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???????miasta naszego regionu

Od stycznia bieżącego roku 
województwu podlaskie-
mu przybyły dwa miasta: 
Krynki i Michałowo. O tym 

pierwszym już pisałem, więc pora na 
były ośrodek fabryczny o stosunkowo 
krótkiej, ale bogatej historii, zainicjo-
wany przez Seweryna Michałowskiego. 
Spragnionych bardziej szczegółowych 
informacji odsyłam do monografii gmi-
ny Michałowo, autorstwa Leszka Nosa. 
Drugie poprawione wydanie tej książ-
ki ukazało się w 2009 roku nakładem 
Urzędu Miejskiego w Michałowie, tyl-
ko że bez wspomnienia o nowym sta-
tusie prawnym Michałowa. Rozdział 
o podziale administracyjnym kończy 
się wyborem wójta w 1994 roku. 

w okresie puszczańskim

Tereny obecnie zajmowane przez gmi-
nę Michałowo znajdowały się przez 
wieki w granicach trzech puszcz: 
Wołpiańskiej, Bielskiej (Błudow-
skiej i Gródeckiej), Grodzieńskiej. 
W Puszczy Wołpiańskiej w połowie 
XVI wieku powstało miasteczko Ja-
łówka, które wzięło nazwę od jało-
wego (wysychającego i wówczas bez-

użytecznego) koryta rzeki. Za sprawą 
Chodkiewiczów w drugiej z puszcz 
wyrosły silne ośrodki Gródek i Za-
błudów, a w Puszczy Grodzieńskiej 
osadnictwo posuwało się wzdłuż rzeki 
Świsłocz. 

L. Nos napisał, że w wiekach XVI 
– XVIII na interesującym nas obsza-
rze mieszkała przede wszystkim lud-
ność białoruska, białorusko-litewska 
i północno-ukraińska (Rusini). Polacy 
napłynęli tu później, ale to oni stali się 
właścicielami folwarków: Nowa Wieś 

(Hieronimowo, w XIX w. piękny pałac 
gen. Kazimierza Dziekońskiego), To-
polany (wieś dotknięta w przeszłości 
wieloma nieszczęściami) i Niezbudek 
(Niezbudka). Ta ostatnia miejscowość 
bierze początek od Niezbodcza, małej 
wsi na prawym brzegu Supraśli, zaś 
niezbudka vel niezabudka to oczywi-
ście niezapominajka, kwiat subtelny, 
miły. Nic więc dziwnego, że te strony 
mają swych miłośników, a władze lo-
kalne liczą na rozwój turystyki. Pozo-
stały wszak i lasy, można rozkoszować 
się ciszą, przerywaną śpiewem pta-
ków. I pozostaje tylko pytanie: Sko-
ro tu tak ładnie, to dlaczego ubywa 
mieszkańców?

Pomysły imć pana 
seweryna

Przypuszcza się, że na początku XIX 
stulecia Seweryn Michałowski, opi-
sywany jako szlachcic polski, kupił 
wieś Niezbodcze – Niezbudka wraz 
z takimi uroczyskami jak: Krynica 
Ruda, Łupież Bór, Rozental, Suno-
chi. Brzmienie podanych nazw po-
twierdza obecność na tych terenach 
różnych nacji i wyznań. Nowy właś-
ciciel postanowił skorzystać z dobrej 
koniunktury, uruchomił młyn wodny, 
zbudował gorzelnię i browar. Mógł 
liczyć na zbyt produktów dla wojska, 
rozpijał poddanych chłopów, co niko-
go wówczas nie dziwiło. 

W 1832 roku car Mikołaj I po-
stanowił ukarać Królestwo Polskie 
za powstanie listopadowe oraz wojnę 
1831 roku i ustanowił na zachodniej 
granicy swego imperium zaporę cel-
ną. W odpowiedzi, część producen-
tów towarów włókienniczych zaczęła 
przenosić produkcję poza wschodnią 
granicę Królestwa, zatem do obwodu 
białostockiego, który już od 1807 roku 
pozostawał bezpośrednio w składzie 
Cesarstwa Rosyjskiego. Tak powsta-
ły między innymi nowe, silne ośrod-
ki włókiennicze w Choroszczy i Su-
praślu. 

Najnowszy nabytek

ADAM CzEsŁAw 
DoBroński
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Dobry układ postanowił wyko-
rzystać również S. Michałowski, który 
w 1832 r. zaprosił do swego majątku 
pierwszych dziesięciu włókienników 
niemieckich. W następnych latach 
ich liczna wzrosła do 29. Powstały 
nieduże zakłady na półrzemieślnicze, 
liczące od 3 do 27 robotników, którzy 
obsługiwali od jednego do dziewięciu 
warsztatów. Michałowski był w tym 
okresie jedynie organizatorem całego 
przedsięwzięcia, nakładcą. Skupował 
gotowe wyroby.

Andrzej Werwicki doszedł do 
wniosku, że Michałowo i Gródek 
rozwijały się inaczej od pozostałych 
ośrodków białostockiego okręgu prze-
mysłowego. Powoli, ale bez kryzysów, 
rzemiosło włókiennicze przekształca-
ło się tam w manufakturę, a dopiero 
po jakimś czasie zaczęło przybywać 
fabryk z maszynami parowymi. Skut-
kiem tego, szczytowy rozwój Michało-
wa przypadł na pierwsze dziesięciolecie 
XX wieku. 

Michałowo bez 
Michałowskiego

Niezbudka z woli właściciela stawała 
się Michałowem. Obie nazwy były 
przez czas dłuższy używane zamien-
nie. Michałowski zaplanował racjonal-
ny układ przestrzenny osady. Fabry-
kanci mieli zająć parcele nad kolanem 

rzeki, bez wody bowiem nie można 
było prowadzić produkcji. Powstał 
w osadzie rynek z domem modlitw 
dla protestantów i ze szkołą, pojawiło 
się nawet sześć ulic. Spisane zostały 
umowy z majstrami, na mocy któ-
rych Michałowski poczynił daleko 
idące udogodnienia dla gości, łącznie 
z wybudowaniem im domów oraz uży-
czeniem pastwisk dla krów i drzewa 
z lasu. W 1860 roku w Michałowie 
odnotowano obecność 317 robotni-
ków, więcej było ich tylko w Chorosz-
czy, Supraślu i Białymstoku (tu 453 
osoby). 

Powstańcy z powiatów: białosto-
ckiego, bielskiego, sokólskiego i świ-
słockiego 1 czerwca 1863 roku opuścili 
obóz leśny w uroczysku Budzisk (Ta-
boły) i pod wodzą Onufrego Duchiń-
skiego oraz Walerego Wróblewskiego 
pomaszerowali przez Piłatowszczy-
znę i Mostowlany do Jałówki. Zostali 
tam serdecznie powitani, modlili się 
w miejscowej świątyni, ogłosili mani-
festy wolnościowe. Ich szlak bojowy 
prowadził na Wołyń. 

Niestety, Seweryn Michałowski 
wskutek oskarżenia o pomoc świad-
czoną „leśnym” znalazł się na Syberii. 
Skonfiskowano mu i dobra, w tym 68 
placów. Te w 1865 roku nabył drogą 
licytacji rosyjski generał, Aleksander 
von Minkwitz. Tak zakończyła się ka-
riera niezwykłego „polskiego szlachci-

ca”, jednego z prekursorów przemysłu 
na Białostocczyźnie, założyciela Mi-
chałowa. To smutne, że tak mało wie-
my o przedsiębiorcy, któremu udało się 
osiągnąć sukces gospodarczy.

w cieniu kominów

Na szczęście dla Michałowa, poja-
wiły się nowe bodźce przyspieszające 
rozwój produkcji. W wyniku uwłasz-
czenia chłopów wzrosła podaż taniej 
siły roboczej, a w 1888 roku ruszyły 
pociągi trasą z Białegostoku przez Ba-
ranowicze do Moskwy. Tory nie prze-
szły wprawdzie przez Michałowo, ale 
do stacji w Waliłach było blisko. Wy-
godniej więc i taniej można było spro-
wadzać od tej pory surowce oraz ekspe-
diować gotowe produkty. W 1879 roku 
w byłej Niezbudce zatrudniano już 535 
włókienników. Największe fabryki 
należały do: I. Knauera (wyrób suk-
na), K. Brauera (tkalnia), Z. Gelskiego 
(tkalnia), K. Moritza (tkalnia). 

Po śmierci rosyjskiego generała 
Michałowo stało się własnością jego 
córki, ta zaś poślubiła barona Rudol-
fa Engelhardta, który sprzyjał fabry-
kantom. Osadę zamieszkiwało w tym 
czasie ponad 3 tys. osób; przeważali 
Niemcy i Żydzi (po około tysiąc miesz-
kańców), którym ustępowali Biało-
rusini (654 osoby) oraz Polacy (376 
osób). Dane te mogą budzić obiekcje, 
nie ulega jednak wątpliwości, że wzro-
sło znaczenie wyznawców mojżeszo-
wych. Ci zaś forsowali wyrób tkanin 
nie z żywej wełny, lecz ze szmat roz-
rywanych za pomocą maszyn, zwa-
nych „wilkami” i ponownie tkanych. 
Wyroby z „szozdy” lub „tybetu” nie 
zasługiwały na miano eleganckich, 
były jednak tanie i ciepłe. Za sprawą 
bardzo ofiarnych pośredników żydow-
skich, produkcja ta trafiała aż na rynki 
dalekowschodnie i południowoame-
rykańskie. 

A Michałowo nabierało mocy. 
W 1910 roku fabryka Moritza (zało-
żona w 1845 r.) zatrudniała 95 osób 
i dawała wyroby warte 150 tys. rubli. 
Oprócz tkalni pracowały przędzal-
nie i wykończalnie. Pojawiały się też 
farbiarnie i wówczas zmieniał się ko-
lor wód w Supraśli. Przybyło rów-
nież młynów, uruchomiono zakład 
suchej destylacji drewna. O dalszą po-
myślność mieszkańcy mogli modlić 

Michałowo na starej fotografii. Źródło: Internet.
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się w świątyniach: dwóch bożnicach, 
nowej kirsze ewangelickiej (1896 r.), 
cerkwi prawosławnej (1908 r.), kościele 
katolickim (1910 r.). Spokój zakłócały 
im wiece i strajki.

wojna i po wojnie

Rok 1915 zdawał się być początkiem 
końca świata w Michałowie. W ra-
mach ewakuacji wywieziono do Ro-
sji urządzenia i maszyny fabryczne, 
a kozacy pognali na wschód trzecią 
część mieszkańców. Z kolei pod koniec 
wojny wybyła na zachód większość 
Niemców, więc w 1921 roku mieszkało 
w Michałowie niespełna 2,2 tys. osób, 
przy czym przewagę liczebną uzyskali 
Żydzi. Powoli usuwano zniszczenia, 
wracali wygnańcy. Nie odzyskało jed-
nak Michałowo przedwojennego po-
tencjału przemysłowego i przed wrześ-
niem 1939 roku liczba robotników 
fabrycznych była tu trzy razy mniej-
sza niż w 1910 roku. Lepiej mieli się 
rzemieślnicy i kupcy, do miasteczka 
wciąż napływała ludność z okolicz-
nych wiosek, co wzmacniało udział 
chrześcijan. 

Z „Księgi pamięci Michałowa” 
można wypisać kilka ocen i faktów, 
które przetrwały po tamtym dwu-
dziestoleciu. Centrum osady stanowił 
rynek, otoczony domami mieszkal-
nymi ze sklepami, zaś za najbardziej 
znaczącą uznawano ulicę Białosto-
cką. Istniały cztery szkoły i przed-
szkole. Na wstęp do lasów trzeba 
było kupować kwity, osobne na ma-
liny, jagody, grzyby, a darmo zbiera-
no chrust. Michałowo ożywiało się 
podczas czwartkowych targów. „Raz 
dziennie przyjeżdżał czerwony au-
tobus i jechał do Białegostoku. Bilet 
kosztował złotówkę, więc mało kogo 
było na to stać”. 

„Niemcy w Michałowie byli zali-
czani do najbogatszych, Żydzi do śred-
nio bogatych, a reszta społeczeństwa 
była biedna”. Pozostało przekonanie, 
że „wszystkie narodowości żyły ze sobą 
w zgodzie. Nie było większych zatar-
gów”. Mieczysław Urwan opowiedział 
jednak, że gdy miał 14 lat pracował 
u Żyda w garbarni za marną zapłatę. 
„Kiedy przychodziła komisja musia-
łem uciekać przez okno na pobliski 
cmentarz. Pewnego razu robotnicy 
stanęli w mojej obronie”. I chłopak 

dostał podwyżkę, tylko że po dwóch 
dniach stracił pracę. Natomiast pod 
koniec czasu pokoju wśród miejsco-
wych Niemców przybywało zwolen-
ników faszyzmu.

okupacyjne zmiany

W okolicy Michałowa nie było w 1939 
roku większych starć z Niemcami, wi-
dziano jedynie pododdziały wycofu-
jącej się polskiej kawalerii. Sowieci 
zostali tu serdecznie powitani przez 
członków Komunistycznej Partii Za-
chodniej Białorusi i „Hromady” oraz 
licznych, ale tylko biedniejszych i 
mniej bogobojnych Żydów. We wspo-
mnieniach Polaków nastał czas pano-
szenia się enkawudzistów, czerwonej 
propagandy, kolejek po wszystko, kpin 
kamandirów z Pana Boga. Co gorsze, 
także z Michałowa wywieziono kilka-
naście rodzin na wschód. 23 czerwca 
1941 roku, wycofujące się w pośpiechu 
oddziały Armii Radzieckiej pozosta-
wiły ogień, który zniszczył znaczne 
połacie miasteczka.

Okupanci niemieccy najpierw roz-
strzeliwali współpracowników władzy 
komunistycznej, a 2 listopada 1942 
roku wywieźli do Białegostoku mi-
chałowskich Żydów. Niestety, nie był 
to okres solidarnego oporu przeciw-
ko oprawcom hitlerowskim. Podziały 
utrudniały tworzenie struktur Armii 
Krajowej, za to w okolicy pojawiały się 
grupy partyzantów lub dywersantów 
radzieckich. 

Uspokojenia nie przyniósł i ko-
niec II wojny światowej. Jednych 
drażniła obecność partyzantów nie-
podległościowych, przybywających 
zza nowej granicy polsko-radzieckiej, 
drudzy czuli się zagrożeni naborem 
osób z mniejszości narodowej do ad-
ministracji i struktur partyjnych, MO 
i UB, służby więziennej. I trudno zro-
zumieć, dlaczego najbardziej honoro-
wani byli uczestnicy walk rewolucyj-
nych w Rosji oraz utrwalający władzę 
ludową. 

Michałowskie awanse

Po 1956 roku zaczęto przywracać daw-
nej osadzie S. Michałowskiego funkcję 

ośrodka przemysłowego. Wzbogacano 
stopniowo miejscową infrastrukturę 
ekonomiczną i społeczną. Jedną z miar 
awansu stało się liceum ogólnokształ-
cące, a w latach siedemdziesiątych wy-
rosły bloki mieszkalne. Z danych, za-
mieszczonych w oficjalnej witrynie 
internetowej, wynika, że cała gmina 
michałowska liczy obecnie ponad 8,3 
tys. mieszkańców, z czego 3,6 tys. 
przypada na miasto. Słabe gleby znie-
chęcają do uprawy zbóż, za to boga-
ctwem są nadal lasy, a wzrosła i wartość 
pokładów torfu. Perełką turystyczną 
okrzyknięto rezerwat przyrody „Głe-
bocz”. Z Michałowa blisko nad Sie-
mianówkę; są obok ciekawe szlaki, 
można pływać kajakami. Głośno by-
wało w regionie o Sokolem, Stanku, 
Żedni. Może niedługo zasłynie gmina 
Michałowo i z lotniska? 

Są zatem moce – co prawda głębo-
ko ukryte – ale brakuje osób pokroju 
Seweryna Michałowskiego. Zdaniem 
jednej z uczennic Zespołu Szkół w 
Michałowie atutami miejscowymi 
są także: tolerancja, przyjaźń, gościn-
ność, wielokulturowość. Nie przeczę, 
że te cnoty mają się dobrze, trzeba tylko 
skuteczniej przekonywać osoby z ze-
wnątrz, że to najprawdziwsza prawda. 
Trzeba śmielej jednać sojuszników. 

Życzmy młodemu miastu, by 
szybko okrzepło i równało do naj-
lepszych.

Autor jest prof. dr. hab. – pracuje 
na Wydziale Historyczno‑Socjologicznym 

Uniwersytetu w Białymstoku.
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