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Andrzej Matulewicz to postać bardzo ważna dla kultury muzycznej Białegostoku, 

jednak dotychczas, ze względu na trudności w dostępie do źródeł, w zasadzie biograficznie 

nieopracowana. Zarówno zaś jego życie, jak i moment śmierci, ukazują go jako wybitnego 

muzyka, rzetelnego i pracowitego człowieka oraz wiernego katolika i patriotę, któremu 

jesteśmy winni pamięć.  

Andrzej Matulewicz był przez cały okres II Rzeczypospolitej organistą i chórmistrzem 

w Kościele Farnym w Białymstoku. Urodził sie 9 listopada 1891 roku w Knyszewiczach 

parafii Krynki, w gminie Szudziałowo w powiecie Sokólskim, z Franciszka i Anny z 

Rećków.
1
 

2
 Od 3 lutego 1915 roku był organistą w kościele św. Wacława w Wołkowysku.    

                                                 
1
 Dane z dowodu osobistego A. Matulewicza ze zbiorów prywatnych rodziny Dulewiczów.  



W opinii Dziekana Wołkowyskiego „w spełnianiu obowiązku  wykazał on wielką znajomość 

swego fachu, kancelarię prowadził wyśmienicie, zorganizował poważny chór w kościele, był 

punktualnym i obowiązkowym, co do sprawowania się bez zarzutu“.
 3

 Matulewicz pracował 

w Wołkowysku do 2 września 1918 roku. Następnie objął posadę „materialnie na warunkach 

dogodniejszych“ w Białymstoku, gdzie był organistą od lutego 1919 roku aż do swojej 

śmierci w 1941 roku.
4
 Już na początku swojej pracy dał się poznać dziekanowi 

białostockiemu ks. Lucjanowi Chaleckiemu jako „dobry muzyk, sumienny organista i 

człowiek nieposzlakowanych zasad, godny ze wszechmiar zaufania“
5
  

W odradzającej się Polsce odradzały się również przeróżne inicjatywy związane z 

muzyką kościelną. Przytoczenie przykładów tych inicjatyw, w których brał udział Andrzej 

Matulewicz ukazuje jeszcze bardziej jego zaangażowanie i pracę.   

Już w lipcu 1919 roku powstało w Białymstoku koło śpiewacze a także rozpoczął się 

kurs dla organistów 
6
 Trwał on do 15 sierpnia 1919 roku a prowadzony był przez Profesorów 

Konserwatorium Warszawskiego Stanisława Kazuro, Henryka Makowskiego oraz inspektora 

Białostockiego Okręgu Szkolnego W. Tarło. Wykłady dotyczyły w dziedzinie muzyki: zasad, 

harmonii, solfeżu, śpiewu chóralnego, chorału gregoriańskiego i metodyki nauczania śpiewu 

w szkołach oraz historii muzyki. Z dziedziny ogólnokształcącej uczono historii polski, historii 

powszechnej i języka polskiego, a także uzupełniono wykładami o hodowli ryb, pożarnictwie 

i zakładaniu kooperatyw.
7
 W kursie tym uczestniczył Andrzej Matulewicz jako organista 

kościoła Farnego w Białymstoku.  

Pomimo posiadania umiejętności wystarczających do pełnienia funkcji organisty w 

styczniu 1921 roku złożył podanie do dyrekcji Konserwatorium Muzycznego w Warszawie o 

przyjęcie w poczet uczniów klasy organów. Został przyjęty na II kurs organów, studiował 

również w roku 1921/22 jednak nie wiadomo czy i z jaką oceną Konserwatorium ukończył.
8
 

Być może praca w Białymstoku przestała pozwalać na kontynuownie edukacji w Warszawie.
9
 

                                                                                                                                                         
2
 Wypis z aktu spisanego w księdze urodzeń Rz. Kat. Parafialnego kościoła w Krynkach, z roku 1891, pod L. 

217.  Z dnia 22 stycznia 1947 roku Nr. 21. Proboszcz Kościoła Św. Anny w Krynkach.w zbiorach prywatnych 

rodziny Dulewiczów. 
3
 Świadectwo z dnia 14 września 1918 r. m. Wołkowysk wystawione przez Dziekana Wołkowyskiego. w 

zbiorach prywatnych rodziny Dulewiczów. 
4
 Zaświadczenie w zbiorach prywatnych rodziny Dulewiczów 

5
 Dziekan Białostocki Lucjan Chalecki będący dziekanem i proboszczem w Białymstoku od 31.10.1918 do 

24.02.1920 wystawił Matulewiczowi zaświadczenie aby go zarekomendować swemu następcy ks. Aleksandrowi 

Chodyce. Zaświadczenie z 23 lutego 1920 roku w zbiorach prywatnych rodziny Dulewiczów. 
6
 art. Zebranie Koła Młodzieży „Dziennik Białostocki” nr 74 06.07.1919 r., s.4, M 5 

7
 Zaświadczenie w zbiorach prywatnych rodziny Dulewiczów 

8
 Cenzura Konserwatorium Muzycznego w Warszawie Matulewicz Andrzej uczeń Konserwatorium 

Muzycznego w Warszawie. Klasy organów wykazał w roku szkolnym 1920/21 następujące postępy z harmonii 

encyklopedii – 4, instrumentacji symfonicznej – 4, akustyki – 5, historii muzyki – 4, organach kurs II – 5, 

rytuału koscielnego – 4, estetykii – 5, śpiewu solowego – 3,Cenzura w zbiorach prywatnych rodziny 

Dulewiczów 
9
 „Urlop Zaświadczam niniejszym że p. Andrzej Matulewicz uczeń Konserwatorium Muzycznego wyjeżdża na 

urlop do Białegostoku od dnia 17.03.1921 do dnia 05.04.1921“ Zaświadczenie o Urlopie z dnia 17.03.1921 roku 



A być może było to podyktowane podjęciem pracy w publicznej szkole podstawowej w 

Białymstoku, gdzie w latach 1921-22 i być może następnych był nauczycielem śpiewu.
10

 W 

tym czasie nadal aktywnie uczastniczył w ruchu organistowskim jako delegat dekanatu 

białostockiego a w 1921 roku Członek Rady Głównej Związku Organistów w Warszawie.
11

 

W 1923 roku był jednym z sygnatariuszy Regulaminu Organistów uchwalonego na Zjeździe 

delegatów dekanalnych organistów. Najprawdopodobniej też za jego staraniem odbywały się 

w Białymstoku zjazdy organistów z przyległych powiatów.”
12

  

Z przedwojennej prasy wiemy o innych inicjatywach muzycznych w Białymstoku, w 

które był zaangażowany Andrzej Matulewicz. W roku 1930 Matulewicz został dyrygentem 

koła śpiewaczego przy Miejskim Uniwersytecie Powszechnym. Ówczesna praca opisuje, że 

dnia 8 lutego 1930 roku w sali towarzystwa “Sokół” odbył się koncert tego koła, w którego 

programie znalazły się utwory „wybitnych kompozytorów na chóry męskie, żeńskie i 

mieszane oraz występy solowe”.
13

 Andrzej Matulewicz prowadził również chór parafialny 

który uświetniał uroczystości religijne. W październikowym numerze Jutrzenki Białostockiej 

oceniono, że śpiewy o Przenajświętszym Sakramencie przed sumą i przed nieszporami w 

wykonaniu chóru parafialnego sprawiły „ogromne wrażenie”, i że „tak dobranego zespołu 

trudno spotkać.”
14

 

Oprócz śpiewania podczas liturgii chór uczestniczył w rozmaitych akademiach i 

koncertach religijnych. Przykładem może być Akademia Misyjna, która się odbywała 

corocznie. „Jutrzenka Białostocka” donosiła, w 1934 roku, że w niedzielę w sali „Palace” 

zgromadziło się do tysiąca młodzieży i rodziców. Po rozpoczęciu akademii przez ks. 

Dziekana Chodyko, Kazimierz Jędrykowski, Sekretarz Generalny Akcji Katolickiej na Okręg 

Białostocki, wygłosił, odczyt o trudnościach, jakie misjonarze napotykają na swojej ciernistej 

drodze a Chór kościoła Farnego pod batutą p. Matulewicza odśpiewał „kilka 

okolicznościowych pieśni” zaś dzieci ze związku misyjnego odegrały parę scen z życia 

misjonarzy.
15

 Dnia 15 stycznia 1933 chór uczestniczył w uroczystym otwarciu 

                                                                                                                                                         
nr. 310 a także Zaświadczenie z dnia 14.05.1921 r. : „Niniejszym zaświadczam, że p. Andrzej Matulewicz musi 

wyjechać z Warszawy do Białegostoku w dn. 14.05.br. w sprawach służbowych“ oraz także Pismo z 

Konserwatorium Muzycznego w Warszawie do Pana Andrzeja Matulewicza z dnia 7.06.1922 r. o treści: 

Zawiadamiam Pana, iż egzamin z fugi odbędzie się 16 bm. O 9 rano. Jako pracę egzaminową przedstawi Pan 

fugę, którą zechce napisać na temat przez prof. (najprawdopodobniej)  Malewskiego dołączony. Pisać Pan może 

w Białymstoku, byle sie nie spóźnić z przyjazdem na egzamin.(podpis nieczytelny) wszystkie dokumenty w 

zbiorach prywatnych rodziny Dulewiczów. 
10

 Informacja z legitymacji nauczycielskiej 1921 r. ze zbiorów prywatnych rodziny Dulewiczów. 
11

 Zaproszenie Biura Centralnego Związku Organistów na walny zjazd delegatów Związku Organistów z dnia 18 

marca 1921 roku w zbiorach rodziny Dulewiczów. 
12

 W 1934 roku w sali parafialnej przy par. św. Rocha odbył się w dniach 4-5 X Zjazd Organistów z powiatów 

Białostockiego, Wołkowyskiego i Sokólskiego pod przewodnictwem ks. Kafarskiego Dyrektora Akcji 

Katolickiej Zob. Jutrzenka Białostocka 7:1934 n. 10 s. 10 
13

 art. Wieczór pieśni,”Dziennik Białostocki” 08.02.1930 r., M 144 
14

Jutrzenka Białostocka 1/2:1930 n. 8 s. 11 
15

Jutrzenka Białostocka 6:1933 n. 2 s. 13 oraz Jutrzenka Białostocka 6:1933 n. 2 s. 10 



Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego, gdzie wykonał „kilka pieśni 

okolicznościowych“
16

a 19 października 1936 roku w Akademii ku uczczeniu 10-lecia rządów 

abpa Romualda Jałbrzykowskiego. Jutrzenka Białostocka opisuje to wydarzenie następująco: 

„Chór pod batutą p. Matulewicza odśpiewał hymn Papieski, p. dr Ryder wykonał kilka 

utworów na skrzypcach. a pani Stroszkowa odśpiewała solo kilka pieśni czarując audytorium 

swym niezwykle miłym choć niezbyt silnym głosem. Akompaniował p. Budberg.”
17

              

W okresie międzywojennym odbywały się też często akademie papieskie jak ta z 1937 roku w 

15 rocznicę koronacji Piusa XI w Domu Katolickim, gdzie chór wykonał kilka kantat 

powierzając partie solowe p. Aloszynowi.
18

 

Przytoczone fakty potwierdzają, iż Andrzej Matulewicz swoją działalnością w dużym 

stopniu przyczyniał sie do rozwoju kultury muzycznej miasta i parafii a także brał udział w 

ruchu organistowskim i był ważną postacią w białostockim ruchu muzycznym w okresie 

międzywojennym.  

Organista Andrzej Matulewicz zginął śmiercią tragiczną podczas II wojny światowej. 

Został zamordowany w 1941 roku przez Sowietów pod zarzutem, iż brał udział w ostrzale 

żołnierzy sowieckich z wieży kościoła farnego. W następstwie tych wydarzeń 25 czerwca 

1941 roku zrobiono rewizję na strychu i wieżach kościoła, gdzie oczywiście nic nie 

znaleziono, jednakże aresztowano tego dnia zarówno organistę p. Matulewicza jak i kilku 

księży: dziekana Aleksandra Chodyko, ks. Stanisława Sieluka, ks. Stanisława Urbana i ks. 

Mariana Jacewicza. Po krótkiej rozprawie przed sądem wojennym mieszczącym się w Pałacu 

Branickich księży zwolniono natomiast Andrzeja Matulewicza jak i innych aresztowanych i 

tam doprowadzonych – rozstrzelano. Zwłoki wrzucono i zasypano w dole przy ogrodzeniu 

parku pałacowego (od strony obecnego pomnika ks. Jerzego Popiełuszki).
19

 Dnia 10 

października 1941 roku zwłoki organisty zostały przewiezione i pochowane na cmentarzu 

parafii farnej gdzie dziś znajduje się grób Andrzeja Matulewicza.  

Andrzej Matulewicz umarł bezdzietnie, pozostawił siostry Pelagię Matulewicz oraz 

Weronikę Dulewicz z domu Matulewicz, której syn Jan Dulewicz kształcił się u swego 

stryja.
20

 Był on w latach 60 tych organistą w kościele św. Rocha w Białymstoku.   

 

 

 

                                                 
16

Jutrzenka Białostocka 6:1933 n. 2 s. 10 
17

Jutrzenka Białostocka 9:1936 n.11 s. 15 
18

Jutrzenka Białostocka 10:1937 n. 3 s. 7 
19

 T. Krahel Dusypasterye parafii farnej w: T. Krahel red. Bazylika katedralna w Białymstoku Księga 

Jubileuszowa z okazji 100-lecia poświęcenia kościoła Wniebowzięcia NMP w Białymstoku (1905-17IX-2005) s. 

102 
20

 Świadectwo Metryczne Zgonu z ksiąg metrycznych Rzymsko-Katolickiej parafii Wniebowzięcia Najśw. Marii 

Panny w Białymstoku nr aktu 544 z dnia 10.10.1941 r. w zbiorach prywatnych rodziny Dulewiczów. 



 

 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 

 

 


