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XVI w. – datowana jest już wieś Białostoczek; mogła powstać w czasach Piotra Wiesiołowskiego 
starszego.
2. poł. XVIII w. – wieś Białostoczek należy do folwarku wysokostockiego; liczy 47 gospodarstw 
z karczmą.
1862 r. – uruchomienie kolei warszawsko-petersburskiej; tory linii wyznaczają dziś zachodnią 
granicę osiedla.
1886 r. – uruchomienie linii kolejowej z Białegostoku do Baranowicz; tory stanowią dziś 
południową granicę osiedla.
przełom XIX i XX w. – Białostoczek opisywany jest jako wieś w powiecie białostockim 
z 857 dziesięcinami gruntów.
10 maja 1919 r. – wieś Białostoczek zostaje włączona w granice administracyjne Białegostoku.
1973 r. – „Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa” ogłasza konkurs na projekt urbanistyczny 
osiedla; wygrywa poznański Inwestprojekt.
1976 r. – początek burzenia historycznych zabudowań wsi Białostoczek, które przetrwały przez 
dwie wojny światowe.
1977 r. – początek budowy osiedla; głównym projektantem jest Józef Matwiejuk z białostockiego 
Inwestprojektu.
1978 r. – oddanie do użytku pierwszych bloków osiedla w kwartale przy ulicach Kozłowej 
i Białostoczek.
1984 r. – początek budowy kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego.
przełom XX/XXI w. – zabudowa blokami terenów kolonii Białostoczek I i Białostoczek II.
2008 r. – otwarcie bulwarów księdza Michała Sopoćki połączone z beatyfikacją duchownego.
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1. Tory do Zubek Białostockich

 To historyczna trasa łącząca Białystok z Baranowiczami. Sprawiła, że Białystok uzyskał 
połączenie kolejowe z Moskwą. Składy pojechały tędy już w 1886 r. Po II wojnie 
światowej i ustanowieniu granicy między PRL a ZSRR kursy pasażerskie skrócono do 
Zubek Białostockich. Linia stała się wtedy oblegana przez... grzybiarzy. Składami 
osobowymi całe grupy wybierały się na grzybobrania w lasach pod Żednią czy Waliłami.
 Na linii kolejowej 9 marca 1989 r. – niedaleko osiedla Białostoczek – doszło 
do wykolejenia składu z chlorem przewożonym z ZSRR do NRD. To, że nie doszło do 
rozszczelnienia cystern, przypisywane jest dziś… opatrzności bożej. Wokół 
m.in. wypadku stworzono kult księdza Michała Sopoćki (patrz: Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego).
 W latach 90. PKP zaczęło kasować kolejne połączenia z Białegostoku do Zubek 
Białostockich. Ostatni pociąg osobowy pojechał tędy 2 kwietnia 2000 r. Składy wróciły 
na tory dopiero w 2016 r.! Walczyli o to społecznicy m.in. z Towarzystwa Przyjaciół 
Sokola. Szynobusy nie dojeżdżają jednak już do Zubek Białostockich, ale tylko do Walił-
Stacji. Kursują też jedynie w sezonie letnim. Dziś to trasa typowo turystyczna – wiedzie 
przez tereny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.



2. Ulica Białostoczek

 Wieś Białostoczek datowana jest już od XVI w. Autorzy „Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami” piszą: – Wieś mogła powstać w czasach Piotra Wiesiołowskiego 
starszego, po 1547 r., w ramach zagospodarowania puszczy Białystok. W drugiej 
połowie XVIII w. Białostoczek wchodził w skład folwarku wysokostockiego należącego 
do Jana Klemensa Branickiego. Była to wówczas duża wieś z 47 gospodarstwami 
i karczmą. U schyłku XVIII w. Białostoczek miał formę ulicówki, a jej układ zabudowy był 
charakterystyczny dla wsi założonych lub uregulowanych w ramach pomiary włócznej. 
Pod koniec XIX w. i na przełomie XIX i XX w. wieś leżała w powiecie białostockim z 857 
dziesięcinami gruntów (ok. 936,3 ha) – podają autorzy opracowania.
 Alina Sztachelska-Kokoczka rozwija opis wsi z czasów Branickich: – (...) liczył 47 
gospodarstw na 45 ćwierciach osiadłych i 21 pustych. Wieś odrabiała 48 dni męskich 
i 42 kobiece pańszczyzny. Z ćwierci pustych zaś płaciła czynsz w wysokości 
139 zł 26 groszy rocznie. Oddawała żyto i owies oraz znaczne ilości drobiu – kur, gęsi 
i kapłonów, a także 17 kop jaj. Musiała też zbierać ponad 18 kop grzybów. Naprawiała 
aż 200 przęseł parkanu zwierzyńca (...).
 Reliktem dawnej wsi Białostoczek jest dzisiejsza ulica Białostoczek. Biegnie śladem 
wiejskiej drogi prowadzącej z Białegostoku w stronę leśniczówki na granicy Lasu 
Wesołowskiego i Lasu Pietrasze.



3. Pierwszy blok osiedla Białostoczek

 To zaledwie dwuklatkowy blok z raptem 25 mieszkaniami. Ale od niego zaczyna się 
historia bloków na osiedlu Białostoczek. W planach oznaczany był kryptonimem 
„budynek nr 10". Dziś przypisany jest numerem 34 do ulicy Kozłowej.
 W jego piwnicy, w lutym 1977 r., wmurowany został akt erekcyjny całego nowego 
osiedla. Blok powstał w technologii wielkiej płyty, w systemie OWT-67. Projekt wyszedł 
spod ręki Ryszarda Rozumiłowskiego z białostockiego Inwestprojektu. Kierownikiem 
pracowni był W. Romotowski. Na początku 1978 r. mieszkali w nim już lokatorzy.
 Obecnie budynek przeszedł termomodernizację, niemożliwe jest więc obejrzenie 
oryginalnych fasad z wielkiej płyty. Nowe tynki utrzymane są w odcieniach szarości 
i beżu. W kolorze szarym tynkowane są wiatrołapy. Od strony południowo-zachodniej 
do bloku  „doklejone” są przydomowe ogródki. Z balkonami na parterze łączą je schodki. 
Z 1977 r. pochodzi też sąsiedni budynek przy ulicy Kozłowej 30.



4. Krzyże

 Wzdłuż ulicy Białostoczek zachowało się kilka wiejskich krzyży przydrożnych. 
Pierwszy z nich stoi na trójkątnej wysepce w miejscu, gdzie stykają się ulice Białostoczek 
i Kozłowa. Na jego postumencie umieszczona jest data „1893". Wiadomo, że krzyż stanął, 
by uprosić zakończenie epidemii cholery, jaka panowała w tym czasie w powiecie 
białostockim. Po sąsiedzku ustawiony jest także drugi z krzyży. To kilkumetrowej 
wysokości drewniana konstrukcja. Znajdująca się na nim inskrypcja mówi, że „Krzyż ten 
postawiono w roku 1870 odnowiono w roku 1980 i 2010 przez mieszkańców osiedla 
Białostoczek”.
 Kolejny z krzyży – stoi już za ulicą Radzymińską - datowany jest na 1918 r. Na kamien-
nym cokole widnieje inskrypcja „Od powietrza / głodu ognia / i / wojny wybaw nas / 
Panie / 1918 roku/[28/1]”. Ciekawy jest krzyż odkuty z żelaznej taśmy, na którym 
w blaszanej puszce umieszczono figurkę-pasyjkę. Do chwili zburzenia zabudowań wsi 
krzyż stał w jej środkowej części. Dziś tło stanowi PRL-owski, modernistyczny wieżowiec. 
Bloki z numerami 24, 26 i 28 stanowią też tło dla następnego krzyża, pochodzącego 
z 1903 r. 
 Ostatni z krzyży – z inskrypcją „Ot zaraźliwych / chorób / zachowaj nas Boże / 1920 
26/11" – znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Sokólską. Przed wiekiem ustawiony został 
w miejscu przecięcia wiejskich dróg.



5. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

 Kościół zaprojektowali Andrzej Nowakowski i Janusz Pawłowski. Budowę świątyni 
rozpoczęto w 1984 r. Kościół górny wyświęcono w roku 2007. Świątynia powstała na 
rzucie wachlarza. Prezbiterium zbudowane zostało na rzucie koła. Wznosi się nad nim 
kilkopoziomowa, ażurowa wieża zwieńczona krzyżem. Silnie zgeometryzowaną fasadę 
główną tworzą przenikające się ze sobą proste płaszczyzny.  
 Skromny detal wewnętrzny tworzą proste kolumny podpierające konstrukcję dachu, 
gzymsy oraz sklepienie. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Jezusa 
Miłosiernego. Szczątki księdza Michała Sopoćki złożone są w kaplicy po prawej stronie 
świątyni. Jej projekt wykonał Mirosław Kotowicz. Ciekawymi elementami wyposażenia 
kaplicy są wykonany samodzielnie przez duchownego klęcznik oraz konfesjonał, 
w którym od 1945 do 1961 r. spowiadał wiernych. Po prawej stronie ołtarza ustawiony 
jest tzw. „stary krzyż”. Dziś jest symbolem walki o wiarę i zachowanie krzyży 
na Białostoczku w czasach PRL. Stacje Drogi Krzyżowej stworzył Stefan Rybi. Z kolei 
witraże według projektu Piotra Ostrowskiego wykonała krakowska pracownia 
S.G. Żeleński. Kościelne organy pochodzą z sali Filharmonii Białostockiej. 
 W kościele dolnym usytuowana jest kaplica eucharystyczna z wystawionym 
Najświętszym Sakramentem. W krypcie od 1988 do 2008 r. znajdowały się szczątki 
ks. Michała Sopoćki. 



6. Bulwary księdza Michała Sopoćki

 Założenie było takie, by bulwary nad rzeką Białą ciągnęły się wzdłuż niej od ulicy 
Czesława Miłosza (w rejonie osiedli Piasta i Mickiewicza) aż po osiedle Białostoczek. 
O inwestycji tej mówi się przynajmniej od 2006 r. Do współpracy zaproszono nawet 
architektów z całego kraju – konkurs na najlepsze zagospodarowanie terenu w 2010 r. 
wygrało opolskie Biuro 87A. Niestety, wizja projektantów nie została do dziś 
zrealizowana. Obecnie w praktyce istnieją zaledwie dwa niewielkie, uporządkowane 
odcinki bulwarów. Jeden z nich leży w sąsiedztwie centrum handlowego Atrium Biała 
na osiedlu Mickiewicza. Drugi – na osiedlu Białostoczek – w rejonie sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego.
 Okazją do uporządkowania tego terenu była uroczystość beatyfikacji księdza 
Michała Sopoćki, jaka odbyła się tu 28 września 2008 r. Przed uroczystością, między 
sanktuarium a rzeką Białą ułożono alejki, nasadzono krzewy oraz drzewa, zbudowano 
też dodatkową kładkę dla pieszych, przerzuconą przez rzekę. Przy pracach tych 
wykorzystano dokumentację stworzoną przez DF-Studio Projektowe Maksi-
mowicz&Snarski.



7. Mural „Ksiądz Michał Sopoćko”

 W 2018 r. na szczycie wieżowca stojącego na rogu ulic Radzymińskiej i Białostoczek 
pojawił się gigantyczny wizerunek błogosławionego księdza Michała Sopoćki 
(1888-1975). Posługę pełnił w Wilnie, a po II wojnie światowej w Białymstoku.
 Malowidło liczące 300 m² powierzchni składa się z kilku elementów. Postacią 
pierwszoplanową jest oczywiście ksiądz Sopoćko. Duchowny w lewym ręku trzyma 
„Dzienniczek” siostry Faustyny Kowalskiej, w prawym zaś różaniec. Obok wymalowane 
są wileńska Ostra Brama, a także wieża białostockiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 
W górnej części kompozycji znajduje się portret siostry Faustyny, oraz symbolizująca 
Ducha Świętego biała gołębica. 30 września 2018 r. mural został... poświęcony przez 
metropolitę białostockiego arcybiskupa Tadeusza Wojdę.
 Pracę stworzył Rafał Roskowiński z Gdańskiej Szkoły Muralu, znany z realizacji 
w Wiźnie, Łomży, Wasilkowie czy Białymstoku – jego autorstwa jest np. mural 
przedstawiający muzyka disco polo Zenona Martyniuka  na osiedlu Dziesięciny.



8. Mural „Pieczenie chleba”

 Gdy powstawał, był największym folkowym muralem w Polsce. Ma wymiary 36 x 10 
metrów. A znajduje się na szczycie kolejnego wieżowca przy ulicy Radzymińskiej. Mural 
inspirowany jest autentyczną tkaniną dwuosnowową zatytułowaną „Pieczenie chleba”. 
Jej autorką jest Lucyna Kędzierska, tkaczka z Wasilkowa. Odwzorowanie pracy znalazło 
się w górnej części muralu.
 Widzimy tam scenkę rodzajową przy wiejskim piecu chlebowym. Na ściennej 
„tkaninie” pojawiają się także charakterystyczne,  „wyszyte krzyżykami” motywy roślinne.
 Dolną część malowidła zajmuje chłopiec – ma na sobie wyszywaną w białoruskie 
wzory koszulę, a na głowie słomkowy kapelusz. Dopełnieniem muralu są sikorki. Pracę 
wykonali w 2017 r. artyści z Białorusi działający w grupie TAKTAK. Do Białegostoku 
zaprosił ich Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w ramach akcji „Folk on the Street”.



9. Śródosiedle
  Osiedle Białostoczek nie ma tak naprawdę wykształconego centrum. Było 
planowane w rejonie skrzyżowania ulic Białostoczek i Radzymińskiej, ale nie zostało 
zrealizowane. Na początku lat 80. XX w. regionalna prasa informowała, że w trójkącie 
między trzema ulicami – Zagumienną, Radzymińską i Białostoczek – powstanie duży 
pawilon, w którym swe miejsce znajdą sklepy prowadzone przez m.in. Centralę Rybną, 
PGO Ignatki i WSS Społem. Piętro miała zająć m.in. administracja należącego 
do „Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej” osiedla.
 Życie zweryfikowało te plany. Budowa przez kolejne lata była rozgrzebana. Dopiero 
w III RP „życie” w budynek tchnęła firma Akcess, która stworzyła tu swój salon materiałów 
do wykończenia wnętrz. Obecnie profil pawilonu powoli się zmienia. Prócz sklepu 
m.in. z płytkami łazienkowymi i kuchennymi działają tu też sklepy sieci spożywczych 
i kosmetycznych. Po blisko czterech dekadach zaczyna się więc dopiero spełniać 
pierwotny pomysł na zagospodarowanie obiektu.
 Dziś za osiedlowe centrum można uznać okolice przystanku autobusowego 
„Zagumienna/Zagumienna” w sąsiedztwie bloku przy Zagumiennej 9/1. Choć to 
centrum na „pół gwizdka”. Mieści się tu kilka stanowiących namiastkę ryneczku budek 
z artykułami spożywczymi, ciastkami, warzywami i kwiatami, a także szewc, punkt 
totolotka i kiosk z prasą.



10. Punkt widokowy i tory do Petersburga

  Oddana do użytku pod koniec lipca 2018 r. ulica błogosławionego księdza Michała 
Sopoćki to nie tylko skrót drogowy z centrum na Dziesięciny, ale też niezły punkt 
widokowy. Z wiaduktu przerzuconego nad torami kolejowymi rozciąga się rozległa 
panorama osiedla Białostoczek. Patrząc od lewej dostrzec stąd można nowe wieżowce 
w rejonie alei 1000-lecia Państwa Polskiego (to dawna kolonia Białostoczek I), wieżowce 
przypisane do ulic Zagumiennej i Radzymińskiej oraz wychylającą się spomiędzy nich 
wieżę Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
 Wiadukt w ulicy błogosławionego księdza Michała Sopoćki przerzucony jest ponad 
torami łączącymi Białystok z Sokółką. Wyznaczają one granicę osiedla Białostoczek 
od strony zachodniej. To historyczna trasa kolei warszawsko-petersburskiej, 
uruchomionej już w 1862 r. Przebiega m.in. przez Grodno (na Białorusi), Wilno (na Litwie) 
oraz Daugavpils (na Łotwie) czy Psków (na terenie Rosji). Niestety, fakt że częściowo 
przebiega przez Białoruś sprawia, że nie da się dziś pokonać trasy na całej pierwotnej 
długości. Oczywiście możliwy jest przejazd z Warszawy do Białegostoku. Z kolei 
z Białegostoku można dostać się do Grodna na Białorusi, a także do położonych 
w pobliżu granicy Sokółki i Kuźnicy Białostockiej. Z Sokółki inny „żelazny szlak” odbija 
na północ – do Augustowa, Suwałk i Trakiszek. Od czerwca 2016 r. kursują także składy 
do Kowna na Litwie. Są to połączenia weekendowe.
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