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Szanowni Państwo 

Białystok będzie miał już wkrótce 300 tysięcy mieszkańców. Często z dumą 

mówimy i piszemy o naszej przeszłości, szczycimy się pamiątkami, pomnikami. A 

jednak wciąż - jak sądzę - znajomość własnej historii nie jest zadawalająca. O dzi

wo, najmniej chyba można było dotychczas dowiedzieć się o okresie mię

dzywojennym, bardzo ważnym dla miasta, bo były to lata tworzenia stolicy woje

wództwa, zacierania śladów pozostawionych przez zaborców, wychowywania 

nowych pokoleń. 

W tym dziele budowania i wzmacniania postaw patriotycznych często przywoływano 

w Białymstoku postać Józefa Piłsudskiego. Nie miano wątpliwości, że to jest "Oj

ciec 11 Rzeczypospolitej", zwycięski wódz, mąż stanu. Dowodem wdzięczności dla 

Naczelnika Państwa, a później Marszałka Polski miało być w naszym mieście 

nadanie mu honorowego obywatela Białegostoku. O serdeczności uczuć względem 

Józefa Piłsudskiego świadczyła postawa władz i mieszkańców w dniu 21 sierpnia 

1921 roku, kiedy to miasto gościło Naczelnika Państwa. O tym właśnie opowiada 

ten albumik, zawierający cudem niemal ocalone zdjęcia i odtworzony opis wydarzeń. 

Cieszę się, że mogliśmy pomóc Muzeum Wojska w wydaniu tej potrzebnej pozycji. 

Ukazuje się ona w przeddzień 75 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Przypominając sobie fakty i bohaterów z listopada 1918 r. pamiętajmy o Biało

stocczaninach, ich walkach o powrót w granice wolnej Rzeczypospolitej. A w tych 

zmaganiach korzystano bardzo często z zachęty, przykładu i pomocy Józefa Pił

sudskiego. Przed dwoma laty odsłoniliśmy na Rynku Kościuszki pomnik Pierwszego 

Marszałka Polski, obecnie otrzymujemy albumik poświęcony pierwszemu 

Honorowemu Obywatelowi Białegostoku, jego wizycie w naszym mieście. Niech 

to będzie wyrazem naszych przekonań, a zarazem przesłaniem na budowanie 

przyszłej historii naszego miasta. Szanujmy nasze pokolenie przeszłe, a wybitne 

jednostki stawiajmy młodzieży za przykład. 

mgr inż. Lech Rutkowski 

PRElYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU 



Białostocki dzień Józefa Piłsudskiego 

Józef Piłsudski wielokrotnie odwiedzał 

Białystok w ostatnim dziesięcioleciu XIX 

i w początkach XX wieku. Przyjeżdżał tu 

wówczas jako towarzysz "Wiktor", jeden z 

przywódców Polskiej Partii Socjalisty

cznej, by inspirować walkę środowisk 

robotniczych "w obronie swych praw 

pogwałconych". Korzystał z gościnności 

Stanisława i Wiktorii Lenczewskich, 

mieszkał więc z reguły przy ulicy Sta

robojarskiej 9, a z miejscowymi członkami 

PPS komunikował się najczęściej na za

pleczu pracowni sukien damskich pani Len

czewskiej przy ulicy Sienkiewicza (wów

czas Nikołajewskiej) 44. W swych kores

pondencjach i artykułach "Wiktor" ubo

lewał, że zamieszkujące miasto i okolice 

narodowości izolują się, nie potrafią ze

spolić się w oporze przeciwko caratowi i 

pracodawcom. 

Józef Piłsudski stopniowo odchodził od 

Polskiej Partii Socjalistycznej, gdyż sprawą 

dla niego najważniejszą było przy

gotowanie kadr do walki zbrojnej o nie

podległość Ojczyzny. Dowiodły tego 

poczynania "Ziuka" w latach 1905-1907, 

tworzenie organizacji paramilitarnych w 

Galicji w przeddzień I wojny światowej, 

a nade wszystko zorganizowanie Legionów 

i Polskiej Organizacji Wojskowej, gra po

lityczna wobec Austro-Węgier i Niemiec. 

W śród podkomendnych J. Piłsudskiego byli 

i Białostocczanie, natomiast ruch niepod

ległościowy w mieście nad Białką z różno

rakich powodów rozwijał się wolniej. 

Po nieudanej próbie listopadowej 1918 

roku Białystok odzyskał niepodległość 

dopiero 19lutego 1919r. Wcześniej jednak 

i stąd wyruszali ochotnicy do wojska, gro

madzono broń, obserwowano ruchy oku

panta. Umowa podpisana z Niemcami w 

Białymstoku 5 lutego 1919 r, zezwalała na 

"marsz polski przeciwko bolszewikom w 

sile mniej więcej 10 batalionów po najwy

żej 800 ludzi, dwóch szwadronów i dwóch 

baterii po 4 działa ... ". To naturalne, że 

Białystok w wojnie na wschodzie miał do 

odegrania ważną rolę. 

Losy jednak byłego centrum Branickich 

nie zostały od razu jednoznacznie wyjaś

nione. Mniejszości narodowe wysunęły 

projekt przekształcenia Białegostoku w 

"wolne miasto". Powoływano się nie tylko 

na skomplikowaną strukturę narodowoś

ciowo-wyznaniową mieszkańców, ale rów

nie na fakt pozostawania tego regionu przez 

ponad sto lat poza granicami Królestwa 

Polskiego. W marcu 1919 r. właśnie �o Jó

zefa Piłsudskiego pojechała delegacja bia

łostoczan z memoriałem o przyłączenie 

miasta i ziem okolicznych do II Rzeczypo

spolitej. Na jej cze ie stał Feliks Filipowicz, 

widoczny na zdjęciach zamieszczonych w 

tym albumik'll. 

W miarę nasilania się walki z wojskami 

bolszewickimi przez Białystok zmierzały 

na wschód kolejne oddziały polskie, tran

sporty z bronią i zaopatrzeniem. 20 września 

niespodziewanie w miejscowym hotelu 

"Rytz" pojawił się Józef Piłsudski w towa

rzystwie kpt. Walerego Sławka i innych 

jeszcze oficerów. Gościom zgotowano 

bardzo serdeczne powitanie. Białostockie 

środowiska patriotyczne w osobie Naczel-
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nika Państwa i Wodza widziały gwaranta spolitą. 

zespolenia Białostocczyzny z Rzeczypo-

Honorowy Obywatel 

19 listopada 1919 r. Rada Miejska Bia

łegostoku przyjęła z aplauzem wniosek o 

nadanie Józefowi Piłsudskiemu honoro

wego obywatelstwa miasta. Przyszło to o 

tyle łatwo, że mieszkańcy narodowości 

żydowskiej zbojkotowali te pierwsze wy

bory samorządowe; prezesem Rady Miej

skiej został F. Filipowicz, a prezydentem 

miasta Bolesław Szymański. 

Naczelny Wódz przed kompanią honorową 

Wniosek wysłany telegraficznie do Bel

wederu brzmiał następująco: "W uznaniu 

wiekopomnychzasług jednego z najlepszych 

synówOjczyzny, niestrudzonego wojownika 

o wolność, niepodległość i wielkość

Rzeczypospolitej Polskiej, ukochanego 

Naczelnika Państwa i Zwierzchniego Wo

dza, którego niespożytej energii i woli woje

wódzkie dzisiaj miasto Białystok zawdzięcza 

odrodzenie i wcielenie po wiekowym oder

waniu do macierzy, zaofiarować Naczel

nikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu 

obywatelstwo honorowe wojewódzkiego 

miasta Białegostoku". 

Odwlekał się jednak moment wręczenia 
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dyplomu, zbyt wiele bowiem pilnych spraw nej postać i dokonania pierwszego Hono-

krajowych wymagało szybkiej regulacji. rowego Obywatela Białegostoku. 

Zmieniała się i sytuacja na froncie wschod- Wymarzono w Białymstoku, że Józef 

nim. 28 lipca 1920 r. oddziały polskie opuś- Piłsudski przybędzie do miasta w pierwszą 

Powitanie przez v,„/adze miejskie 

ciły Białystok i w mieście zainstalował się 

- na szczęście na krótko - Tymczasowy Ko

mitet Rewolucyjny Polski. 

22 sierpnia w Białymstoku rozgorzała 

całodzienna bitwa. 1 Dywizja Piechoty Le

gionów nie tylko wyzwoliła miasto, ale 

zdołała zablokować tu odwrót części 

oddziałów bolszewickich. J. Piłsudski w 

swej pracy o wojnie 1920 roku określił te 

działania jako "klęskę 16-ej armii so

wieckiej". 

Wydarzenia sierpniowe jeszcze bardziej 

podbudowały prestiż Wodza. Przybywało 

w mieście jego żołnierzy, za-silano 

"piłsudczykami" kadry administracji 

państwowej, prezentowano dziatwie szkol-

rocznicę wyzwolenia spod rządów "czer

wonych", czyli 22 sierpnia 1 92 1  roku. Gość 

zaproponował jednak przesunięcie terminu 

o jeden dzień, czyli na 2 1  sierpnia, "nie 

chcąc ludzi odrywać od zajęć codzien

nych". 

"Komitet Powitania Naczelnika Państwa 

i Wojsk Powracających z Frontu" starannie 

opracował program, określił zasady ucze

stnictwa. Wyznaczono miejsca powitań i 

trasę przejazdu gościa, rozkład godzinny 

spotkań. Wszystkie delegacje musiały 

wcześniej zgłosić swój akces do Rady 

Miejskiej, a chętni do wygłoszenia prze

mówień -okazać tamże teksty. Rozpoczęto 

wielkie sprzątanie miasta, wznoszenie bram 
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Kompania honorowa na dworcu kolejowym 

powitalnych, trybun. Również gmina żydo

wska nakazała udekorowanie wszystkich 

bram i balkonów polskimi flagami naro

dowymi. Masowy udział zapowiedziały 

szkoły, większość organizacji społecznych, 

część partii i ruchów politycznych. Witano 

przecież bohatera narodowego i głowę 

Państwa. 

Specjalnie na tę okazję ukazał się zeszyt 

Józef Piłsudski przyjmuje defiladę 

(właściwie album) pamiątkowy pod redak

cją Antoniego Lubkiewicza: "Białystok 

ilustrowany". To cenne dziś źródło histo

ryczne poprzedzał wstęp: 

"Białystok w okresie s w ego 6-io 

wiekowego istnienia różne przechodził 

losów koleje. Przeciągające nad Rzeczy

pospolitą burze.półtorawiekowa niewola i 

długoletnie niszczące wojny wyrządziły 
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szkody znaczne.jednak nie załamały mocy 

i potęgi ducha polskiego. Białystok przetr

wał kataklizmy, nie przestając być polskim. 

Białystok w murach swoich gościł niegdyś 

ostatniego króla Rzeczypospolitej Polskiej, 

dziś gości Pie1wszego Prezydenta, Na

czelnika wskrzeszonej Polski, JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO. Wita Go, nie tylko jako 

gospodarza naszej ziemi polskiej, lecz 

jednocześnie jako twórcę bohaterskiej i 

walecznej armii polskiej. 

Białystok zawdzięcza Naczelnikowi 

P aństv. ·a i Naczelnemu Wodzowi dwukrotne 

wyzwolenie spod okupacji niemieckiej i 

spod najazdu bolszewickiego. 

Dziś Białystok wita Naczelnika PańsMa 

i nvój pułk powracający z frontu - Na

czelnego Wodza i Jego ukochanych bo

haterskich żołnierzy. 

Niech żyje Wódz i Naczelnik PańsMa, 

JÓZEF PIŁSUDSKI! 

Niech żyje bohaterska Armia Polska!''. 

Powitanie Piłsudskiego przez prezesa Szynuińskiego przy bramie powitalnej 
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Powitać chciano zatem i żołnierzy 42 

pułku piechoty, "dzieci białostockie wzięte 

do służby wojskowej z naszego powiatu". 

Jednostkę tę rozpoczęto formować w końcu 

1 9 1 8  roku we Włoszech jako 3 pułk strzel

ców im. ks. Józefa Poniatowskiego. W 

marcu 1 9 1 9  r. pułk znalazł się we Francji i 

stąd wraz z tzw. "armią błękitną" gen. Jó

zefa Hallera przejechał w maju do kraju. 

Jako już 42 pułk strzelców kresowych wziął 

on udział w zajmowaniu Pomorza w stycz

niu 1920 r. W tym okresie ostatecznie usta

liła się nazwa: 42 pułk piechoty. Największe 

sukcesy pułk odniósł w bojachna wschodzie, 

m.in. podczas wyprawy kijowskiej, w sier

pniu w składzie 5 armii nad Wkrą, następnie 

w pościgu za wrogiem na Polesiu. Z Bia

łymstokiem najwcześniej, bo już w lipcu 

Prezes F. Filipowicz z Naczelnikiem - druga brama powitalna 
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19 19 r. związał się baon zapasowy 42 pp, dnim pamiętano także o kawalerzystach z 

a w czerwcu 192 1  r. dotarł tu i 2 batalion. 10 pułku ułanów. 

Na Podlasiu i Mazowszu Północno-W scho-

Powitania 

"Dziennik Białostocki" powitał Józefa swoim przykładem zagrzewać do walki z 

Piłsudskiego m.in. słowami: 'Za to żeś wrogiem cześć Ci i sława Najdostojniejszy 

umiał gromadzićszeregi bojowników o wol- Naczelniku Państwa. Witaj nam Hospo-

ność Polski.za to, żeś umiał szeregi zbrojne darze!" 
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Delegacja białostocka w składzie: 

wojewoda Stefan Popieławski, dowódca 

Okręgu Białystok gen. Władysław Fran

kowski i szef sztabu ppłk Adam Kory

towski, prezydent miasta Bolesław Szy

mański, komendant Okręgowej Policji 

Państwowej Witold Filimowski i nieznany 

nam z nazwiska dyrektor Poddyrekcji 

Kolejowej wyjechała o godz. 2 nocą spe

cjalnym pociągiem do Wołkowyska, leżą-

cego już w granicach woj. białostockiego. 

Tam o godz. 7 .05 zatrzymał się pociąg wio

zący Naczelnika Państwa. Na peronie cze

kała kompania honorowa i orkiestra, ale 

gość spał. O 7.30 pociąg z J. Piłsudskim i 

dostojnikami białostockimi ruszył w dalszą 

drodę. Dopiero za Żednią w wagonie res

tauracyjnym osobom oczekującym ukazał 

się Marszałek, podano herbatę i potoczyła 

się rozmowa. 
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Około godz. 1 O pociąg wjechał na stację 

białostocką. Władze miejscowe reprezento

wali tu: wicewojewoda inż. Jan Kołek, 

prezes Rady Miejskiej Feliks Filipowicz, 

wiceprezydent miasta Witołd Łuszczew

ski, starosta Feliks Rybałowicz, posłowie. 

Stanęli także przed gmachem dworca przed-

Brama "lotników". Msza polowa. 

stawiciele Ministerstwa Spraw Wojsko

wych i Sztabu Generalnego. Rozległ się sa

lut artyleryjski, po nim dźwięki "Mazurka 

Dąbrowskiego", pochyliły się sztandary. 

Wojsko oddało honory zwierzchnikowi, a 

ten przeszedł przed frontem kompanii ho

norowej. Krótkie przemówienie wygłosił 
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Msza polov.·a przed kościołem farnym 

prezes F. Filipowicz, z krążącego w górze 

aeroplanu spadła wiązanka kwiatów. Gość 

zajął miejsce w powozie zaprzężonym w 

czwórkę koni krwi arabskiej. W roli asysty 

honorowej wystąpili ułani krechowieccy. 

Jadący napotkali pierwszą, podwójną 

bramę powitalną w stylu empire u zbiegu 

ulic Kolejowej, św. Rocha i Lipowej. Tu na 

Naczelnika Państwa czekała Rada Miejska, 

również Koło Polek, szeregi młodzieży 

szkolnej. Prezydent B. Szymański podał na 

tacy chleb i sół, zapewniając: "żadna siła 

nie potrafi nas oderwać od Ciebie i przy 

Tobie, dla Ciebie i z Tobą pójdziemy na 

największy trud i znój dla dobra naszej 

ukochanej Ojczyzny". Dzieci recytowały 

wierszyki i wręczyły kwiaty. Dookoła po

wiewały flagi narodowe. 

Ulicą Lipową orszak podjechał pod 

Farę, gdzie kolejno słowa powitania wy-
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Poświęcenie sztandaru 42 pp. 

głosili: przy powozie - poseł ks. dr Stani

sław Hałko, na schodach wiodących do 

świątyni - dziekan białostocki ks. Alek

sander Chodyko, a w drzwiach kościoła -

biskup wileński Jerzy Matulewicz. Mar

szałek wszedł do środka, krótko modlono 

się. 

Spod Fary zawrócono na Rynek Koś-

Bp Matulewicz, ].Piłsudski i Rada Miejska 

ciuszki, gdzie stała druga brama powitalna, 

dwie kolumny z orłami na szczytach. Tu 

oczekiwali duchowni pozostałych wyznań 

i ci mieli teraz okazję do wygłoszenia krót

kich przemówień, pobłogosławienia gościa. 

Byli to: pastor Teodor Zirkwitz mający 

swą siedzibę przy kościele ewangelicko

augsburskim św. Jana (obecnie kościół św. 
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Wojciecha prz ul. Warszawskiej), dziekan 

ks. prawosławny Gruszkiewicz i rabin dr 

G. Rozenman. Wkrótce ul. Lipową nadcią

gnęły oddziały wojska wracającego na kwa

tery z wojny. Była to jakby próbna, nieo

ficjalna defilada. 

Zaczęło dawać znać o sobie zmęczenie, 

i.Piłsudski wręcza sztandar delegacji 42 pp 

ważnymi osobistościami przejechał ulicą 

Sienkiewicza na Stare Bojary do domu pre

zydenta miasta. Podano tam herbatę w po

kojach i przy stolikach ustawionych w ogro

dzie. Pozostali goście w towarzystwie wice

wojewody i wiceprezydenta pojechali do 

hotelu "Rytz". Odpoczynek trwał około 

godziny. 
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Główne punkty programu 

Ulicami Sienkiewicza, Warszawską, 

Pałacową, Kilińskiego orszak z Naczel

nikiem Państwa wrócił na Rynek Kościu

szki. Po drodze przejechano przez trzecią 

bramę powitalną, wystawioną przez lot

ników 1 -szej eskadry z Dojlid (nad dużym 

portretem Marszałka widniałnapis: Cześć!). 

Orkiestra odegrała powtórnie hymn Polski 

i rozpoczęła się msza polowa celebrowana 

przez biskupa J. Matulewicza. J. Piłsudski 

w otoczeniu świty stał na małym podwyż

szeniu przed obecnym kinem "Ton", a oł-

I.Piłsudski w rozmowie z dcą 42 pp płk. I. Tabaczyńskim 

Po mszy polowej 
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Defilada przed Naczelnikiem Państwa 

tarz usytuowano w pobliżu, na tle drzew 

otaczających Farę i "białego" (starego) 

kościółka. 

Dziekan wojskowy ks. Jaworowski 

poświęcił sztandar 42 pułku piechoty. Na

stępnie matki chrzestne: Maria Rymańska, 

Antonina Żołądkowska i Jadwiga Klim

kiewiczowa wręczyły sztandar przedstawi

cielom władz miejskich: F. Filipowiczowi 

i B. Szymańskiemu, ci przekazali go Pierw

szemu Żołnierzowi Rzeczypospolitej, a 

Marszałek - reprezentacji pułkowej. J. Pił

sudski wbił też pierwszy gwóźdź w drzew

ce sztandaru. 

Nadszedł czas na defiladę, którą Józef 

Piłsudski odebrał w towarzystwie wyższych 

rangą oficerów, biskupa i władz admini

stracyjnych. Jako pierwsi przemaszerowali 

- 18 -



n 
llJ 
Ili 

Uroczysty obiad w parku pałacowym 

piechurzy z 42 pułku, po nich inne pod

oddziały wojskowe, Białostocka Ochotni

cza Straż Ogniowa, członkowie drużyn 

sokolich, harcerze, grupy związkowców, 

różnych organizacji społecznych. Była to 

imponująca defilada, wspominana długo 

przez mieszkańców miasta. 

Około godz. 15 rozpoczął się uroczysty 

obiad w parku okalającym Pałac Branickich. 

Honorowy Obywatel Białegostoku zajął 

-

miejsce przy stole ustawionym tuż pod bal

konem pałacowym. Naliczono ponad dwa 

tysiące osób, głównie wojskowych. Z bal

konu przygrywała kapela włościańska 

Stanisława Namysłowskiego, wygłaszano 

przemówienia (rozpoczął je F.Filipowicz) 

kończone okrzykami na cześć gościa i zwy

cięskiej armii. Tak było aż do godz. 16.30. 

Odpoczynek poobiedni składał się z 

następujących punktów: krótki pobyt 
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Marszałka w salonce stojącej od rana na 

stacji kolejowej w Białymstoku, przejazd 

do koszar im. Romualda Traugutta na Wy

godzie oraz obejrzenie fragmentów meczu 

piłki nożnej między drużynami 42 pp i 

klubu sportowego "Korona" (wynik 5:2). 

W tym czasie orkiestra ode-rała marsz 

skomponowany na cześć J. Piłsudskiego 

przez L. Cygana, opatrzony tytułem: "Hołd 

.Białegostoku". Gość uległ też prośbie ka-

pitanostwa Greffnerów i wystąpił w roli 

ojca chrzesnego ich syna. 

Na godz. 1 9  wyznaczono jedną z osta

tnich już części składowych pobytu Józefa 

Piłsudskiego w Białymstoku. W sali Rady 

Miejskiej miał miejsce obiad galowy. Naj

pierw biskup J. Matulewicz poświęcił salę, 

następnie rozpoczęła się jeszcze jedna runda 

przemówień. Głos zabierali m.in. : B. Szy

mański, wiceprezes Rady Miejskiej Wła-

Uroczysty obiad z udziałem zaproszonych gości 
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Dwa tysiące gości na uroczystym obiedzie 

dysław Olszyński, redaktor Antoni Lub

kiewicz (wręczył album "Białystok ilustro

wany"), pan Pietreszewski w imieniu rolni

ków, rabin, dowódca 42 pp (podziękował 

za sztandar). Grała orkiestra, wznoszono 

toasty i okrzyki. J. Piłsudski swe wystąpienie· 

zakończył słowami: "Będąc świadkiem tej 

uroczystej chwili, gdy Białystok brata się z 

żołnierzami, za rozwój dobrych stosunków 

obywateli i żołnierzy wznoszę toast". W 

odpowiedzi prezes Rady Miejskiej krzy

knął: "Najstarszy żołnierz polski, nasz 

ukochany Dziadek, niech żyje!". 

Naczelnik Państwa został poproszony 

do gabinetu prezesa Rady Miejskiej i tu de

legacja przemysłowców wręczyła mu do 

swobodnego dysponowania 500tys. marek. 

Analogiczny prezent otrzymały i władze 

miejskie Białegostoku. J.Piłsudski wpisał 

się do księgi pamiątkowej. 
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I na koniec wybrani goście przemieścili 

się do Sali Kolumnowej Pałacu Branickich. 

W tej ówczesnej siedzibie władz wojewódz

kich pobyt tak znakomitej osoby uświęcono 

rautem. Przypuszczać należy, że i w jego 

trakcie padły słowa bardzo serdeczne pod 

adresem Honorowego Obywatela Białego

stoku. O tym jednak milczały miejscowe 

gazety, bo widocznie dziennikarzy tu nie 

zaproszono. 

Wiemy jedynie, że Józef Piłsudski opuścił 

pałac o godz. 23.30, a "wszyscy w oczach 

jego czytali zadowolenie z przyjęcia" (o 

zmęczeniu nikt nie wspomniał). O północy 

pociąg specjalny odjechał z Białegostoku 

do Warszawy. 

Mecz piłkarski w 42 pp z udziałem I.Piłsudskiego 
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***** 

Tak minął dzień 2 1  sierpnia 1 92 1  roku, w 

dziejach Białegostoku zapisany jako wy

jątkowy, bo zaznaczony pobytem Józefa 

Piłsudskiego. 

Marszałek jeszcze wielokrotnie przejeż

dżał przez nasze miasto podczas podróży 

do Wilna, Druskiennik, Grodna, innych 

garnizonów kresowych. Ostatni raz widział 

Białystok 20 marca 1 935 r. Natomiast 3 1  

maja tego roku o 2.47 wjechał na dworzec 

białostocki wagon z urną zawierającą serce 

Józefa Piłsudskiego. W następnych mie

siącach i latach starano się z dobrym skut

kiem upamiętnić w Białymstoku postać 

"Ojca II Rzeczypospolitej". Powrócono do 

tych działań w początku obecnej dekady, 

czego najlepszym dowodem jest pomnik 

Marszałka, pierwszy wykonany w III Rze

czypospolitej. 

Boisko 42 pp podczas meczu z udziałem Naczelnego Wodza 
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Nota od wydawcy 

Prezentowane w albumie zdjęcia pochodzą ze zbiorów specjalnych Centralnego 

Archiwum Wojskowego w Rembertowie. Odnaleziono je zupełnie przypadkowo podczas 

kwerendy archiwalnej. Były to oryginalne fotografie z lat 1 920 i 1921  przedstawiające 

pobyt Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Część zdjęć dotyczy 

wizyty późniejszego marszałka Polski w 1 920 r., kiedy udawał się on wraz z oficerami 

alianckimi do Wilna. Ukazują one krótki pobyt Józefa Piłsudskiego na dworcu białostoc

kim. Jedno zdjęcie w zespole pochodziło z wizyty Naczelnego Wodza w Białymstoku 

w marcu 1 9 1 9  r. 

Jednak zdecydowana większość dotyczyła pobytu Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 

21 sierpnia 1 92 1  r. Ich pochodzenie i droga, którą trafiły do zbiorów CA W nie są znane. 

Na odwrocie oryginałów jest adnotacja pisana ręcznie ołówkiem: "Zwrócić p. Szapiro". 

Prawdopodobnie zdjęcia te wypożyczono do zreprodukowania w celu przygotowania 

zestawu, który miał być przekazany Józefowi Piłsudskiemu. Najprawdopodobnie władze 

wojskowe chciały przygotować specjalny album, który wręczono by Naczelnemu Wodzowi. 

Tak się jednak nie stało. Zdjęcia oryginalne nie powróciły też do właściciela, Jakuba 

Szapiro, osoby znanej w Białymstoku ze swojej działalności w ruchu esperanckim i dzien

nikarstwie. 

Dziś po latach przywracamy pamięci ten fotograficzny reportaż z jednego dnia życia 

Marszałka. Dzień 2 1  sierpnia 1921 r. powraca wraz ze zdjęciami i pamięcią o Honoro

wym Obywatelu Miasta Białegostoku. 
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