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Historia osiedla 

1569 r. – ustalenie granicy między Koroną Królestwa Polskiego i  Wielkim Księstwem 
Litewskim; jej śladem biegnie dziś ulica Skorupska.
XVIII w. – tereny, na których stoi dziś osiedle należą do wsi Skorupy.
1919 r. – Skorupy zostają włączone w granice administracyjne Białegostoku.
1968 r. – założenie kamienia węgielnego pod budowę osiedla Piasta; inwestorem 
jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta”, projekt przygotowują 
Jerzy Kirow, Janusz Kretowicz i Gabriel Konopko.
1969 r. – oddanie do użytku pierwszych budynków na osiedlu.
1970 r. – pierwsi lokatorzy wprowadzają się do bloków – obecnie to budynki 
przy Piastowskiej 7 i 9.
1970 r. – powstaje pierwszy w Białymstoku i północno-wschodniej Polsce blok 
z wielkiej płyty; to budynek przy Piastowskiej 3.
lata 80. XX w. – w budynku przy Grzybowej 42 na modlitwy zbierają się Tatarzy.
1987 r. – powstaje parafia p.w. Ducha Świętego.
przełom XX/XXI w. – budowa osiedla Sybiraków za rzeką Dolistówką.
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1. Pawilon przy Warszawskiej

 Budowę pawilonu o łącznej powierzchni 7 tys. m² zapowiedziano już w 1974 r. 
Projekt wykonali architekci z warszawskiego Biura Studiów i Projektów Handlu Wew-
nętrznego - J. Przesycki, J. Szumański, M. Sutryk i J. Włodarczyk. Miał to być dwukondy-
gnacyjny obiekt, w którym zaplanowano liczne punkty handlowe i usługowe: sklep 
spożywczy, sklep gospodarstwa domowego i chemiczny, odzieżowy, obuwniczy, 
rybny, salon ZURT, aptekę, pralnię, zakłady krawiecki, dziewiarski, kuśnierski, 
fotograficzny, warsztaty szewski, elektryczny i ślusarski oraz bar szybkiej obsługi, 
piwiarnię i kawiarnię. Znajdował się tu też klub MPiK. Pawilon budowało BPBM.
 Pawilon do dziś zachował swój charakter. Od strony ulicy Warszawskiej zlokalizowany 
jest duży sklep „Wars” należący do sieci PSS Społem. Skrzydło północne zajmuje 
restauracja „Dąbrówka”. W południowym z kolei mieszczą się m.in. sklep rybny „Rekin”
czy apteka „Cefarm”. Tu też swoją siedzibę ma Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta”,  
która stworzyła osiedle Piasta. W pawilonie działają także fryzjer, punkt naprawy sprzętu 
AGD czy zakład fotograficzny. Charakterystycznym elementem pawilonu są narożne 
kioski z prasą wyposażone w duże witryny do prezentowania towaru.



2. Pierwszy blok z wielkiej płyty

 Blok przy ulicy Piastowskiej 3 na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym spośród 
morza wielkiej płyty. A jednak jest obiektem historycznym, zasługującym na uwagę. 
To w ogóle pierwszy blok osiedla wzniesiony w technologii wielkiej płyty. A że osiedle 
Piasta było pierwszym w województwie osiedlem realizowanym w technologii 
OWT-67, jest to tym samym pierwszy, wielkopłytowy obiekt w regionie!
 Wizja bloku powstała w Biurze Projektów Typowych i Studiów Budownictwa 
Miejskiego w Warszawie. Podpisał się pod nią… Władysław Baciarelli. Nazwisko kojarzy 
się jednoznacznie z Marcello Bacciarellim, nadwornym malarzem króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Dlatego też, by „uszlachetnić” ten wyjątkowy blok, 
pozwoliłem sobie nazwać go  „Blokiem Baciarelliego”.
 W ośmiu klatkach pięciokondygnacyjnej budowli zmieściło się łącznie 100 mieszkań. 
Blok oddano do użytku w 1970 r.



3. Pierwsze bloki osiedla Piasta

 Choć najstarszym blokiem z wielkiej płyty jest budynek przy Piastowskiej 3, to dzieje 
osiedla Piasta są nieco dłuższe. Budowa całego założenia zaczęła się od czterech 
budynków przy ulicach Bolesława Chrobrego 18 i 20 oraz Piastowskiej 7 i 9. 
To tzw. „cegły”. Powstawały nie z wielkiej płyty – jak właściwie cała mieszkaniówka 
na osiedlu – ale w technologii tradycyjnej. Do czasu docieplenia bloków na elewacjach 
widoczne były nawet nietynkowane fragmenty, wymurowane z cegły silikatowej. 
Od OWT-ów różnią się też tym, że nie mają wysuniętych przed lico elewacji balkonów, 
ale loggie.
 Najstarsze są budynki przypisane do adresów Piastowska 7 i Piastowska 9. 
Ukończono je w 1969 r. Oddano do użytku zaś 30 stycznia 1970 r. W blokach znalazło się 
po 80 mieszkań. Projektował je Janusz Kretowicz z Białostockiego Biura Projektów 
Budownictwa Ogólnego.
 Po sąsiedzku z blokami znajduje się niewielki pawilon handlowy (ul. Piastowska 5A), 
który zapewniał pierwszym mieszkańcom osiedla dostęp do podstawowych 
produktów spożywczych i przemysłowych. Dziś to sklep sieci  „Lewiatan”.



4. Piast i Kołodziej

 Tu, gdzie dziś mieści się „Biedronka” przez lata funkcjonował należący do sieci 
WPHW sklep  „Piast”. Był bardziej popularny niż sąsiedni, podobny pawilon, a to dlatego, 
że handlowano tu artykułami papierniczymi, a także odzieżą czy obuwiem. 
Przed rozpoczęciem roku szkolnego przy stoiskach tradycyjnie ustawiały się kolejki 
po wyprawki uczniowskie. Pawilon uległ znacznym przekształceniom, ale zachował 
swój modernistyczny charakter. Na elewacji południowej do dziś znajduje się neon 
„Piast Kołodziej”.  Został odnowiony w 2017 r.  Obecnie jednak znów wymaga naprawy.
 Lodówki, kuchenki gazowe, radioodbiorniki, a także meble – to niektóre produkty, 
na jakie mieszkańcy osiedla Piasta „polowali” w sklepie WPHW „Kołodziej”. 
Był to modernistyczny pawilon z dużą, otwartą przestrzenią handlową. Budynek istnieje 
do dziś, częściowo zachował też pierwotną formę. Obecnie mieści się tu sklep należący 
do sieci  „Arhelan”.



5. Meczet

 Jego widok wprawia w zdumienie. Oto między blokami z wielkiej płyty stoi... 
prawdziwy meczet. Powstał w wyniku przebudowy i rozbudowy drewnianego domu 
z 1930 r., jaki stał przy ulicy Grzybowej. Cudem przetrwał czasy, gdy PRL-owscy urbaniści 
projektowali osiedle Piasta. Do początku lat 80. XX w. mieściła się tu biblioteka. 
Następnie spółdzielnia użyczyła budynek społeczności tatarskiej. Muzułmański Związek 
Religijny został właścicielem nieruchomości w 2008 r. Dziś budynek użytkują: Najwyż-
sze Kolegium Muzułmańskie MZR w RP oraz Muzułmańska Gmina Wyznaniowa 
w Białymstoku.
 Na parterze domu usytuowana jest sala modlitewna. Jej wyposażenie stanowią 
minbar (kazalnica) oraz ozdobny mihrab (nisza modlitewna wskazująca kierunek 
Mekki). Na ścianach umieszczone są wersety z Koranu. Sala modlitewna podzielona jest 
na dwie części – męską i kobiecą – oddzielone od siebie przesłanianym kotarą 
ażurowym przepierzeniem. Na poddaszu budynku znajduje się biuro muftiego.
 Modlitwy prowadzą mufti Tomasz Miśkiewicz oraz imam Mirzogolib Radzhabaliev. 
Białostocka społeczność tatarska liczy około 100 osób. Kilka rodzin do dziś mieszka na 
osiedlu Piasta. Na Grzybową 42 (choć oficjalny adres to Piastowska 13F) na modlitwy 
przychodzą także uchodźcy z Krymu oraz studenci z zagranicy. Białostocki meczet jest 
jednym z obiektów sakralnych tworzących  „Szlak białostockich świątyń”. 



6. Grób Nieznanego Sybiraka

 Dokładnie 17 września 1997 r. – w rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę –  
obok kościoła Ducha Świętego odsłonięto Grób Nieznanego Sybiraka. Znajdują się 
w nim dwie urny ze szczątkami zesłańca z 1940 r. oraz łagiernika, żołnierza Armii 
Krajowej z 1944 r. Przywieziono je z cmentarza we wsi Kwitok koło Irkucka i cmentarza 
koło Borowicz.
 Akt erekcyjny pod pomnik-grób wmurowano 22 września 1996 r. Jego dominantę 
stanowi grupa krzyży: spośród 33 większych i mniejszych krzyży wyrasta duży, 
12-metrowej wysokości krzyż uformowany z szyn kolejowych. Zawieszony jest na nim 
zerwany łańcuch symbolizujący koniec niedoli Sybiraków. Grób, w którym złożono urny, 
ma formę sarkofagu. Projekt Grobu Nieznanego Sybiraka wyłoniono w konkursie – jego 
zwycięzcą został Dymitr Grozdew. Dokumentację techniczno-konstrukcyjną wykonał 
Czesław Dawdo, zaś koordynatorem prac był Tadeusz Chwiedź.
 Za grobem powstała Ściana Pamięci. Jej centralne miejsce zajmuje Krzyż Katyński. 
Na murze, po jego wewnętrznej stronie, umieszczane są tabliczki z nazwiskami osób, 
które nie wróciły ze zsyłki. Wejście do Grobu Nieznanego Sybiraka akcentuje napis 
„Pamięci Sybiraków”. Kompleks powstał m.in. ze zbiórki społecznej.



7. Kościół Ducha Świętego

 W październiku 1987 r. zaczyna się historia parafii p.w. Ducha Świętego. W 1990 r. 
rozpoczęto budowę kościoła. Powstał według projektu Jerzego Zgliczyńskiego. 
To budowla na rzucie centralnym. Jej elewacje są połączeniem części tynkowanych na 
biało i murowanych z ciemnego klinkieru. Nad namiotowym dachem – z wysuniętymi 
na zewnątrz żebrami – umieszczony jest doświetlający wnętrze świetlik. Całość wieńczy 
zaś widoczny z daleka krzyż. Ozdobami wnętrza są ażurowe elementy konstrukcji, 
które przywołują na myśl rozwiązania zastosowane – z tym, że na znacznie większą skalę  
– w kościele św. Rocha. Nad ołtarzem głównym widnieją symbole zesłania Ducha 
Świętego. Są to witraż z gołębicą, a także ogniki nad wizerunkami Maryi i dwunastu 
apostołów. Ołtarz oraz ambonka wykonane są z białego kamienia. W świetliku 
dachowym – ponad wiernymi – umieszczone jest wykonane w uproszczonej formie 
Oko Opatrzności.
 Kościół ma cztery kaplice boczne. Po prawej stronie świątyni ulokowane jest 
sanktuarium św. Izydora Oracza. W jego ołtarzu widnieje wizerunek pochodzącego 
z Hiszpanii świętego, który żył na przełomie XI i XII wieku. Jest uznawany za patrona 
rolników i Madrytu. Przed ołtarzem ustawiono pług. Na dolnym poziomie świątyni 
znajduje się Muzeum Sybiraków oraz Kaplica Męczenników Polskich.



8. Dawna ulica Piasta

 Formalnie ulica Piasta istnieje dziś w dwóch fragmentach. Pierwszy zaczyna się 
na „widłach” z ulicą Słonimską, a kończy przy bloku z adresem Mieszka I 1. Drugi 
fragment biegnie już za ulicą Piastowską, w stronę osiedla Pieczurki.
 W praktyce ulicy Piasta w przestrzeni jest jeszcze trochę więcej. Między budynkami 
przypisanymi do Towarowej i Mieszka I zachowało się „starodroże” zamienione 
na szeroki chodnik. Jego przebieg łatwo dostrzec patrząc z postoju TAXI przy Mieszka I 
w kierunku „Biedronki” przy ulicy Towarowej. Ulicę dokładnie wyznaczają rosnące po 
obu stronach drzewa.
 W ostatnim czasie przebieg ulicy zaburzony został postawieniem przez firmę Asko 
w poprzek jej nowego bloku (przy skrzyżowaniu Piastowskiej i Towarowej). Przy jego 
budowie wycięto też stare sady owocowe, będące pozostałością po dawnych, 
prywatnych posesjach.



9. Ryneczek i sklep Mieszko

  Zajmujący trójkąt między ulicą Mieszka I a sklepem „Mieszko” ryneczek jest swoistym 
centrum towarzyskim. Pierwsze stoły przed sklepem spożywczym stanęły jeszcze 
w latach 80. Na dobre ryneczek rozkręcił się w latach 90. XX w. Do dziś jednak bazarek 
nie doczekał się stałych pawilonów. To zbieranina szczęk i budek handlowych 
połączonych z rozkładanymi na skrzynkach prowizorycznymi straganami. Nie zmienia 
to faktu, że jest popularnym miejscem, gdzie po warzywa i owoce przychodzą 
mieszkańcy tej części osiedla. Latem nowalijki przywożą tu działkowcy. Białorusini 
z  towarami zza wschodniej granicy są już tylko wspomnieniem.
 Należący do sieci PSS Społem sklep „Mieszko” początkowo składał się z dwóch 
modernistycznych pawilonów handlowych. Bliżej ulicy znajdowało się gospodarstwo 
domowe, głębiej zaś sklep spożywczy. Pawilon spożywczy ukończono w październiku 
1975 r. Później trwało jego wyposażanie. Pawilon gospodarstwa domowego i chemii 
domowej był wtedy jeszcze w budowie – planowano, że zakończy się w sierpniu 1976 r. 
Obecny, postmodernistyczny kształt obiekt zawdzięcza przebudowie dokonanej 
w 2001 r. Sklepy połączono wówczas w jeden, duży pawilon handlowy. Dobudowano 
też nowe wejście zaakcentowane wymurowaną z cegły klinkierowej ścianą na łuku, 
z oknami-bulajami.



10. Granica Korony i Litwy

  Skorupska jest jedną z tych białostockich ulic , które wyznaczają historyczną granicę 
między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim. Jak to się stało? 
Była to granica między dobrami białostockimi Wiesiołowskich a zabłudowskimi 
Chodkiewiczów. Piotr Wiesiołowski przyjął zwierzchnictwo króla Zygmunta Augusta. 
Z kolei Grzegorz Chodkiewicz już nie złożył przysięgi lennej. Podział ten istniał od 1569 
do 1795 r., czyli do III rozbioru Polski.
 W praktyce nieparzysta strona ulicy Skorupskiej to Korona i dawne województwo 
podlaskie. Strona parzysta – Litwa i województwo trockie. Do Korony i Litwy odnosi się 
używany obecnie herb Białegostoku. Widnieją w nim Orzeł w koronie (górne pole) 
i litewska Pogoń (pole dolne).
 Gdyby chcieć wyznaczyć granicę na współczesnym planie Białegostoku, trzeba by 
było poprowadzić ją – od północy na południe – ulicami: Pietrasze, Zgoda, Wschodnią, 
Wysockiego, Sandomierską, Kapralską, Daleką, Skorupską i jej wirtualnym 
przedłużeniem aż do rzeki Białej, Jagiellońską, Słoneczną, Kawaleryjską i Wiadukt.
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