Województwo poleskie w okresie II Rzeczypospolitej (1921 - 1939)

Herb
Utworzone 4 lutego 1921
Stolica województwa Brześć nad Bugiem
Wojewoda
ostatni: Jerzy Albin de Tramecourt
Powierzchnia w 1921 r.
42 280 km²
Powierzchnia w 1939 r.
36 825 km²
Ludność
879.417 mieszk. (1921)
1.132.200 mieszk. (1931)
Gęstość zaludnienia 20,8 mieszk./km² (1921)
30,7 mieszk./km² (1931)
Główne miasta: Bereza Kartuska, Dawidgródek, Drohiczyn, Kobryń, Łuniniec, Pińsk
Jedno z najbardziej zacofanych województw Polski międzywojennej, o wysokim poziomie
analfabetyzmu, niskiej scholaryzacji. Większość ludności przyznawała się do narodowości
"tutejszej".
Ludność w 1921: 879 400 osób
42% Białorusini/Poleszucy
25% Polacy
17% Żydzi
Ludność w 1931 roku: 1 132 200

Pińsk (biał. Пінск) to miasto na Białorusi w obwodzie brzeskim, położone nad Piną.
Przed 1939 rokiem prawdopodobnie miasto z największą
procentową ilością ludności żydowskiej w Europie. Przed II wojną
światową siedziba Flotylli Pińskiej - rzecznej jednostki marynarki
wojennej, z której w 1939 wydzielono Oddział Wydzielony rzeki
Wisły.
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Zabytki Pińska
• Kolegium i kościół jezuitów z 1651 roku (kościół Białorusini wysadzili w latach 50 - ych
XX w.). Obecnie w kolegium jest galeria obrazów.
• Kościół i klasztor franciszkanów z 1712 roku. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z fasadą z
1766 roku. W latach 1920-1940 i od 1992 jest to katedra katolicka. Dzwonnica z 1817 roku
z 4 kondygnacją z XX wieku. Mur z XVIII wieku.
• Kościół bernardynów z roku 1786 na przedmieściu Karolin. Zabrany katolikom, obecnie
cerkiew św. Barbary. Obok klasztor z XIX wieku i dzwonnica.
• Kościół pw. Karola Boromeusza z 1770 roku na przedmieściu Karolin - dawniej parafialny.
Obecnie sala koncertowa.
• Pałac Butrymowiczów z lat 1784-90. Siedziba Butrymowiczów, Skirmunttów a od 1930
roku katolickich biskupów pińskich.
• Kapliczka z XVII w. przy ul. Brzeskiej i Pieńkawa
• Cmentarz katolicki i żydowski na ul. Hajdajenki
• Dwór Platerów w Zapolu
• Pomnik budowniczych drogi bitej z 1938 roku (polski napis zniszczono i umieszczono
rosyjski)
• Synagoga z 1900 r.
• Synagoga Wielka z 1506 roku (zburzona ok. 1960 r.)
• Zamek starosty królewskiego (zburzony). Znajdował się w miejscu pomnika Lenina.
• Zamek Wiśniowieckich w Karolinie (zburzony)
• Dwór w Albrechtowie (zburzony)
Znane osoby pochodzące z Pińska
• Adam Naruszewicz (1733-1796) - poeta, historyk, biskup
• Ryszard Kapuściński (1932-2007) - reporter, pisarz i dziennikarz. Z Pińska wyjechał w 1940
roku. Opisuje swoje rodzinne miasto m.in. w książce "Imperium".
• Karol Wyrwicz (1717-1793), geograf, historyk, pedagog
• Matusz Butrymowicz - podstarości, sędzia grodzki
• Chaim Weizmann (1874-1953) - pierwszy prezydent Izraela, chodził do gimnazjum w
Pińsku
• Golda Meir (1898-1978) - premier Izraela, mieszkała w Pińsku w dzieciństwie
• Ryszard Stachowski (ur. 1937) - polski psycholog, spędził dzieciństwo w Pińsku
• Andrzej Kondratiuk (ur. 1936) - reżyser, scenarzysta, operator filmowy
Więcej na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pińsk
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