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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 15 – Dojlidy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 15 – Dojlidy, w obrębie nr 22 – Krywlany, obejmującej 
działki o numerach geodezyjnych: 1/10 i 23/5, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały, nadaje się nazwę – płk. Czesława Hake. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

z dnia....................2020 r. 
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UZASADNIENIE

Nadanie nazwy ulicy imieniem płk. Czesława Hake podyktowane jest chęcią uhonorowania
wybitnego człowieka, pedagoga, ułana, oficera AK, sportowca, prezesa białostockiego oddziału
Światowego Związku Żołnierzy AK, kawalera orderu Virtuti Militari.

Czesław Hake urodził się w 1907 roku w Białymstoku. Od najmłodszych lat trenował
lekkoatletykę, a później także jeździectwo, był harcerzem. Od 1933 roku studiował w Centralnym
Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie. Po ukończeniu studiów pracował jako
nauczyciel m.in. w Męskim Liceum Pedagogicznym w Białymstoku. Czynnie uprawiał sport będąc
zawodnikiem Jagiellonii. W 1939 roku został zmobilizowany do 9 Pułku Strzelców Konnych w
Grajewie, jako dowódca plutonu. Przeszedł z pułkiem cały szlak bojowy. W czasie okupacji
niemieckiej aktywnie działał w konspiracji. Na początku maja 1944 roku został mianowany
Komendantem Obwodu AK Białystok-Miasto. Po wojnie był prześladowany przez władze
komunistyczne.

Do Białegostoku powrócił w 1973 roku. Uzyskał tytuł doktora nauk wychowania
fizycznego. Do 1991 r. pracował jako nauczyciel m.in. w Studium Nauczycielskim. Był też
prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej.

Pełnił funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Białymstoku.
Działał aktywnie w środowisku byłych żołnierzy AK. Spisywał swoje wspomnienia, zajmował się
historią białostockiej konspiracji.

Za wybitne zasługi bojowe został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem
wojennym - orderem Virtuti Militari.

Zmarł w 2003 r. Został pochowany w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej na cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie.

Planowana do nazwania ulica położona jest w obrębie nr 22 – Krywlany na działkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1/10 i 23/5, stanowiących własność Gminy Białystok.
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