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Tereny obecnego Białegostoku – ziemie na granicy 

Polski, Rusi, Litwy i Państwa Krzyżackiego 

*Od połowy X w ziemie pomiędzy rzekami Narwią a Supraślą 

zamieszkiwała ludność mazowiecka i były prawdopodobnie 

podporządkowane władzy Mieszka I i Bolesława Chrobrego 

*Następnie ziemie te znajdowały się na pograniczu Mazowsza i Rusi, a 

następnie Mazowsza i Litwy 

*  W 1382 roku książę mazowiecki Siemowit IV ubiegający się o 

elekcję na króla Polski za pożyczkę 7000 złotych węgierskich 

zastawił Ziemię Wiską sięgającą aż po tereny obecnego Białegostoku 

(wraz z Wizną i Goniądzem) Krzyżakom - zastaw trwał do 1401 roku 

*Ostatecznie w XV wieku ziemie te znalazły się pod władzą książąt 

litewskich co trwało do 1569 roku 

 



Powstanie dóbr białostokich 

*Legendy o początkach Białegostoku wiążą moment jego powstania z 

opanowaniem terenów Podlasia przez Litwę za rządów Wielkiego 

Księcia Gedymina (lokacja osady ok 1320 roku) 

*Dokumenty historyczne świadczą, że dobra białostockie zostały 

utworzone w XV w, najprawdopodobniej w latach 1433-1440,  

a osada o tej nazwie po raz pierwszy była wzmiankowana  

w 1514 roku 

*Odbiorcą nadania dóbr nad rzeką Białystok był Jakub Raczko 

Tabutowicz, syn litewskiego bojara Tabuta herbu Łabędź, który 

przywiesił swoją pieczęć do aktu Unii Trockiej z 20 stycznia 1434 r. 

 

 



* Najstarsze informacje pisane dotyczące dóbr białostockich (nadanych przez 
Zygmunta I Starego) pochodzą z ugody z 1514 r. w związku ze sporem Mikołaja 
Michnowicza Raczkowicza (potomka Raczki) z kolatorem monastyru supraskiego 
Aleksandrem Chodkiewiczem oraz ugody z samym monastyrem, w której Mikołaj 
zezwolił supraskim poddanym na wolny przejazd przez jego dobra oraz zezwolił 
na budowę przez zakonników młynu i stawu na rzece Białystok. 

*W 1547 roku poprzez małżeństwo Hanny (z domu Świarskiej), wdowy po Mikołaju 
Bakałarzowiczu z Raczkowiczów dobra białostockie weszły w posiadanie 
Wiesiołowskich i pozostawały ich własnością do 1645 roku 

* Po inkorporacji Podlasia do Korony Polskiej w 1569 roku przez teren obszaru 
obecnie zajmowanego przez Białystok przebiegała granica  

* Po stronie litewskiej leżały: Pieczurki, Skorupy, Dojlidy, Bacieczki i Fasty 

* Po stronie Korony Polskiej leżały: Bojary, Białystok, Starosielce, Zawady, 
Horodniany 

* Po ówczesnej granicy przebiega późniejsza ulica Skorupska 

*W 1630 roku w dobrach białostockich zamieszkiwało 157 poddanych 

* Następnie Białystok był królewszczyzną  należącą do Wazów (Władysława IV i 
Jana Kazimierza) 

* 10 listopada 1659r. Król Jan Kazimierz nadał starostwo tykocińskie wraz z 
dobrami białostockimi Stefanowi Czarnieckiemu, który od roku 1661 wszedł w 
ich posiadanie 

* poprzez małżeństwo Katarzyny Aleksandry córki Stefana Czarnieckiego z Janem 
Klemensem Branickim (ojcem Mikołaja i dziadem Jana Klemensa) Białystok 
wszedł w posiadanie Branickich 



*Pierwszy przywilej na prawa miejskie dla Białegostoku uzyskał 

Stefan Mikołaj Branicki u Jana III Sobieskiego w 1692 roku (oryginał 

nadania nie zachował się) 

*Staraniem Jana Klemensa Branickiego (syna Mikołaja) August III  

1 lutego 1749 roku nadał dla Białegostoku prawa magdeburskie 

Białystok staje się miastem 



*W wyniku III rozbioru Rzeczpospolitej 
Białystok znalazł się we władaniu Prus 

* Przejmując władzę w 26 stycznia 1796 
roku prusacy ulokowali w Białymstoku 
stolicę departamentu w prowincji Prus 
Nowowschodnich 

* Miasto liczyło wtedy 14 ulic, 474 dymy, 
28 budynków urzędniczych i jeden 
dworski, trzy świątynie, wagę miejską, 
młyn wodny, wiatrak, 50 szynków, 15 
browarów, 15 gorzelni i 65 studni 

* Miasto miało wtedy 3930 mieszkańców 

* 7 lipca 1807 roku w wyniku rokowań 
Napoleona i cara Aleksandra I większość 
ziem dotychczasowego departamentu 
białostockiego została przekazana Rosji 

* Na mocy układu w Tylży w 1807 roku 
powstał obwód białostocki 

Białystok pod zaborami 

Plan Białegostoku  

Beckera z 1799r. 



*Wzdłuż kolei Warszawsko-

Petersburskiej powstała linia 

telegrafu elektrycznego 

Morse’a (1854r).  

* Pierwsza centrala i pierwsza 

linia telefoniczna w 

Białymstoku została 

uruchomiona w roku 1891 w 

kamienicy przy Warszawskiej 

13 

* Sieć telefoniczna na terenie 

miasta powstała w latach 90-

tych XIXw 

*W 1913r. Sieć telefoniczna 

liczyła 360 abonentów (roczny 

abonament wynosił 75 rubli), 

długość linii telefonicznych 

wynosiła 84 km 

 

Mapa KP-W na odcinku linii rozchodzących się z Wilna w 

kierunku Petersburga, Warszawy, Dyneburga (obecnie Ryga) i 

granicy pruskiej w Wierzbołowie opublikowana w 1862 r. w 

Wilnie przez dziennikarza i wydawcę Adama Honorego 

Kirkora (1818–1886) w jego Przewodniku. Wilno i koleje 

żelazne z Wilna do Petersburga i Rygi oraz do granic na 

Kowno i Warszawę 



Dworzec kolejowy widoczny od strony peronu 
(budynek wybudowano w 1862r., pierwszy pociąg osobowy 

na trasie Warszawa – Białystok wyruszył 18.09.1862r.)   

Zdjęcie wykonane w 1897 roku 

http://www.ciekawepodlasie.pl/murawiejski/bialystok_w_okresie_carskim/

dworzec_kolejowy_i_okolice/ 



* Sieć telefoniczna w okresie międzywojennym obsługiwana była przez Polską Akcyjną 
Spółkę Telefoniczną – PAST 

*W 1926 roku Zarząd Telefonów Miejskich rozpoczął wielką modernizację sieci 
telefonicznej 

* Z Warszawą można było pogawędzić od roku 1920, kiedy to uruchomiono specjalną 
rozmównicę do połączeń telefonicznych.  

* Dziesięć lat później można się było połączyć już z całym światem. Pierwszą 
symboliczną rozmowę ze Szwajcarią (1930r)- w języku esperanto - przeprowadził 
Jakub Szapiro, znany dziennikarz białostocki, esperantysta 

* 16 marca 1932r. uzyskano połączenie telefoniczne z Nową Zelandią 

* Za przyłączenie do miejskiej centrali aparatu ściennego Polska Akcyjna Spółka 
Telefoniczna żądała 100 zł, biurkowego - 124 zł. Abonament miesięczny za telefon 
prywatny wynosił 16 zł. 

*W 1929 roku publiczne rozmównice funkcjonowały na Rynku Kościuszki, dworcach 
kolejowych (głównym i poleskim), w kinach „Apollo” i „Modern”, w magistracie, na 
poczcie przy ulicy Kościelnej, a następnie przy Antoniukowskiej, przy Lipowej oraz 
na stadionie w Zwierzyńcu 

*W 1939 r. - Rejonowy Urząd Telegraficzno-Telefoniczny posiadał centralę miejską 
PAST (która mieściła się przy obecnej ulicy Warszawskiej 13),  

* Przed wybuchem II Wojny Światowej w Białymstoku funkcjonowało niecałe 2000 
numerów 

 



Centrala telefoniczna przy ulicy Warszawskiej 13, około 1930 roku 



Elektrownia w Białymstoku 

*W 1895r. uruchomiono w Białymstoku komunikację tramwajową 

*W 1897r. uruchomiono w Białymstoku doraźne oświetlenie 
elektryczne (400 lamp żarowych oraz 50 łukowych w miejsce lamp 
naftowych) na czas manewrów oraz wizyty carskiej - 5 dni (firma 
Straus-Sawicki z Kijowa za 4800rs) 

*W 1900r. podjęto plany budowy elektrowni (lokalizacja w okolicach 
dzisiejszych ulic: Akademickiej, Świętojańskiej, Skłodowskiej w 
sąsiedztwie remizy tramwajowej) i elektryfikacji sieci tramwajowej 
– zamierzenia nie zostały zrealizowane 

*W 1906r. z polecenia gubernatora grodzieńskiego rozpoczęto 
ponownie starania o budowę elektrowni w Białymstoku 

*W 1908r. Magistrat Białegostoku zawarł umowę z Berlińskim 
Towarzystwem Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych 
udzielając mu koncesji na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej 
(koncesja na 50-lat).  

*Elektrownię zlokalizowano w pobliżu rzeki,  na miejscu osuszonego 
stawu pałacowego (obecnie ulice: Elektryczna, Świętojańska, 
Branickiego) 



Brama tryumfalna wzniesiona na ulicy Lipowej na cześć przyjazdu cara 

Mikołaja II wraz z małżonką w sierpniu 1897r.  

Budowla wykonana z drewna i dykty została rozebrana dopiero w 1904 roku. Z 

pewnością stałaby dłużej gdyby nie dramatyczny incydent (akt terrorystyczny). 

Pod bramą wybuchła bomba i uszkodzony łuk trzeba było rozebrać. 



Plan sytuacyjny elektrowni, APB, Białostockie Towarzystwo Elektryczności 

Spółka Akcyjna 1908-1944 (zespół 4/313), sygn. 7; 

Umowa na budowę elektrowni, APB, Białostockie Towarzystwo 

Elektryczności Spółka Akcyjna 1908-1944 (zespół 4/313), sygn. 2 





*Lokalizacja była bardzo korzystna ze względu na sąsiedztwo rzeki 
oraz ulokowanie niemal w samym centrum miasta, co obniżało koszt 
budowy linii przesyłowych 

*Elektrownia Białystok została uruchomiona 1 listopada 1909r. 

*Pierwszym dyrektorem elektrowni został jej budowniczy, inżynier 
Tyrmos. Załoga liczyła wówczas około 75 osób. Miesięcznie 
sprzedawano średnio 313 500 kWh energii 

*Przez pierwsze dwa lata elektrownia pracowała jedynie na potrzeby 
oświetlenia ulic. 

*Pracowały wówczas dwie maszyny parowe o mocy 600KM każda z 
generatorami po 329kW/3kV. 

*Jednak w 1913 r. Towarzystwo Przedsiębiorstw Elektrycznych w 
Berlinie (za zgodą m. Białegostoku) za sumę 1.650.000 rubli 
przekazało swoje pełnomocnictwo Białostockiemu Towarzystwu 
Elektrycznemu, spółce akcyjnej z kapitałem francusko-belgijskim. 

*Modernizacją i rozbudową elektrowni białostockiej zajęła się od 
1912 roku belgijska spółka akcyjna Societe Generale Belge, która 
przejęła elektrownię z rąk Niemców.  

 



Hala turbin w Białostockiej elektrowni w 1912 roku 



http://www.ciekawepodlasie.pl/info.htm#1676/pl/i/galeria_arsenal_(dawna_elektrownia) 



Białystok ul. Lipowa 

Widoczne tory tramwaju konnego 

oraz słupy  

https://aniaontour.files.wordpress.com/2013/09/1305533_1020201344

1595228_767344675_n.jpg 



Północna pierzeja Rynku prowadząca w kierunku ul. Suraskiej. Widoczne słupy  

oraz latarnie 

Zdjęcia z kolekcji: Jana Murawiejskiego, Mieczysława Marczaka, Tadeusza Chańko 

http://bialystok.miejscazhistoria.pl/przed-i-wojna-swiatowa/ 



*W 1912r. Elektrownię rozbudowano. Zamontowano trzeci 

turbozespół „Bergmann” o mocy 1000kW i współpracujący z 

nim kocioł Babcock-Wilcox 

*W 1913r. Wzniesiono nową halę i zamontowano turbozespół 

firy BBC o mocy 1300kW i firmy AEG o mocy 2000kW zasilane 

dwoma nowymi kotłami 

*Podstawowa sieć wysokiego napięcia pracowała na 3kV i była 

skablowana, natomiast sieci niskiego napięcia były 

poprowadzone liniami napowietrznymi na słupach 

drewnianych 

*W 1914r. Sieć wysokiego napięcia liczyła 14,599 km, a sieć 

niskiego napięcia 53 km, zaś liczba abonentów 2410 na liczbę 

domów wynoszącą około 4500 



Hotel Ritz 

http://bialystok.miejscazhistoria.pl/hotel-ritz/ 



Wojsko polskie w Białymstoku 22 lutego 1919roku. 

http://www.ciekawepodlasie.pl/murawiejski/bialystok_lata_

miedzywojenne/bialystok_w_dwudziestoleciu_miedzywojenny

m/ 



*Po zniszczeniach i rabunku najpierw Rosjan, a później 

Niemców w 1919r. pozostała w elektrowni jedynie jedna 

maszyna parowa z generatorem o mocy 329kW i turbina o 

mocy 400kW 

*Zrabowane (zarekwirowane) przez Rosjan i Niemców zostały 

również magazyny materiałów, narzędzi oraz motory 

dzierżawne (wypożyczane przez elektrownię użytkownikom) 

*Brakowało części przewodów w sieciach niskiego napięcia, w 

tym na niektórych ulicach w całości 

*Brakowało również oświetlenia ulicznego na większości ulic 

Białystok w II Rzeczypospolitej 



http://nowahistoria.interia.pl/ii-rzeczpospolita/news-rozbudowa-

szlakow-kolejowych-w-ii-rzeczpospolitej,nId,1067412 



Protokół przekazania elektrowni po I wojnie światowej, APB, Białostockie Towarzystwo Elektryczności 

Spółka Akcyjna 1908-1944 (zespół 4/313), sygn. 7; 



*W 1923r. Zainstalowano turbinę BBC 1360kW, a w 1925r. Kolejną 

turbinę o mocy 2500kW. 

*Rozszerzenie działalności elektrowni na: Wasilków (1925r.), 

*W 1928r. Zainstalowano kolejny turbozespół o mocy 3000kW 

szwedzkiej firmy ASEA oraz rozbudowano chłodnię kominową i 

wybudowano nową 

* Łapy na potrzeby stacji i warsztatów kolejowych (1926-1930r.) 

W 1930r. Zrealizowano pierwszą w naszym regionie linię 15kV na 

odległość 25km 

*Podjęto próby uruchomienia po wojnie tramwajów miejskich i 

ich elektryfikacji – nie skończyło się to jednak powodzeniem. 

 

 



*Wybudowano linię do  Supraśla, a następnie do Michałowa 

*W kolejnych latach zelektryfikowano również: Gródek, 

Zabłudów 

*W związku z wysokimi cenami energii elektrycznej (o 1/4 

wyższymi niż w Warszawie) dyktowanymi przez Białostockie 

Towarzystwo Elektryczności w 1932r. doszło do strajku 

energetycznego, który polegał na rezygnacji z korzystania z 

energii elektrycznej. Powstał nawet Ogólnozwiązkowy Komitet 

Walki o Tańszy Prąd.  

*7/8.09.1932r ogłoszono strajk ostrzegawczy, a 22.01.1933r. 

ogłoszono bezterminowy strajk elektryczny.  

*Miasto zagroziło dla właściciela elektrowni odebraniem 

koncesji. 

*Porozumienie osiągnięto 12.05.1933r. 

 



*W 1935r. Zainstalowano kolejny turbozespół firmy ASEA o mocy 
3200kW oraz przygotowano fundamenty pod kolejny o mocy 
4500kW 

*W 1938r. Zbudowano linię wysokiego napięcia do warsztatów 
kolejowych w Starosielcach  

*W 1939 roku elektrownia dysponowała mocą 10 700 kW, 97 
kilometrami linii przesyłowych o napięciu 15 kV i 242 
kilometrami linii niskiego napięcia 220/110V.  

*W województwie istniało 109 małych, lokalnych elektrowni o 
łącznej mocy 19 128 kW. 

*Z przewodnika po mieście i okolicy Białystok 1939r.„Zasięg jej 
(elektrowni) jest znaczny, gdyż produkuje energię elektryczną 
dla miasta i nawet bardziej odległych miasteczek, jak 
Zabłudów, Michałowo, Gródek, Supraśl, Wasilków, Łapy, 
Starosielce.” oraz „Zwiedzanie urządzeń elektrowni przez 
wycieczki, złożone z ilości nie większej jak 20-30 osób, jest 
dopuszczalne i wielce interesujące.” 

 





*W 1939r. Białystok liczył 107 tysięcy mieszkańców 

 

Elektrycy - drabina rozsuwana przewoźna – 1937 rok 

Rynek Kościuszki 



Białystok w 1939r. 

17 września 1939, Białystok. Niemcy i Rosjanie w Pałacu Branickich. 
http://nowahistoria.interia.pl/historia-na-fotografii/to-byl-iv-

rozbior-polski-zdjecie,iId,1548104,iAId,124130#1548104 



*W 1939r. po wycofaniu się Niemców w wyniku paktu 

Ribentrop – Mołotow Białystok został zajęty przez ZSRR  

*Białostocka elektrownia została włączona do Mińskiego 

Zarządu Energetycznego 

*W 1941r. Po wybuchu wojny 22.07.1941r. pomiędzy 

Niemcami a ZSRR Białystok został zajęty praktycznie bez 

walki już 27.07.1941r.  

*Elektrownia nie odnotowała poważnych strat. Zniszczeniu 

uległa jedynie część sieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://fakty.bialystok.pl/zdjecie/267516 

Białystok po II 

Wojnie światowej 

W wyniku działań wojennych - 

niszczenia miasta przez 

wycofujących się Niemców  

w lipcu 1944 r. i późniejszego 

ostrzału artyleryjskiego przez 

nacierającą Armię Czerwoną 

centrum miasta zostało 

zniszczone w w 80 %, a gmachy 

użyteczności publicznej w 50 % 



Spalony w 1944r. Pałac Branickich 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=355582&page=11 



Białystok po 1945 r 

*W latach 1939-1944 Elektrownia Białystok została zniszczona 

prawie całkowicie, nie działała również żadna inna w regionie, 

sieć zdewastowano w 50%. 

*W lipcu 1944 budynki elektrowni zostały wysadzone 

w powietrze przez wycofujących się Niemców. Ocalała tylko 

część kotłowni oraz główny komin, w którym nie odpaliły 

założone ładunki. 

Zniszczona Elektrownia 

w Białymstoku 

http://www.pzits.bialystok.pl/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=78:in-mieczysaw-krolik&catid=34&Itemid=15 



*W październiku 1944r. popłynął do miasta pierwszy prąd. Ponieważ 

moc tej turbiny była bardzo mała (400 kW), Mieczysław Królik wraz z 

ekipą kilku pracowników pojechał do Zamościa, skąd na przełomie 

1944 i 1945 r. sprowadzili drugą turbinę o mocy 500 kW. 

Uruchomiono ją do użytku 14 kwietnia 1945 r. 

*W 1946r. Białystok liczył 56,7 tysięcy mieszkańców (107 tyś w 1939r.) 

*W 1947 roku działało już sześć elektrowni w regionie: w Bielsku 

Podlaskim, Siemiatyczach, Krynkach, Ostrowi Mazowieckiej, Łomży i 

Sokółce 

Turbina  Siemens 2500KW 

 Białystok 1946 rok 



http://www.pzits.bialystok.pl/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=78:in-mieczysaw-krolik&catid=34&Itemid=15 



http://www.pzits.bialystok.pl/index.ph

p?option=com_content&view=article&id=

78:in-mieczysaw-

krolik&catid=34&Itemid=15 



http://www.pzits.bialystok.pl/index.ph

p?option=com_content&view=article&id=

78:in-mieczysaw-

krolik&catid=34&Itemid=15 

Informacja prasowa z 22.04.1945 

roku o uruchomieniu 14.04.1945r. 

drugiej turbiny w Elektrowni 

Miejskiej w Białymstoku 



Spalony przez wycofujących się Niemców w 1944r.  hotel Ritz – stan z 1947 roku 

http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/gal/5557562,hotel-ritz-

ozdabial-caly-bialystok-zdjecia,8403306,id,t,zid.html 



Przygotowania do powołania Prywatnej 

Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej  

w Białymstoku 

*Przed 1939r. w Elektrowni Białostockiej pracowało 4 inżynierów 

*W 1946 roku mgr inż. Karol Białkowski założył Koło 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy elektrowni oraz 
powołał Komitet Organizacyjny Naczelnej Organizacji 
Technicznej (NOT) w Białymstoku 

*W roku 1949 do SEP przyłączyli się teletechnicy. Oddział w 
1950r. osiągnął liczebność 77 członków, w tym 14 inżynierów.  

*Członkowie SEP mieli świadomość, że do budowy i eksploatacji 
konieczne są odpowiednie kadry fachowców. Wykorzystując 
własne wiadomości rozpoczęli od organizacji i obsługi 
wykładowej podstawowych kursów monterskich, jednocześnie 
tworząc grupę nacisku dążącą do stworzenia w Białymstoku 
szkolnictwa średniego oraz wyższego.  

 

 



*Działania te przyniosły powodzenie: 16.06.1948 r. powstało 

Państwowe Liceum Elektryczne II stopnia o specjalności 

elektromechanika ogólna. Przedmioty zawodowe obsadzili 

inżynierowie - SEP-owcy 

*09.10.1949r. Komisja Naukowa Zarządu głównego NOT 

zakwalifikowała zespół 10 nauczycieli – wykładowców w 

Wieczorowej Szkole Inżynierskiej 

*01.11.1949r. Rozpoczęto kursy przygotowawcze z matematyki i 

fizyki dla 114 kandydatów na Wydział Elektryczny i Wydział 

Mechaniczny planowanej Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w 

Białymstoku 



*24 listopada 1949r. Naczelna 
Organizacja Techniczna otrzymała 
zezwolenie na założenie i 
prowadzenie z dniem 1 grudnia 
1949r. Prywatnej Wieczorowej 
Szkoły Inżynierskiej – pierwszej 
wyższej uczelni w Białymstoku 

*Komisja Naukowo-Opiekuńcza NOT 
zatwierdza listę pierwszych 10 
wykładowców Uczelni 

*29 grudnia 1949r. Zostaje 
zatwierdzony Statut Szkoły 

*mgr inż. Karol Białkowski zostaje 
pierwszym Rektorem Wieczorowej 
Szkoły Inżynierskiej (1949–1956) 
oraz Dziekanem Wydziału 
Elektrycznego (1949–1951) 

 

 

Powołanie Prywatnej Wieczorowej 

Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku 





*30.11.1949r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o powołaniu 
Akademii Lekarskiej w Białymstoku 

*W 1944 roku Białystok liczył około 37 tyś mieszkańców, a w 
1950 roku 68,5 tyś  (w 1939 roku 107 tysięcy) 

*W czasie II Wojny Światowej Miasto straciło 2/3 mieszkańców w 
stosunku do stanu z 1939 roku 

*22.06.1951 r. 30 absolwentów Państwowego Liceum 
Elektrycznego otrzymało dyplomy technika.  



Liczba mieszkańców Białegostoku 
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mural przedstawiający Nikola Teslę na ścianie hurtowni przy ul. Towarowej 

powstał w ramach Festiwalu Światła i Sztuki Ulicy Lumo Bjalistoko 2016r 

Historia Elektryki w przestrzeni 

Białegostoku 




