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Białystok bez wątpienia jest jednym z ciekawszych polskich 

miast. Zwłaszcza w XIX i XX wieku jego losy przeplatały się 

z wielkimi wydarzeniami politycznymi tej części Europy takimi jak 

np. dynamiczny rozwój miasta po ustanowieniu granicy celnej na 

rzece Narew po 1831 r., wydarzenia związane z I wojną światową, 

odzyskanie niepodległości przez Polskę, powstanie Tymczasowego 

Komitetu Rewolucyjnego Polskiego w lipcu 1920 r., okupacja so-

wiecka w latach 1939-1941 czy też niemiecka w latach 1941-1944. 

To samo miasto, w różnym czasie i pod różnymi rządami, odgrywało 

inną rolę. Na początku było stolicą posiadłości magnackiej, w XIX 

wieku rozwijało się jako ważny ośrodek przemysłowy, w okresie 

międzywojennym było miastem wojewódzkim zawieszonym po-

między Wilnem a Warszawą. Czas II wojny światowej przyniósł 

kres historycznego miasta, a powojenny okres ukształtował zupeł-

nie nowy, współczesny Białystok. Są to zagadnienia nie zawsze 

znane mieszkańcom Białegostoku i, jak się nam wydaje, warte 

przybliżenia. 

W zamyśle autorów prezentowana publikacja powinna ułatwić 

białostoczanom zapoznanie się z ważną częścią dziejów miasta. 

Możliwe będzie poznanie zmian, jakie przyniosły: okupacja so-

wiecka w latach 1939-1941, okupacja niemiecka w latach 1941- 

-1944 oraz odbudowa i stworzenie nowych warunków społecznych 

i układu przestrzennego w latach 1944-1950. Zaprezentowaliśmy 

straty ludnościowe, jakie poniósł Białystok w okresie II wojny 

światowej (deportacje w głąb Związku Sowieckiego w latach 1939- 

-1941 oraz eksterminacja mieszkańców Białegostoku w czasie oku-

pacji niemieckiej w latach 1941-1944), naświetliliśmy także straty 

infrastruktury miejskiej. W publikacji zamieszczone zostały plany 

Białegostoku z lat 1937-1950, zdjęcia i materiały archiwalne. 



 

Zdajemy sobie sprawę, iż prezentowany w publikacji materiał 

historyczny jest podatny na dyskusje i być może wzbudza pewne 

kontrowersje. Mamy jednak nadzieję, iż zaciekawi on czytelników, 

zarówno pokolenie starsze, jak i młodych ludzi, którzy wchodzą 

w dorosłe życie i będzie miał wymiar edukacyjny. Młodzież jest 

bowiem istotnym odbiorcą naszej publikacji z racji na obecność 

historii regionalnej w podstawie programowej dla etapu kształcenia 

podstawowego i gimnazjalnego. 

Nie rezerwujemy dla siebie wyłączności na badania zagadnień 

prezentowanych w publikacji, licząc na kontynuację problemu 

przez innych historyków i badaczy. Publikacja ma charakter popu-

larny, zrezygnowaliśmy więc z aparatu naukowego. Tytuły materia-

łów archiwalnych, opracowań i artykułów zamieściliśmy w biblio-

grafii.  
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W listopadzie 1918 r. Białystok ma krótko znalazł się w grani-

cach odrodzonego państwa polskiego. W nocy z 11 na 12 listopada 

Centralny Komitet Narodowy Obwodu Białostockiego podpisał 

umowę z niemiecką Radą Żołnierską o przejęciu miasta przez wła-

dze polskie. Żołnierzom niemieckim zagwarantowano bezpieczny 

wyjazd. Po kilku dniach dowództwo niemieckie przejęło władzę 

w swoje ręce. Oddziały polskie zostały rozbrojone. Niemcy za 

wszelką cenę chcieli utrzymać linię kolejową z Kowla przez Brześć 

– Białystok – Grajewo do Prus Wschodnich. Przez Białystok rozpo-

częła odwrót z Ukrainy armia Mackensena. 

19 lutego 1919 r. do Białegostoku, w sile III batalionu 28. Puł-

ku Piechoty, drugiej kompanii 1. Pułku Piechoty, 3. szwadronu 

4. Pułku Ułanów, szwadronu jazdy pod dowództwem Kossaka 

i jednej baterii. Dowódcą okręgu wojskowego został generał Win-

centy Odyniec. Dowódcą okręgu etapowego Białystok został gene-

rał Wacław Iwaszkiewicz. Komendantem miasta mianowano puł-

kownika Stanisława Dziewulskiego. Niemieckie oddziały wojsko-

we opuszczające Białystok podpaliły koszary na ulicy Traugutta. 

Pożar gasiła Białostocka Ochotnicza Straż Ogniowa. 

Powstały Tymczasowy Komitet Miejski musiał zapewnić 

mieszkańcom zaopatrzenie w żywność i opał. Wprowadził też nowe 

nazwy ulic: Mieszczańską zmieniono na Elektryczną, Niemiecką na 

Kilińskiego, Moesowską na Krakowską, Nowo Niemiecką na Le-

gionową, Brzeską i Puszkina na Adama Mickiewicza, Policyjną na 

Ogrodową, Aleksandrowską na Warszawską, Flakierską na Wesołą, 

Plac Bazarny na Rynek Kościuszki, Świński Rynek na Stary Rynek, 

Targ na Piaskach na Rynek Sienny. 

W maju 1919 r. na mocy rozporządzenia Komisarza General-

nego Ziem Wschodnich obszar Białegostoku powiększono o pobli-



 

skie wioski i przedmieścia: Antoniuk, Białostoczek, Dojlidy, Dzie-

sięciny, Horodniany, Marczuk, Ogrodniczki, Pieczurki, Skorupy, 

Starosielce (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 nadchodzących wyborach samorządowych 

(przedmieścia przeważnie zamieszkiwali Polacy). Żydzi oprotesto-

wali rozporządzenie. Nie zmieniło to jednak rozporządzenia Komi-

sarza. 

25 lipca 1919 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyzna-

czyło na 7 września 1919 r. termin wyborów do Rady Miejskiej. 

Kampania wyborcza była raczej słaba. Mieszkańcy Białegostoku 

nie traktowali tego głosowania jak wcześniejszych wyborów do 

Sejmu. Wybory odbyły się w przewidzianym terminie. Żydzi, wy-

rażając protest wobec przyłączenia polskich przedmieść do Białe-

gostoku, zbojkotowali wybory, podobnie jak i członkowie Komuni-

stycznej Partii Robotniczej Polski. Wybory zbojkotowali również 

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 

Ewangelicka, nr 2 Polski Komitet Wyborczy i nr 3 Polski Robotni-

czy Komitet Wyborczy. Na listę nr 1 padło tylko 50 głosów, wobec 

czego jej kandydaci nie uzyskali żadnego mandatu, na listę nr 2 

padło 3213 głosów, wobec czego jej kandydaci zdobyli 35 manda-

tów, na listę nr 3 padło 730 głosów, które przełożyły się na 7 man-

datów. Wybory były dużym rozczarowaniem dla władz. Bojkot 

społeczności żydowskiej okazał się skuteczny. Ludność polska za-

mieszkująca tzw. Wielki Białystok przybyła nielicznie, co świad-

czyło o braku zainteresowania sprawami miejskimi. 



 

 
 

 

 

 

2 sierpnia 1919 r. Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Pol-

skiej przyjął ustawę tymczasową o organizacji administracji II in-

stancji, na podstawie której powstało województwo białostockie, 

a Białystok stał się stolicą województwa. W Białymstoku rozpoczął 

działalność Sąd Okręgowy. O tym, iż Białystok będzie miastem 

wojewódzkim zadecydował jego dynamiczny rozwój przemysłowy 

i demograficzny. 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 Wschod-

nimi. Białystok stał się liderem, któremu nie dorównywały inne 

ośrodki miejskie w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Także 

lokowanie tutaj urzędów władz administracyjnych II instancji po-

wodowało napływ wykształconych urzędników z różnych stron 

Rzeczypospolitej, co wzmacniało polską świadomość narodową. 

Wojewoda Stanisław Bądzyński przybył do Białegostoku li-

czącego wtedy około (według szacunków biura statystycznego) 

Polaków – 42200, Żydów – 42700, Rosjan – 1700, Niemców – 1700, 

innych narodowości – 800. Jednak nie dla wszystkich powiatów 

Białystok był atrakcyjny jako miasto wojewódzkie. Zachodnie cią-

żyły ku Warszawie, niektóre, jak np. Ostrołęka podejmowały 

uchwały o przyłączeniu do województwa warszawskiego. Wschod-

nie jak Grodno i Wołkowysk widziały Wilno jako stolicę. Grodno 

miało też ambicje, aby stać się stolicą województwa nowogródzkie-

go. Te dążenia nie zostały zrealizowane. 

W okresie międzywojennym pojawiła się jednak realna groźba 

zlikwidowania województwa białostockiego i utraty przez Biały-

stok statusu miasta wojewódzkiego . Koncepcja tego projektu po-

wstała w 1928 r., gdy przy Radzie Ministrów ukonstytuowała się 

Komisja dla Usprawnienia Administracji, która zaczęła prace nad 

stworzeniem w Polsce kilku wielkich województw. Trzy lata póź-



 

niej powołana Komisja zaproponowała likwidację województwa 

białostockiego. Swą decyzję uzasadniała słabą spójnością we-

wnętrzną województwa. Spostrzegano różnorodność i słabe powią-

zanie powiatów łomżyńskiego, suwalskiego i grodzieńskiego, jed-

nak ważnym argumentem za takim rozwiązaniem był zamysł stwo-

rzenia wielkich województw, w tym wileńskiego. Chciano w ten 

sposób odbudować dawne znaczenie Wilna, a także skupić w jed-

nym województwie obszary zamieszkane przez Białorusinów. 

Niepokojące wieści z Warszawy o możliwości likwidacji wo-

jewództwa białostockiego spowodowały mobilizację w Białymsto-

ku. Powstał Komitet Obywatelski, na czele którego stanął prezy-

dent Wincenty Hermanowski, który rozpoczął energiczne działania. 

Wysyłano pisma do Warszawy, próbowano przekonywać polityków 

o potrzebie zachowania województwa białostockiego. Czy odniosło 

to zamierzony skutek, czy też kryzys gospodarczy i brak pieniędzy 

na realizację tego zamierzenia sprawiły, iż województwo białostoc-

kie pozostało na mapie II Rzeczypospolitej (odłączono od woje-

wództwa białostockiego powiaty: łomżyński, ostrołęcki oraz 

ostrowski), a Białystok zachował status miasta wojewódzkiego. Nie 

udało się jednak Białemustokowi odegrać dominującej roli, ani wy-

tworzyć sieci powiązań z innymi miastami. Nie był Białystok ani 

znaczącym centrum kulturalnym, ani naukowym. Nie było tu wyż-

szej uczelni, a białostoccy studenci kształcili się przeważnie na 

Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 

W jednym z artykułów Jan Jerzy Milewski stwierdził, iż woje-

wództwo białostockie i jego stolica w okresie międzywojennym 

znajdowały się na granicy stref oddziaływania polityczno-gospodar-

czego i kulturalnego Warszawy i Wilna. Białystok co prawda pró-

bował poszerzać swą strefę wpływów, trafiał jednak na silnego 

konkurenta w postaci Grodna. Proces wzmacniania znaczenia Bia-

łegostoku przebiegał powoli, a na przeszkodzie zapewne stały brak 

tradycji, szkół wyższych czy znaczących instytucji kultury, jak na 

przykład stały teatr (taką rolę miał w przyszłości pełnić mozolnie 

wznoszony przy udziale władz miejskich Dom Ludowy im. Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego). Brakowało też w Białymstoku znaczą-



 

cych fabryk i dużych zakładów rzemieślniczych. Na pewno waż-

nym czynnikiem prestiżowym i kulturotwórczym było ulokowanie 

w Białymstoku władz wojewódzkich, które miały swą siedzibę 

w Pałacu Branickich. 

 



 

 

 

 

 

 

29 lipca 1920 r. wojska sowieckie zajęły Białystok. Dowódz-

two utworzyło w mieście Białostocki Komitet Wojskowo-Rewo-

lucyjny. Na jego czele stanął nauczyciel – dziennikarz J. Oszero-

wicz, sekretarzem został J. Kowalski. Na czele wojskowej komen-

dantury miasta stanął Rosjanin Szypow. Władze te wprowadziły 

rosyjski i jidysz jako języki urzędowe i powierzały stanowiska ad-

ministracyjne tym, którzy nimi władali. W ciągu kilku dni Komitet 

upaństwowił banki, kasy pożyczkowo-oszczędnościowe, zarejestro-

wał i zamknął składy żywności, oparł aprowizację miasta na przy-

musowych dostawach, ogłosił rejestrację bezrobotnych i przekazy-

wanie fabryk robotnikom. Dowódcy poszczególnych armii tworzyli 

w terenie tymczasowy aparat administracyjny podporządkowany 

tzw. „rewkomom”. 

Trochę wcześniej, bo 23 lipca 1920 r. władze sowieckie podję-

ły decyzję, iż po zajęciu Polski władza robotniczo-chłopska będzie 

działać pod nazwą Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Pol-

ski, którego przewodniczącym mianowano Juliana Marchlewskie-

go. W tym czasie Feliks Dzierżyński zebrał kilkudziesięciu towa-

rzyszy w Moskwie. Następnie wyjechali oni do Smoleńska, a stam-

tąd do Mińska. 25 lipca 1920 r. członkowie przyszłego TKRP odby-

li zebranie, a Marchlewski zobowiązał się napisać manifest rządu. 

W Moskwie pozostało tzw. Małe Biuro Polskie, kierowane przez 

Zofię Dzierżyńską, które miało pośredniczyć w kontaktach pomię-

dzy TKRP a Leninem. TKRP tworzyli: Julian Marchlewski, Edward 

Próchniak, Feliks Dzierżyński, Feliks Kon i Józef Unszlicht. 

W dniu zajęcia Białegostoku przez wojska sowieckie do Wilna 

przyjechali Julian Marchlewski i Feliks Dzierżyński. Tam zakoń-

czyli pracę nad manifestem TKRP. Za swą siedzibę obrali Pałac 

Branickich, który przemianowano na Pałac Pracy. Przez sieć 

„Czerezwyczajki” poinformowali Lenina o zredagowaniu manifestu 



 

do polskiego ludu miast i wsi, który 30 lipca 1920 r. został ogłoszo-

ny w Białymstoku. Zapowiadał m.in. utworzenie Polskiej Republiki 

Rad, nacjonalizację ziemi, oddzielenie Kościoła od państwa oraz 

wzywał masy robotnicze do przepędzenia kapitalistów i obszarni-

ków, zajmowania fabryk i ziemi oraz tworzenia komitetów rewolu-

cyjnych jako organów nowej władzy. Julian Marchlewski dotarł do 

Białegostoku nocą z 1 na 2 sierpnia. Następnego dnia przybyli Fe-

liks Dzierżyński i Feliks Kon, a Edward Próchniak dopiero 

5 sierpnia. Nowi czerwoni dygnitarze na swoją działalność otrzy-

mali z Moskwy ponad 2 miliardy rubli. 

W dniu 20 sierpnia 1920 r., w przeddzień wkroczenia wojsk 

polskich do Białegostoku, bolszewicy rozstrzelali bez sądu, w oko-

licach ówczesnej Szosy Obwodowej, 16 uwięzionych uprzednio 

obywateli. 22 sierpnia 1920 r. na ulicach Białegostoku rozegrała się 

największa bitwa w dziejach miasta. Stoczona została pomiędzy 

I Brygadą Piechoty Legionów płk. Edmunda Knolla-Kownackiego 

a zgrupowaniem bolszewickim wojsk Frontu Zachodniego pod do-

wództwem Michaiła Tuchaczewskiego, wycofującym się pośpiesz-

nie po Bitwie Warszawskiej. Zakończyła się ona wielkim sukcesem 

polskich oddziałów. Białystok ostatecznie wrócił na 19 lat w grani-

ce odrodzonej Polski. 

 



 

 
 

 

 

 

Lata trzydzieste XX wieku przyniosły dynamiczny rozwój Bia-

łegostoku i to zarówno pod względem demograficznym, jak i urba-

nistycznym. Nastąpił wzrost liczby jego mieszkańców. Wysoki 

wskaźnik urodzeń, spadek tempa śmiertelności oraz migracja spo-

wodowały, że według spisu z 1931 r. Białystok liczył ponad 91 ty-

sięcy mieszkańców, w tym 45, 5% katolików, 8,2% prawosław-

nych, 2,9% ewangelików oraz 43% osób wyznania mojżeszowego. 

Polacy stanowili około 50% mieszkańców, Żydzi – 43%, Rosjanie – 

3,6%, Niemcy – 2,1%, a Białorusini stanowili 1,4% mieszkańców 

Białegostoku. W 1936 r. katolików było około 51%, a wyznania 

mojżeszowego nadal 43%. Miasto pozostawało nadal w składzie 

diecezji, a od 1925 r. archidiecezji wileńskiej. Co prawda powoli, 

ale zwiększał się także procent osób wyznania prawosławnego. Bia-

łystok wchodził w skład diecezji grodzieńskiej. Istniało w Białym-

stoku około stu synagog, bożnic i domów modlitwy. Wyznawcy 

mojżeszowi utrzymywali kontakty z ośrodkiem wileńskim. 

W połowie 1939 r. Białystok liczył około 107 tysięcy miesz-

kańców, z czego ludność żydowska stanowiła około 42%. W tym 

czasie w Białymstoku społeczność polska i żydowska były dobrze 

zorganizowane, miały własne stowarzyszenia, spółdzielnie, banki 

kredytowe, instytucje społeczne i kulturalne, własne gazety oraz 

szkoły. Żydzi tworzyli zamkniętą społeczność, która w pewnym 

stopniu ulegała asymilacji. Białystok stanowił też ważne centrum 

życia kulturalnego Żydów w całym regionie. Jak napisał Adam Do-

broński w swej publikacji w okresie międzywojennym Żydzi prze-

stali być najliczniejszą etniczną grupą ludności w mieście, choć 

pozostali nadal wyodrębnioną społecznością. W mieście występo-

wała rywalizacja polsko-żydowska w sferze ekonomicznej i spo-

łeczno-politycznej. Polacy byli grupą dominującą politycznie i ad-

ministracyjnie. 



 

Prezydent Seweryn Nowakowski cieszył się szacunkiem wśród 

społeczności żydowskiej. Bliskie relacje łączyły go z rządowym 

rabinem Białegostoku Gedalim Rozenmanem. Jedną z ważniej-

szych instytucji żydowskich działających w mieście był szpital ży-

dowski, który świadczył usługi nie tylko dla wyznawców religii 

mojżeszowej. Uzyskiwał coroczne subwencje z budżetu miasta. 

W 1936 r. z funduszy magistrackich rozpoczął się gruntowny re-

mont tej placówki. Zakończył się w 1938 r. 



 

 

 

 

 

 

Po odzyskaniu niepodległości Białystok nadal pozostawał mia-

stem przemysłowym. Co prawda nie udało się odbudować znisz-

czonej przez Rosjan włókienniczej potęgi „Manchesteru Północy”, 

ale powstał białostocki okręg włókienniczy, który był jednak jed-

nym z najsłabiej rozbudowanych w II Rzeczypospolitej. Oprócz 

Białegostoku zakłady włókiennicze prowadziły działalność m.in. 

w Supraślu, Michałowie, Wasilkowie i Gródku. Specjalnością bia-

łostockiego włókiennictwa był przemysł wełniany. W 1930 r. istnia-

ło w Białymstoku 121 zakładów. Dominowały średnie i drobne za-

kłady włókiennicze, często zapóźnione technologicznie. Tylko w 33 

z nich zatrudniano powyżej 20 osób. Resztę zasilały kilkunasto lub 

kilkuosobowe załogi. Ze względu na problemy ze sprzedażą wypro-

dukowanych materiałów nie wykorzystywano mocy produkcyj-

nych. Niektóre zakłady przenosiły swoją produkcję do Rumunii 

i Związku Sowieckiego. Bezrobocie wśród białostoczan było wyso-

kie, wiele rodzin żyło w biedzie. 

Białystok był trzynastym miastem w Polsce, a biorąc pod uwa-

gę miasta wojewódzkie – dziewiątym. Był mniejszy od Wilna, które 

liczyło około 195 tysięcy mieszkańców. Pozycja Białegostoku jako 

ośrodka wojewódzkiego zależała także od ulokowania urzędów 

oraz administracji publicznej. Pod tym względem Białystok prezen-

tował się przeciętnie, gdyż brakowało tutaj instytucji o charakterze 

wojewódzkim. W tym wypadku ważne były starania Wincentego 

Hermanowskiego o fundusze na budowę reprezentacyjnej dzielnicy 

i gmachów urzędów. W latach 1925-1930 przy ulicy Świętojańskiej 

wybudowano zespół domów mieszkalnych nazwanych kolonią 

urzędniczą. Natomiast za prezydentury Wincentego Hermanowskie-

go, w kwietniu 1928 r. ogłoszono, że Ministerstwo Skarbu w swoim 

budżecie zaplanowało kwotę 300 tysięcy złotych na budowę nowej 

siedziby Izby Skarbowej. Projekt gmachu, w którym pomieścić się 



 

miały wszystkie urzędy skarbowo-podatkowe przygotowany został 

przez inżyniera Kołkowskiego z Dyrekcji Robót Publicznych 

w Wilnie. Inwestycja była konieczna, ponieważ Izba Skarbowa 

mieściła się wówczas przy Rynku Kościuszki 3 i przy ulicy Lipo-

wej w prywatnych kamienicach, nieprzystosowanych do jej prawi-

dłowego funkcjonowania. Ambicją władz wojewódzkich i kierow-

nictwa samej Izby było wzniesienie prestiżowej, nowej siedziby. 

W 1928 r. rozpoczęto budowę gmachu przy ulicy Mickiewicza 3 

(dzisiejszy budynek Urzędu Wojewódzkiego). Ruszyła też budowa 

Sądu Okręgowego. W kwietniu 1931 r. pracownicy sądu przenieśli 

się do nowej siedziby. W jej części frontowej, od ulicy Mickiewicza 

znajdowały się sale rozpraw i pokoje sędziowskie. W skrzydle od 

strony ulicy Świętojańskiej mieściły się Sąd Grodzki, Hipoteka, 

Prokuratura i Sąd Pracy. Znajdowały się tu też biura notariuszy za-

rejestrowanych przy Sądzie Okręgowym. Dzięki tym inwestycjom 

Białystok wzbogacił się o nowe, bardzo nowoczesne i funkcjonale 

gmachy użyteczności publicznej. Ponadto urządzono park Planty na 

terenie ogrodów Pałacu Branickich, zagospodarowano dawny las 

miejski w Zwierzyńcu, urządzając tu park leśny. Na gruntach wsi 

Słoboda postanowiono wybudować dzielnicę Nowe Miasto. Z trud-

nościami budowany był kościół Św. Rocha. Można tu podkreślić, iż 

władze miejskie czyniły próby zbudowania nowoczesnego miasta 

godnego miana stolicy województwa. 

Mimo powstania w Białymstoku nowych reprezentacyjnych 

urzędów nadal przeważała zabudowa niska, dwu i trzykondygna-

cyjna, w dużym stopniu drewniana (tylko 31% stanowiły budynki 

murowane). Typowymi były domy z sienią w środku, czterema 

mieszkaniami na parterze i dwoma na poddaszu. Lokowano je 

w częściach miasta oddalonych od centrum, w dzielnicach przyłą-

czonych do Białegostoku w 1919 r. Domy murowane zlokalizowa-

ne przeważnie w centrum miasta budowano, wykorzystując czer-

woną cegłę. Często pozbawione były podstawowych urządzeń sani-

tarnych. Miały tu swoje siedziby, sklepy i punkty usługowe. Wy-

gląd miastu nadal nadawały bezładnie zabudowane Piaski i Chanaj-

ki, we znaki dawała się mocno zanieczyszczona rzeka Biała. We-



 

dług danych zgromadzonych przez Magistrat Białystok posiadał 

378 ulic, z czego 237 nie posiadało chodników i bruku. Ponad 70% 

z nich było oświetlone. 

Narastał także problem fatalnego stanu sanitarnego miasta. 

Palącą stawała się potrzeba podjęcia decyzji o kanalizacji miasta. 

W 1931 r. skanalizowane zostały ulice Pałacowa i Słonimska. Rok 

później prezydent Seweryn Nowakowski podjął decyzję o dalszej 

rozbudowie sieci kanalizacyjnej. Prace ruszyły w następnym roku. 

W 1936 r. Seweryn Nowakowski i wojewoda białostocki Stefan 

Kirkitlis czynili w Warszawie starania mające na celu pozyskanie 

środków finansowych na dalszą budowę kanalizacji i regulacji rzeki 

Białej. Pieniądze udało się w końcu zdobyć. Dzięki nim zorganizo-

wano w Białymstoku roboty publiczne, które dawały możliwości 

utrzymania się wielu białostockim rodzinom. Prace postępowały 

w przyzwoitym tempie. W maju 1937 r. do Białegostoku przybył 

premier Rzeczypospolitej Polskiej Felicjan Sławoj Składkowski, 

który ocenił postęp prac. Zapoznał się też z budżetem miasta. Inte-

resował się liczbą bezrobotnych w Białymstoku, prosił też o infor-

mację, ilu z nich miasto zatrudnia przy robotach publicznych. Po 

obejrzeniu ulic, chodników elewacji budynków, wiaduktu kolejo-

wego, premier stwierdził, iż Białystok mocno się zmienił, wypięk-

niał i nabierał wielkomiejskiego stylu. Potwierdzał to Mieczysław 

Orłowicz autor Przewodnika ilustrowanego po województwie biało-

stockim, który pisał, iż wygląd miasta poprawiał się z roku na rok, 

coraz lepiej wyglądały wybrukowane ulice, nocą można było po 

nich bezpiecznie wędrować. Chwalił też zakładanie zielonych 

skwerów i czystość na ulicach i głównych placach miasta. 

Jak napisała w jednym z artykułów Jolanta Szczygieł-Ro-

gowska, Białystok w okresie międzywojennym miał charakter 

mieszczański. Centrum zapełniały fabryki, sklepy, zakłady usługo-

we. Kwitły instytucje kulturalne, korzystając z kontaktów z Grod-

nem i Wilnem. Śródmieście tętniło życiem. Wychodziły drukiem 

gazety w języku polskim, jidisz, po rosyjsku, niemiecku. Charakte-

ryzowały się one prezentowaniem różnych nurtów politycznych. 

Podkreślić należy, iż scena polityczna w Białymstoku była spolary-



 

zowana. Silne były sympatie do Narodowej Demokracji. Centrowe 

pozycje zajmowała Chrześcijańska Demokracja, sympatią białosto-

czan cieszyły się chrześcijańskie związki zawodowe. Na lewicy 

dominowała Polska Partia Socjalistyczna, chociaż aktywni byli też 

zdelegalizowani komuniści. Wśród ludności żydowskiej silną pozy-

cję zajmował ruch syjonistyczny i współpracujący z PPS Po-

wszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Ro-

sji (Bund). 

W czasie wolnym od pracy i w sprzyjających warunkach at-

mosferycznych białostoczanie ruszali na spacery do Parku Miej-

skiego im. księcia Józefa Poniatowskiego. Park był otoczony mu-

rem – gdy odbywały się bale czy imprezy, to zamykano bramy, by 

zapewnić bezpieczeństwo przebywającym tu uczestnikom. Do 

modnych miejsc należał hotel Ritz zbudowany w 1912 r. przez To-

warzystwo Akcyjne „Ritz” z pomocą finansową Petersbursko-Tuls-

kiego Banku Ziemskiego. Jego uroczyste otwarcie odbyło się 1 lip-

ca 1913 r. Hotel był jedną z najbardziej reprezentacyjnych budowli 

przedwojennego Białegostoku. Mieścił się w samym centrum mia-

sta, na rogu ulic Niemieckiej i Instytuckiej (obecnie ul. Kilińskiego 

i Pałacowa), pomiędzy pałacem Branickich, a pałacykiem gościn-

nym. Dysponował 50 pokojami wyposażonymi w bieżącą ciepłą 

i zimną wodę, telefony oraz centralne ogrzewanie. Zlokalizowane 

na pierwszym i drugim piętrze apartamenty posiadały balkony oraz 

własne łazienki. Do hotelu przyjeżdżały orkiestry i przygrywały 

modne jazzbandy. Występowały też popularne gwiazdy. Chętnie 

spotykano się w teatrze Palace. Latem przy Lipowej lub Nadrzecz-

nej barwne namioty rozkładali cyrkowcy. 

W Białymstoku w okresie międzywojennym stacjonowały też 

jednostki wojskowe. W mieście swą siedzibę znalazła Podlaska 

Brygada Kawalerii. W jej skład wchodził 10. Pułk Ułanów Litew-

skich i 14 Dywizjon Artylerii Konnej. Wielką popularnością cieszył 

się 42. Pułk Piechoty, który nazywano „białostockimi dziećmi”. 

Białystok w okresie międzywojennym pozostawał stolicą wo-

jewództwa, aczkolwiek nie był ani znaczącą aglomeracją miejską, 

ani ważnym ośrodkiem administracyjnym. Na słowa uznania zasłu-



 

giwała organizacja szkolnictwa i patriotyczne wychowanie pokole-

nia, które wspaniale się sprawdziło w trudnych czasach okupacji 

sowieckiej i niemieckiej, a także po zajęciu Polski przez władze 

podporządkowane Moskwie. Białystok był miastem położonym 

w połowie drogi pomiędzy stolicą państwa – Warszawą, a stolicą 

dawnych ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego – Wilnem. Z żad-

nym z nich nie mógł konkurować ani pod względem dziedzictwa 

historycznego, ani współczesnego znaczenia administracyjnego. 

Stworzył jednak swoją odrębność i legendę. 
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Latem 1939 r. sytuacja w Polsce była napięta. Docierały niepo-

kojące wieści z Niemiec. Białostocka prasa uderzała w alarmistycz-

ne tony. W mieście trwały ćwiczenia Ligi Obrony Powietrznej 

i Przeciwgazowej. Białystok nie był jednak brany pod uwagę jako 

znaczący punkt strategiczny we wrześniu 1939 r. Władze polskie 

nie planowały organizacji obrony miasta. Miało tu być zaplecze 

aprowizacyjne i medyczne dla walczących na innych odcinkach 

frontu wojsk polskich. Oddziały wojskowe zostały skierowane na 

inne obszary Polski. 42. Pułk Piechoty, pod dowództwem ppłk. Wa-

cława Malinowskiego, stoczył walki pod Ostrołęką, Myszyńcem, 

Nowogrodem, Andrzejewem i Łętownicą. Podlaska Brygada Kawa-

lerii pod dowództwem gen. bryg. Ludwika Kmicica-Skrzyńskiego 

wchodziła w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew” gen. 

bryg. Czesława Młota-Fijałkowskiego. Ubezpieczała kierunek na 

Łomżę i Nowogród. W Białymstoku pozostały jedynie niewielkie 

oddziały wojskowe mające charakter jednostek rezerwowych. 

Niemcy również nie traktowali kierunku uderzeniowego na Biały-

stok jako istotnego. Do zajęcia miasta wyznaczone zostały mało 

znaczące militarnie oddziały Brygady Fortecznej „Lotzen”, wydzie-

lone z głównego trzonu uderzeniowego XIX Korpusu Pancernego 

gen. Guderiana. Zorganizowana naprędce, przez ppłk. Zygmunta 

Szafranowskiego, obrona miasta polegać miała na zatrzymaniu od-

działów niemieckich na przedpolach Białegostoku. Jednak po na-

wiązaniu kontaktu bojowego, do którego doszło 15 września w re-

jonie Wysokiego Stoczku i Marczuka i po kilkugodzinnych wal-

kach, żołnierze polscy, uznając przewagę wroga, wycofali się na 

wschód, opuszczając miasto. 



 

Niemcy, znając jednak tajne ustalenia Paktu Ribentropp-

Mołotow, nie podejmowali istotnych kroków administracyjnych. 

Oczekiwano na kolejne rozkazy i decyzje, w której strefie okupa-

cyjnej – niemieckiej czy sowieckiej, ostatecznie pozostanie Biały-

stok. Szczegóły ewakuacji wojsk niemieckich omówione zostały 

20 września w Pałacu Branickich. 22 września opuściły one Biały-

stok. Miasto przeszło w całkowite władanie sowietów. 

W wyniku zmian politycznych, znaczenie administracyjne Bia-

łegostoku znacznie wzrosło. Warszawa weszła do niemieckiej stre-

fy okupacyjnej, Wilno przekazane zostało przez Moskwę państwu 

litewskiemu, dzięki czemu Białystok pozostał największym mia-

stem, jakie przypadło Związkowi Sowieckiemu w tej części ziem 

kresowych II Rzeczypospolitej. 

Jak miała pokazać najbliższa przyszłość, Białystok odegrał 

bardzo istotną rolę w sowieckich planach okupacyjnych. To tutaj 

zlokalizowana została najważniejsza administracja. To w Białym-

stoku zapadały najistotniejsze, techniczne decyzje odnośnie organi-

zacji scenariusza prawnej aneksji ziem kresowych. Władze sowiec-

kie, pomimo że i tak występowały już jako rzeczywisty gospodarz 

tych ziem, zdecydowały się na realizację niezwykle skomplikowa-

nego i kosztownego przedsięwzięcia, jakim było przeprowadzenie 

wyborów, a następnie odbycie obrad Zgromadzenia Ludowego Za-

chodniej Białorusi. Jako miejsce obrad zgromadzenia wybrano 

świeżo oddany do użytku budynek teatru – Domu Ludowego im. 

J.  Piłsudskiego. 

Od pierwszych dni okupacji w Białymstoku inicjowano różne 

działania, m.in. to tutaj Zarząd Tymczasowy podjął „oddolną” ini-

cjatywę przygotowania odezwy do zarządów tymczasowych 

wszystkich miast Białorusi Zachodniej z propozycją powołania 

i jednocześnie przydzielenia swych przedstawicieli do komitetów 

organizacyjnych ds. wyborów. Tekst odezwy Zarządu Tymczaso-

wego Białegostoku zawierający oficjalną propozycję zwołania 

Zgromadzenia ukazał się już 5 października. 

Tempo i sposób prowadzonych przygotowań nie pozostawiały 

złudzeń co do charakteru przyszłego Zgromadzenia Ludowego 



 

i władzy sowieckiej. Misternie obmyślony i przygotowany plan 

„prawnej” inkorporacji ziem zajętych po 17 września 1939 r. wpro-

wadzano w życie. Białystok, jako najważniejsze miasto w tej części 

ziem zajętych przez Armię Czerwoną, stał się nieformalną stolicą 

Białorusi Zachodniej. Jego znaczenie, w porównaniu do okresu 

międzywojennego, gwałtownie wzrosło. Do miasta zaczęli napły-

wać nowi dygnitarze, powstawały nowe instytucje publiczne. Po 

raz pierwszy w historii miasta pojawiła się szkoła wyższa, filhar-

monia, zawodowy zespół teatralny. 

 



 

 
 

 

 

 

Już w pierwszych dniach okupacji ludność Białegostoku przy-

tłoczona została ciężarem propagandy. Miasto zarzucono nowym 

sowieckim dziennikiem o nazwie „Wyzwolony Białystok”. Odby-

wały się wiece, mityngi. Częstotliwość spotkań przedwyborczych 

(odbywających się 3-4 razy w tygodniu) nie tylko nużyła miejsco-

wą ludność, ale także przerażała swoją agresywnością i rozmachem 

podejmowanych działań. Stosowany repertuar środków mobilizują-

cych obywateli do uczestniczenia w mityngach był mieszaniną za-

chęt i gróźb. Motywując do aktywnego udziału w kampanii, wybor-

ców próbowano kusić możliwością zrobienia zakupów, obietnicą 

lepiej płatnej pracy czy organizowaną zabawą taneczną. Wystoso-

wywano również pisma z zaproszeniami i dołączonymi plakatami 

wyborczymi lub wysyłano agitatorów z wcześniej przygotowanymi 

listami w celu pisemnego potwierdzenia swojego przybycia na mi-

tyng. 

Procesem agitacji objęta została cała ludność Białegostoku. 

W spotkaniach i wiecach uczestniczyła także młodzież szkolna, 

która formalnie nie posiadała jeszcze praw wyborczych (głosować 

mogły osoby powyżej 18 roku życia). Tzw. okręgi agitacyjne obej-

mowały jedną ulicę lub kilka domów. 

Trwająca, w praktyce nieprzerwanie od początku października, 

kampania wyborcza była pogwałceniem praw obywatela do prywat-

ności. Niezależnie od wieku i stanu zdrowia, wszyscy mieszkańcy 

ziem okupowanych byli zobowiązani do uczestniczenia w wiecach 

i mityngach. Miejscowa ludność poddana została propagandzie wy-

borczej nie tylko w godzinach popołudniowych, ale także w czasie 

godzin pracy. Jednostka stała się elementem zbiorowości, straciła 

swoją indywidualność, odrębność, autonomię i została całkowicie 

podporządkowana wszechwładnemu systemowi. Oszołomiona szu-

mem informacyjnym i zmęczona częstotliwością spotkań miejsco-



 

wa ludność, nie zawsze zdawała sobie sprawę, jaki jest faktyczny 

cel prowadzonej kampanii. Sami agitatorzy nie do końca zresztą, 

nie chcąc zrazić uczestników spotkań, precyzowali faktyczny cel 

farsy wyborczej. W swoich poczynaniach skupiali się przede 

wszystkim na pogłębianiu depresji, jaka ogarnęła znaczną część 

społeczeństwa polskiego po klęsce wrześniowej oraz likwidowaniu 

wiary w ewentualne przyszłe zwycięstwo. Metodami poniżającymi 

zarówno godność ludzką, jak i narodową starano się wytworzyć 

poczucie niższości wobec systemu sowieckiego. 

Władze sowieckie już od pierwszych dni swoich rządów, wy-

korzystując między innymi znajomość terenu przez zarządy tym-

czasowe, prowadziły zakrojoną na szeroką skalę akcję kontroli 

mieszkańców. Obowiązkowej rejestracji poddane zostały zarówno 

osoby cywilne, jak i wojskowe. Rozpoczęły się aresztowania osób 

związanych z dotychczasową polską administracją. 

Sytuacja ludnościowa Białegostoku w pierwszym okresie oku-

pacji była bardzo trudna. Do miasta napłynęła duża liczba uchodź-

ców z zachodnich terenów państwa polskiego, głównie ludności 

żydowskiej. Dramatyczna była sytuacja lokalowa, nowi dygnitarze 

sowieccy, coraz liczniej przybywający do miast Białostocczyzny, 

rekwirowali na swoje potrzeby pokoje, nawet całe mieszkania, nie 

licząc się z protestami dotychczasowych właścicieli. Uciekinierzy, 

którzy opuścili swoje domy w obawie przed represjami ze strony 

wojsk niemieckich, w Białymstoku pozbawieni zostali mieszkań 

i podstawowych środków do życia. Władze komunistyczne, próbu-

jąc sobie poradzić z olbrzymią masą uciekinierów, postanowiły już 

w październiku znaczną ich liczbę wysiedlić do wschodnich obwo-

dów BSRS. Z ośmiu największych miast Białorusi Zachodniej, po-

między 25 a 30 październikiem 1939 r., deportowano 22 471 osób 

(z Białegostoku 13 186). Pozostali podlegali obowiązkowej reje-

stracji. Pomimo podjętej akcji przesiedlenia uchodźców i tak obli-

czano, iż pod koniec 1939 r. w mieście pozostawało jeszcze ponad 

50 tys. uchodźców. 

Decyzje władz okupacyjnych wprowadzały do codziennego 

życia coraz to nowe utrudnienia, skutecznie rozmontowujące do-



 

tychczasowy system polityczno-gospodarczy. Zniesiono wszystkie 

święta państwowe i kościelne obowiązujące w II Rzeczypospolitej. 

Zarządzono przejście na moskiewską strefę czasową, co spowodo-

wało przesunięcia czasu o dwie godziny. Zrównanie wartości zło-

tówki i rubla w krótkim czasie przyczyniło się do ogołocenia skle-

pów ze wszelkich towarów. Jednocześnie wprowadzono zakaz ro-

bienia zapasów spożywczych, traktując to jako podlegający karze 

przejaw spekulanctwa. 

Na ulegającą ciągłemu pogorszeniu złą sytuację gospodarczą 

nakładały się coraz silniejsze represje. Polityka represyjna wymie-

rzona przeciwko wszystkim grupom narodowościowym zamieszku-

jącym wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej, zmierzała do likwida-

cji warstw społecznych i grup zawodowych, uważanych za zdolne 

do podjęcia własnych inicjatyw narodowościowych. Powyższe za-

łożenia z równym powodzeniem stosowano w stosunku do ludności 

białoruskiej, ukraińskiej, żydowskiej i polskiej, z tym, że to właśnie 

Polacy, jako grupa narodowościowa szczególnie uprzywilejowana 

w II Rzeczypospolitej, ponieśli największe straty. 

Od momentu rozpoczęcia przez Armię Czerwoną interwencji 

zbrojnej nieprzerwanie trwały aresztowania osób podejrzanych 

o wrogą działalność. W pierwszym okresie w dużej mierze odby-

wały się one w oparciu o wcześniej przygotowane spisy. Wraz 

z upływem czasu przybierały jednak na sile, obejmując coraz więk-

sze rzesze ludności, jednak w dalszym ciągu miały charakter repre-

sji indywidualnych. Nowym elementem w polityce represyjnej 

władz sowieckich było zastosowanie na ziemiach polskich II Rze-

czypospolitej na początku 1940 r., po raz pierwszy na taką skalę, 

odpowiedzialności zbiorowej. Przymusowymi przesiedleniami ob-

jęte zostały całe rodziny i grupy społeczne. Wywózki nie ominęły 

żadnej z narodowości (np. wielu Żydów witających entuzjastycznie 

we wrześniu 1939 r. wkraczające oddziały Armii Czerwonej zostało 

oskarżonych o tzw. odchylenia trockistowskie), jednak podobnie 

jak w przypadku aresztowań, w największym stopniu dotknęły lud-

ność polską. W latach 1940-1941 władze sowieckie przeprowadziły 

na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej cztery zasadnicze ak-



 

cje deportacyjne. Oblicza się, iż w tym okresie z Białegostoku zo-

stało deportowanych do Kazachstanu i na Syberię ponad 20 tys. 

mieszkańców. 

Akcja deportacji znacznej części mieszkańców wschodnich 

ziem polskich miała ścisły związek z propagandową polityką pro-

wadzoną przez władze sowieckie. Wywózkami objęte zostały te 

osoby, które, z punktu widzenia ideologii komunistycznej, nie roko-

wały żadnych szans na reedukację polityczną, a wręcz przeciwnie – 

stanowić mogły zagrożenie dla planowanych działań. Pozbawienie 

lokalnych społeczności ich naturalnych liderów – działaczy poli-

tycznych, społecznych i kulturalnych, urzędników oraz nauczycieli, 

w większym stopniu otwierało je na wpływ haseł komunistycznych. 

Wyeliminowanie starej inteligencji – „skażonej” światopoglądem 

kapitalistycznym i zastąpienie jej zupełnie nową elitą społeczną 

było jednym z podstawowych zadań polityki władz sowieckich, 

zmierzającej do pełnej sowietyzacji okupowanych obszarów. 

 



 

 

 

 

 

 

 

W procesie wychowywania nowych obywateli władze sowiec-

kie kładły duży nacisk na propagandę wizualną. W planowy i zor-

ganizowany sposób prowadzono dekorację miasta hasłami i plaka-

tami. Plakaty i afisze wisiały wszędzie, na ulicach, na dworcach, 

w fabrykach, biurach i miejscach masowych spotkań. Odgrywały 

bardzo ważną rolę w polityce propagandowej nowych władz, miały 

za zadanie kształtować świadomość społeczną. Plakaty przyciągały 

wzrok przechodniów nie tylko swoją barwą (głównie czerwoną), 

ale także miały za zadanie pobudzać obywateli do pozytywnych 

skojarzeń. Sztuka, wyrażając cele i założenia ideologiczne systemu 

komunistycznego na poziomie stylistycznym, uwzględniać musiała 

poziom odbiorcy. Socrealistyczna koncepcja świetnie sprawdzała 

się w oddziaływaniu na masy, głównie dzięki swojemu populistycz-

nemu charakterowi. W ustroju sowieckim zanikła jedna z podsta-

wowych zasad sztuki – jej elitarność. 

W celu łatwiejszego odbioru wysyłanego przekazu, odwoływa-

no się do prostych, często prymitywnych skojarzeń, np. przedsta-

wiano robotnika polskiego ciągnącego sochę, którego poganiał oty-

ły pan polski. Podobnie prezentowano polityków sanacyjnych, pra-

gnąc w ten sposób spotęgować wśród społeczeństwa polskiego nie-

chęć do przedwojennych rządów, powstałą w wyniku klęski wrze-

śniowej. W pierwszym okresie okupacji rozpowszechniano plakat 

przedstawiający marszałka Edwarda Śmigłego Rydza i ministra 

spraw zagranicznych Józefa Becka gotujących kurę przy ognisku 

pod namiotem, co miało symbolizować ucieczkę byłego rządu pol-

skiego. 

Do realizacji olbrzymiego przedsięwzięcia, jakim było dekoro-

wanie hasłami i emblematami miast polskich, zmobilizowano, obok 

przybyłych ze wschodnich obwodów BSRS artystów sowieckich, 



 

także całą rzeszę miejscowych twórców. Białostocka grupa malarzy 

licząca około 40 osób miała do dyspozycji Dom Twórczości Ludo-

wej i Dom Malarza. 

Zaczęto dostosowywać nazwy ulic do nowych potrzeb. Do-

tychczasowi patroni reprezentujący polską kulturę i tradycję, po-

dobnie jak daty najważniejszych wydarzeń narodowych (3 Maja, 

11 Listopada), były nie do zaakceptowania przez system komuni-

styczny. Nowe nazwy miały stać się odbiciem nowej rzeczywisto-

ści, w której szczególny nacisk kładziono na wydźwięk propagan-

dowy. Nazewnictwo podporządkowane zostało jednemu celowi – 

propagowaniu sowieckiego systemu wartości. Narzucenie obcych 

nazw placom i ulicom było jeszcze jednym czynnikiem zmierzają-

cym do całkowitego zniewolenia umysłów. Przy ustalaniu nazw 

wyraźnie górę wzięły czynniki ideologiczne nad funkcjami infor-

macyjnymi i użytkowymi. Tradycyjne nazwy białostockich ulic 

Kościelna czy Skorupska zastąpiono imionami bohaterów sowiec-

kich. Dzięki wymianie nazw placów i ulic, miasta Białostocczyzny 

upodobniały się do miast sowieckich, co w konsekwencji prowadzi-

ło do likwidacji indywidualnego charakteru poszczególnych miej-

scowości. W praktyce życia codziennego zmiana nazewnictwa ulic 

przyniosła wiele komplikacji. Przyzwyczajonym do przedwojen-

nych nazw mieszkańcom trudno było zaakceptować nowych boha-

terów. Sytuacji nie ułatwiała też sama administracja sowiecka, któ-

ra co prawda zdołała usunąć stare tablice, ale nie zawiesiła nowych. 

Wraz z podniesieniem administracyjnej rangi Białegostoku, 

w mieście powstało wiele instytucji wcześniej nieistniejących. 

Utworzono nowe instytucje kultury, w pracach których brali zarów-

no miejscowi artyści, jak i uchodźcy z innych obszarów kraju. 

W Białymstoku swoją siedzibę miały m.in.: Polski Teatr Drama-

tyczny, Polski Teatr Kukiełkowy, Białostocki Teatr Miniatur, Ze-

spół Jazzu Teatralizowanego, Zespół Jazzowy Henryka Golda i Je-

rzego Petersburskiego (Państwowa Białostocka Orkiestra Jazzowa), 

Żydowski Teatr Dramatyczny, Żydowski Teatr Miniatur, Rosyjski 

Teatr Dramatyczny (krótko po powstaniu przeniesiony do Brze-



 

ścia), Filharmonia Obwodowa (Orkiestra Symfoniczna), Zespół 

Pieśni i Tańca Białorusi Zachodniej. 

Rozwijaniem sportowych zainteresowań zajmowały się towa-

rzystwa sportowe, powstające przy domach kultury, szkołach i za-

kładach pracy. W Białymstoku funkcjonowały, powołane na wzór 

sowiecki, liczne organizacje sportowe, m.in.: „Spartak”, „Dynamo”, 

„Bolszewik” i „Medyk”. W całym mieście istniało prawie 40 zare-

jestrowanych amatorskich drużyn piłkarskich. Rozwojowi zaintere-

sowań lotniczych służyć miał Białostocki Klub Lotniczo-Szybow-

cowy. 

Już pod koniec 1939 r. zapadła decyzja o powołaniu w Bia-

łymstoku Instytutu Pedagogicznego. Nowo powołana placówka, 

choć nominalnie samodzielna, w praktyce była filią Instytutu Peda-

gogicznego w Mińsku. Na siedzibę pierwszej wyższej szkoły 

w Białymstoku wybrano budynek przedwojennego Liceum i Gim-

nazjum Matematyczno-Przyrodniczego znajdujący się przy ulicy 

Armii Czerwonej 63. W pomieszczeniach szkoły ulokowano nie 

tylko sale dydaktyczne i gabinety administracyjne, ale także inter-

nat oraz prywatne mieszkanie dyrektora. W Instytucie zorganizowa-

no dwa Wydziały: Matematyczno-Fizyczny i Filologiczno-Histo-

ryczny (Humanistyczny). 

Instytucje te wpisywały się w nowy charakter miasta. Nie mo-

gły zatrzeć problemów związanych z coraz większymi kłopotami 

aprowizacyjnymi, ale jednak w odczuciu władz miały być oznaką 

postępu, jakiego dokonało miasto w czasach sowieckich. 
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Rankiem w niedzielę 22 czerwca 1941 r. niespodziewanym dla 

Armii Czerwonej atakiem Wermachtu rozpoczęła się wojna nie-

miecko-sowiecka. Białystok już 27 czerwca 1941 r. został zajęty 

przez wojska niemieckie. Była to już druga okupacja niemiecka 

Białegostoku podczas wojny. Krótko, bowiem zaledwie kilka dni, 

Niemcy przebywali w Białymstoku we wrześniu 1939 r. Wówczas 

okupacja trwała od 15 do 22 września, kiedy to zgodnie 

z decyzjami Paktu Ribbentrop-Mołotow i ustaleniami poczynionym 

przez lokalnych dowódców niemieckich i sowieckich, Wermacht 

opuścił miasto. 

Nowa okupacja charakteryzowała się, niepamiętanymi z września 

1939 r., aktami barbarzyństwa, które spadły na mieszkańców. 

Pierwszymi represjami, mającymi charakter organizowanych przez 

żołnierzy niemieckich pogromów, objęta została ludność żydowska. 

Był to początek eksterminacji całej ludności żydowskiej miasta 

Białegostoku. Tylko pierwszego dnia okupacji w ramach akcji 

„oczyszczania miasta z elementu komunistycznego” zginęło ok. 2,5 

tysiąca osób. W kolejnych dniach kontynuowano akcje represyjne. 

Kolejnym etapem represji skierowanym w stronę ludności żydow-

skiej było stworzenie getta. Administrację getta stanowił Judenrat, 

zobowiązany wykonywać polecenia władz niemieckich. 

Białystok odgrywał istotną rolę administracyjną w okupacyj-

nych planach niemieckich. Stał się stolicą samodzielnego okręgu 

administracyjnego Bezirk Białystok, który rozkazem Hitlera podpo-

rządkowany został gauleiterowi NSDAP w Prusach Wschodnich, 

Erichowi Kochowi. Była to zapowiedź włączenia w niedalekiej 

przyszłości okręgu białostockiego do Prus Wschodnich. Nowa jed-

nostka administracyjna swoim zasięgiem objęła, istniejący w cza-



 

sach sowieckich, obwód białostocki z poszerzeniem o część gmin 

wchodzących wcześniej w skład obwodu brzeskiego (gminy z rejo-

nów brzeskiego i prużańskiego). 

Erich Koch, mając szereg innych ważnych obowiązków – był 

nadprezydentem Prus Wschodnich i szefem administracji niemiec-

kiej na Ukrainie, scedował kierowanie Zarządem Cywilnym Okrę-

gu Białostockiego na swojego zastępcę. Faktycznie okręgiem biało-

stockim kierował powołany w końcu 1941 r. dr Fridrich de Brix. Był 

on najważniejszą osobą w cywilnej administracji niemieckiej 

w Białymstoku do końca okupacji. Biura Zarządu Cywilnego Okrę-

gu Białostockiego ulokowano w budynku pałacu Branickich, nato-

miast do dyspozycji Ericha Kocha, w czasie jego wizyt w Białym-

stoku, oddany został pałacyk Lubomirskich na Dojlidach. 

Pierwszym szefem okupowanego miasta został Riegiest, zmie-

niony jednak szybko na byłego burmistrza Insterburga dr. Schwen-

doviusa. Na czele białostockiego Gestapo stał Lothar Heimbach. 

 



 

 

 

 

 

 

W pierwszym okresie okupacji represje w największym stop-

niu dotknęły ludność żydowską. Jednak w kolejnych miesiącach 

zaczęto rozszerzać zasięg akcji represyjnych. Od początku 1942 r., 

zgodnie z rozkazem Ericha Kocha, służba bezpieczeństwa mogła 

stosować akcje odwetowe w celu utrzymania porządku w mieście. 

Działały sądy doraźne, które ferowały wysokie wyroki. Kara śmier-

ci groziła za szereg wykroczeń – od działalności w ruchu podziem-

nym, przez pomoc Żydom, aż po unikanie pracy fizycznej. Doko-

nywano masowych egzekucji. Miejsca kaźni białostoczan znajdo-

wały się na Pietraszach, w Grabówce i w Bacieczkach. Stosowano 

represje o charakterze masowym, brano zakładników, których prze-

trzymywano w białostockim więzieniu, mieszczącym się przy ulicy 

Kopernika, aby następnie wysyłać ich transportami do Oświęcimia, 

Sztutthofu, Gross-Rosen czy Ravensbrȕck. 

Wraz z kolejnymi latami okupacji, mieszkańcy zmuszeni byli 

walczyć z problemami aprowizacyjnymi. Najwięcej energii pochła-

niało zaspokajanie codziennych, podstawowych potrzeb egzystencjal-

nych – organizacja żywności, opału. Władze okupacyjne całą możliwą 

produkcję kierowały na potrzeby frontu. 

Największe straty ludnościowe w czasie okupacji niemieckiej 

poniosła ludność żydowska. Zamknięci w getcie Żydzi oczekiwali 

na zagładę. Akcja likwidacji białostockiego getta rozłożona została 

ona na dwa etapy. Pierwszy miał miejsce w lutym 1943 r., kiedy to 

do Oświęcimia i Treblinki wywieziono około 10 tys. osób, a drugi – 

w sierpniu 1943 r., gdy przeprowadzono ostateczną akcję wysiedle-

nia mieszkańców. W sierpniu 1943 r., w okresie ostatecznej akcji 

likwidacji getta, społeczność żydowska podjęła zorganizowany 

opór przeciwko nazistowskim oprawcom. 16 sierpnia grupa uzbro-

jonych bojowników rozpoczęła nierówną walkę. Około 200 uzbro-

jonych osób walczyło w różnych częściach miasta. Centrum oporu 



 

znajdowało się w zamaskowanym bunkrze, znajdującym się przy 

ulicy Chmielnej. Symbolicznym końcem walk stała się samobójcza 

śmierć dowódców powstania Mordechaja Tenenbauma i Dawida 

Moszkowicza w dniu 20 sierpnia 1943 r. Jesienią 1943 r. białostoc-

kie getto przestało istnieć. Był to kres żydowskiej społeczności Bia-

łegostoku. 

Białystok w okresie okupacji niemieckiej stracił prawie poło-

wę ludności. Władze niemieckie oczekiwały, iż miejsce wymordo-

wanej ludności żydowskiej zajmie zgermanizowana ludność aryj-

ska. 



 

 

 

 

 

 

Nowy okupant szybko zaczął wprowadzać swoje porządki. 

Przystąpiono do zmiany nazw ulic. Miasto podzielone zostało na 

dwie części: aryjską i żydowską, z wyraźnie zaznaczonymi granica-

mi getta. Najważniejsze budynki administracji niemieckiej zazna-

czono na mapie ciemniejszymi kolorami, wyróżniając je na tle po-

zostałej zabudowy miasta. Ulice otrzymały nowe nazwy: przedwo-

jenna Sienkiewicza teraz nazywała się Erich Koch Strasse, przed-

wojenna Piłsudskiego przemianowana została na Langasse Strasse, 

a Warszawska – na Schroetter Strasse. 

Cały przemysł miasta ukierunkowany został na potrzeby mili-

tarne III Rzeszy. Zakłady włókiennicze pracowały na rzecz armii 

niemieckiej. Najlepsze pomieszczenia w mieście zajęła administra-

cja niemiecka i przybywający do miasta urzędnicy. Codzienne wa-

runki życia były niezwykle trudne. Stojąca na słabym poziomie 

aprowizacja już w czasach sowieckich, ulegała dalszemu pogorsze-

niu w latach okupacji niemieckiej. 

Sukcesywnie niszczono mało reprezentacyjne części miasta 

zamieszkałe przez ludność żydowską. Centrum miasta w dużej czę-

ści zostało zrujnowane. Miasto, ze zniszczoną już w lipcu 1941 r. 

częścią położonej w centrum Białegostoku dawnej dzielnicy ży-

dowskiej Schulhof i Chanajki oraz ze spalonym w 1943 r. obszarem 

getta, wyglądało przygnębiająco. Na ruinach świata żydowskiego 

Niemcy planowali zbudować nowe aryjskie miasto. Nie przejmo-

wano się zniszczeniami, miały one być element oczyszczającym 

i odcinającym starą, żydowską przeszłość miasta od nowej niemiec-

kiej. Białystok w szybkim tempie nabrać miał cech miasta pruskie-

go, do którego stara przedwojenna zabudowa nie pasowała. Tak jak 

w innych dużych miastach w tej części Europy planowano przepro-

wadzenie wielkich inwestycji, mających nadać ośrodkom miejskim 



 

nazistowski charakter. Nowe, duże gmachy urzędowe świadczyć 

miały o sile nowych gospodarzy. 

Planów tych nie udało się okupantowi niemieckiemu nigdy 

zrealizować, a miasto wychodziło z lat wojny straszliwie okaleczo-

ne. Zniknęła niemal całkowicie zabudowa centrum, zniknęli miesz-

kańcy centrum – ludność żydowska. Aktu zniszczenia dokończyły 

nocne sowieckie naloty bombowe. Szczególnie silne bombardowa-

nia miały miejsce w nocy z 18 na 19 oraz z 22 na 23 lipca 1944 r. 

Nie bez znaczenia był również trwający niemal nieprzerwanie przez 

cztery dni ostrzał ciężkiej sowieckiej artylerii. Nad morzem ruin 

dominowały jedynie ocalałe cudem kościoły. Białystok stał się 

zbiorowiskiem gruzu o niepewnej przynależności państwowej. 
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27 lipca 1944 r. wojska sowieckie wkroczyły do Białegostoku. 

Niemcy w zasadzie nie stawiali oporu, doszło do kilku potyczek. 

Zaskoczyło to miejscowe dowództwo Armii Krajowej, które nie 

zdołało wydać rozkazów o rozpoczęciu akcji „Burza”, nie przepro-

wadzono ataków na wcześniej wyznaczone obiekty. W mieście 

utworzyło się kilka ośrodków władzy. Pierwszy stanowiła Miejska 

Rada Delegatów Ludu Pracującego (Gorsowiet), reprezentująca 

Białoruską Socjalistyczną Republikę Sowiecką i nawiązująca do 

okupacji województwa białostockiego z lat 1939-1941. W Białym-

stoku pojawiły się informacje o powrocie miasta i całego obwodu 

do BSRS, w terenie ogłoszono mobilizację do Armii Czerwonej. 

Władze zarządziły nawet wprowadzenie czasu moskiewskiego 

i utrzymały godzinę policyjną. Białostoczanie byli zaniepokojeni 

tymi posunięciami, gdyż wskazywały one, iż miasto pozostanie 

w granicach Związku Sowieckiego. Gorsowiet opuścił Białystok 

2 sierpnia 1944 r. Okazało się, że Białostocczyzna nie wejdzie 

w skład BSRS, utraci jednak przedwojenne powiaty wołkowyski 

i grodzieński. 

Drugim przedstawicielem władzy był Józef Przybyszewski 

„Grzymała” – Delegat Rządu na Kraj w Londynie, który jednocze-

śnie pełnił funkcję wojewody. Wezwał on ludność cywilną do pod-

porządkowania się zarządzeniom władzy polskiej i wskazał Armię 

Krajową jako polskie siły zbrojne. 

Trzeci ośrodek władzy ukształtował się wraz z przybyciem do 

Białegostoku działaczy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-

wego całkowicie podporządkowanego Moskwie i działającego 

z polecenia Józefa Stalina. 27 lipca 1944 r. do Białegostoku z ra-



 

mienia PKWN przybyli: Edwarda Orłowska, która była odpowie-

dzialna za zorganizowanie struktur terenowych Polskiej Partii Ro-

botniczej, Tadeusz Paszta, odpowiedzialny za zorganizowanie apa-

ratu bezpieczeństwa oraz Zygmunt Zieliński. 28 lipca 1944 r. doje-

chali major Leonard Borkowicz i dr Jerzy Sztachelski odpowie-

dzialni za zorganizowanie aparatu administracyjnego. 

Znaczącą rolę odgrywał także sowiecki wojskowy komendant 

miasta generał Piotr Sobiennikow, któremu podlegali żołnierze sta-

cjonujący w Białymstoku. Potraktowali oni miasto jak obszar oku-

powany i zaczęli regularny rabunek. W pierwszej kolejności rozkra-

dli ocalałe maszyny i urządzenia znajdujące się w fabrykach 

i warsztatach. Łupem żołnierzy padły także szpitale. Ścinali oni też 

słupy trakcji elektrycznej i zabierali druty. Wycinali drzewa w Par-

ku Zwierzynieckim, w teatrze powyrywali okna i drzwi, które wy-

wieźli. Przed rabunkiem sowieckich żołnierzy nie ochroniły się 

opuszczone mieszkania. Przedstawiciele PKWN byli bezsilni, a ich 

interwencje władze sowieckie ostentacyjnie lekceważyły. 

Pierwszym etapem w walce o przejęcie władzy było rozpoczę-

cie rozmów między przedstawicielami Delegatury Rządu i Armii 

Czerwonej. 28 lipca 1944 r. do księdza Aleksandra Chodyki zgłosił 

się pułkownik NKWD, który przedstawił się jako pełnomocnik rzą-

du Zachodniej Białorusi ze stolicą w Białymstoku i szukał kontaktu 

z dowództwem Armii Krajowej. Działając zgodnie z założeniami 

planu „Burza”, dowódca Okręgu Armii Krajowej pułkownik Wła-

dysław Liniarski „Mścisław” wydał rozkaz, aby na rozmowy z ma-

jorem Sapiełką – zastępcą sowieckiego komendanta miasta udali się 

major Czesław Hakke „Filip” i kapitan Ryszard Gołębiowski 

„Andrzej II”. Doszło do nich jeszcze tego samego dnia. Po wymia-

nie informacji rozmowy zostały zakończone. 

2 sierpnia 1944 r. Józef Przybyszewski rozpoczął oficjalne 

urzędowanie jako wojewoda białostocki, swoim zastępcą mianował 

Henryka Jastrzębskiego, a funkcję prezydenta miasta powierzył 

Ryszardowi Gołębiowskiemu, który miał swą siedzibę w budynku 

przy ulicy Warszawskiej 35. 3 sierpnia prezydent rozpoczął działal-

ność, organizując kolejne niezbędne wydziały Urzędu. Józefa Za-



 

lewskiego „Józef” mianował swoim pierwszym zastępcą, zaś Niko-

dema Sobolewskiego – pracownika Zarządu swoim drugim zastęp-

cą. 

Następnego dnia żołnierze przysłani przez PKWN chodzili po 

mieście i zrywali ogłoszenia porozklejane na polecenie prezydenta 

Gołębiowskiego. Wkroczyli też do lokalu Urzędu Miejskiego i za-

kazali pracy zatrudnionym tam urzędnikom. Żołnierzom AK, którzy 

tam pełnili dyżur (byli nieuzbrojeni) nakazali zdjęcie z rękawów 

biało – czerwonych opasek i opuszczenie lokalu. W tej sytuacji pre-

zydent Gołębiowski udał się na naradę do Józefa Przybyszewskie-

go, w trakcie której ustalono, iż urząd będzie nadal funkcjonował. 

7 sierpnia 1944 r. sowiecki wojskowy komendant Białegosto-

ku zaprosił R. Gołębiowskiego na rozmowy. Generał Sobiennikow 

zakazał kolportowania wezwań i ulotek, zażądał także, aby prezy-

dent Gołębiowski spowodował oddanie broni przez żołnierzy AK. 

Po tej rozmowie R. Gołębiowski wyszedł z gmachu sowieckiego 

dowództwa, jednak następnego dnia został aresztowany przez funk-

cjonariuszy NKWD. W dwa dni później J. Przybyszewskiego prze-

wieziono do Moskwy, zaś R. Gołębiowski trafił do więzienia 

w Charkowie, a następnie do obozu w Diagilewie koło Riazania. 

Razem z nim do obozu w Diagilewie trafi również jego zastępcy. 

Władzę przejęli przedstawiciele PKWN. 13 sierpnia 1944 r. 

w Białymstoku odbyło się zebranie organizacyjne Polskiej Partii 

Robotniczej, w którym uczestniczyło 45 osób. Powołano Obwodo-

wy Komitet PPR, na czele którego stanęła I sekretarz Edwarda Or-

łowska, II sekretarzem został Feliks Lorek. Siedzibą Obwodowego 

Komitetu oraz Komitetu Wojewódzkiego w sierpniu był lokal przy 

ulicy Mickiewicza 34, a następnie przeniesiono się do lokalu przy 

ulicy Mickiewicza 11. 

31 sierpnia 1944 r. w Białymstoku utworzona została Miejska 

Rada Narodowa, której przewodniczącym został Witold Wenclik, 

pełniący jednocześnie obowiązki prezydenta miasta, a że Białystok 

był miastem wydzielonym, także funkcję starosty grodzkiego 

i w tym zakresie służbowo podlegał wojewodzie. Zgodnie z posta-

nowieniami artykułu 3 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia 



 

Narodowego o samorządzie terytorialnym, terenowa rada narodowa 

stanowiła reprezentację korporacji samorządu terytorialnego, a ich 

prezydia miały sprawować tzw. kontrolę społeczną nad organami 

administracji rządowej. 23 listopada 1944 r. przywrócono samorzą-

dowe organy wykonawcze – w tym organy wykonawcze samorzą-

dów miejskich: zarządy miejskie wraz z burmistrzami i prezydenta-

mi miast. Partie polityczne, organizacje społeczne i zawodowe de-

legowały swych przedstawicieli do rad narodowych. Pierwsze po-

siedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku odbyło się 

31 sierpnia 1944 r. w budynku przy ulicy Warszawskiej 57. 

Pozostawione zostały niektóre rozwiązania prawne samorządu 

z czasu II Rzeczypospolitej. Z jednej strony liczono na wsparcie 

społeczeństwa, z drugiej zaś strony nowe rozwiązania dawały pew-

ne atuty komunistom. Prezydenci miast wydzielonych z powiato-

wych związków samorządowych, pełniący jednocześnie funkcję 

starostów grodzkich, podlegali nadzorowi wojewodów, którzy mo-

gli w każdej chwili odwołać niedyspozycyjnego prezydenta. Prezy-

denci utracili kompetencje, jakie nadawały im prawne rozwiązania 

z okresu II Rzeczypospolitej. Najważniejszą rolę zaczęła odgrywać 

Polska Partia Robotnicza, a następnie Polska Zjednoczona Partia 

Robotnicza. 

W Białymstoku, podobnie jak na innych terenach, wprowadzo-

no kartki żywnościowe, które otrzymywała tylko ludność pracująca. 

Największe racje żywnościowe dostawali obywatele zaliczani do 

I kategorii, zaś normy III grupy były wręcz głodowe. Należało im 

się co miesiąc m. in. 10 kilogramów chleba, 0,25 kilograma cukru, 

0,75 kilograma mięsa, 12 kilogramów ziemniaków. Zaliczeni do 

pierwszej kategorii (urzędnicy administracji oraz wojskowi) otrzy-

mywali dwukrotnie większe przydziały żywności. Osoby, które nie 

pracowały, nie otrzymywały kartek żywnościowych. Mimo posia-

dania kartek żywności nie można było kupić w sklepach, bo jej po 

prostu nie było. Jedynie można było ją nabyć po wysokich cenach 

na czarnym rynku. Stosunek cen państwowych do rynkowych 

kształtował się w granicach 1: 40. Szalała drożyzna.1 kilogram kieł-

basy kosztował 250 zł, ½ kilograma masła 210 zł. Ciepłą koszulę 



 

można było zakupić za 750 zł, a męskie kamasze kosztowały 

2,8 tys. zł. Pensje urzędnicze i nauczycielskie kształtowały się 

w graniach 450-1200 zł. Ruch handlowy wskutek zniszczenia mia-

sta przeniósł się na trzy małe bazary, natomiast ulicami miasta moż-

na było przejść 500 metrów i nie spotkać żadnego sklepu. W Bia-

łymstoku były tylko dwie restauracje, trzy apteki. Wiele lokali zaję-

ły wojska sowieckie, co stwarzało ciężkie warunki lokalowe 

w zniszczonym mieście. 

 



 

 
 

 

 

 

 

W wyniku działań wojennych Białystok legł w gruzach. Znisz-

czeniu w mniejszym lub większym stopniu uległo około 7 tysięcy 

nieruchomości. Centrum miasta było zburzone w około 80% i prak-

tycznie przestało istnieć. Niemcy wysadzili m.in. gmach Dworca 

Głównego, most przy ulicy Dąbrowskiego, koszary 42. Pułku Pie-

choty, spalili siedzibę Magistratu, który mieścił się przy Warszaw-

skiej 21, a także Pałac Branickich – siedzibę władz wojewódzkich. 

Taki sam los spotkał białostockie fabryki: tytoniową i Sokoła przy 

ul. Warszawskiej, fabrykę pluszu Beckera przy ul. Świętojańskiej, 

fabrykę wyrobów drzewnych przy ul. Cieszyńskiej, fabrykę włó-

kienniczą przy ul. Sosnowej, fabrykę włókienniczą Nowika przy ul. 

Mickiewicza. Niemcy spalili także budynki liceum pedagogicznego 

i szkoły ćwiczeń przy ul. Mickiewicza, natomiast gimnazjum żeń-

skie, Izbę Skarbową i gmach Sądu Okręgowego zbombardowało 

sowieckie lotnictwo. W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny (fara) i w starym kościele wypadły tylko szyby z okien. Tak-

że kościół św. Rocha i cerkiew św. Mikołaja szczęśliwie przetrwały 

apokalipsę i górowały ponad centrum Białegostoku. Przy Rynku 

Kościuszki nie było też ratusza, który władze sowieckie zburzyły 

w 1940 r. Uwagę zwracała leżąca na ziemi pogięta kopuła wielkiej 

synagogi. Zniknęła dzielnica żydowska Chanajki, Schulhof (dziel-

nica żydowska położona pomiędzy ulicami Legionową i Suraską). 

Zabudowania getta zostały spalone w czasie jego likwidacji w 1943 r. 

Na ocalałe budynki, które wcześniej zamieszkiwali Żydzi, a po za-

kończeniu wojny stały opuszczone w 1945 r. władze administracyj-

ne sporządziły wykaz. W domach tych zamieszkały rodzinne pol-

skie. O wielkości strat świadczą setki wniosków mieszkańców do 

władz miejskich w Białymstoku z wyliczeniem szkód. Zachowały 



 

się one w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku. Ocalały 

tylko obrzeża miasta. 

Władze postanowiły odbudować Białystok. W Urzędzie Woje-

wódzkim powstał Wydział Odbudowy. W pierwszym rzędzie po-

stanowiono zrekonstruować najważniejsze obiekty celowo znisz-

czone przez kolejnych okupantów. Szczęśliwie złożyło się, iż do 

Białegostoku przybyli z Wilna: Władysław Paszkowski, który był 

w zespole odbudowującym zamek w Trokach i uczestniczył w re-

nowacji katedry wileńskiej, a w Białymstoku pełnił funkcję konser-

watora zabytków, Stanisław Bukowski, znany architekt, Karol 

Erdman – późniejszy wicedyrektor Wydziału Odbudowy, znany 

plastyk Aleksander Wels, rzeźbiarz Stanisław Horno-Popławski. 

Oni zaczęli nadawać ton odbudowie zrujnowanego miasta i jego 

zabytków, decydować o tożsamości historycznej i kształtować jego 

przyszłe oblicze. W pierwszej kolejności sporządzony został spis 

zabytków. Rozpoczęła się odbudowa Pałacu Branickich. Przy oka-

zji rozebrano stosunkowo dobrze zachowany, charakterystyczny dla 

Białegostoku hotel Ritz. Odbudowany Pałac Branickich miał być 

przeznaczony na siedzibę muzeum i innych palcówek kultury. W 

oficjalnych dokumentach wzorowano się na rozwiązaniach sowiec-

kich i nazywano go Pałacem Kultury Ludowej. 

W latach 1945-1946 Regionalna Dyrekcja Planowania Prze-

strzennego opracowała materiały odbudowy i rozwoju miasta. Sta-

nisław Bukowski i Leszek Dąbrowski wykonali plan przebudowy 

centrum miasta. Jak podkreślał w swej publikacji Antoni Oleksicki, 

był to plan stworzony w duchu monumentalnego modernizmu urba-

nistycznego, podkreślający znaczenie ulicy Lipowej zamkniętej 

bryłą kościoła św. Rocha z jednej strony, a bramą wjazdową do 

Pałacu Branickich z drugiej. Wokół kościoła św. Rocha miał po-

wstać rozległy trapezoidalny plac. Ulica Krakowska miała być za-

mknięta wyeksponowaną kaplicą św. Marii Magdaleny. Najwięcej 

zmian planowano wprowadzić w rejonie Rynku Kościuszki, ul. Le-

gionowej, Skłodowskiej. Na Rynku Kościuszki miała pojawić się 

wysoka wieża nawiązująca do ratusza. Ulica Zamenhofa w tym pla-

nie stawała się ważną arterią dochodzącą do skrzyżowania dzisiej-



 

szej ulicy Malmeda z Aleją Piłsudskiego i przebijała się do Rynku 

Kościuszki. Pojawił się też pomysł przebicia ulicy Sienkiewicza do 

Legionowej, który został zrealizowany. Koncepcja S. Bukowskiego 

L. Dąbrowskiego nie została jednak zrealizowana. 

W związku z tym następny plan powstał w 1948 r., a jego au-

torami byli I. Tłoczek i Zieliński. Przewidywał przebicie tzw. trasy 

W-Z. Zrealizowano ją pod koniec lat pięćdziesiątych, chociaż od-

biegała od pierwotnej koncepcji (miała przebiegać dalej na północ 

i wschód od centrum miasta). Przeprowadzono ją przez wypaloną 

dzielnicę getta, gdzie nie było problemów z mieszkańcami 

i ewentualnymi roszczeniami. 

W latach 1949-1950 powstał kolejny plan odbudowy Białego-

stoku. Jego autorami byli K. Jeziorański i K. Widawski. Zakładali 

oni, iż Białystok będzie liczył docelowo 150 tysięcy mieszkańców. 

W 1953 r. Jan Glinka opracował „Studium historyczno-urbanis-

tyczne do planu zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”. 

Powojenna odbudowa Białegostoku była jedynym poza czasa-

mi Jana Klemensa Branickiego okresem w dziejach miasta, kiedy 

planiści mogli w miarę swobodnie przebudowywać śródmieście. 

Przebito ulicę Sienkiewicza do ulicy Legionowej, co w przyszłości 

znacznie ułatwiło komunikację. Wybudowano trasę W-Z (najpierw 

ulica 1 Maja, po 1989 r. Aleja Piłsudskiego), która odciążyła ruch 

na Rynku Kościuszki i ul. Lipowej. Zlikwidowana została wypalo-

na przez Niemców żydowska dzielnica Chanajki. Znaczą zmianą 

w wyglądzie miasta było wybudowanie tzw. Alei Pochodów, czyli 

przedłużenie w kierunku północnym dawnej ulicy Piwnej (obecnie 

Marii Skłodowskiej-Curie) nakierowanej na budynek Komitetu 

Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Decyzję 

o budowie gmachu KW PZPR podjął Komitet Centralny PZPR. 

Zlecenie opracowania projektu powierzono architektowi Stanisła-

wowi Bukowskiemu. Prace projektowe zostały zakończone 27 li-

stopada 1950 r., a sam gmach oddano do użytku dwa lata później. 

Zabudowę Rynku Kościuszki i na odcinku ulicy Lipowej 

ukształtowano, opierając się na ustaleniach Jana Glinki. Odtworzo-

no pierzeje Rynku Kościuszki. Przywrócono wąską ul. Lipową – na 



 

odcinku pomiędzy Rynkiem Kościuszki a ulicą Malmeda. Posze-

rzono Lipową pomiędzy ulicami Częstochowską i Nowy Świat. 

Wyeksponowany został kościół św. Rocha. Przedwojenna ulica 

Lipowa i dochodząca do niej w kierunku północnym ul. Dąbrow-

skiego biegły u stóp wzgórza, a gęsta zabudowa nie pozwalała na 

ekspozycję świątyni. W 1945 r. Stanisław Bukowski był kierowni-

kiem prac mających na celu zagospodarowanie wokół kościoła św. 

Rocha. Z jego inicjatywy odstąpiono od pomysłu autora projektu 

kościoła Oskara Sosnowskiego i zrezygnowano z drugiej kondy-

gnacji galerii wokół dziedzińca. Bukowski zaprojektował też ołta-

rze boczne w świątyni, a jego żona Placyda Bukowska wykonała 

projekty witraży. Uroczystej konsekracji kościoła św. Rocha doko-

nał 18 sierpnia 1946 r. arcybiskup Romuald Jałbrzykowski. 

Współczesny kształt przestrzenny centrum Białegostoku po-

wstał jako wypadkowa zamiarów, możliwości i ambicji ówcze-

snych architektów i władz Białegostoku. Wydaje się, iż Białystok 

ukształtowany po zakończeniu II wojny światowej nie jest tym, jaki 

istniał przed 1939 r. jednak uważny obserwator może znaleźć ele-

menty, które łączą dawny i nowy Białystok. 

Zaczęły wychodzić pierwsze gazety, które Wojewódzki Urząd 

Informacji i Propagandy wydawał jako wiadomości radiowe. 

Pierwsza wojewódzka gazeta ukazała się w grudniu 1944 r. Był to 

tygodnik noszący tytuł „Jedność Narodowa”. Funkcję naczelnego 

redaktora pełniła Ewelina Sawicka, członek KW PPR. Jednakże 

zanim ukazały się pierwsze numery tej gazety, władze sowieckie 

wydały pisma frontowe w języku polskim dla Polaków. Jedną 

z nich była propagandowa „Wolna Polska”, wydawana od połowy 

sierpnia 1944 r. do końca stycznia 1945 r. przez Zarząd Polityczny 

II Frontu Białoruskiego. Pojawiły się też w Białymstoku mutacje 

warszawskich dzienników. 

 



 

 
 

 

 

 

Władze postanowiły przede wszystkim uruchomić przemysł 

Białegostoku. Rozpoczęła pracę pierwsza turbina elektrowni biało-

stockiej, dająca prąd zakładom pracy i 3 szpitalom na 340 łóżek, 

w których pracowało 61 lekarzy, 11 lekarzy stomatologów, 70 po-

łożnych i 182 pielęgniarki. Tu należy zaznaczyć, że Białystok był 

do marca 1945 r. miastem frontowym. Fabryki pracowały na po-

trzeby wojska. Powoli odbudowywano sieć elektryczną, wodocią-

gową i kanalizacyjną, pojawiło się oświetlenie ulic. Miasto szybko 

wzmacniało swój potencjał przemysłowy. W 1946 r. uruchomione 

zostały zakłady Beckera, Nowika i Polaka. Władze przeprowadziły 

ich nacjonalizację, niszcząc prywatny handel i ograniczając swobo-

dy gospodarcze. Mieszkańców, którzy próbowali utrzymywać się 

z handlu traktowano jako spekulantów i przestępców. Do akcji 

przeciw przedsiębiorczym mieszkańcom włączono Komisję Spe-

cjalną do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Na 

handlujących nakładano często wysokie kary. Odgórnie został zjed-

noczony ruch spółdzielczy, który poddano ścisłej kontroli państwo-

wej. Likwidacji uległy liczne spółdzielnie, natomiast koncesjono-

wana Białostocka Spółdzielnia Spożywców prowadziła ponad 170 

placówek i zatrudniała 1200 pracowników. Zmieniło to radykalnie 

stosunki własnościowe w mieście. Państwo stawało się właścicielem 

przemysłu, sklepów, warsztatów, komunikacji, spółdzielni i głów-nym 

pracodawcą. W 1946 r. na tysiąc białostoczan przypadały 54 osoby 

zatrudnione w państwowym przemyśle. Pięć lat później już 99. 

Władze planowały, iż w najbliższych latach Białystok osiągnie 150 

tysięcy mieszkańców. Dla nich miały być budowane 4 kondygna-

cyjne budynki wielorodzinne. Powoli miała znikać z przestrzeni 

miejskiej charakterystyczna przedwojenna zabudowa Białegostoku. 



 

 

 

 

 

 

W maju 1945 r. województwo białostockie składało się z 9 po-

wiatów, w tym jednego miasta (Białystok), stanowiącego powiat 

grodzki i będącego jego stolicą. Graniczyło ono od północy z ob-

szarem byłych Prus Wschodnich i Litewską Socjalistyczną Republi-

ką Sowiecką, od wschodu z Białoruską Socjalistyczną Republiką 

Sowiecką, od południa z województwem lubelskim, od zachodu 

z województwem warszawskim. W porównaniu do 1939 r., zostało 

ono uszczuplone o powiaty: grodzieński, wołkowyski i 4 gminy 

z powiatu augustowskiego (Hołynka, Łabno, Balla Wielka, Wołło-

wiczowce, które zostały włączone do BSRS), a powiększone o po-

wiat łomżyński z woj. warszawskiego i gm. Klukowicze z byłego 

województwa poleskiego. 7 lipca 1945 r. wojewoda Stefan Dybow-

ski do obszaru województwa białostockiego włączył 3 powiaty: 

Ełk, Gołdap, Olecko. Obszar województwa podzielony został na 

następujące powiaty: augustowski, białostocki, bielski, ełcki, goł-

dapski, łomżyński, olecki, sokólski, suwalski, szczuczyński, wyso-

komazowiecki. 

Ukształtowane po II wojnie światowej województwo biało-

stockie obejmowało 21434 km², zamieszkiwało je 921356 osób. 

Obok rdzennej ludności polskiej występowały enklawy mniejszości 

narodowych. Najliczniejszą z nich grupę stanowili Białorusini osie-

dleni głównie w powiatach: bielskim, hajnowskim i siemiatyckim. 

Powiaty sejneński i suwalski zasiedlali mniej liczni Litwini, zaś 

w powiatach gołdapskim, oleckim i ełckim obok ludności napływo-

wej egzystowali nieliczni autochtoni i Ukraińcy przesiedleni z tere-

nów południowo – wschodniej Polski. W Białymstoku, Sokółce, 

Bohonikach i Kruszynianach żyli potomkowie Tatarów. 



 

 
 

 

 

 

 

Nowy granice państwowe narzucone przez Związek Sowiecki 

sprawiły, iż zerwały się więzi łączące Białystok z Wilnem i Grod-

nem. Za granicą znalazł się ważny dla Białegostoku ośrodek akade-

micki w Wilnie. W Grodnie pozostały m.in. archiwalia gromadzone 

przez okres dwudziestolecia międzywojennego mające kapitalne 

znaczenia dla badań nad dziejami Białegostoku i województwa bia-

łostockiego. Podziałowi uległa również przedwojenna archidiecezja 

wileńska. W granicach Litewskiej Socjalistycznej Republiki So-

wieckiej pozostało Wilno i 87 parafii. Na terenie Białoruskiej So-

cjalistycznej Republiki Sowieckiej pozostało 217 parafii, zaś na 

obszarze Polski pozostało 51 parafii. Pod względem administracji 

kościelnej były to dekanaty: białostocki, dąbrowski, knyszyński, 

koryciński, sokólski i niektóre parafie z dekanatów wołkowyskiego 

i brzostowickiego. 

Białystok po II wojnie światowej stał się faktyczną stolicą dla 

tej części archidiecezji wileńskiej, która pozostała w granicach Pol-

ski. Tu bowiem zamieszkał arcybiskup Romuald Jałbrzykowski, 

który czasie wojny był internowany w Mariampolu, a następnie 

osadzony na miesiąc w więzieniu na Łukiszkach, skąd został uwol-

niony 20 lutego 1945 r. Otrzymał jednak zakaz opuszczania Wilna. 

Prawdopodobnie do zwolnienia Arcybiskupa z więzienia przyczynił 

się dziekan białostocki, ks. Aleksander Chodyko, który interwenio-

wał u władz, prosząc wojewodę białostockiego Jerzego Sztachel-

skiego. Po jego interwencji u władz w Warszawie i ich rozmowach 

w Moskwie arcybiskup Jałbrzykowski przybył do Białegostoku 

15 lipca 1945 r. Razem z nim przyjechał jego sekretarz ks. Stani-

sław Czyżewski i siostry szarytki. Arcybiskupa serdecznie przywi-

tali mieszkańcy Białegostoku, a także władze na czele z wojewodą 

Sztachelskim. 



 

Arcybiskup zamieszkał w Białymstoku przy kościele farnym. 

Ks. A. Chodyko odstąpił ordynariuszowi i jego sekretarzowi trzy 

pokoje, a siostrom szarytkom dwa pokoje i kuchnię. Arcybiskup 

powołał w Białymstoku Radę Administracyjną archidiecezji wileń-

skiej, reaktywował Kapitułę Metropolitalną Wileńską i 

sąd arcybiskupi. Wraz z tworzeniem nowych centralnych urzędów 

w polskiej części archidiecezji wileńskiej powstawały nowe struk-

tury terytorialne. Pierwszą parafią powołaną do życia na obszarze 

województwa białostockiego była parafia pod wezwaniem Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa w Gródku. 

Do tej części archidiecezji, której wkrótce nadano status admi-

nistratury apostolskiej z siedzibą w Białymstoku, przylgnęła po-

czątkowo nazwa archidiecezji wileńskiej w Białymstoku, jednakże 

z czasem, gdy ze względów politycznych poczęto rugować z ofi-

cjalnego nazewnictwa wszelkie określenia wskazujące na związki 

tych terenów z Wilnem, władze państwowe zabroniły również uży-

wać przymiotnika „wileńska” w nazwie archidiecezji. 

Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski dążył do odtworzenia 

w Białymstoku Wyższego Seminarium Duchownego, które w 1925 

r. w Wilnie połączyło się z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu 

Stefana Batorego. Alumni byli jednocześnie studentami Uniwersy-

tetu, a profesorowie Wydziału Teologicznego wykładali w semina-

rium duchownym. Dekretem Rady Komisarzy Ludowych Litew-

skiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej z dnia 15 lutego 1945 r. 

Seminarium Duchowne w Wilnie zostało zamknięte. Władze so-

wieckie powołały do życia seminarium dla całej Litwy w Kownie. 

Po naradzie z profesorami Uniwersytetu Arcybiskup podjął decyzję 

o przeniesieniu seminarium do Białegostoku. 

Dzięki życzliwości ks. A. Chodyki na siedzibę seminarium 

wybrano dom Zgromadzenia Braci Sług Najświętszej Maryi Panny 

i św. Franciszka przy ulicy Słonimskiej 8. Zajmował go co prawda 

oddział Armii Czerwonej, jednak dowódca zgodził się oddać lokal 

na potrzeby seminarium. Po remoncie i zakupie mebli budynek był 

gotowy na przyjęcie alumnów i profesorów. Pierwsi klerycy przyje-

chali do Białegostoku w marcu 1945 r. Księża profesorowie przyje-

chali pod koniec kwietnia 1945 r. wraz z transportem ewakuowa-



 

nych z Wilna profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego. Trans-

port ten stał kilka dni w Białymstoku i przedstawiciele Uniwersyte-

tu czynili starania, aby pozostać w Białymstoku. Władze woje-

wódzkie tłumaczyły, iż nie mogą przyjąć profesorów z Wilna, gdyż 

Białystok jest mocno zniszczony i nie posiadają odpowiednich lo-

kali mieszkalnych. Wydaje się jednak, iż powody były inne, a za-

ważyła tutaj bliskość granicy ze Związkiem Sowieckim i pozosta-

nie Wilna w jego granicach. Nie bez znaczenia były kontakty Wilna 

z Białymstokiem w okresie międzywojennym. Zapewne decyzje 

o tym, aby silny ośrodek akademicki nie powstał w Białymstoku 

zapadły w Moskwie. Transport odjechał do Torunia i tam pracow-

nicy naukowi dali początek Uniwersytetowi im. Mikołaja Koperni-

ka. Białystok musiał jeszcze kilka lat poczekać na świeckie uczel-

nie wyższe. Dzięki staraniom Jerzego Sztachelskiego, wojewody 

białostockiego, a następnie podsekretarza stanu w Ministerstwie 

Zdrowia i ministra Zdrowia 3 lutego 1950 r. powstała Akademia 

Medyczna w Białymstoku. Jej siedzibę władze ulokowały w spalo-

nym w czasie wojny, a następnie odbudowanym Pałacu Branickich. 

Do Białegostoku przybywali pracownicy i absolwenci wydziałów 

lekarskich uniwersytetów z Krakowa, Lwowa, Poznania, Warszawy 

i przede wszystkim z Wilna. We wrześniu 1949 r. czynione były 

starania w Ministerstwie Oświaty w Warszawie przez ówczesnego 

I sekretarza KW PZPR w Białymstoku Mieczysława Tureńca, aby 

utworzyć Wieczorową Szkołę Inżynierską. Uroczyste otwarcie WSI 

w Białymstoku nastąpiło 1 grudnia 1949 r. Utworzenie wyższych 

uczelni w Białymstoku przyczyniło się do podniesienia prestiżu 

miasta oraz pozytywnie wpłynęło na jego charakter i rozwój. 

Pracownicy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie związani 

z Wydziałem Teologicznym pozostali w Białymstoku. W maju  

1945 r. przyjechały z Wilna do Białegostoku siostry zakonne ze 

Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokala-

nej, które pracowały w kuchni seminarium i rozpoczęły posługę 

w Białymstoku. 8 maja 1945 r. uroczyście zainaugurowano pierw-

szy rok nauki w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymsto-



 

ku. Pierwszym rektorem został ks. Ignacy Świrski, profesor Uni-

wersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 

Białystok stał się siedzibą władz kościelnych. W tym czasie 

komuniści próbowali zachować pozory przynajmniej neutralnego 

stosunku do Kościoła, jednak Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 

przygotowywał się do rozprawy z Kościołem. W tym celu powstał 

Wydział V, którego funkcjonariusze mieli zajmować się osłabia-

niem wpływów Kościoła oraz lokowaniem swoich agentów. UBP 

budowało także swoją sieć agenturalną wśród białostockich księży. 

Od 1948 r. władze ograniczyły zasięg nauczania religii w szkołach, 

praktyk religijnych w szkołach, dążono do pełnej laicyzacji szkół. 

Coraz więcej przeszkód stawiano organizatorom procesji świątecz-

nych, władze blokowały wnioski o budowę kościołów. Władzom 

szczególnie zależało na utrudnianiu organizacji procesji Bożego 

Ciała. 

 



 

 
 

 

 

 

10 sierpnia 1944 r. prawosławny biskup Tymoteusz rezydujący 

w Chełmie nawiązał kontakt z Polskim Komitetem Wyzwolenia 

Narodowego i jego przewodniczącym Edwardem Osóbką – Moraw-

skim, do którego skierował memoriał, w którym prosił o wyrażenie 

zgody na rozciągnięcie swej jurysdykcji na tereny Białostocczyzny. 

Władze wyraziły zgodę. Po linii kanonicznej biskupa Tymoteusza 

poparł metropolita Dionizy – zwierzchnik Polskiego Autokefalicz-

nego Kościoła Prawosławnego. 22 lutego 1945 r., działając na pod-

stawie dekretu patriarchy moskiewskiego Aleksego, przyjmującego 

w swoją jurysdykcję prawosławne parafie na Białostocczyźnie, 

członkowie Tymczasowego Zarządu Rady Diecezjalnej ks. ks. Jó-

zef Guszkiewicz, Mikołaj Wincukiewicz i Jan Gromotowicz prze-

kształcili Tymczasowy Zarząd w Białostocki Diecezjalny Zarząd 

Prawosławny z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Decyzja ta oznaczała 

rozłam w Kościele Prawosławnym na Białostocczyźnie. 

19 lutego 1946 r. na zwołanym do Bielska Podlaskiego zebra-

niu duchowieństwa prawosławnego, z udziałem starosty powiato-

wego Romana Woźniaka oraz generalnego dziekana na wojewódz-

two białostockie, księża podjęli decyzję o uznaniu jurysdykcji bi-

skupa Tymoteusza i metropolity Dionizego. Zerwano stosunki 

z arcybiskupem Bazylim. 

7 września 1951 r. Synod biskupów prawosławnych nadał 

kształt strukturze diecezjalnej. Parafie Białostocczyzny podporząd-

kowane zostały po części diecezji warszawsko-bielskiej (powiat 

Bielsk Podlaski bez parafii Puchły, Trześcianka i Ryboły – ogółem 

42 parafie i klasztor żeński w Grabarce, a w części diecezji biało- 

 

stocko-gdańskiej: pow. bielski (3 parafie), białostocki (17 parafii), 

sokólski (8 parafii). Diecezją warszawsko-bielską kierował metro-

polita Makary, a białostocko-gdańską arcybiskup Tymoteusz. 



 

 
 

 

 

 

W Białymstoku, który był miastem granicznym i punktem eta-

powym 26 stycznia 1945 r. powstał Wojewódzki Oddział Państwo-

wego Urzędu Repatriacyjnego. Zaczęli napływać repatrianci z daw-

nych Kresów, przede wszystkim z Wileńszczyzny i Grodzieńszczy-

zny włączonych w skład Związku Sowieckiego na mocy traktatów 

z Teheranu i Jałty, deportowani przez sowieckie władze w latach 

1939-1941 do „nieludzkiej ziemi” (Syberia, Kazachstan), a także 

wywiezieni na roboty do Niemiec, więźniowie niemieckich obozów 

koncentracyjnych czy zdemobilizowani żołnierze. W początkach 

1945 r. do Białegostoku przybyło 7 transportów repatriantów. Ze 

względu na toczące się działania wojenne na północy i zachodzie 

niektórzy z repatriantów osiedlili się Białymstoku, inni zamieszkali 

w powiatach białostockim i sokólskim. W następnych miesiącach 

masy ludzi przemieszczały się w różnych kierunkach i celach. Nie-

którzy szukali miejsca dla siebie, inni swoich bliskich. Była to swo-

ista wędrówka ludów dobrze udokumentowana w zbiorach Archi-

wum Państwowego w Białymstoku. 

W 1946 r. Białystok liczył ponad 46 tysięcy mieszkańców. 

Zdecydowaną większość stanowili Polacy. Wśród repatriantów byli 

także Żydzi. Jak napisała w jednym z artykułów Joanna Sadowska 

z ewidencji prowadzonej w 1946 r. wynikało, iż większość Żydów 

(55%) z blisko 2 tys., którzy wówczas przewinęli się przez Biały-

stok przeżyła w Związku Sowieckim (jako uciekinierzy lub zesłań-

cy). Około 10% doczekało wyzwolenia w obozach, około 8% 

w różnych kryjówkach w lasach, w partyzantce, niektórzy przeżyli 

dzięki pomocy ludności chrześcijańskiej z podbiałostockich miej-

scowości. Wielu Żydów, którzy przyjechali do Białegostoku, szyb-

ko go opuściło. Niektórzy byli przerażeni stanem miasta, jeszcze 

inni przekonani, iż nikt z ich bliskich nie przeżył. Rezygnując 

z osiedlenia się w Białymstoku, wyjeżdżali do Warszawy, Łodzi 



 

czy do miejscowości na Ziemiach Odzyskanych w szczególności na 

Dolnym Śląsku. Niektórzy emigrowali do Palestyny. 

Liczba Żydów zamieszkujących Białystok ciągle się zmieniała. 

Rejestrowaniem zgłaszających się osób zajmował się Wojewódzki 

Komitet Żydowski. Wspomagał on przybyłych do Białegostoku 

w poszukiwaniach bliskich osób, pomagał uzyskać zaświadczenie 

uprawniające do emigracji czy zdobycia żywności. Pod koniec  

1945 r. w Wojewódzkim Komitecie Żydowskim zarejestrowanych 

było 820 osób. Na skutek napływu repatriantów w czerwcu 1946 r. 

w komitecie zarejestrowano 1567 osób. Z czasem liczba przebywa-

jących zaczęła się kurczyć. W grudniu 1947 r. w Białymstoku zare-

jestrowanych było 447 Żydów. Pod koniec 1948 r. Białystok za-

mieszkiwało 379 osób. W 1950 r. władze polskie ułatwiły wyjazdy 

ludności żydowskiej za granicę. W ewidencji Wojewódzkiego Ko-

mitetu Żydów zarejestrowanych było 306 osób. Po zakończeniu 

II wojny światowej Białystok był w zasadzie jedynym miastem 

w województwie zamieszkałym przez większą grupę ludności ży-

dowskiej (w Suwałkach np. było ich 52, a w Bielsku Podlaskim 

91). W Białymstoku Żydzi stanowili około 1% ludności w porów-

naniu do 40% w okresie międzywojennym. Powodowało to znik-

nięcie ich z pejzażu miasta. Odczucie to potęgował fakt, iż w no-

wych warunkach starali się niczym nie wyróżniać i wtapiać w oto-

czenie. Ich stroje były takie same jak innych mieszkańców Białego-

stoku, w tej małej społeczności zabrakło także ortodoksów. Na 

uwagę zasługuje fakt, iż posługiwali się oni językiem polskim. Na-

stępował proces asymilacji. Białystok przestał być ważnym żydow-

skim ośrodkiem politycznym i kulturowym. 

Przybywających do Białegostoku Białorusinów władze potrak-

towały jako pełnoprawnych obywateli. Uzyskali oni dostęp do 

wszystkich instytucji stanowiących elementy składowe komuni-

stycznego państwa, a więc Milicji Obywatelskiej, Urzędu Bezpie-

czeństwa Publicznego, Polskiej Partii Robotniczej, Ochotniczej Re-

zerwy Milicji Obywatelskiej, rad narodowych. Stanowili w nich 

znaczny odsetek składu osobowego. Białorusini zyskali szerokie 

możliwości awansu społecznego, uczestnictwa w życiu społecz-



 

nym, politycznym, kulturalnym i gospodarczym. Nie mieli jednak 

możliwości rozwoju własnego życia narodowego. Otrzymali pełnię 

praw jako Polacy, nie uzy- skali jednak niczego jako 

Białorusini. Andrzej Krzew- niak, ówczesny prezydent 

Białegostoku, w jednym ze swych raportów do władz wojewódz-

kich stwierdził, iż jako zwierzchnik administracji miejskiej w Bia-

łymstoku nie odczuwa istnienia żadnej mniejszości narodowej. 

Postępował szybki rozwój demograficzny Białegostoku. W 

1950 r. miasto liczyło około 90 tysięcy mieszkańców. Było to zgod-

ne z ogólnopolską tendencją migracji przeważnie młodych miesz-

kańców wsi do miast. Warunki życia na wsiach były bardzo trudne. 

Przeludnione chaty, małe gospodarstwa rolne, które nie mogły za-

pewnić warunków utrzymania, powodowały odpływ mieszkańców 

wsi do miasta. Także rozbudowywany przemysł potrzebował pra-

cowników, więc mieszkańcy wsi wyruszali do Białegostoku w po-

szukiwaniu lepszych warunków do życia. Inni pojawiali się w Bia-

łymstoku z tzw. nakazami pracy. Wielkim problemem stawał się 

brak mieszkań. Przeciętna kilkuosobowa rodzina często mieszkała 

w jednym pokoju. Zakłady pracy przeznaczały na cele mieszkanio-

we swoich pracowników zwykle drewniane baraki. 

Podobnie jak za czasów okupacji sowieckiej i niemieckiej ko-

munistyczne władze zaczęły dopasowywać nazwy ulic do swoich 

potrzeb. Jak podkreślano, nowe nazwy zostały dostosowane do rze-

czywistości. W 1949 r. zmieniono nazwy następujących ulic: Ka-

niowska na I Armii Wojska Polskiego, Książęca na Proletariacka, 

Legionowa na Feliksa Dzierżyńskiego, Lipowa na Józefa Stalina, 

Św. Rocha na Manifestu Lipcowego, Świętojańska na Marcelego 

Nowotki, Wersalska na Marszałka Rokossowskiego, Sienkiewicza 

na 1-go Maja. 

Okupacyjne władze sowieckie masowo deportowały w głąb 

Związku Sowieckiego obywateli polskich zamieszkujących Biały-

stok i województwo białostockie. Badacze szacują, iż z Białegosto-

ku zostało deportowanych do Kazachstanu i na Syberię ponad 

20 tys. mieszkańców. Wywózkami objęto liderów lokalnych spo-

łeczności, czyli działaczy politycznych, społecznych i kulturalnych, 



 

urzędników oraz nauczycieli. Wyeliminowanie przerdweojennej 

inteligencji i zastąpienie jej zupełnie nową elitą społeczną było jed-

nym z podstawowych zadań polityki władz sowieckich. Można tu 

przypuszczać, iż wielu deportowanych nie powróciło do Białego-

stoku, ich miejsce zajmowali często ludzie z tzw. awansu społecz-

nego, którzy budowali zręby nowej ludowej władzy podporządko-

wanej Moskwie. 

Okupacja niemiecka położyła kres społeczności żydowskiej. 

Na zawsze zniknął z ulic malowniczy dźwięk języka jidysz. Do 

powojennego Białegostoku napływać zaczęła ludność wiejska 

z okolicznych wsi, nadając mu zupełnie nowy, społeczny i religijny 

charakter. Historyczna ciągłość miasta przerwana została w latach 

II wojny światowej. Okupacja niemiecka kończyła czas starego 

Białegostoku. Był to koniec kształtowanego przez około stu lat 

miasta, jego zabudowy i mieszkańców. W latach 1946-1950 wy-

mieniono kadrę kierowniczą w wielu zakładach pracy. Usuwano ze 

stanowisk osoby o tzw. niewłaściwym pochodzeniu społecznym, 

ale także tych, którzy pracowali w przedwojennych urzędach, kie-

rowników zakładów, wykwalifikowanych przed wojną majstrów 

i robotników. Na ich miejsce zatrudniano ludzi nieprzygotowanych 

do pełnienia swych funkcji. 

Opustoszał Rynek Kościuszki, z pejzażu miasta zniknął kulto-

wy hotel Ritz, podpalony w 1944 r. przez wycofujące się z miasta 

wojska niemieckie. Komunistyczne władze nie miały zamiaru go 

odbudować, wprost przeciwnie poleciły wysadzić go w powietrze. 

Po wojnie na miejscu ruin starego zniszczonego miasta powstały 

nowe budowle. Zaczęły znikać drewniane domy, a na ich miejscu 

budowano wielorodzinne blokowiska. Kształtował się Białystok, 

który nabierał już innego, socjalistycznego charakteru, oddającego 

aspiracje nowej komunistycznej władzy i nowych mieszkańców 

Białegostoku. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Trudno jest opisywać wydarzenia, które miały miejsce w nie-

dawnej przeszłości. Co prawda zachowało się sporo materiałów 

archiwalnych czy roczników prasy, jednak wielość źródeł, ich do-

bór oraz interpretacja stanowiły spore wyzwanie dla autorów. 

W takich wypadkach bowiem można się zastanawiać, czy dobór 

wątków i przykładów jest trafny. 

Zaprezentowaliśmy kilkadziesiąt lat dziejów Białegostoku. 

Okres 1939-1950 charakteryzował się szczególnie wielką dynamiką 

zmian. Białystok przynależał do różnych państw i odgrywał różną 

rolę. Ukazując okres po zakończeniu II wojny światowej, chcieli-

śmy podkreślić zmiany, jakie zaszły w tamtym okresie i jak przebu-

dowały one tkankę miasta. 

Z pewnością nie poruszyliśmy wielu związanych z tym zakre-

sem publikacji zagadnień. Spodziewamy się, że opinie o wydarze-

niach poruszonych w publikacji zależeć będą w pewnej mierze od 

zainteresowań, wiedzy i własnych doświadczeń czytelników. Może 

zechcą podzielić się swoimi refleksjami i oceanami? 
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