przybywało wie-
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lu fabrykantów oraz części kadry kierowniczej oraz wykwalifikowani 

tkacze z Saksonii wyznania protestanckiego. W 1829 r. ewangelicy do-

czekali się pierwszego kościoła. Urządzono go w przebudowanej muro-

wanej hali danego browaru przy dzisiejszej ulicy Warszawskiej. W 1915 r. 

Białystok został zajęty przez wojska niemieckie. Po 1919 r. liderem spo-

łeczności był pastor Teodor Zirkwitz. Główną świątynią był kościół p.w. 

św. Jana przy ulicy Warszawskiej (obecnie kościół św. Wojciecha). Bu-

dowę kościoła według projektu Jana Wendego rozpoczęto w październi-

ku 1909 r. Budowę zakończona w 1912 r. W 1914 r. kościół miał oświe-

tlenie elektryczne, organy i centralne ogrzewanie. Po II wojnie światowej 

kościół został przekazany społeczności katolickiej. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta kościelne różnych wyznań. 
Protokoły posiedzeń Rady Kościelnej parafii ewangelicko-augsburskiej 

w Białymstoku, sygn. 38, k. 94 
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Parafia Rzymskokatolicka w Białymstoku – przez długi czas parafia 

była skupiona wokół niewielkiego kościoła. Władze rosyjskie nie chciały 

jednak wydać zgody na budowę nowej świątyni. W tej sytuacji postano-

wił w 1898 r. rozbudować stary kościół. Wykonanie planów kościoła 

powierzono Józefowi Piusowi Dziekońskiemu. Rosjanie długo nie wyra-

żali zgody na budowę Kościoła, zgodzili się na przybudówkę do białego 

kościółka. Dzięki staraniom księdza Szwarca przybudówka przewyższyła 

stary kościółek. Budowę rozpoczęto 19 kwietnia 1900 r. W pięć lat póź-
niej poświęcenia fary dokonał ksiądz prałat Jan Kurczewski. Organy 

ufundował Jakub Sakowicz, były marszałek szlachty powiatu białostoc-

kiego. W 1908 r. w transepcie fary stanął piękny ołtarz Matki Boskiej 

Częstochowskiej. Umieszczony w nim obraz białostoccy pielgrzymi za-

kupili w Częstochowie ze swoich składek. Fundowano żyrandole, konfe-

sjonały i inne niezbędne elementy wyposażenia. Jan Kucharski wybudo-

wał w zakrystii okazały piec. Ale największym wyzwaniem była budowa 

głównego ołtarza. Zlecenie na jego projekt otrzymał w 1911 roku rzeź-
biarz Wincenty Bogaczyk. Monumentalną kompozycję wykonano 

w warszawskiej firmie Józefa Szpetkowskiego. W centralnej części ołta-

rza, przedstawiającej Wniebowzięcie Matki Boskiej, wśród stojących 

apostołów Bogaczyk umieścił pochyloną, skromną postać wspartą na 

krucyfiksie. Jest to portret księdza Wilhelma Szwarca. W czasie trwania 

I wojny światowej obowiązki proboszcza w parafii Najświętszej Marii 

Panny skupionej wokół kościoła farnego obejmowali m.in. ksiądz Antoni 

Songajło i ksiądz Lucjan Chalecki. W marcu 1920 r. obowiązki probosz-

cza i dziekana powierzono księdzu Aleksandrowi Chodyce. 

 

 

 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta Stanu  

Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białymstoku 

1889–1934, sygn. 26, k. 386 
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Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta Stanu Cywilnego Parafii 

Rzymskokatolickiej w Białymstoku 1889–1934, sygn. 26, k. 386 

 

Parafia Rzymskokatolicka w Dojlidach pod wezwaniem Matki Bo-

skiej Ostrobramskiej – została erygowana przez Biskupa Wileńskiego 

Błogosławionego Jerzego Matulewicza dnia 28 grudnia 1920 r. Przed 

pobudowaniem obecnego kościoła, prawie na tym samym miejscu, stał 

drewniany kościół pounicki, liczący ponad 300 lat. Służył on katolikom 

obrządku wschodniego – unitom – do roku 1842, kiedy po kasacie unii 

przez cara został zamieniony na cerkiew prawosławną. W czasie I Wojny 

Światowej w roku 1915 prawie wszyscy prawosławni z Dojlid wyjechali 

do Rosji wywożąc ze sobą otoczony czcią obraz Matki Bożej. Po odzy-

skaniu przez Polskę niepodległości opuszczoną świątynię Ministerstwo 

Oświecenia i Wyznań Religijnych w 1919 r. przekazało katolikom. 

W czerwcu tego roku dziekan białostocki ks. Julian Chalecki poświęcił ją 
pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

 

Pułkownik Stefan Pasławski – urodził się 25 maja 

1885 r. w Warszawie. Brał udział w pracach organi-

zacji niepodległościowej „Zet”. W latach 1909–1910 

odbył roczną służbę wojskową w armii austriackiej. 

Był jednym z organizatorów Drużyn Bartoszowych. 

10 sierpnia 1914 r. wstąpił do Legionu Wschodniego. 

Po jego rozwiązaniu został adiutantem i dowódcą 
kompanii w 3. Pułku Piechoty Legionów. Ciężko 
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ranny w bitwie pod Mołotkowem. Będąc niezdolnym do służby fronto-

wej od listopada 1915 r. pełnił funkcję komendanta stacji zbornej Legio-

nów Polskich w Budapeszcie. Następnie mianowano go kierownikiem 

Głównego Urzędu Zaciągu w Płocku, inspektorem w Krajowym Inspek-

toracie Zaciągu, a od 1 maja 1918 r. szefem sekcji opieki wojennej 

w Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. 1 października 1918 r. 

awansowany został do stopnia podpułkownika. Brał udział w rozbrajaniu 

Niemców w Warszawie. Do 11 grudnia 1918 r. był dowódcą Białostoc-

kiego Okręgu Wojskowego. Od 16 grudnia 1918 r. organizował Biało-

stocki Pułk Strzelców. 1 czerwca 1919 r. awansowany na pułkownika. 

W połowie 1920 r. mianowany dowódcą IV Brygady Litewsko-Biało-

ruskiej, z którą w lipcu internowany został na terytorium Litwy. Od 12 

marca do 10 maja 1921 r. był dowódcą brygady, a następnie dowódca 

piechoty dywizyjnej 20. Dywizji Piechoty. W latach 1927–1928 był Na-

czelnym Inspektorem Straży Celnej. Do służby wojskowej powrócił po-

nownie 5 listopada 1928 r. w stopniu generała brygady, obejmując do-

wództwo OK Nr VIII. Postanowieniem prezydenta RP dnia z 29 wrze-

śnia 1934 r. mianowany został wojewodą białostockim. W 1936 r. prze-

niesiony został na identyczne stanowisko do Stanisławowa. Z dniem 20 

stycznia 1939 r. został dyrektorem Biura Inspekcji w Zarządzie Central-

nym MSW. Od 24 kwietnia 1939 r. w stanie spoczynku. W czasie II 

wojny światowej był internowany w Rumunii i więziony w niemieckich 

obozach jenieckich. Po wyzwoleniu przebywał we Francji, a następnie 

wyemigrował do Anglii. Zmarł 17 lipca 1956 r. Pochowany został na 

cmentarzu w Angor w Walii. Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari 

V kl., Orderem Polonia Restituta 4 i 5 kl., Krzyżem Niepodległości 

i czterokrotnie Krzyżem Walecznych. 

 

Poczta Polska – powstała w lutym 1919 r. Pracę podjęto na aparatach te-

lefonicznych i telegraficznych pozostawionych przez Niemców. Na czele 

urzędu stanął Jan Nowicki, zaś funkcję kierownika telegrafu powierzono 

Rudolfowi Ogiejmowi. 
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Policja miejska – 28 lutego 1919 r. Komisarz Rządu Polskiego Napole-

on Cydzik polecił Władysławowi Songajlle objąć kontrolę nad bezpie-

czeństwem i porządkiem mieszkańców Białegostoku oraz przeorganizo-

wać milicję miejska w policję. Zarząd policji miejskiej przeniósł się na 

I piętro budynku przy ulicy Warszawskiej 3. Uposażenie policjanta było 

niskie i wypłacane nieregularnie i wynosiło 250 marek. Taka sytuacja nie 

zachęcała specjalnie do gorliwej służby. Nieco lepiej powodziło się poli-

cjantom ze służby kryminalnej, którzy mogli przynajmniej zarekwirować 
coś zatrzymanym paskarzom czy przemytnikom. W lipcu 1919 r. Sejm 

wydał ustawę o Policji Państwowej. Na jej podstawie utworzono 6 okrę-
gów policyjnych, okręg 5 obejmował województwo białostockie. Ko-

menda Główna Policji poleciła zwolnić wszystkich posterunkowych źle 

mówiących po polsku i nieposiadających kwalifikacji. W października 

1919 r. w pustej fabryce Beckera zorganizowana została szkoła policyj-

na. 70 adeptów miało się w niej uczyć fachowych przedmiotów, słuchać 
wykładów z prawa i procedury karnej, poznawać historię Polski. W 1920 r. 

Białystok miał już policję zorganizowaną według najnowocześniejszych 

wzorów. Stanęła ona jednak do walki ze światem przestępczym. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Komenda Powiatowa Policji 

Państwowej w Białymstoku 1919–1933, sygn. 1, k. 16 
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Polska Drukarnia Udziałowa – pod koniec kwietnia 1919 r. Karol Toł-

łoczko zaproponował zorganizowanie Towarzystwa Udziałowego w celu 

stworzenia drukarni udziałowej miała być dobrym interesem i wsparciem 

kultury polskiej. Znaleźli się następujący udziałowcy: Kazimierz Riegert, 

Franciszek Gliński, Wincenty Hermanowski. Byli Dederkowie, Kopcio-

wie, Wieczorkowie, Bolesław i Felicja Ruszczewscy. 30 czerwca 1919 r. 

wyznaczony został termin walnego zgromadzenia założycieli. Przybyło 

15 osób spośród 120, które wykupiły pierwsze udziały. Po przemowach 

i dyskusji wybrano komisję organizacyjną. Weszli do niej Karol Tołłocz-

ko, Bolesław Szymański sprawujący wówczas funkcję wicestarosty 

i Wacław Vorbrodt-Brotowski. Ogłoszono, że wpłaty na udziały będą da-

lej przyjmowane. Jednocześnie rozpoczęto poszukiwania odpowiedniego 

lokalu dla drukarni. Ostatecznie została ona ulokowana w budynku przy 

Warszawskiej 61. 26 sierpnia 1919 r. Polska drukarnia udziałowa w Bia-

łymstoku rozpoczyna pracę. Na uroczystość otwarcia i poświęcenia dru-

karni przybyło ponad 100 osób. Były władze i całe środowisko, które od 

miesięcy skupione było wokół Władysława Olszyńskiego, Tołłoczki 

i Benedykta Filipowicza. Poświęcenia lokalu dokonał ks. Paweł Piekar-

ski. Dyrektorem drukarni został Karol Tołłoczko. W styczniu 1920 roku 

zakupiono nowe czcionki i drukarnię Dobnera i Eljana. Dzięki temu 

Drukarnia Udziałowa stała się największą drukarnią polską w wojewódz-

twie białostockim. 

 

Polska Organizacja Wojskowa w Białymstoku – założona w 1916 r. 

przez Zenona Gessnera. W skład organizacji weszli: Jan Cebrzyński, Mi-

chał Jaroszewicz, Konstanty Pankiewicz, Stanisław Wojciul, Edmund 

Świeżyński, Bolesław Klepacki. Do organizacji garnęli się uczniowie 

białostockiego gimnazjum. Wspierali ich nauczyciele z dyrektorem ks. 

Stanisławem Hałko na czele. Białostocka POW przez dłuższy czas orga-

nizacyjnie podlegała komendzie w Łomży. W październiku 1918 r. był to 

obwód nr 9 POW, w ramach okręgu IX Podlasie. Stopniowo członkowie 

POW przekradali się do Łap i Łomży, gdzie stacjonowały oddziały pol-

skie. W lutym 1919 r. był to samodzielny okręg POW. Dział propagandy 

w mieście i powiecie objął Michał Motoszko. Na terenie Białegostoku 
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powstało też Koło przyjaciół POW. Miało ono na celu zbieranie fundu-

szów na działalność organizacji i propagowanie informacji o działalności 

POW. Na czele koła stanął Feliks Filipowicz. Do koła należały również 
kobiety: Ewelina Gessnerowa, Helena Andrzejewska, Helena Motosz-

kowa i inne. 

 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku Akta notariusza Stefana Bednar-

skiego w Białymstoku 1921–1931, sygn. 54. Poświadczenie o pełnieniu 

służby przez Witolda Borowskiego w Polskiej Organizacji Wojskowej. 

 

 

Polskie Towarzystwo Popierania Prasy i Czytelnictwa – pod koniec 

grudnia 1918 r. środowisko polskiej inteligencji zamierzało utworzyć 
dziennik prezentujący polski punkt widzenia. W tym celu w początkach 

lutego 1919 r. spotkali się: Konstanty Kosiński, Władysław Olszyński 

Benedykt Filipowicz i Karol Tołłoczko i powołali Towarzystwo. Następ-

nie odbyła się kwesta uliczna, w tracie której zebrano 15 tysięcy marek 

polskich. Za te pieniądze Towarzystwo zakupiło polskie czcionki, prasę 
drukarską, papier i farbę drukarską. Nawiązano kontakty z Warszawą, 
aby ściągnąć do Białegostoku zecerów. Z początkiem kwietnia zaczęto 

wydawać drukiem „Dziennik Białostocki”. 
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Starostwo powiatowe – organizacja starostwa rozpoczęła się od 1 stycz-

nia 1920 r. Funkcję starosty powierzono dr Feliksowi Rybołowiczowi.  

 

Stefan Popielawski – urodził się w 1880 r. w War-

cie. Ukończył gimnazjum w Kaliszu, następnie Wy-

dział Chemiczny Politechniki w Karlsruhe. W latach 

1906–1917 pracował w przedsiębiorstwach tkackich 

w Łodzi. W 1917 r. ukończył kurs dla pracowników 

wyższej administracji przy Uniwersytecie Warszaw-

skim, odbył praktykę w magistracie miasta Łodzi  

i w urzędzie powiatowym w Brzezinach. Po odzy-

skaniu niepodległości przez Polskę od 11 listopada 1918 r. do 31 grudnia 

1919 r. był starostą powiatu łęczyckiego, a następnie p.o. starosty bę-
dzińskiego. Od 3 listopada 1920 r. do 12 lipca 1924 r. pełnił funkcje wo-

jewody białostockiego. Po odejściu z funkcji wyjechał do Łodzi. Zmarł 

16 grudnia 1934 r. Pochowany w miejscowości Warta. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Stefana Bed-

narskiego 1921–1931, sygn. 3, k. 59 

 

 

Józef Karol Puchalski – urodził się w 1862 r. w ma-

jątku Hermanówka, który był własnością jego rodzi-

ców Michała i Antoniny ze Średzińskich. W 1900 r. 

poślubił Stanisławę Malinowską. Małżonkowie za-

mieszkali w Białymstoku przy ulicy Świętojańskiej 

21. Od 1904 r. był radnym miejskim. Od 1908 r. pia-

stował funkcję zastępcy prezydenta miasta Włodzi-

mierza Djakowa. Działalność rady miejskiej została 
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przerwana przez wybuch wojny światowej. Rosjanie wycofujący się 
przed Niemcami w 1915 r. ewakuowali z Białegostoku urzędy i ich pra-

cowników. Zarząd miasta wywieziony został do Kaługi. Do Białegostoku 

Józef Puchalski wrócił pod koniec 1918 r. Od 12 lutego 1919 r. do czasu 

rozpisania wrześniowych wyborów samorządowych pełnił obowiązki 

przewodniczącego Tymczasowego Komitetu Miejskiego, będąc w zasa-

dzie pierwszym prezydentem wolnego Białegostoku. Rządził w ciężkich 

czasach, walcząc przede wszystkim o polski wygląd miasta (organizował 

w nim bowiem struktury polskiego szkolnictwa, nadawał polskie nazwy 

ulicom). Dzięki jego staraniom znacznej poprawie uległo również zaopa-

trzenie mieszkańców w żywność i opiekę medyczną. Zmarł nagle 15 

września 1924 r. Pochowany został na miejscowym cmentarzu Farnym. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Bolesława 

Urbanowicza w Białymstoku 1919–1939, sygn. 2, k. 370 

 

 

R 
 

Raport z Białegostoku napisany przez Wacława Vobrodt-Brotow-

skiego 12 marca 1919 r. do Straży Kresowej w Warszawie – właści-

wych ugrupowań politycznych będących odpowiednikami ruchu poli-

tycznego w Królestwie Polskim w Białymstoku nie ma. Organizacją re-

prezentującą aspiracje polityczne miejscowego społeczeństwa jest Cen-

tralny Komitet Narodowy obwodu Białostockiego, mający w chwili po-

wstania reprezentowanie społeczeństwa polskiego wobec Niemców 

i omawiania potrzeb życia polskiego na terenie miejscowym. CKN nie 

ujawnił żywszej działalności, nie umie rozgraniczyć pracy społecznej od 
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państwowej. W mieście istnieje mianowany przez Niemców Tymczaso-

wy Komitet Miejski. Żydzi grają dużą rolę, gdyż stanowią olbrzymią 
większość ludności miasta (70%) – typowi litwacy, z których większość 
nie umie po polsku. Zajmują stanowisko wyczekujące. Uważają nas za 

okupantów, którzy przyszli nieproszeni przez nikogo. Proletariat żydow-

ski przeważnie bolszewicki siedzi dotychczas cicho. Część inteligencji 

żydowskiej liczy na stanowiska w rządzie Sowdepów. Burżuazja żydow-

ska usposobiona przeciw bolszewicko, lecz nieufnie względem Polaków. 

Żydzi zaproponowali obowiązkowe nauczanie języka polskiego (w Bia-

łymstoku istniały wyłącznie szkoły polskie i żydowskie). 

 

Izrael Rendel – znany białostocki, fotograf, który miał swoje studio 

fotograficzne w lokalu przy ulicy Sienkiewicza. Do Białegostoku przybył 

z Rygi w 1903 r. Przejął studio fotograficzne spółki Franza Schmitza 

i Chaima Zelmanna-Jankielewicza ulokowane w domu Cecylii Berman 

przy ulicy Mikołajewskiej (obecnie Wasilkowska). Rendel pracował bar-

dzo aktywnie. Rendel działał też nieprzerwanie w okresie okupacji nie-

mieckiej w latach 1915–1919 i pracował w okresie międzywojennym. 

Studio Rendela mieściło się na piętrze domu, który po roku 1919 przypo-

rządkowany był do adresu Sienkiewicza 12. Dnia 21 lutego 1923 r. ate-

lier spłonął. Rendel odbudował i unowocześnił zakład fotograficzny, za-

opatrzył go w najlepsze aparaty i dekoracje, przyjmował zamówienia na 

zdjęcia fotograficzne od fotografii legitymacyjnych po zdjęcia grupowe 

wielkich formatów. Realizował też zamówienia władz miejskich Białe-

gostoku. W Archiwum Państwowym w Białymstoku zachowały się dwa 

tableau z portretami władz miasta ukonstytuowanych w pierwszych wy-

borach samorządowych we wrześniu 1919 r. oraz drugich wyborach 

1927 r. Autorem fotografii był Rendel, a jego współpracownikiem, który 

przygotowywał ozdobne tła był Mikołaj Krycki. Rendel był żonaty 

z Frejda, z która doczekał się trzech córek. Do II wojny światowej rodzi-

na przez 36 lat mieszkała w domu przy ulicy Sienkiewicza 12. Losy ro-

dziny Rendelów po 1939 r. pozostają nieznane. 
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Kazimierz Riegert – urodził się w 1885 r. w Warszawie, gdzie ukończył 

szkołę realną i zdał maturę w 1905 r. Na studia poli-

techniczne wyjechał do Altenburga, gdzie w 1907 r. 

zdobył dyplom inżyniera elektryka. Po powrocie do 

Warszawy podjął pracę w oddziale firmy Siemens-

Schuckert i pracował przy zakładaniu trakcji elek-

trycznej sieci tramwajowej. W 1910 r. został kierow-

nikiem rosyjskiej filii zakładów elektrotechnicznych 

Union w Charkowie. Następnie przyjechał do Białe-

gostoku, gdzie objął stanowisko dyrektora Białostockiego Towarzystwa 

Elektryczności, które pełnił do 1939. W 1915 r. Rosjanie nakazali dyrek-

torowi Riegertowi wyjazd do Rosji. W 1919 r. uczestniczył on w zjeździe 

założycielskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie, brał 

również ochotniczo udział w wojnie 1920 r. W okresie międzywojennym 

przez wiele lat pełnił funkcję rady parafialnej parafii ewangelickiej 

w Białymstoku. Kazimierz Riegert był jednym z najbardziej aktywnych 

i znanych w Polsce inżynierów elektryków. Był członkiem rady nadzor-

czej, prezesem w kadencji 1932–1933, następnie wiceprezesem (1933–

1934) Związku Elektrowni Polskich. Kazimierz Riegert pełnił również 
ważne funkcje w organizacjach społecznych jak np.: był członkiem za-

rządów Komunalnej Kasy Oszczędności pow. białostockiego i Towarzy-

stwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego w Białymstoku. Działał także 

w białostockich oddziałach Polskiego Czerwonego Krzyża i Ligi Obrony 

Powietrznej i Przeciwgazowej. W 1937 r. został honorowym wicekonsu-

lem Belgii w Białymstoku. We wrześniu 1939 r. Kazimierz Riegert wraz 

z rodziną opuścił Białystok. Przez Warszawę dostał się do Częstochowy, 

gdzie objął kierownictwo elektrowni. Wkrótce został aresztowany przez 

Niemców. Zwolniony po interwencji Belgów wyjechał do Piotrkowa 

Trybunalskiego, gdzie objął stanowisko głównego inżyniera miejskiej 

elektrowni, gdzie w 1945 r. robotnicy wybrali go dyrektorem. Zmarł 

14 września 1945 r. w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie został pochowany 

na cmentarzu ewangelickim. 
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Archiwum Państwowe w Białymstoku, Białostockie Towarzystwo 

Elektryczności, sygn. 8, k. 12 

 

 

 

 

 

 

 

Antoni Roleder – radny Rady Miejskiej w Białym-

stoku. Znany białostocki budowniczy. Zmarł w 1946 r. 

 

Rabin dr Rozenman Gedali – urodził się w 1872 r. 

W kwietniu 1929 r. redaktor Pejsach Kapłan ogłosił 

na łamach pisma „Dos Naje Lebn”, w którym praco-

wał, ankietę na najpopularniejszego przedstawiciela 

społeczności żydowskiej w Białymstoku. Wygrał ra-

bin dr Gedali Rozenman. Posiadał tytuł doktora 

i wszechstronne wykształcenie. Wykładał w gimna-

zjum hebrajskim. Odgrywał także znaczna rolę w ży-

ciu politycznym. Spotykał się m.in. z arcybiskupem wileńskim Romual-

dem Jałbrzykowskim. 21 sierpnia 1921 r. witał na Rynku Kościuszki Na-

czelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, Przez cały okres międzywojenny 

budował przyjacielskie i solidarne, oparte na wzajemnym zaufaniu sto-

sunki między społecznością polską i żydowską. Jako jeden z pierwszych 

rabinów w Polsce wprowadził w Wielkiej Synagodze zwyczaj śpiewania 

polskiego hymnu podczas świąt państwowych – 11 listopada w Dzień 
Niepodległości oraz w Święto 3 Maja. W 1926 r. wygłosił kazanie w ję-
zyku polskim „O znaczeniu Święta 3 Maja oraz o udziale Żydów w wal-

kach o niepodległość”. We wrześniu 1939 roku na zbiórkę zorganizowa-

ną przez Polski Biały Krzyż przekazał 100 zł na zakup sienników dla 

wojska. W czerwcu 1941 r., po wejściu do miasta Niemców wraz z inż. 
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Efrajimem Baraszem zorganizował Radę. W 1943 r. podczas likwidacji 

getta dr Gedalie Rozenman zginął wraz z żoną Miriam i dwoma córkami. 

 

 
 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta Stanu Cywilnego 

Okręgu Bożniczego w Białymstoku 1835–1923, sygn. 288, k. 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Feliks Rybołowicz – pierwszy starosta 

białostocki 

 

 

S 
 

Sąd Okręgowy w Białymstoku – został powołany 1 sierpnia 1919 r. 

i włączono go w skład Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sąd obejmował 

powiaty: białostocki, bielski i sokólski. Na czele Sądu stanął Tadeusz 



− 97 − 
 

Straszewicz, długoletni adwokat białostocki. Po przeniesieniu się pierw-

szego Prezesa do Warszawy, jego miejsce zajął Tadeusz Dynowski – 

długoletni sędzia i prokurator. Prokuratorem Sadu był Władysław Otto, 

wiceprezesem Stanisław Jankowski. Sędziami byli: W. Święcicki, 

W. Kulikowski, R. Moszyński, Ł. Mrozowski.  

 

         
 

           
 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Bolesława 

Urbanowicza 1919–1939, sygn. 6, k. 632, 633 
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Zygmunt Siemaszko – urodził się w 1881 r. na Wi-

leńszczyznie. Gimnazjum ukończył w Witebsku, 

a studia wyższe w Wojennej Akademii Medycznej 

w Petersburgu, gdzie uzyskał dyplom lekarski 

w 1907 r. Studiując w Akademii przygotowywał się 
do pracy w marynarce wojennej, lecz po zakończeniu 

studiów zrezygnował z kariery wojskowej i wraz z 

żoną osiadł w Białymstoku. Po wybuchu I wojny 

światowej został powołany do służby frontowej jako starszy lekarz pułku 

artylerii, a następnie mianowany naczelnym lekarzem pociągu sanitarne-

go. W 1917 r. przeszedł do wyższej administracji sanitarno-wojskowej w 

stopniu podpułkownika. W 1918 r. wraz z rodziną powrócił do Białego-

stoku, gdzie rozpoczął praktykę lekarską. Lecząc i walcząc z epidemiami 

chorób zakaźnych nękających miasto sam zaraził się tyfusem plamistym. 

W 1919 r. został powołany na stanowisko lekarza powiatowego na mia-

sto i powiat białostocki, a od 1923 r. pełnił funkcję inspektora lekarskie-

go Białostockiego Urzędu Wojewódzkiego. W tym czasie zajmował się 
rozwojem szpitalnictwa na terenie województwa, przyczynił się w dużej 

mierze do powstania szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. W 1934 r. 

dr Siemaszko przeszedł w stan spoczynku i pracował w Ubezpieczalni 

Społecznej w charakterze zastępcy lekarza naczelnego. Poza pracą zawo-

dową brał czynny udział w pracy społecznej. Był długoletnim radnym m. 

Białegostoku, prezesem Zarządu Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża, 

prezesem Białostockiej Ochotniczej Straży Ogniowej, prezesem Związku 

Oficerów Rezerwy, członkiem Warszawsko – Białostockiej Izby Lekar-

skiej, prezesem Związku Lekarzy Państwa Polskiego i członkiem szeregu 

innych organizacji. We wrześniu 1935 r. w związku z pogarszającym się 
zdrowiem opuścił Białystok i zamieszkał w swoim rodzinnym majątku w 

powiecie postawskim na Wileńszczyznie, gdzie nadal zajmował się prak-

tyką lekarską. Zmarł 17 listopada 1937 r. 
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Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Bolesława 

Urbanowicza 1919–1939, sygn. 2, k.125 

 

Pułkownik Stanisław Słupecki – ukończył szkołę inżynierską w Peters-

burgu. Udało mu się opuścić Rosję bolszewicka. Do polskiego wojska 

wstąpił w grudniu 1918 r. Do Łap przybył jako referent do spraw kolejo-

wych przy Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Stanął również na czele komi-

sji, która została zorganizowana w Łapach, a jej celem było przejmowa-

nie od wycofujących się Niemców taboru kolejowego. 13 lutego 1919 r. 

komisja przybyła do Białegostoku i prowadziła trudne rokowania 

z Niemcami. W nocy z 14 na 15 lutego komisja obsadziła Polakami linię 
Białystok – Wołkowysk. 

 

 

Stanisław Smoliński – sekretarz Magistratu 

 

 
 

 

Sobór Zmartwychwstania Pańskiego – budowę prawosławnej świątyni 

rozpoczęto przy ulicy Henryka Sienkiewicza w 1898 r. W stanie suro-

wym została postawiona w 1912 r. Sobór był pamiątką 300-lecia pano-



− 100 − 
 

wania dynastii Romanowów. Po 1919 r. cerkiew zaczęła stopniowo po-

padać w ruinę. Przez wiele lat toczył się proces sądowy pomiędzy Skar-

bem Państwa a Cerkwią o prawa do nieruchomości. Ostatecznie w 1938 r. 

została ona przekazana władzom cywilnym i świątynię rozebrano. Na 

miejscu gdzie znajdował się sobór, stoi obecnie gmach Komendy Woje-

wódzkiej Policji.  

 

Ksiądz Antoni Songajło – urodził się w 1867 r. Ukończył Seminarium 

Duchowne w Wilnie w 1890 r. W latach 1909–1915 był proboszczem so-

kólskim. W 1915 r. przybył do Białegostoku. W 1915 r. uratował pastora 

Teodora Zirkwitza przed wywózką w głąb Rosji. W sierpniu 1915 r. peł-

nił funkcję przewodniczącego białostockiego Komitetu Obywatelskiego. 

Działał w Towarzystwie Pomocy Szkół Polskich. Starał się o budowę ko-

ścioła na wzgórzu św. Rocha. Dziekanem i proboszczem białostockim 

pozostał do października 1918 r. Zmarł w Brańsku w 1940 r. i tam został 

pochowany. 

 

Józef Sołowiejczyk – znany fotograf białostocki. Jego zakład został 

przeniesiony z Grodna do Białegostoku w 1885 r. Początkowo jego stu-

dio działało w gmachu Towarzystwo Dobroczynności przy Placu Bazar-

nym (obecnie Rynek Kościuszki 5). Potem zorganizował drugie studio 

działające przy Rynku Kościuszki 11. Od 1895 r. firma została przenie-

siona do ich domu na skrzyżowaniu ulicy Lipowej i Częstochowskiej. 

W 1897 r. wykonał zdjęcia do albumu, w którym zamieścił widoki Białe-

gostoku, a w 1912 r. wykonał fotografię ówczesnej Rady Miejskiej. Józef 

kierował zakładem w 1919 r. Jego studio cieszyło się sporą popularno-

ścią. W 1922 r. wykonał pamiątkowe tabelau członków Tymczasowego 

Komitetu Obywatelskiego, który zarządzał miastem pod odejściu bol-

szewików w sierpniu 1920 r.  

 

Władysław Songajłło – były pułkownik wojsk rosyjskich, naczelnik 

więzienia. Dowódca milicji, a od marca 1919 r. policji miejskiej w Bia-

łymstoku. W maju 1919 r. przeniesiony został do pracy w administracji 

państwowej. 
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Archiwum Państwowe w Białymstoku, Komenda Powiatowa Policji 

Państwowej w Białymstoku 1919–1933, sygn. 1, k. 2 

 

 

Straż Kresowa – była organizacją społeczną. Na jej czele stanął W. Vor-

brodt-Brotowski, a po jego śmierci, którą poniósł walcząc z bolszewika-

mi Jan Olech. Od kwietnia 1920 r. kierownictwo przejął Władysław Ko-

lendo. 

 

Janina Studnicka – urodziła się w 1890 r. w Lublinie. W 1902 r. rodzina 

przeniosła się do Petersburga. Mieszkając w tym mieście korzystała 

z tamtejszych bibliotek prowadząc samodzielne studia w zakresie nauk 

humanistycznych. Tam też zetknęła się z pracownikami krakowskiej 

Akademii Umiejętności, którzy rejestrowali polonika. Podjęła z nimi 

współpracę. W 1914 r. zmarł jej ojciec. Razem z matką przeniosły się do 

Wilna. Tam wyszła za mąż za archiwistę Wacława Gizbert – Studnickie-

go. W 1917 r. była aresztowana przez niemieckie władze okupacyjne. Po 

wyjściu z więzienia powróciła do Wilna. Następnie w latach 1918–1919 

przejściowo pracowała w archiwum pogubernatorskim w Lublinie. 

19 kwietnia 1919 r. została mianowana pomocnicą kustosza w Archiwum 

Państwowym w Wilnie. Z chwilą włączenia w lutym 1921 r. powiatu 

grodzieńskiego do województwa białostockiego, postanowiono, iż utwo-

rzone rozporządzeniem z 17 lutego 1920 r. Archiwum Państwowe w Bia-

łymstoku będzie miało tymczasową siedzibę w Grodnie. Ponieważ jed-

nak nie udało się uzyskać odpowiedniego gmachu w Białymstoku  

i w związku z tym przeniesienie archiwum przeciągało się. Ostatecznie 

odstąpiono od idei tworzenia archiwum w Białymstoku. Tak więc 

w okresie międzywojennym rozszerzono obszar działania archiwum gro-

dzieńskiego na tereny Białostocczyzny. Janina Kozłowska-Studnicka ob-
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jęła funkcję kierownika Archiwum z dniem 1 stycznia 1921 r. podlegało 

jej 3 pracowników. Wspomagała ją matka Różą z Borowskich Kozłow-

ska. Janina Kozłowska – Studnicka aktywnie działała w Polskim Towa-

rzystwie Historycznym. W 1935 r. była współorganizatorką VI Po-

wszechnego Zjazdu Historyków w Wilnie. Jego uczestnicy odwiedzili też 
Grodno (21 IX 1935 r.). Utrzymywała ożywione i przyjazne kontakty 

z Janem Glinką – białostockim archiwistą. Wypożyczała mu archiwalia, 

on z kolei przekazywał jej różne materiały archiwalne. J. Kozłowska – 

Studnicka działała także w Związku Zaścianków Polskich i była człon-

kiem jego Rady Głównej. Prowadziła też akcję odczytową w szkołach, 

w Uniwersytecie Powszechnym. W wykładach prezentowała wyniki 

swoich badań, które koncentrowały się wokół dziejów porozbiorowych 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

Grodna oraz stosunków polsko-rosyjskich. Ich wyniki publikowała m. in. 

w „Przeglądzie Historycznym”, „Archeionie” i „Atenuem Wileńskim”. 

We wrześniu 1939 r. władze sowieckie pozostawiły na 3 miesiące J. Ko-

złowską – Studnicką na zajmowanym stanowisku. 20 grudnia 1939 r. 

opuściła miejsce pracy. W kwietniu 1940 była deportowana n Syberię. 
Do Polski powróciła w 1946 r. Znalazła pracę w Bibliotece Kórnickiej. 

Tam w 1951 r. przeszła na emeryturę, chociaż nadal przychodziła do pra-

cy. Zmarła w 1971 r. 

 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Bia-

łymstoku. Referat Rolny i Reform rolnych 1920–1939, sygn. 22, k. 

13v 
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Jakub Szapiro – urodził się 29 października 1897 r. 

w Białymstoku. Mając czternaście lat opanował espe-

ranto i odtąd całe swoje dorosłe i zawodowe życie 

związał z tym językiem. Około 1913 r. rodzina Szapi-

ro przeniosła się na pięć lat do Łodzi, gdzie jego oj-

ciec otrzymał pracę. Jakub Szapiro nawiązał współ-

pracę z miejscowymi esperantystami, zorganizowa-

nymi w Pola Esperanto-Societo (Polskim Towarzystwie Esperanckim). 

Zdał egzamin ze znajomości esperanto przed komisją, której przewodni-

czył twórca języka, Ludwik Zamenhof. Związał się w Łodzi zawodowo 

z „Gazetą Łódzką”, w której redagował specjalny dział esperancki. Za-

czął pisać felietony o życiu esperantystów, które później zebrał i wydał 

pod tytułem Babiladoj de bonhumora Zamenhofano (Gawędy wesołego 

esperantysty). Książka ukazała się dwukrotnie (1922, 1924) w Białym-

stoku, a jej trzecie wydanie dopiero z okazji jubileuszowego 94. Świato-

wego Kongresu Esperantystów, który odbył się w Białymstoku w dniach 

25 lipca – 1 sierpnia 2009 r. Na przełomie 1917 i 1918 r., rodzina Szapiro 

powróciła do Białegostoku. Jakub podjął pracę, jako wykładowca w zna-

nej szkole Ginzburga (przy ulicy Kilińskiego 15), która prowadziła kursy 

handlowe. Swoje artykuły publikował na łamach „Dziennika Białostoc-

kiego” i „Dos Naje się Łeb” („Nowe Życie”) w jidysz. Był stałym kore-

spondentem „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, ukazującego się 
w Warszawie. Cieszył się dużym uznaniem za swoją obiektywność 
i przez długie lata był przewodniczącym związku dziennikarzy w Bia-

łymstoku i członkiem ogólnopolskiego zarządu w latach trzydziestych. 

Jako sekretarz władz miejskich w latach 1919–1921 podjął działania, aby 

ulicę Zieloną, przy której urodził się L. Zamenhof nazwać jego imieniem. 

11 czerwca 1919 r. Tymczasowy Komitet Miejski podjął taką decyzję. Na 

parterze domu, w mieszkaniu, które zajmowała żydowska rodzina 

Szturm Sakiewiczów, założono pamiątkową księgę, do której wpisywali 

się esperantyści, przyjeżdżający do Białegostoku. Mieszkanie Zamenho-

fów na piętrze zajmował zegarmistrz Wajsznor. 26 XI 1920 roku posta-

nowiono założyć Bjalistoka Societo „Zamenhof” (Białostockie Towarzy-

stwo „Zamenhof”). Celem Towarzystwa miała być organizacja kursów 
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językowych, otwarcie biblioteki z czytelnia, sprowadzenie podręczników 

do nauki języka. Niestety próba rejestracji nie powiodła się. 17 VII 1922 r. 

organizacja białostockich esperantystów została zalegalizowana decyzją 
wojewody, a dwa lata później odbyło się zebranie założycielskie Zamen-

hofa Esperanto-Societo (ZES, Białostockiego Towarzystwa Esperanty-

stów im. Ludwika Zamenhofa). Przewodniczącym nowego Towarzystwa 

został Jakub Szapiro i pełnił tę funkcję do wybuchu wojny w 1939 r. ZES 

miał prawie 300 członków, a Białystok był trzecim – po Warszawie 

i Krakowie – największym skupiskiem esperantystów w przedwojennej 

Polsce – po Warszawie i Krakowie. Jakub Szapiro założył małe wydaw-

nictwo esperanckie i własnym nakładem w ramach serii wydawniczej 

Esperanto-Librotrezoro. Kolekto da legindaj, zorge elektitaj nur origina-

laj Esperantaj Literaturaĵoj (Esperancka Książnica. Zbiór poczytnych, 

odpowiednio wybranych tylko oryginalnych dzieł w języku esperanto) 

opublikował trzy książki: swoje Babiladoj de bonhumora Zamenhofano 

(1922, 1924) oraz tomik poetycki M. L. Kaplana Akordoj Esperantaj 

(Esperanckie akordy, 1922) i libretto operetki w jednym akcie Białostoc-

czanina Feliksa Hillera, Ho, tiuj fremduloj! (Ach, ci obcokrajowcy, 

1923). W czasie pierwszego Internacia Postkongreso Esperantista 1927 

roku (7 i 8 sierpnia, po 19 Światowym Kongresie Esperantystów 

w Gdańsku) Jakub Szapiro doprowadził do podjęcia przez Prezydenta 

Miasta Białegostoku decyzji o umieszczeniu pamiątkowej tablicy na do-

mu, w którym urodził się L. Zamenhof. Latami gromadził różne pamiątki 

po wielkim Białostocczaninie, jak również dokumenty przekazane przez 

rodzinę Zamenhofów. Zgromadzane zbiory uległy zniszczeniu po wkro-

czeniu wojsk niemieckich do Białegostoku i przejęciu jego mieszkania 

w 1941 r. przez władze okupacyjne. 26 i 27 października 1929 r. Jakub 

Szapiro zorganizował pierwszy Zjazd Esperantystów Województwa Bia-

łostockiego, na który przybył Prezydent Miasta, który otworzył obrady, 

a jego przemówienie tłumaczył Jakub Szapiro, jako przewodniczący ZE-

S. W zjeździe uczestniczyło prawie dwustu esperantystów przybyłych 

z miasta, regionu i całego kraju. Redakcja gazety „Esperanto Triumfonta” 

wydała dwa razy (1923, 1931) w łącznym nakładzie dziesięciu tysięcy 

egzemplarzy jego Gvidilo tra Bialystok, la naskurbo de la Majstro 
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(Przewodnik po Białymstoku, mieście narodzin Mistrza). W tym samym 

czasie opracował i wydał podręcznik w języku jidysz: Szlissel Esperanto 

(Klucz do esperanta. Kilkakrotnie otrzymał nagrody w międzynarodo-

wym konkursie literackim Floraj Ludoj, odbywającym się w Katalonii: 

w 1931 r. wyróżniono go za esej Lingvaj principoj de Esperanto de D-ro 

Zamenhof (Zasady języka esperanto doktora Zamenhofa), a dwa lata 

później za erotyk prozą. Jakub Szapiro był cenionym nauczycielem. 

Prowadził kursy różnego stopnia w Białymstoku, w całej Polsce, a nawet 

poza granicami kraju. Wygłaszał dziesiątki odczytów i prelekcji. Jego 

mieszkanie w domu przy ulicy Lipowej 33 stało się znane w całym świe-

cie. Był to punkt kontaktowy dla każdego esperantysty, który przyjeżdżał 

do Białegostoku. Dzięki jego staraniom miasto odwiedzali najsłynniejsi 

esperantyści, jak członkowie rodziny L. Zamenhofa, profesor O. Bujwid, 

znany pisarz Leo Belmont, wybitny dziennikarz i działacz społeczny 

Szwajcarii romańskiej Edmond Privat, profesor Sigimuto z Formozy, gu-

bernator wyspy, pisarz Lakshimiswar Sinha z Bengalu, Bułgar N. I. Giu-

rof i Węgier Imre Ungar – słynny niewidomy pianista, laureat Międzyna-

rodowego Konkursu Chopinowskiego. Przy ulicy Lipowej 33 znajdował 

się adres organu białostockich samideanoj (wspólideowców) Oficiala 

Bulteno (Oficialny Biuletyn), redagowanego i wydawanego przez Jakuba 

Szapiro. W 1936 r. powołano w Białymstoku Komitet Honorowy z okazji 

jubileuszu 25-lecia działalności esperanckiej Jakuba Szapiro. Na łamach 

„Pola Esperantysto” opublikowano cykl artykułów wspomnieniowych 

najbardziej znanych esperantystów polskich tego okresu E. Wiesenfelda, 

I. Lejzerowicza, F. Kurjańskiego i S. Grenkampa. 11 sierpnia 1937 r. Ja-

kub Szapiro witał w Białymstoku uczestników trzeciego Internacia Post-

kongreso Esperantista w Białymstoku. Był także wybitnym znawcą hi-

storii Białegostoku. W połowie lat trzydziestych został wybrany na 

członka komitetu redakcyjnego, który pod przewodnictwem Henryka 

Mościckiego przygotowywał monografię miasta. Po wkroczeniu wojsk 

niemieckich do miasta, Jakub Szapiro został zastrzelony 12 lipca 1941 r. 

Żona Jakuba Szapiro, Ewa, uzdolniona plastyczka, i jego syn Artur, 

wówczas gimnazjalista, zginęli w 1943 r. na terenie getta w Białymstoku. 

Wcześniej zmarł młodszy syn, który urodził się po jego śmierci. 
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Stefan Starzyński – radny Rady Miejskiej Białego-

stoku, wiceprezes Towarzystwa Sokół, pierwszy ko-

mendant biura werbunkowego powstałego 2 lipca 

1920 r. 

 

Zofia Szulc – przewodnicząca powstałego w 1911 r. w Białymstoku 

Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich. Białostocki Oddział ZRKP 

pomagał kobietom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, poszukując 

dla nich pracy zarobkowej. 

 

Ksiądz Wilhelm Szwarc – urodził się 5 lipca 1837 r. 

w Sergiedach (obecnie Litwa). W 1861 r. w Wilnie 

przyjął święcenia kapłańskie. Posługę kapłańska za-

czął pełnić w Grodnie, gdzie w parafii farnej był po-

czątkowo wikariuszem, a od 1867 r. administratorem. 

Rok później został też kapelanem wojskowym 

w Grodnie. W 1870 r. przybył do Białegostoku na 

stanowisko prefekta w Gimnazjum Realnym oraz 

w Instytucie Panien Szlacheckich. Funkcję prefekta w Instytucie pełnił aż 
do 1914 roku, kiedy to w obliczu wojny szkołę ewakuowano do Peters-

burga. W 1880 r. mianowany został proboszczem białostockiej parafii. 

Dał się poznać jako dobry i życzliwy kapłan oraz zdolny organizator. 

Dzięki jego staraniom w 1883 r. Wasilkowie został wybudowany kościół. 

W 1885 r. uzyskał zgodę na założenie nowego cmentarza ulokowanego 

przy drodze do Supraśla. W 1888 r. wybudował też okazałą kaplicę 
cmentarną. Będąc proboszczem w Białymstoku widział tłumy wiernych 

przybywające do kościoła parafialnego, który był za mały na ich potrze-

by. Postanowił więc wybudować nowy kościół w Białymstoku. Jego lo-

kalizację widział na wzgórzu św. Rocha albo rynku na Bojarach. Władze 

rosyjskie nie chciały jednak wydać zgody na budowę nowej świątyni. 
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W tej sytuacji postanowił w 1898 r. rozbudować stary kościół. Wykona-

nie planów kościoła powierzono Józefowi Piusowi Dziekońskiemu. Ro-

sjanie długo nie wyrażali zgody na budowę Kościoła, zgodzili się na 

przybudówkę do białego kościółka. Dzięki staraniom księdza Szwarca 

przybudówka przewyższyła stary kościółek. Budowę rozpoczęto 19 

kwietnia 1900 r. W pięć lat później poświęcenia fary dokonał ksiądz pra-

łat Jan Kurczewski. Organy ufundował Jakub Sakowicz, były marszałek 

szlachty powiatu białostockiego. W 1908 r. w transepcie fary stanął 
piękny ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej. Umieszczony w nim obraz 

białostoccy pielgrzymi zakupili w Częstochowie ze swoich składek. Fun-

dowano żyrandole, konfesjonały i inne niezbędne elementy wyposażenia. 

Jan Kucharski wybudował w zakrystii okazały piec. Ale największym 

wyzwaniem była budowa głównego ołtarza. Zlecenie na jego projekt 

otrzymał w 1911 roku rzeźbiarz Wincenty Bogaczyk. Monumentalną 
kompozycję wykonano w warszawskiej firmie Józefa Szpetkowskiego. 

W centralnej części ołtarza, przedstawiającej Wniebowzięcie Matki Bo-

skiej, wśród stojących apostołów Bogaczyk umieścił pochyloną, skromną 
postać wspartą na krucyfiksie. Jest to portret księdza Wilhelma Szwarca. 

W 1911 r. z okazji 50-lecia święceń kapłańskich księdza Szwarca w ka-

plicy Najświętszego Sakramentu umieszczono marmurową tablicę ozdo-

bioną rzeźbiarskim portretem duchownego. Ksiądz Wilhelm Szwarc 

zmarł 29 marca 1915 r. Pogrzeb duchownego był wielką manifestacją 
jedności polskiej społeczności miasta. Zamknięte były polskie sklepy, a z 

kościoła farnego na cmentarz za trumną szedł kilkutysięczny tłum para-

fian. Został pochowany na białostockim cmentarzu farnym. W 1923 r. 

Aleksander Chodyko zorganizował parafian, którzy na mogile księdza 

Wilhelma Szwarca ufundowali nagrobek ozdabiając 

go pięknym medalionem. Za skupionym obliczem 

duchownego rzeźbiarz umieścił jego opus vitae – 

kontury kościoła farnego.   

 

 

Bolesław Szymański – urodził się w Białymstoku 

w 1877 r. Z wykształcenia był prawdopodobnie inży-
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nierem budownictwa. Prezydentem Białegostoku wybrany został 7 wrze-

śnia 1919 r. Pełniąc funkcję prezydenta borykał się z trudnościami po 

odzyskaniu niepodległości. W lutym 1921 r. został wybrany na prezesa 

białostockiego „Ogniska”, klubu towarzyskiego, który zajmował się tak-

że działalnością charytatywną. Był członkiem komitetu parafialnego Ko-

ścioła Farnego. B. Szymański działał także w komitecie pomocy jeńcom. 

W ramach wsparcia dla Ślązaków zaproponował samo opodatkowanie 

się wszystkich urzędników miejskich. Ważnym wydarzeniem w historii 

miasta była wizyta powracającego z frontu Marszałka Józefa Piłsudskie-

go prezydent B. Szymański wraz z towarzyszącą mu delegacją udał się 
dzień wcześniej do Wołkowyska, by już tam powitać Naczelnika. Antoni 

Lubkiewicz red. „Dziennika Białostockiego” z okazji wizyty Józefa Pił-

sudskiego i powrotu 42 Pułku Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego, 

wydał specjalny zeszyt pamiątkowy pt. „Białystok Ilustrowany”. 21 

sierpnia 1921 r. przy bramie triumfalnej na ulicy Lipowej B. Szymański 

uroczyście powitał Naczelnika Państwa. W okresie jego prezydentury 

rozpoczęto budowę nowoczesnego szpitala przy ul. Piwnej oraz kolonii 

urzędniczej na ul. Świętojańskiej. W 1925 r. przebudowano stare koszary 

na Miejski Zakład – Opiekuńczo Wychowawczy. Rok później urucho-

miono zakład położniczy. Wiele wysiłku i środków włożono w uporząd-

kowanie lasu Zwierzynieckiego, w którym urządzono park Konstytucji 3 

Maja oraz boisko sportowe. Przy realizacji tych projektów zatrudnienie 

znalazło wielu bezrobotnych. 

Po wyborach w 1927 r. został radnym z listy Polskiego Zjednoczo-

nego Komitetu Wyborczego. Nie udało mu się utrzymać funkcji prezy-

denta. W Radzie Miejskiej drugiej kadencji zajmował się sprawami fi-

nansowymi i gospodarczymi. Pracował w komisji finansowo – budżeto-

wej i zdrowia publicznego. 

Przypuszczalnie został aresztowany przez okupacyjne władze so-

wieckie 15 października 1939 r. Więziono go w Białymstoku, a następ-

nie, jak i wielu innych aresztowanych, wywieziony został do więzienia 

w Mińsku. Został osądzony. Zmarł w szpitalu pod Smoleńskiem. Nie 

wiadomo gdzie został pochowany. Ma symboliczny grób na Powązkach. 
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Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Bolesława 

Urbanowicza w Białymstoku 1919–1939, sygn. 2, k. 390v 

 

 

Ksiądz Piotr Śledziewski – urodził się 6 lipca 1884 r. w Gatnach Sta-

rych (powiat augustowski, gubernia suwalska). Był absolwentem gimna-

zjum rządowego w Augustowie, studiował filozofię i teologię w Semina-

rium Duchownym w Sejnach. W 1907 r. przyjął święcenia kapłańskie. 

W latach 1910 1913 był studentem (nadzwyczajnym) filozofii Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1914–1918 był studentem 

Wydziału Architektury Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie. Od 1919 r. pracował jako konserwator sztuki w Urzędzie 

Konserwatorskim w Łomży – od 1920 w Urzędzie Konserwatorskim 

w Białymstoku.  

 

 

 
 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Urząd Wojewódzki Białostocki 

1920–1939, sygn. 122, k. 45 
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W 1932 r. otrzymał stopień naukowy doktora filozofii (historia sztuki). 

W latach 1945–1947 pełnił funkcję naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki 

Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W 1946 r. został przyjęty w po-

czet członków rzeczywistych Oddziału Białostockiego Związku Polskich 

Artystów Plastyków. W 1947 r. był współzałożycielem ówczesnego 

Wrocławskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zmarł 8 grudnia 1950 r. 

i pochowany na Cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu. 

 

Edmund Świeżyński – jeden z założycieli i członek Polskiej Organizacji 

Wojskowej w Białymstoku. Zginął w wojnie polsko-bolszewickiej 

w 1920 r. 

 

 

T 
 

 

 

Karol Tołłoczko – dyrektor banku Piotrogrodzko-

Ryskiego, który mieścił się w dzisiejszej siedzibie 

Centrum Ludwika Zamenhofa, prezes Towarzystwa 

Popierania prasy Polskiej, założyciel Polskiej Dru-

karni Udziałowej. 

 

Towarzystwo Pochodnia – powstało 12 lutego 1916 r. W jej skład we-

szli: Konstanty Kosiński, Apolonia Srzedzińska, Michał Motoszko 

i Zygmunt Różycki. Patronowała działalności teatru amatorskiego, a do-

chody z jego przedstawień przeznaczane były na rzecz polskich szkół. 22 

lutego 1919 r. Pochodnia wystawiła „Zemstę” Aleksandra Fredry.  

 

Towarzystwo Sokół – 9 października 1919 r. Włodzimierz Tarło-

Maziński – inspektor szkolny zwołał naradę w celu założenia w Białym-

stoku gniazda sokolego. W dwa tygodnie później na walnym zebraniu 

pojawiło się około 40 osób. Ustanowiono, iż siedzibą będzie lokal przy 

ulicy Warszawskiej 8. 8 lutego 1920 r. wybrano zarząd w następującym 
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składzie: W. Tarło-Maziński – prezes, Stefan Starzyński – wiceprezes, 

J. Zdanowiczówna – wiceprezes, W. Stolecki – sekretarz, Wacław Szta-

chelski – skarbnik, Antoni Januszko – chorąży. Towarzystwo brało czyn-

ny udział w obchodach patriotycznych. W czasie inwazji bolszewickiej 

w lipcu 1920 r. członkowie zdolni do noszenia broni zaciągnęli się do 

wojska, inni pełnili służbę pomocniczą. W lokalu przy ulicy Kilińskiego 

6 mieściło się biuro werbunkowe do wojska, które zwerbowało około 

700 ochotników. W czasie okupacji bolszewickiej w sierpniu 1920 r. 

członkowie Towarzystwa ratowali jeńców polskich. Po wyjściu bolsze-

wików członkowie Sokoła opiekowali się szpitalem wojskowym. 

 

Towarzystwo „Teatr Polski w Białymstoku” – powstało we wrześniu 

1919 r. Na jego czele stanął Marian Dederko, funkcje reżyserów pełnili 

Zygmunt Różycki i Jarosław Sztachelski, administratorem był Jan Kna-

up. Celem Towarzystwa było organizowanie przedstawień teatralnych. 

Od października 1919 r. do czerwca 1920 r. Towarzystwo dało 19 przed-

stawień w teatrze „Palace”. We wrześniu 1920 r. podjęto decyzję o wy-

stawianiu sztuk dla rannych żołnierzy polskich. 

 

Tymczasowa Rada Robotnicza – powstała w grudniu 1918 r. Liczyła 

około 30 osób reprezentujących wszystkie partie lewicowe działające 

w Białymstoku: Socjal Demokrację Królestwa Polskiego i Litwy, 

„Bund”, żydowską partię Ferejnigte (zjednoczenie), Poalej Syjon oraz 

związki zawodowe. 

 

Tymczasowy Zarząd Miasta – 2 stycznia 1919 r. decyzją naczelnika 

miasta Roschera i Soldatenratu ustalono listę osób, którym powierzono 

ograniczoną władzę w mieści. Na czele Zarządu stanął Józef Puchalski – 

doświadczony samorządowiec i patriota. W jego składzie znalazło się 16 

mieszczan, w tym 6 Polaków: Oswald Trylling – fabrykant, Dawid Me-

isel – kupiec, Izaak Pines – fabrykant, Józef Waks – agent, Falk Kempner 

– kupiec, Chaim Gertz – kupiec, Maks Barasz – kupiec, Jakub Janowski 

– fabrykant, Józef Puchalski – właściciel domów, Witold Łuszczewski – 

właściciel domów, Marian Dederko – ziemianin, Kazimierz Riegert – in-
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żynier, dyrektor elektrowni, Bohdan Ostromęcki – lekarz, Witold Kościa 

– właściciel domu, August Moes – radca prawny, Dimitr Hitz – nota-

riusz. Narodowość polską reprezentowali: Józef Puchalski, Witold Łusz-

czewski, Marian Dederko, Bohdan Ostromęcki i Witold Kościa. 

 

Tymczasowy Komitet Miejski (Magistrat m. Białegostoku) – 17 lute-

go 1919 r. przybyli do Białegostoku przedstawiciele władz polskich. We 

współpracy z komisarzem rządu polskiego Ignacym Mrozowskim powo-

łali 18 lutego Tymczasowy Komitet Miejski na czele z Józefem Puchal-

skim. W komitecie zasiedli przedstawiciele reprezentujący także spo-

łeczność żydowską, niemiecką i rosyjską. TKM pełnił rolę Rady Miej-

skiej. Jego zadaniem było stopniowe przejmowanie z rąk niemieckich 

poszczególnych działów gospodarki miejskiej. W lutym 1919 r. Tymcza-

sowy Komitet Miejski i miejscy urzędnicy zajęli budynek przy Warszaw-

skiej 3, dzieląc go ze strażą ogniową i policją. Jedną z pierwszych decy-

zji prezydenta Józefa Karola Puchalskiego było rozpoczęcie remontu 

magistratu przy Warszawskiej 21. Skład TKM: Józef Puchalski – prezy-

dent, Radni: Stanisław Kitszul, Janina Niemirska, N. Sokólski, Al. Neu-

man, Al. Drzewiński, I. Wejnrejch, B. Bajko, Włodzimierz Kucharski, 

H. Grodzka, C. Zitnakówna, H. Bogajewska, A. Benecki, J. Jarczak, 

St. Smoliński, Jakub Szapiro, Z. Krassowski, P. Kononowicz, Franciszek 

Godyński, Stanisław Parfjanowicz, Antoni Rumiancewicz, A. Bielicki, 

St. Minkiewiczowa, A. Zankau, J. Borowski, J. Gusiński, A. Benecki, 

R. Szudrowicz, W. Borys, Z. Puciłowski, S. Kondratowicz, A. Liwszyc, 

J. Szymański, D. Elkon, E. Pieńkowski, B. Rencki, M. Szmidt, Werpa-

chowski, B. Kruglak, B. Noskiewiczówna, A. Kanel, P. Jarczak, St. Tu-

recki, Ajzensztajn, D. Bubryk, M. Szmidt, A. Winnicki, Z. Janeczek, 

K. Krigier, H. Ziwierski, E. Szumijłowicz, A. Żołątkowska, B. Gdański, 

Biernacki, I. Bargłowski, S. Krakowski, A. Molkientin, B. Godyński, 

F. Dziekoński, P. Cichoński, M. Szmidt, A. Bielicz, P. Szapiro, H. Weller, 

K. Gryc, J. Jupon, A. Niedźwiecki, W. Piotrowski, A. Omeljan, H. Kie-

gienam, Z. Rywiński, T. Perelman, B. Wolfson, A. Charzyński, K. Za-

mbrowski. 

  



−
 1

1
3

 −
 

 

 

 
 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta miasta Białegostoku 1838–1944. Magistrat Białegostoku 

12.02.1919-23.10.1919 r., sygn. 1/1/2012. 
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Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski – 29 lipca 1920 r. wojska 

bolszewickie zajęły Białystok. Dowództwo utworzyło w mieście Biało-

stocki Komitet Wojskowo-Rewolucyjny. Na jego czele stanął nauczyciel 

– dziennikarz J. Oszerowicz, sekretarzem został J. Kowalski. W ciągu 

kilku dni Komitet upaństwowił banki, kasy pożyczkowo-oszczędnoś-
ciowe, zarejestrował i zamknął składy żywności, oparł aprowizację mia-

sta na przymusowych dostawach, ogłosił rejestrację bezrobotnych i prze-

kazywania fabryk robotnikom. Dowódcy poszczególnych armii tworzyli 

w terenie tymczasowy aparat administracyjny podporządkowany tzw. 

„rewkomom”. W dniu zajęcia Białegostoku przez wojska sowieckie do 

Wilna przyjechali Julian Marchlewski i Feliks Dzierżyński. Tam zakoń-
czyli pracę nad manifestem Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego 

Polski. Przez sieć Czerzwyczajki poinformowali Lenina o zredagowaniu 

manifestu. J. Marchlewski dotarł do Białegostoku nocą z 1 na 2 sierpnia 

1920 r. Następnego dnia przybyli Feliks Dzierżyński i Feliks Kon, 

a Edward Próchniak dopiero 5 sierpnia. Nowi czerwoni dygnitarze zajęli 
na swą siedzibę Pałac Branickich. Na swoją działalność otrzymali ponad 

2 miliardy rubli. Na początku Marchlewski usiłował względną tolerancją 
i łagodnością w postępowaniu zapewnić sobie poparcie społeczeństwa 

dla komunistycznej polityki. Jego zarządzenia musiały być jednak za-

twierdzane przez wojennych komisarzy, a ci, na skutek przesuwania się 
frontu ciągle się zmieniali, a w dodatku jako „rasowi” rewolucjoniści byli 

zwolennikami stosowania terroru wobec społeczeństwa polskiego. Zor-

ganizowano Trybunały Rewolucyjne, składające się z trzech osób. Wy-

roki przez nie wydawane były ostateczne i nie podlegały kasacie. Fabryki 

zostały znacjonalizowane. Ich właściciele mieli być przeniesieni do in-

nych miejsc pracy. Majątki ziemskie towarzysze na czele z Marchlew-

skim planowali skonfiskować. Właściciele mieli być natychmiast odesła-

ni do najbliższych „rewkomów”. Należy przypuszczać, iż zostaliby zli-

kwidowani. 14 sierpnia głównodowodzący Armią Czerwoną Siergiej 

Kamieniew wydał rozkaz o formowaniu Polskiej Armii Czerwonej. Mia-

ła to być formacja ochotnicza. 15 sierpnia dowódca frontu zachodniego 

Michaił Tuchaczewski i Józef Unszlicht podpisali rozkaz o formowaniu 

Pierwszej Polskiej Armii Ochotniczej. Na jej dowódcę mianowano Ro-
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mana Łągwę (działacza Polskiej Partii Socjalistycznej „Lewica”). Sze-

fem jego sztabu został niejaki Gruszecki. Intensywną rekrutację do tej 

formacji przeprowadzano wśród jeńców polskich. Formowanie armii 

przebiegało bardzo niemrawo. Ułożona została nawet rota przysięgi, 

w której żołnierz „syn ludu pracującego, obywatel Republiki Radzieckiej 

Polski, nie szczędząc krwi miał walczyć za sprawę socjalizmu i brater-

stwo ludów. W razie niewykonania rozkazów żołnierza miała dosięgnąć 
karząca ręka rewolucyjnej sprawiedliwości. W szeregi Białostockiego 

Pułku Strzelców zgłosiło się tylko 70 ochotników. Dzierżyński przerażo-

ny tak miernymi wynikami rekrutacji zwrócił się do Lwa Trockiego 

o przysłanie do Białegostoku specjalnego batalionu „Czeki”. Na szczę-
ście oddział ten nie zdążył dotrzeć do miasta. 

Program TKRP poparła niewielka część społeczeństwa Białegosto-

ku. Wśród popierających znalazła się Komunistyczna Partia Robotniczej 

Polski. W sierpniu rozwiązała się Polska Partia Socjalistyczna, a jej nie-

którzy działacze wstąpili w szeregi KPRP i współpracowali z komuni-

stami z Rosji. Także niektóre środowiska żydowskie poszły na współpra-

cę z komunistami (szczególnie członkowie Bundu i Poalej – Syjonu). 

Większość robotników wrogo odniosła się do inicjatyw „Polaków” słu-

żących komunistycznej Rosji. Chłopi nie wierzyli, iż komuniści dotrzy-

mają obietnicy o nietykalności ziemi chłopskiej pochodzącej ze skonfi-

skowanych majątków. Większość dowódców Armii Czerwonej traktowa-

ła TKRP jako propagandowe narzędzie polityki sowieckiej, zresztą nie 

brane po uwagę zbyt poważnie. Należy przypuszczać, iż w odpowiednim 

dla Lenina, Trockiego i innych towarzyszy na Kremlu czasie Komitet ten 

miał być zlikwidowany. Rosja bolszewicka nie brała tez odpowiedzialno-

ści za postępowanie „polskich” towarzyszy i nie zamierzała też spełniać 
danych przez nich obietnic. Wczesnym rankiem 15 sierpnia 1920 r. roz-

poczęła się wielka bitwa o Warszawę. Na polskie pozycje obronne natar-

ło 6 radzieckich dywizji. Ciężkie i krwawe boje toczyły się o Radzymin, 

bohatersko walczyli Polacy pod Osowem, gdzie śmierć poniósł ksiądz 

Ignacy Skorupka. Gdy trwały walki o Warszawę dowództwo polskie wy-

prowadziło uderzenie z północy siłami 5 armii generała Władysława Si-

korskiego. Znad Wieprza 16 sierpnia o świcie uderzył Naczelny Wódz 
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Józef Piłsudski siłami Grupy Manewrowej. Nastąpił przełom wojny pol-

sko – radzieckiej. Sowieci zmuszeni zostali do panicznego odwrotu. Le-

nin próbował ratować sytuację poprzez pozyskanie polskich chłopów do 

współpracy z Armią Czerwoną. Karolowi Radkowi, który udawał się do 

Białegostoku nakazał rozgromić polskich obszarników i kułaków, a ich 

ziemie przydzielić chłopom. 

 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Zbiór afiszów i druków ulotnych, sygn. 3 

 

 



− 117 − 
 

Nie obyło się również bez aktów terroru ze strony bolszewików, któ-

rzy zamordowali 15 obywateli polskich: Karola Berenta – wywiadowcę 
Policji Państwowej, Mieczysława Falkowskiego – właściciela majątku 

Renszczyzna, Icko Firera, I. Garbowskiego, Józefa Karpowicza, księdza 

Ryszarda Knobelsdorfa, Zachariasza Olejnika – starszego przodownika 

Policji Państwowej, I. Oponowicza, Hieronima i Feliksa Ostrowskich – 

ziemian spod Łomży, A. Podolskiego – Tatara z pochodzenia, oraz 

dwóch nieznanych z nazwiska oficerów polskich. W kilka dni przed 

zbiorową egzekucją władze sowieckie zamordowały Bolesława Jaro-

sławskiego, członka Związku Zawodowego Robotników Włókniarzy 

„Praca”. Już pod odzyskaniu wolności w Białymstoku odbył się uroczy-

sty pogrzeb pomordowanych. Białostoczanie uczcili pamięć ofiar komu-

nistycznego terroru postawieniem pomnika. Gdy wojska polskie zbliżały 

się do Białegostoku, członkowie TKRP w popłochu uciekli samochodami 

na wschód. Niektórzy z nich stali się później ofiarami czystek przepro-

wadzonych przez Józefa Stalina. 

 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczo-

nej Partii Robotniczej w Białymstoku 1948–1990. Członkowie TKRP w Białym-

stoku, sygn. 154, k. 1 
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Ulice Białegostoku – 17 kwietnia 1919 r. Tymczasowy Komitet Miejski 

podjął decyzję o wprowadzaniu zmian nazw ulic z rosyjskich na polskie: 

Mieszczańską zamieniono na Elektryczną, Niemiecką na Kilińskiego, 

Moesowską na Krakowską, Nowo Niemiecką na Legionową, Brzeską 
i Puszkina na Adama Mickiewicza, Policyjną na Ogrodową, Aleksan-

drowską na Warszawską, Flakierską na Wesołą, Plac Bazarny na Rynek 

Kościuszki, Świński Rynek na Stary Rynek, Targ na Piaskach na Rynek 

Sienny. Jest to tylko kilka wybranych ulic, którym zmieniono nazwy. 

 

Umowa białostocka – 5 lutego 1919 r. w Białymstoku podpisana została 

umowa polsko-niemiecka, regulująca warunki odwrotu wojsk niemiec-

kich ze wschodu i przemarszu wojsk polskich na wschód przeciw bol-

szewikom. Ze strony polskiej sygnowali ją dr Ludwik Kolankowski i ka-

pitan Janusz Gąsiorowski mając pełnomocnictwo Leona Wasilewskiego 

– ministra spraw zagranicznych RP, a także obecni porucznik Helebrandt 

oraz Ignacy Mrozowski, ze strony niemieckiej dr Manfred Bühlmann 

pełnomocnik rządu niemieckiego oraz obecni oficerowie pułkownik 

Mohs, porucznik Ruoff, porucznik Modler. Umowę podpisaną w dwóch 

egzemplarzach zredagowano po niemiecku. Tekst umowy przetłumaczo-

no na język polski i jeden egzemplarz został potwierdzony przez puł-

kownika Kazimierza Ładosia Uregulowano w niej warunki odwrotu 

wojsk niemieckich. Umowa ustalała prowizoryczną niemiecko-polską li-
nię demarkacyjną, która przebiegała na północ od Osowca i Grajewa. 

Powiat bielski został podzielony, powiaty augustowski i suwalski nadal 

pozostawały w rękach niemieckich. Niemcy umożliwili oddziałom pol-

skim przemarsz przeciwko Armii Czerwonej przez Białystok, Grodno, 

Wołkowysk. W pierwszym rzucie Polacy mogli wysłać 10 batalionów 

(po 800 ludzi każdy), dwa szwadrony kawalerii i 4 działa. Niemcy wyra-

zili również zgodę na to, żeby Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich 

skorzystało do celów transportowych z linii kolejowych: Łapy – Biały-

stok – Grodno oraz Łomża – Bielsk – Wołkowysk. Aby zapobiec ewen-

tualnym potyczkom pomiędzy żołnierzami obu armii postanowiono po-
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wołać po dwóch oficerów łącznikowych polskich w Białymstoku (misję 
tę powierzono kapitanowi Januszowi Gąsiorowskiemu), Grodnie, Brze-

ściu Litewskim i Wołkowysku. W Białymstoku, Grodnie i Brześciu Li-

tewskim powołane zostały komisariaty rządu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Cztery wymienione powyżej miasta przechodziły pod zarząd polskich 

władz wojskowych i cywilnych. Uregulowano w umowie przepisy ruchu 

pociągów pomiędzy stacjami: Łapy – Białystok – Sokółka – Grodno – 

Wołkowysk. W Białymstoku miała rozpocząć działalność polska woj-

skowa dyrekcja kolei litewskich. Między Białymstokiem a Łapami uru-

chomione zostało regularne połączenie kolejowe dla ludności cywilnej. 

14 lutego w Berezie Kartuskiej starł się z bolszewikami Oddział Wileń-
ski WP, zapoczątkowując wojnę polsko-bolszewicką. Wkrótce potem 

oddziały Dywizji Litewsko-Białoruskiej, które obsadziły powiaty woł-

kowyski i prużański, oraz oddziały gen. Antoniego Listowskiego z Brze-

ścia podjęły ofensywę na Słonim i Pińsk. Ponieważ oddziały polskie 

zajmowały tereny wschodnie w miarę wycofywania się Niemców z połu-

dnia na północ białoruski ośrodek w Grodnie utrzymał się jeszcze przez 

jakiś czas. Dowództwo polskie od połowy listopada 1918 r. starało się 
przeciągnąć na swoją stronę żołnierzy pułku białoruskiego, proponując 

im służbę w Dywizji Litewsko-Białoruskiej. W lutym 1918 r. mimo 

przekazania na front zachodni 30 dywizji miało dowództwo niemieckie 

na wschodzie w swej dyspozycji łącznie 59 dywizji. Na początku 1919 r. 

ziemie objęte planami federacyjnymi znajdowały się pod okupacją nie-

miecką wojskową Naczelnego dowództwa Wschodu zwane Ober – 

Ostem. Możliwość opanowania tych obszarów pojawiał się dopiero 5 lu-

tego 1919 r., gdy w Białymstoku zawarto umowę polsko – niemiecką, 
a polskie oddziały wojskowe otrzymały zgodę na przemarsz przez nie-

miecką strefę okupacyjną, która ciągnęła się wzdłuż linii kolejowej: Ko-

wel – Brześć nad Bugiem – Czeremcha – Białystok – Grajewo – Ełk. Po 

zawarciu umowy białostockiej oddziały wojska Polskiego ruszyły z Pod-

lasia w kierunku Niemna i 14 lutego 1919 r. w rejonie miasteczka Mosty 

nawiązały styczność bojową z formacjami Armii Czerwonej. Okręg ad-

ministracyjny Białystok Grodno okupowany jeszcze w 1919 r. obejmo-

wał obszar o powierzchni ponad 26 tysięcy kilometrów kwadratowych, 
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zamieszkały przez około 712 tys. mieszkańców. Władze niemieckie izo-

lowały ludność okupowanych obszarów od nowo powstającego państwa 

polskiego. 

 

Bolesław Urbanowicz – pochodził z rodziny mieszczan białostockich. 

Jego rodzice to Adolf Urbanowicz i Weronika z Szumskich. Adolf i We-

ronika ślub wzięli w Białymstoku 12 października 1874 r. Dziennik Bia-

łostocki we wrześniu 1919 r. (nr 127) podał, że „kancelarię rejenta w na-

szym mieście otwiera p. Urbanowicz z Łomży. Bolesław Urbanowicz był 

początkowo prokuratorem przy Sądzie Okręgowym w Łomży, po czym 

został przeniesiony na notariat przy Sądzie Okręgowym w Białymsto-

ku.Bolesław Urbanowicz na początku XX w. był już adwokatem przy-

sięgłym – pracował w Kownie w 1909 r. jako adwokat oraz był radnym 

miejskim. Bolesław Urbanowicz był notariuszem do 1939 r. 

 

 
 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Bolesława 

Urbanowicza 1919–1939, sygn. 6, k. 235 

 

 

Urząd Skarbowy w Białymstoku – zorganizowany został 1 kwiet-

nia 1920 r. Zakres jego działalności został unormowany paragrafem 63 

Rozporządzenia Ministerstwa Skarbu z 30 stycznia 1920 r. Do zakresu 

jego działalności należały ustalenie wymiaru, pobór i ściąganie podat-

ków. Jego początki były trudne, gdyż najpierw władze rosyjskie w 915 r., 
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a następnie władze niemieckie w 1919 r. wywiozły księgi i akta skarbo-

we. Na czele Urzędu stanął Edmund Zajączkowski 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Bolesława 

Urbanowicza 1919–1939, sygn. 6, k. 235. 

 

 

Urząd Wojewódzki w Białymstoku – 19 stycznia 1920 r. do Białe-

gostoku przybył, mianowany 19 listopada1919 r. przez Naczelnika Pań-
stwa, wojewoda białostocki Stefan Bądzyński. 16 lutego 1920 r. rozpo-

czął działalność Urząd Wojewódzki, który zatrudniał około 300 pracow-

ników i mieścił się w Pałacu Branickich. W związku z inwazją Armii 

Czerwonej Urząd Wojewódzki został ewakuowany. Po raz kolejny roz-

począł swą działalność 1 września 1920 r. na czele z wojewodą Stefanem 

Popielawskim. 

 

 

W 
 

Salomon Wajnrach – urodził się w 1863 r. w Bia-

łymstoku. Brał czynny udział w życiu społecznym 

Białegostoku, wspierał budowę kościoła farnego, an-

gażował się w działalność Białostockiej Ochotniczej 

Straży Ogniowej. Był założycielem wielkiej synagogi 

im. Hetmana Branickiego. Dzięki jego zaangażowa-

niu powstała w Białymstoku Szkoła Handlowa. Był 

także znanym działaczem społecznym i filantropem. 
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Jan Walewski – urodził się 22 lipca 1890 r. w Łopaczewie w powiecie 

opatowskim. Po ukończeniu studiów medycznych w Dorparcie rozpoczął 
pracę w Warszawie w Szpitalu Św. Łazarza. W czasie wojny polsko-

bolszewickiej trafił do Białegostoku. Został skierowany do pracy do 

Szpitala Polowego nr 11 przy ul. Wojskowej. Po zakończeniu wojny dr 

Walewski pozostał w Białymstoku i rozpoczął organizowanie szpitala 

skórno – wenerycznego Szpital skórno weneryczny założyli jeszcze 

Niemcy w 1915 r. przy ul. Wojskowej. W 1921 r. szpital został przenie-

siony do budynków przy ul. Św. Rocha 33. Dyrektorem i ordynatorem  

30-łóżkowego Szpitala Skórno-Wenerycznego im. Św. Łazarza został 

wybrany na drodze konkursu dr Jan Walewski. Sytuacja zdrowotna 

mieszkańców Białegostoku była dramatyczna. Plagą miasta była prosty-

tucja, alkoholizm, a co się z tym wiązało choroby weneryczne. Bardzo 

ważną inicjatywą stało się założone przez dr Walewskiego w 1922 r. Pol-

skie Towarzystwo Walki ze Zwyrodnieniem Rasy, przekształcone 

w 1923 r. w Polskie Towarzystwo Eugeniczne. Towarzystwo skupiało 

nie tylko lekarzy, ale również prawników, nauczycieli, inżynierów. Dzia-

łania Towarzystwa skierowane zostały przeciwko szerzącej się w mieście 

prostytucji, następnie podjęto chyba pierwszą w kraju akcję przeciwalko-

holową. Dr Walewski jako prezes Towarzystwa widział konieczność 
udzielenia pomocy dzieciom z najbiedniejszych rodzin. Dalszą inicjaty-

wą PTE stało się organizowanie kolonii letnich, ogródków dla najbied-

niejszych dzieci. W 1936 r. dr Walewski został prezesem Polskiego 

Zrzeszenia Lekarzy Województwa Białostockiego. Funkcję tę pełnił do 

wybuchu II wojny światowej. Przez cały czas swojej pracy dr Walewski 

walczył o poprawę warunków lecznictwa chorób wenerycznych i skóry. 

Dzięki jego staraniom został utworzony 18-łóżkowy odział dziecięcy, 

powstanie którego przyczyniło się do zahamowania epidemii grzybicy 

strzygącej skóry głowy, zwłaszcza u dzieci. Po likwidacji w 1936 r. Szpi-

tala Św. Łazarza utworzono 60-łóżkowy oddział skórno-weneryczny 

w nowym budynku Szpitala Św. Rocha przy ul. Piwnej 11. Nareszcie zo-

stały stworzone bardzo dobre warunki pracy dla zespołu kierowanego 

przez dr. Walewskiego. Przez okres II wojny światowej dr Walewski po-

został w Białymstoku, pracując w kolejnych szpitalach utworzonych 
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przez okupantów dla mieszkańców miasta. Po zakończeniu wojny rozpo-

czął organizowanie oddziału dermatologii początkowo w szpitalu przy 

Sosnowej, następnie przy ul. Św. Rocha 3, gdzie udało mu się prze-

kształcić oddział w samodzielny szpital. Wspólnie z dr med. J. Płataki-

sem przystąpił na bazie kierowanego przez siebie szpitala do organizo-

wania Kliniki Dermatologii, powołanej 1 października 1953 r. Następnie 

pełnił funkcję ordynatora dermatologii, kiedy szpital przy ul. Św. Rocha 

stał się oddziałem Wojewódzkiego Szpitala im. J. Śniadeckiego. Odszedł 

na emeryturę w 1960 r. Zmarł w 1970 r. 

 

Wielki Białystok – W maju 1919 r. na mocy rozporządzenia Komisarza 

Generalnego Ziem Wschodnich obszar Białegostoku powiększono o po-

bliskie wioski i przedmieścia: Antoniuk, Białostoczek, Dojlidy, Dziesię-
ciny, Horodniany, Marczuk, Ogrodniczki, Pieczurki, Skorupy, Starosiel-

ce (wieś), Słoboda, Wygoda, Wysoki Stoczek, Zacisze i Zwierzyniec. 

Powierzchnia miasta wzrosła z 2700 hektarów do 4400 hektarów. To 

rozporządzenie miało wzmocnić liczebność elektoratu polskiego w nad-

chodzących wyborach samorządowych (przedmieścia przeważnie za-

mieszkiwali Polacy). Żydzi oprotestowali rozporządzenie. 

 

 

            
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Bolesława 

Urbanowicza 1919–1939, sygn. 1, k. 42 
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Biblioteka Archiwum Państwowego w Białymstoku 

 

 

Franciszek Wierzejski – w listopadzie 1918 r. zorganizował związek 

wśród białostockich kolejarzy, którzy mieli odebrać Niemcom tabor ko-

lejowy i stacje w Białymstoku. 14 listopada próbował porozumieć się 
z Niemcami, którzy nie wyrazili zgody na żadne ustępstwa i nakazali 

Wierzejskiemu opuścić Białystok w ciągu 24 godzin. Wierzejski z Białe-



− 125 − 
 

gostoku nie wyjechał i stworzył tajny związek wśród kolejarzy. 19 lutego 

1919 r. starał się nie dopuścić do grabieży mienia przez wycofujących się 
Niemców. W tym dniu dzięki jego staraniom wyjechał pierwszy polski 

pociąg z Białegostoku do Łap. 

 

Wizyty Józefa Piłsudskiego – 1 czerwca 1919 r. Naczelnik Państwa Jó-

zef Piłsudski w drodze do Grodna zatrzymał się na krótko na dworcu ko-

lejowym, gdzie licznie witali go zebrani białostoczanie, przybyli także 

przedstawiciele władz i organizacji społecznych. Naczelnik znał Biały-

stok, gdyż pod koniec XIX wieku jako działacz Polskiej Partii Socjali-

stycznej pod pseudonimem „Wiktor” bywał tu kilka razy. Mieszkał wte-

dy w domu przy ul. Starobjarskiej, który był własnością Stanisława 

i Wiktorii Lenczewskich. Korzystał także z mieszkania dr. Henryka Sar-

cewicza przy ulicy Niemieckiej (obecnie J. Kilińskiego). Kolportował 

„Robotnika”, którego redaktorem był od 1894 r. Czasopismo to wydawa-

ne było nielegalnie w Lipniszkach, a następnie w Wilnie. Współpracował 

z Bolesławem Ruszczewskim, który pracował jako główny buchalter 

Banku Handlowego i jego żoną Felicją.  Po raz kolejny Józef Piłsudski 

pojawił się w Białymstoku 20 września 1919 r., gdy w towarzystwie ka-

pitana Walerego Sławka wracał z inspekcji z frontu wschodniego. Na-

czelnik udał się do redakcji „Dziennika Białostockiego”. W tym czasie 

udało się zorganizować powitanie. W imieniu zebranych przemówił Fe-

liks Filipowicz. On też był inicjatorem nadania honorowego obywatel-

stwa miasta Białegostoku Józefowi Piłsudskiemu. 19 listopada 1919 r. 

wniosek w tej sprawie złożony przez grupę radnych został jednogłośnie 

przyjęty, jednak wręczenie dyplomu nastąpiło dopiero po 2 latach. Po raz 

kolejny Józef Piłsudski zawitał w Białymstoku 21 sierpnia 1921 r. Powi-

tano go w pociągu na granicy województwa, potem na dworcu kolejo-

wym, a następnie przy kolejnych bramach powitalnych. Naczelnik gościł 

też w domu prezydenta Białegostoku, uczestniczył w mszy św. polowej, 

wręczył sztandar 42. Pułkowi Piechoty, odebrał defiladę wojskową, wziął 
udział w obiedzie na 2 tysiące osób, obejrzał także mecz piłki nożnej. 

Wieczorem W siedzibie Rady Miejskiej zjadł kolację i wysłuchał licz-

nych przemówień. Honorowemu gościowi wręczono okolicznościowy 
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album „Białystok ilustrowany. Zeszyt pamiątkowy” przygotowany przez 

Antoniego Lubkiewicza. 

 

Stanisław Wojciula – uczeń gimnazjum białostockiego. 20 listopada 

1918 r. wraz z grupą kolegów przedostał się z Białegostoku do Łap. 

Wstąpił do Wojska Polskiego. 15 sierpnia 1920 r. pod wsią Borkowo 

dowodząc plutonem zginął od bolszewickiej kuli. 

 

Województwo białostockie – 2 sierpnia 1919 r. Sejm Ustawodawczy 

Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę tymczasową o organizacji ad-

ministracji II instancji, na podstawie której powstało województwo biało-

stockie, a Białystok stał się stolicą województwa. W Białymstoku rozpo-

czął działalność Sąd Okręgowy. O tym, iż Białystok będzie miastem wo-

jewódzkim zadecydował jego dynamiczny rozwój przemysłowy i demo-

graficzny. Zapewne spore znaczenie odegrał fakt, iż przez Białystok 

przebiegały szlaki kolejowe łączące go z Warszawą i Wilnem oraz 

z Brześciem i Grajewem a dalej z Prusami Wschodnimi. Białystok stał 

się liderem, któremu nie dorównywały inne ośrodki miejskie w promie-

niu kilkudziesięciu kilometrów. Także lokowanie tutaj urzędów władz 

administracyjnych II instancji powodowało napływ wykształconych 

urzędników z różnych stron Rzeczypospolitej, co wzmacniało polską 
świadomość narodową. Wojewoda Stanisław Bądzyński przybył do Bia-

łegostoku liczącego wtedy około (według szacunków biura statystyczne-

go) Polaków – 42200, Żydów – 42700, Rosjan – 1700, Niemców – 1700, 

innych narodowości – 800. Jednak nie dla wszystkich powiatów Biały-

stok był atrakcyjny jako miasto wojewódzkie. Zachodnie ciążyły ku 

Warszawie, niektóre, jak np. Ostrołęka podejmowały uchwały o przyłą-
czeniu do województwa warszawskiego. Wschodnie jak Grodno i Woł-

kowysk widziały Wilno jako stolicę. Grodno miało też ambicje, aby stać 
się stolicą województwa nowogródzkiego. Te dążenia nie zostały zreali-

zowane. 10 września 1920 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło 

decyzję o przeniesieniu Urzędu Wojewódzkiego Białostockiego z powro-

tem do Białegostoku. 
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Archiwum Państwowe w Białymstoku, Urząd Wojewódzki Białostoc-

ki 1920–1939, sygn. 108, k. 55 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Bolesława 

Urbanowicza 1919–1939, sygn. 2, k. 312 

 

 

Wybory do Rady Miejskiej – Rozporządzenie o wyborach do Rady 

Miejskiej w Białymstoku ogłoszone zostało w Monitorze Polskim z 26 

lipca 1919 r. Wyznaczono je na 7 września 1919 r. Podstawę prawną 
funkcjonowania samorządu miejskiego stanowił dekret z dnia 13 grudnia 

1918 r. o wyborach do rad miejskich oraz dekret z dnia 4 lutego 1919 r. 

o samorządzie miejskim. Organami uchwałodawczo-kontrolnymi samo-

rządu były rady miejskie, a organami wykonawczymi magistraty. Radny 

sprawował swój mandat przez 3 lata. Liczba radnych zależała od ilości 

mieszkańców i wynosiła od 12 do 120. Na czele magistratu stał bur-

mistrz, a w miastach wydzielonych, prezydent. Czynne prawo wyborcze 

przysługiwało obywatelom polskim, którzy ukończyli 21 lat i zamiesz-

kiwali w gminie co najmniej 6 miesięcy. Bierne prawo wyborcze posia-

dali obywatele, którzy ukończyli 25 lat. Nadzór nad samorządem miast 
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niewydzielonych sprawowały wydziały powiatowe i starostowie, a w II 

instancji wojewodowie. Z kolei, nadzór nad miastami wydzielonymi 

sprawowały wydziały wojewódzkie i wojewodowie, a II instancję stano-

wił minister spraw wewnętrznych. Po ogłoszeniu terminu wyborów sa-

morządowych, majowe rozszerzenie granic miasta wywołało nowe prote-

sty społeczności żydowskiej. Szczególnie nasiliły się one w sierpniu. 

Gdy protesty te nie przyniosły oczekiwanego skutku ludność żydowska 

ogłosiła bojkot wyborów. 23 sierpnia 1919 r. na zebraniu członków 

Tymczasowego Komitetu Miejskiego i pracowników magistratu wybrano 

kandydatów, którzy mieli ubiegać się o mandaty. Na pierwszym miejscu 

listy znalazł się Józef Puchalski. Oprócz niego wybrano Stanisława Par-

fianowicza, Bolesława Rybałowicza, Hieronima Liwerskiego, Franciszka 

Godyńskiego. W Białymstoku główną organizacją skupiającą aktywnych 

działaczy był stworzony na potrzeby wyborów Polski Komitet Wybor-

czy. Na jego liście nazwanej listą polską znaleźli się między innymi Fe-

liks Filipowicz, Bohdan Ostromęcki, Zygmunt Siemaszko, Antoni Gliń-
ski, Konstanty Kosiński, Bolesław Szymański, Jadwiga Klimkiewiczo-

wa. Józef Puchalski wraz ze swymi kandydatami wszedł w skład Komite-

tu..Kampania wyborcza była raczej słaba. Mieszkańcy Białegostoku nie 

traktowali tego głosowania jak wcześniejszych wyborów do Sejmu. Wy-

bory odbyły się w przewidzianym terminie. Wybory zbojkotowali rów-

nież członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej, ale tylko dlatego, iż nie 

zdążyli zebrać kandydatów. W głosowaniu wzięło udział tylko 12% 

uprawnionych. O mandaty rywalizowały trzy listy: nr 1 Parafia Ewange-

licka, nr 2 Polski Komitet Wyborczy i nr 3 Polski Robotniczy Komitet 

Wyborczy. Na listę nr 1 padło tylko 50 głosów, wobec czego jej kandy-

daci nie uzyskali żadnego mandatu, na listę nr 2 padło 3213 głosów, wo-

bec czego jej kandydaci zdobyli 35 mandatów, na listę nr 3 padło 730 

głosów, które przełożyły się na 7 mandatów.  

Wybrano Radę Miejską w następującym stanie: Józef Biernacki– 

majster, Julian Dudziński – ksiądz, Wacław Fijałkowski – cukiernik, Fe-

liks Filipowicz – aptekarz, Antoni Gliński – kupiec, Franciszek Godyński 

– technik, Wincenty Hermanowski – aptekarz, Stanisław Homan – ku-

piec, Jan Jałyński – szewc, Jan Jaroszewicz – murarz, Sylwester Kachor-
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ski – majster, Władysław Kaliński – nadkonduktor, Jadwiga Klimkiewi-

czowa – właścicielka księgarni, Władysław Kolendo – nauczyciel, 

Edward Kondzicz – przędzalnik, Mieczysław Konopiński – właściciel 

kamienicy, Michał Korolczuk – majster, Konstanty Kosiński – nauczy-

ciel, dziennikarz, Stanisław Kozłowski – murarz, Józef Laskowski – 

szewc, Hieronim Liwerski – właściciel kamienicy, Witold Łuszczewski – 

właściciel kamienicy, Zygmunt Maciejewski – właściciel składu aptecz-

nego, Wincenty Maksimowicz – rolnik, Mieczysław Malinowski – inży-

nier, Antoni Minkiewicz – majster, Michał Motoszko – nauczyciel, Wła-

dysław Olszyński – adwokat, Bohdan Ostromęcki – lekarz, Stanisław 

Parfianowicz – buchalter, Antoni Roleder – budowniczy, Jan Bolesław 

Rybołowicz – inżynier, Zygmunt Siemaszko – lekarz, Stanisław Smoliń-
ski – geometra, Antoni Sosnowski – rolnik, Stefan Sobolewski – buchal-

ter, Stefan Starzyński – buchalter, Bolesław Szymański – zastępca komi-

sarza powiatowego, Włodzimierz Tarło – Łoziński, Jan Wasilewski – 

przędzalnik, Józef Wojtulewski – rolnik, Wincenty Żywolewski – mu-

rarz. Pierwszemu posiedzeniu rady miasta, które odbyło się 15 paździer-

nika 1919 r. w hotelu Ritz, przewodniczył Napoleon Cydzik, który inau-

gurując to posiedzenie wygłosił długą mowę. Na tym samym posiedzeniu 

nowym prezydentem miasta został wybrany Bolesław Szymański, który 

wcześniej był zastępcą starosty białostockiego. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Bolesława 

Urbanowicza 1919–1939, sygn. 2, k. 322  
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Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta miasta Białegostoku 1838–1944, sygn. 133. Tableau 

pierwszego samorządu miejskiego Białegostoku wybranego 7 września 1919 r. Fotografię wykonał 

Izrael Rendel w 1919 r. 
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Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich – jednym z celów powołania Za-

rządu było pozyskanie miejscowej ludności do idei budowania wspólne-

go państwa. Władze centralne z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsud-

skim zdawały sobie sprawę, iż osoby narodowości niepolskiej przekonać 
można nie hasłami, ale faktycznym postępowaniem miejscowa społecz-

ność oceniała władzę i nowe porządki poprzez zachowanie żołnierzy, 

oficerów, urzędników. W latach 1919-1920 Białystok pozostawał pod 

zwierzchnictwem Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich. Takie rozwią-
zanie niepokoiło mieszkańców. Część społeczeństwa żydowskiego wy-

suwała postulaty aby zorganizować referendum co do przynależności 

państwowej Białegostoku, a w pewnych środowiskach panowała opinia 

o potrzebie utworzeniu wolnego miasta. Decyzja polskich władz pań-
stwowych z sierpnia 1919 r. o wyznaczeniu Białegostoku na stolicę nowo 

powstającego województwa przerwała wszelkie spekulacje i dyskusje.  

 

Witold Zbirohowski –Kościa – urodził się w 1870 r. koło Bielska Pod-

laskiego. W 1903 r. był wybrany do Zarządu Białostockiej Ochotniczej 

Straży Pożarnej. W 1915 r. tworzyły polskie szkoły. Został prezesem 

Towarzystwa Pomocy Szkół Polskich w Białymstoku. Prowadził aktyw-

ną działalność charytatywną. Zmarł w 1932 r. 

 

Pastor Teodor Zirkwitz – urodził się w 1863 r. 

w okolicy Żyrardowa, jako syn pastora Rudolfa 

Zwirkitza. W 1891 r. skończył studia na Wydziale 

Teologicznym w Dorpacie (dzisiejsze Tartu w Esto-

nii). Do Białegostoku przyjechał w 1903 r. i tutaj był 

już przez następne 35 lat. Od początku swojej dzia-

łalności nie ograniczał się do spraw związanych 

z kościołem. Był organizatorem rozlicznych akcji 

charytatywnych nie obce mu były też idee współistnienia różnych nacji 

i wyznań. Okres I wojny światowej był bardzo niekorzystny dla prote-

stantów, ponieważ władze carskie każdego ewangelika utożsamiały 

z niemieckim szpiegiem. Wielu pastorów wywieziono wówczas na Sybir. 

Zirkwitza od wywózki uratował ksiądz dziekan Songajło, który załatwił 
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u gubernatora grodzieńskiego ułaskawienie. Społeczeństwo polskie wy-

brało pastora na wiceprezesa komitetu obywatelskiego. Zirkwitz dzięki 

swej wzorowej postawie obywatelskiej i działalności charytatywnej po-

siadał uznanie białostockiego magistratu. Działania Teodora wspierała 

także jego żona Ida. W 1927 r. przy parafii z jej inicjatywy powstało To-

warzystwo Opieki nad Polskim Żołnierzem Ewangelikiem. Zirkwitz był 

też aktywnym uczestnikiem, a także organizatorem różnorakich ważnych 

dla Polaków uroczystości takich jak rocznicy 3 Maja, odzyskania przez 

Polskę niepodległości, czy śmierci Marszałka Piłsudskiego. Za swą sze-

roką wielopłaszczyznową pracę został odznaczony przez Prezydenta RP 

złotym krzyżem zasługi. Działalność pastora zwłaszcza ta na gruncie 

obywatelskim nie odpowiadała jednak wszystkim. Dużo energii ks. Zir-

kwitz poświęcał działalności społecznej i charytatywnej. Zreformował 

szkolnictwo parafialne, założył Towarzystwo Młodzieży Ewangelickiej, 

uczestniczył w pracach stowarzyszeń pomocowych dla uczniów biało-

stockich placówek edukacyjnych, utworzył kasę zapomogową i pogrze-

bową. Przed I wojną światową, jak i w okresie międzywojennym nauczał 

religii w miejscowych gimnazjach, zaś szkołę ewangelicką przekształcił 

w 1919 r. w Szkołę podstawową nr 10 im. stary chór „Concordia”. 

W 1913 r. Mikołaja Reja. Stale dbał o parafialną bibliotekę. Rozwijał r. 

wspólnie z radą parafialną wykupił od sióstr Szarlotty Eszke i Klary An-

halt murowany dom stojący na sąsiedniej posesji (ul. Warszawska 48), 

gdzie pomieścił w 1917 r. przytułki dla dzieci i starców. Aktywnie 

wspierał wiernych pozostałych w Białymstoku w latach 1915–1919, za-

kładając sklep i tanią kuchnię. W 1927 r. parafia wzbogaciła się o nowy 

dom przy ul. Podleśnej 9, gdzie przeniesiono parafialne instytucje chary-

tatywne. Organizował wiele imprez charytatywnych, festynów, publicz-

nych zabaw, z których środki przeznaczał na najbardziej potrzebujących. 

W okresie międzywojennym ks. Zirkwitz stronił od bieżącej polityki, ale 

wyraźnie opowiadał się za zbliżeniem parafian ze społecznością polską 
i podporządkowaniem się nowym rządom po lutym 1919 r. Przejawiało 

się to m.in. w aktywnym uczestnictwie w wielu przedsięwzięciach miej-

skich o charakterze patriotycznym czy rocznicowym, bądź też otwarcie 

popierających rządy sanacyjne. Uczestniczył w pracach Ligi Ochrony 
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Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, współorganizował zbiórki funduszy 

na nowe pomniki w mieście, był członkiem komitetu redakcyjnego mo-

nografii Białegostoku autorstwa Henryka Mościckiego. Miał nawet w 

planach uruchomienie pierwszego muzeum historycznego poświęconego 

historii miasta i regionu. W 1937 r. Teodor Zirkwitz przeszedł na emery-

turę i wyjechał z Białegostoku. Zmarł w Gdańsku-Wrzeszczu 3 marca 

1943 r. 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta kościelne różnych wyznań. 
Protokoły posiedzeń Rady Kościelnej parafii ewangelicko-augsburskiej 

w Białymstoku, sygn. 38, k. 46 

 

 

Ż 
 

Antonina Żołątkowska – córka Mieczysława Kon-

rada Kaniewskiego, żona Alfreda Żołątkowskiego. 

W 1911 r. była jedną z założycielek Towarzystwa 

Równouprawnienia Kobiet Polskich. Głównym celem 

organizacji była walka o przynależne kobietom prawa 

obywatelskie. Ale w praktyce członkinie Towarzy-

stwa skupiły się na działalności społecznej. Starały 

się znajdywać pracę zarobkową dla kobiet pozostających w trudnej sytu-

acji materialnej. W 1912 roku ogłosiły, że będą pośredniczyć w zatrud-

nieniu nauczycielek, biuralistek, krawcowych, kucharek, pokojówek 

i służących. Znacznym echem odbił się w mieście ich apel skierowany do 

„Wielmożnych Panów Fabrykantów, właścicieli biur, obywateli ziem-

skich, gospodarzy i gospodyń, aby raczyli przy poszukiwaniu pracowni-

ków zwracać się o pośrednictwo Towarzystwa”. Działała też Żołątkow-

ska w Towarzystwie Zakładania i Utrzymywania Bibliotek Publicznych 

oraz Towarzystwie Dobroczynnym „Żłobek”. W latach 1907–1915 uczest-
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niczyła w akcji tajnego nauczania, prowadzonego w języku polskim. 

W 1918 roku była jedną z współzałożycielek „Koła Polek”, organizacji 

opiekującej się polskimi żołnierzami. Po 1920 r. została jej przewodni-

czącą. Właściciela majątku ziemskiego Kiełbasin z folwarkiem Korob-

czyce w powiecie grodzieńskim i sokólskim. Apolonia Żołątkowska 

zmarła w 1943 r. i spoczęła na Cmentarzu Farnym. 

 

 

 
 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta notariusza Stefana Bednar-

skiego 1921–1931, sygn. 22, k. 99 v 

 

 

Alfred Żołątkowski – urodził się w 1875 r. Na Kielecczyźnie. W Kiel-

cach ukończył gimnazjum. Studia medyczne rozpoczął w Warszawie, 

a ukończył Moskwie. W 1903 r. przybył do Białegostoku, gdzie rozpo-

czął praktykę lekarską. Organizował życie społeczne, niestrudzenie pro-

pagował zasady higieny wśród mieszkańców Białegostoku. W latach 

1912–1914 był najbliższym współpracownikiem Konstantego Kosińskie-

go, wydawcy i redaktora pierwszej polskojęzycznej „Gazety Białostoc-

kiej”. W latach I wojny światowej, pełnił służbę w rosyjskich szpitalach 

wojskowych. Jesienią 1917 r. wstąpił w szeregi 3 Dywizji Strzelców Pol-

skich. Od marca 1918 r. był naczelnym lekarzem dywizji. Po rozformo-

waniu dywizji doktor Alfred Żołątkowski powrócił do Białegostoku 

i rozpoczął aktywną działalność polityczną. Stanął na czele Centralnego 

Polskiego Komitetu na Obwód Ziemi Białostockiej pracował jako na-

uczyciel w białostockim gimnazjum. 11 listopada 1918 r. był jednym 

z dowódców młodzieży rozbrajających Niemców w Białymstoku. W jego 

mieszkaniu przy ulicy Kilińskiego mieściła się główna kwatera Central-

nego Komitetu Narodowego na Obwód Ziemi Białostockiej, natomiast 

w domu Falka Kempnera przy ulicy Kilińskiego 16 (dawna loża masoń-
ska) była siedziba głównej warty i skład broni. W połowie listopada  

1918 r. A. Żołątkowski opuścił Białystok wraz z grupą młodzieży gim-
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nazjalnej. Udali się do Łap, gdzie stacjonowały oddziały polskie. 23 li-

stopada 1923 r. dr Żołątkowski został przydzielony do Sztabu Dowódz-

twa, gdzie pełnił funkcję szefa sanitarnego. Po zawarciu umowy biało-

stockiej Alfred Żołątkowski jednym z pierwszych transportów dotarł do 

Wołkowyska, gdzie zorganizował szpital polowy. W trakcie pracy zaraził 

się tyfusem. Chory powrócił do Białegostoku, gdzie zmarł 21 marca 

w 1919 r. 
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