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BIAŁYSTOK, ZIMA NA POCZĄTKU XX WIEKU

Ziuku, 
czekam tu za tobą 
już dwie godziny. 
Co się wydarzyło? 

Żem był jak 
pielgrzym, co się 
w drodze trudzi… 
Ale nie przy blaskach 
gromu, a na zaspach 

śnieżnych.

Zima, Gaudenty! 
Taka, że za Grodnem 
czort śniegiem tory 

zasypał.
Przemarzłem 
do żywej duszy! 

No to szybko 
na herbatę, bo reszta 

towarzystwa 
już czeka.

Cytat z „Hymnu o zachodzie słońca na morzu” Juliusza Słowackiego, ulubionego poety Piłsudskiego.
Henryk Sarcewicz, ps. „Gaudenty” 5



Mamy 
wielki nakład. 
Ponad tysiąc 

kopii!

Ja to jak zwykle 
najpierw w fortepianie schowam. 

Trzydzieści się zmieści, ale jak Ziuk zacznie 
więcej przywozić, to będę zmuszony 

zakupić drugi instrument!

Konspiracja 
nade wszystko. Jak w drukarni 

w Łodzi, prawda 
Ziuku?

WNĘTRZE MIESZKANIA SARCEWICZÓW – ZEBRANIE DZIAŁACZY PPS. 
OBECNI SĄ MARIA I HENRYK SARCEWICZOWIE, BOLESŁAW I FELICJA 

RUSZCZEWSCY, JESZCZE KILKA OSÓB.

Przywiozłem bibuły. 
Trzydzieści egzemplarzy 
„Robotnika”, które trzeba 
prędko roznieść po fabrykach 
i robotniczych izdebkach.

6



Łódź to był szczyt konspiracyjnej innowacji!... 
Drukarnia nie mieściła się ani w piwnicy, ani na strychu, 
ani nie była otoczona jakąś nadzwyczajną tajemniczością. 
Urządziliśmy się w zwykłym mieszkaniu w kamienicy, 
jakich tysiące jest w każdym większym mieście. 
Tyle, że żeśmy się zainstalowali na pierwszym piętrze! 
To była, jak mi mówiono, innowacja. Dotąd bowiem To była, jak mi mówiono, innowacja. Dotąd bowiem 
wystrzegano się umieszczania drukarni 
na piętrze z obawy, że inni mieszkańcy 
usłyszą szum maszyn drukarskich.

Nie miałem wyjścia, bo nie znalazłem 
na parterze mieszkania. Postanowiłem 
jednak zaryzykować z tym pięterkiem, 
bo parter zajęty był przez skład 
bawełny i pończoch. A to z kolei wydało 
mi się dość bezpiecznym towarzystwem. 

Mieszkanie nasze składało się z czterech pokoi 
i kuchni. Drukarnię postanowiliśmy umieścić w dużym pokoju, a dla 
ludzi postronnych był to zarazem gabinet mój dla pracy.

Było tam biurko redakcyjne, w którego szufladach 
złożone były rękopisy i różne wydawnictwa, potrzebne 
do redakcji. Była otomana, w którą chowaliśmy papier, 
no i kosz, do którego szły różne odpadki produkcji, 
stopniowo potem spalane w piecach mieszkania. 
W górnej części szafki mieściła się maszynka drukarska 
– klamot na 120 kilogramów! Mówiliśmy na nią „babcia”. – klamot na 120 kilogramów! Mówiliśmy na nią „babcia”. 
W dolnych szufladkach szafki trzymaliśmy kaszty z czcionkami. 
Oprócz tego w gabinecie było jeszcze tylko kilka krzeseł 
i dwie lampy, co oświetlały nam pokój przy wieczornej robocie.

A roboty było mnóstwo! Dwunastostronicowy numer kosztował nas zwykle 
15-16 dni uciążliwej pracy po przeciętnie 9-11 godzin dziennie!

I pomyśleć, że zgrywałem wtedy rolę 
adwokata. Nikt się nie poznał, nawet 

służba!

A przecież 
te służące 
tam z wami 
mieszkały!
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W istocie. Władzia akurat umiała czytać, ale była tak cicha 
i spokojna, że aż jakby przeźroczysta. A Józia… 
Ha! Józia była postacią o całkiem luźnym sposobie bycia. 
Lubiła rozrywki i uciechy życia w mieście – i to tak, żeby jak 
najprędzej zrobić swoją 
robotę i buch! 
Już ją widziałeś Już ją widziałeś 
w najbliższej 
kawiarni.

I ja mam taką 
nadzieję, ale Ziuku, 

czas już na nas. U Lenczewskich 
już pewnie czekają.

Ale ja do Łodzi 
serca nie miałem… Wierzę, 

że tu w Białymstoku będzie lepiej. 
Że robotnicy się zjednoczą… 
Przeciw carowi, przeciw 

pracodawcom, 
za Polską!za Polską!

Taka to 
konspiracja! Ze składu 

pończoch prosto na zaplecze 
salonu sukien! Ależ to 

prawdziwy powiew 
Paryża w Białymstoku! Ziuk 
z Gaudentym nie wzbudzą tam 

żadnych podejrzeń. Ot, dwóch kolejnych 
strapionych małżonków z misją 
opłacenia należności za opłacenia należności za 
najmodniejsze z sukien. 

Serdecznie 
Panów zapraszam! 

Zestaw gotowy, zgodnie 
z zamówieniem.

Salon sukien Wiktorii Lenczewskiej przy ul. Mikołajewskiej (obecnie ul. Sienkiewicza 44). 
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Czy gotowi jesteście 
stawić czoła carskiej zgrai? 
Dość pracy za garść kopiejek! 
Dość ruskich prikazów! 
Dość krzywdy waszej 
i waszych dzieci. 

Kilka strajków 
już było… Ale biją nas, 

rozganiają, biorą w areszt, 
a tam biją mocniej 
jeszcze… 

I mnie bili 
w areszcie. Ale zaklinam was, 

że bez strajków i zjednoczenia całego ludu 
nie wyrwiemy się z niewoli ekonomicznej, politycznej 
i narodowej. Tylko ten wspólny trud pozwoli nam 
odzyskać niepodległą Polskę i każdy będzie 
mógł fragment jej mieć dla siebie. Co mógł fragment jej mieć dla siebie. Co 
teraz macie dla siebie? No co?!

Ale 
i to stracić 
się boję!

Cóż… 
Ty wiesz, co ja 
w takich chwilach 

mówię?

Że tylko 
dzięki niepojętej i wielkiej litości 
boskiej, ludzie w tym kraju nie na 

czworakach chodzą, a na dwóch nogach, 
udając człowieka…Ziuku, głową 

muru nie przebijesz…

…ale jeśli 
zawiodły inne metody, 
należy spróbować 

i tej!

Pracę ponad siły, 
czarny chleb, worek 
ziemniaków na tydzień. 

Taka prawda! 
Tyle mamy!

NA ZAPLECZU SALONU SUKIEN
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Na przełomie października i listopada 1918 roku przez tereny jednoczącej się 
Polski toczyła się rosnąca fala radości z odzyskania niepodległości. Mimo wciąż 
trudnych warunków i ograniczonych racji żywnościowych, w wielu miejscach 
odrodzonej po 123 latach zaborów Ojczyzny świętowano. 

Kraków był pierwszym miastem w skali 
całego państwa polskiego, które w 1918 
roku odzyskało niepodległość. 
Polska ludność cywilna wraz z polskimi 
żołnierzami spontanicznie zrywała z biur 
i urzędów austriackie szyldy. Odbywały się 
różne uroczystości – na przykład różne uroczystości – na przykład 
charytatywny koncert fortepianowy na 
rzecz seminarium nauczycielskiego, 
po którym zaserwowano wspaniały bigos 
i wyborną kawę.

W Warszawie wywieszono 
biało-czerwone sztandary, tworzono 
straże obywatelskie i w zatłoczonych 
jak nigdy dotąd restauracjach za 
ostatnie pieniądze wznoszono 
szampanem toasty za niepodległość 
i Naczelnika Państwa Polskiego i Naczelnika Państwa Polskiego 
Józefa Piłsudskiego. 

Żołnierze z Polskiej Organizacji Wojskowej odbierali broń umundurowanym 
Niemcom. Tych, którzy oddawali ją bez oporu, puszczano wolno, ale Niemców 
stawiających opór zmuszano walką do uległości. Na ulicach wybuchały 
strzelaniny.
Białystok w listopadzie 1918 roku cieszył się 
niepodległością zaledwie trzy dni, bo wskutek 
szybko zmieniającej się sytuacji międzynarodowej 
od 24 listopada 1918 roku zaczęły obowiązywać 
postanowienia umowy kowieńskiej. 
Na mocy tego dokumentu Białostocczyzna stała 
się częścią kordonu pomiędzy zachodem się częścią kordonu pomiędzy zachodem 
a wschodem, na którym pomimo zakończenia 
wojny pozostawało ponad 500 tysięcy żołdaków 
niemieckich. Józef Piłsudski postanowił pójść 
na ugodę i zagwarantować Niemcom 
nieskrępowany przejazd przez Białystok 
i Grajewo do Prus Wschodnich, aby w ten sposób uniknąć rozproszenia niemieckich wojsk 
po kraju i ryzyka ponownego przejęcia przez nie kontroli nad dopiero co wyzwolonymi po kraju i ryzyka ponownego przejęcia przez nie kontroli nad dopiero co wyzwolonymi 
spod zaborów terenami.
5 lutego 1919 roku, po polsko-niemieckich pertraktacjach podpisano w Białymstoku 
umowę, w której ustalono, że Niemcy opuszczą Białystok 19 lutego 1919 roku. 
Data ta wyznaczyła więc początek niepodległości Białostocczyzny.
Ci, którzy myślą, że odjazd wojsk niemieckich odbył się w spokojnych okolicznościach, 
są jednak w WIELKIM BŁĘDZIE.
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DWORZEC KOLEJOWY 
W BIAŁYMSTOKU, 
19 LUTEGO 1919 ROKU

Telefon 
kaaaa-putt! 

Kaputt! Ka-puuutt! 
Hi hi hi!
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Nein, neeeein! 
Łapy precz, ty pruski 

ochlapusie! 
Jazzzda stąd!

Panie Wierzejski, 
to już ostatni niemiecki 
pociąg. Tylko co my 
zrobimy z takim 
dworcem?!

Tu ledwo 
kamień na kamieniu 

się ostał…

Drogi Panie, 
uruchomimy pierwszy 
pociąg do Łap. 
Wiwat Polska! 
Wiwat Łapy!...

Wiwat 
Józef 
Piłsudski!

ostatniego niemieckiego pociągu uruchomił pierwszy pociąg do Łap.
sygnałowe, latarnice, druki i inne wyposażenie dworca, a następnie w ciągu niespełna pół godziny po odjeździe 
Franciszek Wierzejski – kolejarz, który ocalił od zniszczenia aparaty telefoniczne i telegraficzne, przybory 
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Panie Marszałku! 
Melduję, że przybył 

generał Lucjan Żeligowski 
i oczekuje na spotkanie.

Czołem, 
Naczelny Wodzu! 
Stawiłem się na 
rozkaz w trybie 
natychmiastowym. Niech pan 

spocznie, generale. 
Czeka nas długa 
rozmowa.

Prosić! 
I zaznaczam, aby 
nie przeszkadzać 
nam, dopóki generał 
Żeligowski stąd 
nie wyjdzie.

W SALONCE MARSZAŁKA NA BOCZNICY BIAŁOSTOCKIEGO DWORCA 
PODCZAS KOORDYNOWANIA DZIAŁAŃ BITWY NIEMEŃSKIEJ 

1 PAŹDZIERNIKA 1920 ROKU
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Wnoszę, że rozumie pan sytuację, 
w jakiej się znajdujemy… 

Ani państwa koalicji, ani Liga Narodów, ani Rząd 
i społeczeństwo polskie nie rozumieją sprawy Litwy. 

Wszyscy chcą pokoju i nikogo sprawa ani Litwy, ani Wilna 
nie obchodzi. Premier polski już prawie oddał w Spa Wilno 
Waldemarasowi. Jeżeli teraz Wilna nie uratujemy, Waldemarasowi. Jeżeli teraz Wilna nie uratujemy, 

to historycy nam tego nie darują.

Naczelny Wodzu, 
i ja Wilno głęboko 
w sercu noszę. 

Co ma Pan na myśli?

Musimy uczynić 
wysiłek, ażeby odbudować 

Litwę historyczną. Zrobić to tylko 
może sama ludność za pomocą 
Litewsko-Białoruskiej Dywizji. 
Lecz trzeba, ażeby ktoś wziął 
na siebie całą sprawę. na siebie całą sprawę. 
Trzeba zorganizować 

powstanie.

Powstanie?... 
Czy nie ma innego 
sposobu na zajęcie 

Wilna?
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Chodzi 
o pozorny bunt...

Nie ma… 
Nie mogę Wilna zająć 
oficjalnie. To zostałoby 
bardzo źle odebrane. 
Trzeba dlatego użyć 
wybiegu i nadać akcji 
pozory oddolnej pozory oddolnej 
inicjatywy…

Naczelny 
Wodzu, to wielkie 
zadanie… Najmocniej 
przepraszam, ale 
nie wiem, co 
powiedzieć.

Istotnie, misja 
jest obarczona wielkim 

ryzykiem. Może przyjść chwila, 
że Pan będzie miał przeciwko 
sobie nie tylko opinię świata, 

lecz i Polski.

Może nastąpić moment, 
że nawet ja będę 

zmuszony pójść przeciwko 
Panu. Trzeba będzie 

wziąć wszystko na siebie. 
Tego ja nie mogę 
rozkazywać...rozkazywać...

Takich 
rzeczy się 

nie rozkazuje… Zatem… 
Zgoda. Biorę to 
na siebie.

Dziękuję. 
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…Dwa lata na to 
czekaliśmy!

…No ale 
dlaczego nie 
22 sierpnia? …Bo to 

poniedziałek.

…A co 
złego jest 

w poniedziałku?

…Z Belwederu odpisali, 
że Marszałek nie chce ludzi 
odrywać od zajęć codziennych. 

Zatem niedziela.

…Aby 
tylko pogoda 
dopisała…

…Istotnie! 
Nie wyobrażam sobie 

dwóch tysięcy gości w ogrodach 
Branickich spożywających obiad 

w strugach deszczu!

… Obiad to nic! 
W koszarach 42. pułk 
piechoty ma grać 
mecz z Koroną!

WNĘTRZA ÓWCZESNEGO MAGISTRATU W BIAŁYMSTOKU – SALA RADY MIEJSKIEJ, 
SIERPIEŃ 1921 ROKU

Feliks Filipowicz – Prezes Rady Miejskiej Białegostoku 
Rocznica bitwy białostockiej, stoczonej 22 sierpnia 1920 r. przez ukochany przez Marszałka Józefa Piłsudskiego 
1. Pułk Piechoty Legionów. Bitwa ta uchodzi za najważniejsze wydarzenie historyczno-wojskowe w dziejach 
Białegostoku.  19



Szanowni Państwo! 
Drodzy zgromadzeni! 
Proszę o ciszę, mam 
bardzo ważny 
komunikat!

Wspólnie z prezydentem Szymańskim 
ustaliliśmy szereg działań koniecznych 

do zapewnienia niezakłóconego przebiegu wizyty 
naszego znakomitego Wodza Józefa Piłsudskiego, 

Pierwszego Marszałka Polski i pierwszego 
Honorowego Obywatela Miasta 

Białystok!Białystok!

Ustalono, 
co następuje:Zarządza się 

wielkie sprzątanie 
miasta! Rozpocząć 
wznoszenie bram 
powitalnych i trybun.

Rozwiesić girlandy, 
ozdobić bramy i balkony 
flagami narodowymi 

– wszystkie, bez wyjątku!
Zorganizować 

stoły i zgromadzić 
produkty żywnościowe 
na obiad w ogrodach 
Pałacu Branickich. 

Czy już 
jadłospis 
ustalono?

Rosół, a na drugie 
dobra porcja mięsiwa 
pieczonego z kartoflami. 
Do tego kompot z jabłek. 

I piwo.
Ale czy 

to nie aby zbyt 
mało wykwintne 
jak dla naszego 
Marszałka?...

Drodzy Państwo, 
Marszałek ceni prostotę 
i tradycję. I obiad musi 
to odzwierciedlać.
Ale wracając 
do działań…

…Wreszcie anonsuję, 
że bez wyjątku wszystkie delegacje 
chętne do wzięcia udziału w powitaniu 
Marszałka muszą uprzednio zgłosić 
się do Rady Miejskiej. Należy również 
przedłożyć teksty przemówień, 

które przedstawiciele które przedstawiciele 
chcą wygłosić.

Może warto 
zlecić druk tego 

anonsu w „Dzienniku 
Białostockim”?

I dopisać, 
że o 10 rano 

oficjalne powitanie 
na dworcu!

Zgoda. 
Drukować! 
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DWORZEC KOLEJOWY W BIAŁYMSTOKU, 
21 SIERPNIA 1921 ROKU, GODZINA 
1.55 W NOCY

Panowie, 
najmocniej 
przepraszam! 
Zaspałem!

Koniec świata, 
panie prezydencie! 

Drodzy panowie, panie generale… 
Wypada, abyśmy wspólnie z resztą delegacji, 
to jest szefem sztabu ppłkiem Korytowskim 
oraz przedstawicielem Poddyrekcji Kolejowej, 

wyruszyli naszemu znakomitemu gościowi na powitanie. 
Ustalono, że udamy się specjalnym pociągiem 
do Wołkowyska, gdzie pociąg Marszałka do Wołkowyska, gdzie pociąg Marszałka 

pojawi się około 7 rano.

Pociąg 
nasz rusza 
o 2 w nocy…

…i uprzejmie 
proszę o ściśle 

punktualne przybycie, 
bo odjazd musi 
nastąpić o czasie.

Skąd ten 
pośpiech?

Drogi panie, pociąg nie poczeka, 
bo w razie spóźnienia w Wołkowysku 
czekać by musiała i kompania 
honorowa, i orkiestra, i – nie 
daj Boże! – sam Piłsudski! 

To byłby 
koniec świata! Ja 
sobie tego nawet 
nie wyobrażam!

TYMCZASEM W GABINECIE PREZYDENTA BIAŁEGOSTOKU BOLESŁAWA SZYMAŃSKIEGO

Prezydent Białegostoku Bolesław Szymański;
Wojewoda Stefan Popielawski

Dowódca Okręgu Białystok gen. Władysław Frankowski
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Ile sił i tchu! 
Na trzy! Do hymnu! 
Raz! Dwa!...

Ciii… 
Cisza! Stop! 
Stop! Stop! 
Marszałek 
jeszcze 
śpi…

Cała noc 
nieprzespana, a i tak
z powitania nici…

Zapraszam Panów 
do pociągu, gorąca kawa 
umili nam drogę do 
Białegostoku.

STACJA KOLEJOWA W WOŁKOWYSKU, 
21 SIERPNIA 1921 ROKU, 
GODZINA 7 RANO
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Osobliwa 
pobudka w ten 
uroczy poranek, 
nieprawdaż?

Serdecznie 
witamy ukochanego 
Pierwszego Marszałka 
Polski, Wodza naszego 
Józefa Piłsudskiego!

I ja Was, panowie, 
serdecznie witam! 

Siądźmy wspólnie i porozmawiajmy, 
póki możemy, bo dziś czeka nas 

wszystkich długi dzień, wiele wrażeń 
i zapewne jeszcze więcej 

przemówień!przemówień!
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Wiwat 
Białystok!

Wiwat 
Marszałek!

Wiwat!

Tory te są potrzebne 
do zbierania porzuconych 
rosyjskich wagonów. Zwozimy 
je do Białegostoku, przerabiamy 
i mamy na użytek własny 
dla naszej polskiej kolei.

Tyle tylko 
pożytku po 
tych Ruskich 
zostało…

Ale nie 
narzekajmy już, 
bo zdaje się, 
że na dworzec 
wjeżdżamy!

A cóż 
ja tu widzę? 
Dlaczego tu są 
jeszcze szerokie 

tory?

Znam ja ten widok 
bardzo dobrze. Ile razy ja tutaj 

przyjeżdżałem, tego sam nie zliczę! 
Ale przyznać trzeba, że jako Honorowy 
Obywatel oficjalnie tu wysiadam 

po raz pierwszy.
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I myśmy też przyszły tutaj polskie dziatki, 
By Tobie przynieść te kwiatki. 
My dobrze wiemy, jakie ciężkie znoje zniosłeś dla Polski. 
Drogie imię Twoje świeci przykładem, 
W sercach naszych gorąco wdzięczność bije, 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski niech żyje!

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!

Dziękuję, 
dziecko drogie! 
A ty, malutka, też 
masz wierszyk 
dla mnie?

Tak… 
Ale ja nie 
pamiętam, 
jaki…

Nie szkodzi, 
dziecino. Opowiedz 
swój ulubiony!

Dziadek dużo widział,
Dużo ziemi schodził,
Już sam nie pamięta,
Kiedy się urodził.

Ha! Wyborne powitanie! 
Lepszego sam bym sobie 

nie zgotował!

Wiersz napisany na cześć Józefa Piłsudskiego przez Marię Kościankę 
Fragment wiersza „Dziadek przyjdzie” Marii Konopnickiej

Z DWORCA MARSZAŁEK PIŁSUDSKI ODJECHAŁ DO 
CENTRUM MIASTA POWOZEM ZAPRZĘŻONYM 
W CZWÓRKĘ BIAŁYCH KONI KRWI ARABSKIEJ, 
PRZYSTROJONYCH W BARWY NARODOWE. 
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Około godziny 10.30 Marszałek Piłsudski w doskonałym nastroju wraz całą 
świtą zajechał na śniadanie do prezydentostwa Szymańskich, którzy 
mieszkali w niewielkim, drewnianym domku na ulicy Starobojarskiej 30. 
Wchodząc do pokoju stołowego oddał szablę jednemu z adiutantów 
i oświadczył: „Ponieważ przybyłem w zamiarach pokojowych, oręż zdejmuję!”. 
Pogoda dopisywała od samego rana, więc śniadanie podano w ogrodzie.

Około godziny 12 orszak z Marszałkiem powrócił na Rynek Kościuszki. Tu powitali go 
także pastor ewangelicki, ksiądz prawosławny oraz rabin. Orkiestra odegrała 
„Mazurka Dąbrowskiego” i rozpoczęła się msza polowa celebrowana przez 
biskupa Jerzego Matulewicza. Marszałek Piłsudski stał wraz ze świtą na specjalnym 
podeście, dzięki czemu tłum białostoczan zgromadzonych na rynku widział go doskonale. 
Ołtarz ustawiono na tle drzew rosnących przy Farze.

Po zakończeniu mszy, około godziny 13.30 
nastąpiło poświęcenie sztandaru 42. pułku 
piechoty. Następnie matki chrzestne Maria 
Rymańska, Jadwiga Klimkiewiczowa i Antonina 
Żołądkowska podały sztandar prezesowi 
Rady Miasta Feliksowi Filipowiczowi oraz 
Prezydentowi Białegostoku Bolesławowi Prezydentowi Białegostoku Bolesławowi 
Szymańskiemu, a ci przekazali go 
Marszałkowi Piłsudskiemu – Pierwszemu 
Żołnierzowi Rzeczpospolitej. Piłsudski wbił 
w drzewce sztandaru pierwszy gwóźdź, 
a następnie przekazał go na ręce 
reprezentacji pułkowej.

Wreszcie, o godzinie 14 
rozpoczęła się uroczysta 
defilada. 
Jako pierwsi przemaszerowali 
żołnierze 42. pułku piechoty, 
a za nimi kolejno inne pododdziały 
wojskowe, Białostocka wojskowe, Białostocka 
Ochotnicza Straż Ogniowa, 
członkowie drużyn sokolich, 
harcerze, grupy związkowców 
i przedstawiciele różnych 
organizacji społecznych. 
Ach, co to była za defilada! 
Mieszkańcy Białegostoku Mieszkańcy Białegostoku 
wspominali ją latami!
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Wreszcie około godziny 15 rozpoczął się uroczysty obiad na dwa tysiące gości 
przy stołach ustawionych w parku Pałacu Branickich.

Pyszne! 

Doprawdy, 
wyborne! 

Gdyby w wojsku 
zawsze tak dawali jeść, 
to wszystkie bitwy 
byśmy wygrali!

Racja, ale obfita 
strawa jest domeną pokoju. 
W wojnie, mój drogi, wciąż 
możesz liczyć jedynie 

na konserwy.

Po obiedzie Marszałek udał się 
do koszar 42. pułku piechoty, aby obejrzeć mecz 
futbolowy między drużyną wojskową a drużyną warszawskiego 
klubu Korona. Zanim jednak mecz się rozpoczął, na Marszałka 
czekała jeszcze jedna niespodzianka.
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Najdroższy nasz 
Marszałku, czy zgodzisz się 
zostać ojcem chrzestnym 

naszego synka?

Jako Dziadek 
wszystkich dzieci polskich 
mogę być i ich ojcem 
chrzestnym! 

Zważywszy na miejsce 
i okoliczności, wróżę temu chłopcu 
wielkie sukcesy w przyszłości 

jako… doskonałemu 
futboliście! Czas już 

chyba, aby 
przejechać do 
magistratu?

Tak jest, panie Marszałku. 
O 19, w czasie obiadu galowego, 
Marszałek oficjalnie otrzyma tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta, 

a następnie udamy się na wieczorny 
raut w Pałacu Branickich.

Matka chrzestna dziecka, doktorowa Żołądkowska, prezeska białostockiego Koła Polek
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Będąc świadkiem tej 
uroczystej chwili, gdy Białystok 
brata się z żołnierzami, za rozwój 
dobrych stosunków obywateli 
i żołnierzy wznoszę toast!

Szanowni Państwo, 
i ja pragnę wznieść 
następujący toast: 
Najstarszy żołnierz 

polski…,

...nasz 
Dziadek, 
niech żyje!

Ależ 
mu się 
wyrwało! 

Przemówienia 
wszystkim zatwierdzał, 
ale tego toastu to już chyba 
sam nawet nie zaplanował! Po niekończących się 

przemówieniach, toastach, 
wymianie dyplomów, prezentów 
i podziękowań, Marszałek 
Piłsudski udał się wraz 
z pozostałymi na wieczorne 
przyjęcie w Pałacu przyjęcie w Pałacu 
Branickich. 

Zmęczenie sprawiło 
jednak, że nie zabawił 
tam długo, bo już o północy 
opuścił raut i udał się na 
dworzec, aby wyruszyć 
w drogę powrotną. 
Pociąg ruszył ze stacji przed 1 w nocy, Pociąg ruszył ze stacji przed 1 w nocy, 
a Marszałek z uśmiechem na ustach, salutując 
przyglądał się serdecznie żegnającym go rozradowanym 
tłumom mieszkańców Białegostoku.

29



30



To dzisiejsze wydanie 
„Dziennika Białostockiego”. 

W środku jest relacja z przygotowań 
do uroczystości pogrzebowych.

Wciąż 
nie potrafię 
się z tym 
pogodzić!

Jest też 
wspomnienie wizyty 
Marszałka z 1921 roku!

Ach... 

Wczoraj kolega mój 
wrócił z Warszawy i powiedział, 
że mówią tam, że serce Marszałka 

spocznie osobno od ciała. 
Że ma zostać umieszczone 

w Wilnie, w grobie 
u stóp matki… u stóp matki… 

To znaczy, 
że będzie przejazd 
przez Białystok! 
Trzeba to rozgłosić!

BIAŁYSTOK, 19 MAJA 1935 ROKU
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DWORZEC KOLEJOWY W BIAŁYMSTOKU, 31 MAJA 1935 ROKU, GODZINA 2.47 W NOCY
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Poczekaj tu na 
spokojniejsze czasy.

BIAŁYSTOK, WRZESIEŃ 1939 ROKU
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Posłowie

 

Na początku XX wieku świat zawirował w szalonym tańcu wojny i przemian, a Białystok 
wraz z nim. Dzięki kontraktom i przedsiębiorczości mieszkańców nasze miasto stało się 
największym ośrodkiem przemysłowym między Moskwą i Sankt Petersburgiem z jednej 
strony a Warszawą i Łodzią z drugiej. „Manchester Północy” – takie dumne miano nosiło 
w owym czasie. Nic dziwnego, że przyciągnęło do siebie redaktora „Robotnika” Józefa w owym czasie. Nic dziwnego, że przyciągnęło do siebie redaktora „Robotnika” Józefa 
Piłsudskiego, czyli towarzysza „Wiktora”. Był on uczestnikiem burzliwych lat rewolucji 
1905-1907.

Po chwili ciszy świat ogarnęło szaleństwo wojny światowej. Okrutnie okaleczony zaborami, 
w sierpniu 1915 roku Białystok dostał się pod okupację niemiecką. Niemcy panoszyli się 
tutaj aż do 19 lutego 1919 roku.

Wolny, wreszcie polski Białystok, miał do spełnienia ważną rolę w wojnie z bolszewicką Rosją. 
22 sierpnia 1920 roku wpisał się dumnie na mapę heroicznych walk. Przez cały ten dzień 22 sierpnia 1920 roku wpisał się dumnie na mapę heroicznych walk. Przez cały ten dzień 
ulubieńcy Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego, żołnierze I Brygady Piechoty Legionowej 
(1. i 5. pułku), powstrzymywali fale ewakuujących się na wschód bojców Armii Czerwonej. 
Sytuacja zmieniała się z godziny na godzinę, przybywało rannych i zabitych, a jednak wytrwali 
i zwyciężyli! Bitwa białostocka, największa w dziejach miasta, zakończyła operację wojskową 
zwaną Bitwą Warszawską, która uratowała świat przed bolszewizmem. Wkrótce do 
Białegostoku przyjechał znów Józef Piłsudski, by koordynować drugą wielką i zwycięską 
operację – Bitwę Niemeńską. Uzgodnił też z gen. Lucjanem Żeligowskim przebieg wyprawy operację – Bitwę Niemeńską. Uzgodnił też z gen. Lucjanem Żeligowskim przebieg wyprawy 
na ukochane Wilno (tzw. bunt Żeligowskiego), wyzwolone w dniu 9 października.

Tak wiele działo się wówczas w Białymstoku! Tym bardziej więc cieszy komiks o Marszałku, 
pierwszym Honorowym Obywatelu naszego miasta. 

dr hab. Adam Czesław Dobroński, profesor senior UwB




