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...można przyjąć z góry, iż gdzie tylko
wzniesiono gródek czy zameczek tam
zaraz i cerkiew stawała...

(A. Jabłonowski, Źródła dziejowe. Podlasie,
Warszawa 1909, cz. 2, s. 230)
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WSTĘP

Prześledzenie dziejów nieistniejących już parafii w dorzeczu Narwi
i Biebrzy, leżących w obecnych granicach województwa podlaskiego,
najlepiej rozpocząć od do wczesnego średniowiecza. Puszcza w łuku rzek
Biebrzy i Narwi nie była w wiekach XIII i XIV bezludna. Przemierzają-
ce ją drużyny krzyżackie, litewskie, ruskie i mazowieckie niszczyły osady
i osadników. Obszar wciąż był jednak zamieszkały, skoro umiano na-
zwać liczne rzeki i rzeczki, trafiały się mosty.

Puszczę eksploatowano sezonowo. W odpowiednich porach roku przy-
bywała tam ludność z narwiańskich okręgów grodowych, z ziemi biel-
skiej i grodzieńskiej. Miała w puszczy swoje rewiry, w nich szałasy i bu-
dy mieszkalne. Panujące na niektórych obszarach warunki sprzyjały osad-
nictwu. Zaludniły się one na długo przed nadaniami kolonizacyjnymi w XV
wieku. Pozostały po tym okresie zabytki archeologiczne – grodziska
i cmentarzyska.

Tereny na północ od Biebrzy pozostawały do 1283 r. we władaniu Ja-
ćwingów. Jaćwingowie tworzyli jedno z dziesięciu pruskich terytoriów
plemiennych, najbardziej wysunięte na wschód. Zamieszkiwali tereny ogra-
niczone rzeką Niemen od wschodu, Biebrzą od południa, Wielkimi Jezio-
rami Mazurskimi od zachodu, a rzeką Szeszupą od północy. Nie wytwo-
rzyli form państwowych. Prowadzili napady w głąb Rusi i Polski, docie-
rając aż do Małopolski. Polacy i Rusini prowadzili akcje odwetowe.

Według Latopisu Wołyńskiego przez te tereny odbywały się wyprawy
książąt kijowskich na Jaćwież, m.in. Włodzimierza Świętosławicza w 983
roku, Jarosława Mądrego w 1038 r., Jarosława Świętosławicza w 1112 r.
... poszedł Jarosław na Jaćwingów i zwyciężył1 ...

1 Cyt. za: J. Hawryluk, Kraje ruskie Bielsk, Mielnik, Drohiczyn, Kraków 1999,
s. 10.
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Książęta umacniali zachodnie granice swego państwa. W 1145 r. zie-
mie drohicka i wiska należały do Wsiewołoda Olegowicza. Książę Daniel
Romanowicz i jego syn Lew oraz książę mazowiecki Konrad i zięć Da-
niela Siemowit w latach 1249, 1253, 1254/55 organizowali wyprawy prze-
ciwko Jaćwieży. W owym czasie Daniel w swym władaniu miał Grodno,
Drohiczyn, Mielnik i stąd wyruszały wyprawy na Jaćwież.

W Latopisie Wołyńskim jest notatka dotycząca zaboru kraju jaćwie-
skiego w roku 1255 i planu budowy w nim grodów ruskich, a także mazo-
wieckich. Wyprawa z lat 1254/55 była ostatnim aktem wspólnego zbroj-
nego wystąpienia przymierza Mazowsza i Rusi. Od 1255 Mazowsze pro-
wadziło tę politykę w oderwaniu od Rusi. Do głosu doszła kuria rzymska,
nawołując do krucjaty tak przeciw Jaćwingom, jak i schizmatykom. Ruś
włodzimiersko-halicka na szereg lat przerwała wyprawy na Jaćwież.

Walki z Jaćwingami zostały zakończone w 1283 r. Jaćwingowie ucho-
dzili na sąsiednią Litwę i Mazowsze. Po upadku Jaćwieży znikły też jej
stare osady, a do ziem jaćwieskich zgłosili pretensje najbliżsi sąsiedzi:
Krzyżacy, Litwini oraz książęta mazowieccy i ruscy. Granica Litwy z Ma-
zowszem przebiegała przez rzekę Nettę, Wielką Strugę i Brzozówkę, pod-
ległą kasztelanowi w Wiźnie. Granica z Krzyżakami biegła od Kamienne-
go Brodu przez Jezioro Rajgrodzkie.

W XIV w. odbyły się najazdy krzyżackie na Podlasie. Celem wypraw
były ruskie miasta Drohiczyn, Mielnik i Brześć.

Wzajemne najazdy litewsko-krzyżacko-mazowieckie trwały przez XIV
i XV w. W latach 1424–1425 komisarze wytyczyli granicę. Przeszło sto
lat wzajemnych walk nie sprzyjało kolonizacji ziem jaćwieskich. Pomimo
walk eksploatowano jednak bogactwo puszczańskie. Z Mazowsza ciągnęli
Polacy, od strony Grodna chłopi ruscy. Dopiero po 1422 r. należy datować
początki wchodów, tj. stałych upraw łąki i barci w dolinie Czarnej Hań-
czy, Biebrzy i Wołkuszy.

Znamy nazwiska chłopów, którzy posiadali sianożęci – Naumowicze,
Sierhiejowicze, Prodejki, Łojki, Kulbeczycy. Później wydzielono łąki
wsiom Rakowicze, Skiblewo, Starożyne i Kuryjanki. Wchody bartne chło-
pów były porozrzucane po całej Puszczy Perstuńskiej: Bohatyrowicze,
Markowicze, Michniewicze, Chreptowiczowie. Na terenie puszczy poja-
ćwieskich pojawili się bartnicy mazowieccy, jak Piotr Kruk, Feliks Ko-
wal, Gaspor Tworek, Mikołaj i Maciej Pacowięta (Pacowie).

Po zagarnięciu Podlasia przez Litwę załamało się osadnictwo mazo-
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wieckie z północnego wschodu. Siły książąt mazowieckich okazały się
w XIV wieku na tych terenach słabsze niż Litwy i Krzyżaków. Traktat
podpisany w 1398 r. przyznawał Litwie większość ziem pojaćwieskich,
także między Biebrzą a Brzozówką. Prawie cała Jaćwież, oprócz okolic
późniejszego Ełku, Olecka i Gołdapi, trafiła w ręce książąt litewskich.

Książęta litewsko-ruscy wyznawali wiarę prawosławną. Syn Gedemi-
na Olgierd był dwukrotnie żonaty z księżniczkami ruskimi, najpierw z Ma-
rią Jarosławną Witebską, potem Julianną Aleksandrowną Twerską. Syn
jego Jagiełło przy chrzcie otrzymał na imię Jakub. Olgierd w Wilnie po-
budował cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. W mowie i piśmie
używał języka ruskiego. Król polski Kazimierz w 1468 r. pisał papieżowi,
że w Wielkim Księstwie Litewskim jest bardzo wielu schizmatyków.

Ziemie pojaćwieskie weszły w skład województwa trockiego. W 1520
roku ziemie na południe i zachód od rzek Pruska i Netta wyodrębniono
i przyłączono do nowo utworzonego województwa podlaskiego. Król Zyg-
munt August w 1569 r. ziemie te oderwał od Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, wcielając do Korony. Granicą polsko – litewską aż do III rozbioru
stała się rzeka Netta.

W latach 1464–1476 na polecenie Kazimierza Jagiellończyka starosta
grodzieński i marszałek nadworny Stanko Sudiwojewicz przeprowadził
podział lasów. Wielki obszar puszczański przydzielono do zamku w Grod-
nie i nazwano Puszczą Grodzieńską. Z Puszczy Grodzieńskiej wydzielo-
no pas lasów, ciągnący się na południe od rzeki Biebrzy do okolic Grodna
– Puszczę Nowodworską. Nazwa powstała od dworu książęcego w cen-
trum tej puszczy. Puszcza była własnością królewską, a pod koniec XVI w.
znalazła się w ekonomii grodzieńskiej.

Książę Aleksander w 1494 r., potwierdzając uposażenie proboszcza
grodzieńskiego, wspomina pierwsze nadanie od księcia Witolda. Własność
prywatną mieli: Raczko, Bakałarz, Jundziłło, Wołłowicze. Hrehory Woł-
łowicz posiadał wchody nad rzeką Wołkusz. Bala, dawne Olkowce (obec-
nie Białoruś), należała do najstarszych nadań. Barcie w Bali należały do
cerkwi, a także popowa sianożęć nad rzeką Maleszówką2. Ziemie te zasie-
dlała ludność ruska, która przychodziła ze wsi położonych za Niemnem.

2 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do końca
XVIII wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, pod
red. J. Antoniewicza, Białystok 1967, s.63.
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Spisy chłopów ze wsi królewskich z 1561 r. i starsze wykazy nazwisk
zawierają przeważnie imiona i nazwiska ruskie. Wcześnie wkroczyła na
te ziemie organizacja Kościoła wschodniego. Powstawały cerkwie w Ba-
li, Rygałówce, Hołynce, Perstuniu, Jacznie, Dąbrowie, Lipsku, Skieble-
wie, Łabnie i w innych miejscowościach, dziś trudnych do ustalenia. W wy-
kazach spotykane były także nazwiska litewskie i jaćwieskie.

Warto przejrzeć się późniejszym dziejom ziem pojaćwieskich i kwestii
ponownego ich zasiedlenia. Zasiedlenie puszcz w południowej części Ja-
ćwieży odbywało się z trzech kierunków: od strony Grodna, od strony
Merecza i Olity i od strony ziem zajętych przez Krzyżaków. Osadnictwo
od strony Grodna dotarło do dolnego biegu rzeki Hańczy i bagien nad
rzeką Wołkuszą.

W 1506 r. nadano Chreptowiczom puszczę zwaną Krasnym Borem.
Osadnictwo posunęło się enklawą na zachód wzdłuż rzeki Biebrzy, two-
rząc wyspę osadniczą dóbr krasnoborskich. W trzecim z wyżej wymie-
nionych kierunków, pas przygraniczny zamieszkiwała w połowie XVI w.
i początkach XVII w. ludność polska i ruska. Pas osadniczy w leśnictwie
przełomskim, wzdłuż rzeki Sejny (późniejsza Marycha), zamieszkiwała
ludność ruska i niewiele litewskiej.

Z Piscovoj Knigi Grodnenskoj Ekonomii wynika, że chłopi w dużym
stopniu byli już spolszczeni. Obok imion Wojciech, Stanisław, Jan poja-
wiają się imiona ruskie, jak Iwan, Chwiedczuk, Hryszka. Jednolite pod
względem etnicznym były wsie od strony Grodna z ludnością ruską. Rody
Wołłowiczów i Raczkowiczów, które miały swe dobra pod Grodnem i Woł-
kowyskiem, przenosiły do nowych dóbr ludność ruską.

W XV i XVI w. zetknęły się tu różne pod względem etnicznym i wy-
znaniowym grupy ludności ruskiej, polskiej i litewskiej. W XVI w. w Kra-
snymborze Feodor Chreptowicz fundował cerkiew i monaster, uposażony
dwiema włókami w Osinkach (dziś Sztabin). Jednym ze śladów po nich
jest folwark o nazwie Popowszczyzna. Klasztor od końca XVI w. bazy-
liański zamieszkiwali potem zakonnicy z innych zgromadzeń. Wieś Chili-
mony zasiedlili na 30 włókach Rusini i Litwini. W XVI w. Siderkę zasie-
dlili Rusini przybyli z Dubna pod Grodnem i z Torusicz.

Dalej na północy, mimo sporej liczby Rusinów, nie utworzono dla nich
wiejskich parafii greckich. Parafia ruska została ufundowana w Augusto-
wie dopiero za Zygmunta Augusta. Można ten brak tłumaczyć zaleceniem
Bony, za czasów której powstało tu najwięcej wsi.
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W 1540 r. odnotowano istnienie cerkwi w Jacznie z cudowną ikoną
Matki Bożej, pisaną w stylu bizantyjskim; duchowny posiadał 1 włókę
ziemi. Przed 1539 r. istniała cerkiew w Nowym Dworze z dwiema włóka-
mi funduszu. Podobny fundusz duchowny w 1582 r. posiadał Lipsk. W XVI
w. wymieniono cerkwie w Jacznie (1540), Knyszynie (1551 r.), Kuścinie
(1556 r.), Kuźnicy (1561 r.), Skieblewie (1569 r.). Znawca osadnictwa na
Białostocczyźnie Jerzy Wiśniewski powiada: ...ludność ruska liczniej osia-
dła się na północ od Biebrzy, dlatego też nie założono tu w tym czasie
żadnego kościoła katolickiego, lecz z czasem powstało tu aż 8 cerkwi3 ...

Nowe istotne zmiany w strukturze osadnictwa nastąpiły po przyjęciu
w 1524 r. ogromnych dóbr królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim
przez królową Bonę. Król Zygmunt Stary i królowa Bona dążyli do stwo-
rzenia prywatnego majątku rodziny królewskiej. Liczne królewszczyzny
w Polsce i Litwie były wydzierżawiane lub oddawane w zastaw. Na pole-
cenie Bony urzędnicy podjęli reformę rolną, zwaną pomiarą włóczną.

Szczególnie szeroko była prowadzona pomiara włóczna w wielkich
dobrach grodzieńskich, posiadających rozległe puszcze. Pierwsze z no-
wych wsi zakładanych już w sposób zorganizowany powstały u wejścia
w puszczę trzech dróg łączących Litwę z Koroną. Nas najbardziej intere-
suje droga z Nowego Dworu do Goniądza i leżące w jej pobliżu wsie Grze-
bienie, Jaczno z cerkwią, Szostaki, Grodzisk (Grodziszczany), Stockie
(Stock), Krzywystok (Różanystok) i Dąbrowa.

Puszczę Nowodworską oddzielono z czasem od dworu i utworzono
leśnictwo, w którym dla zgęszczającego się osadnictwa założono 1580 r.
na miejscu wsi miasto Lipsk. Wzniesiono tam cerkiew i kościół. Cały pas
między Brzozówką a cofającą się puszczą charakteryzował się bardzo
zróżnicowanym pochodzeniem ludności. Zetknęły się tu odmienne pod
względem etnicznym i wyznaniowym grupy ludności ruskiej, polskiej
i litewskiej.

Po wyjeździe Bony Zygmunt August wrócił do zastawów i dzierżaw.
Oddzielono również Puszczę Perstuńską z kilkoma wsiami osadników pod
Perstuniem, z których utworzono leśnictwo perstuńskie. Wziął je w za-
staw Stanisław Andrzejowicz Dowoyno, powierzając leśniczemu Janowi
Więckowiczowi. Należały do niego wsie: Bohatery, Kurianowicze, osoc-

3 J. Wiśniewski, Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, „Acta Baltica-Slavi-
ca” t. 11 (1977), s. 32.
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ka część wsi Markowicze, bartnicka część wsi Rakowicze oraz część wsi
Łojki, zakładano także nowe.

Od połowy XVI w. coraz silniejsze stawały się na tych ziemiach wpły-
wy polskie, czemu sprzyjała działalność osadnicza szlacheckich poseso-
rów i wpływ kościołów katolickich oraz zakonów obdarzonych tutejszy-
mi dobrami. Przekształceniom uległy także nazwiska ruskie, które traciły
dawne brzmienie, np. Omelan – Milanowski, Dyć – Dyczewski, Horosz-
ko – Choroszewski, Sieńko – Sieńkowski, Dzienis – Dzieniszewski, Ole-
cy – Olecki, Maksim – Maksimowicz, Korzun – Korzunowski – Kara-
nowski. Proces polonizacji trwał przez cały XVIII i jeszcze w początkach
XIX wieku.

Działania wojenne, przemarsz wojsk, najazd szwedzki (1655–1657)
i siedmiogrodzki (1656–1657), moskiewski (1658–1660), litewski (1662)
zahamowały, a nawet zniszczyły, osadnictwo tych ziem.

W drugiej połowie XVII w. w ekonomii grodzieńskiej ponownie za-
siedlono pustki w istniejących wsiach. Powstały wtedy wzdłuż zachod-
niego i wschodniego pasa Puszczy Nowodworskiej małe folwarki i go-
spodarstwa. Daje się zauważyć napływ ludności polskiej, drobnej szlach-
ty mazowieckiej. Ludność pochodzenia litewskiego i jaćwieskiego zni-
kła, ulegając polonizacji i rutenizacji.

Najbardziej spolszczyła się ludność zamieszkująca ziemię nad Brzo-
zówką. Po stronie wschodniej puszczy silniejszej polonizacji ulegały wsie
koło Nowego Dworu, najsłabszej koło Krynek. W procesie polonizacji
dużą rolę odegrała fundacja w 1661 r. kościoła i klasztoru dominikanów
w Krzywymstoku, zwanym odtąd Różanymstokiem, osadzenie domini-
kanów w 1684 r. w Krasnyborze oraz ufundowanie klasztoru w Klimówce.

Kronika klasztoru różanostockiego wymienia między innymi misjona-
rza o. Warzwyńca Owłoczyńskiego, który przez 12 lat był niezmordowa-
nym kaznodzieją, zmarł podczas głoszenia misji. Przez ten okres dzięki
jego kazaniom 2556 osób innych wyznań wróciło na łono Kościoła kato-
lickiego, a także nawrócił 66 Żydów4.

Kościół unicki miał tylko jeden nowy klasztor bazylianów, w Wojnow-
cach pod Kuźnicą. W Nowym Dworze i Lipsku coraz liczniejsi stawali
się Żydzi, zaczęto także osadzać Tatarów. Nowe zniszczenia wojenne przy-
niosła wojna północna. Wojska paląc i rabując zniszczyły wiele wsi, a także

4 B. Kant, Różami uwieńczmy Jej skroń, Łódź 1980, s. 29.
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rozniosły choroby zakaźne. W północnej Polsce spowodowały śmierć ty-
sięcy ludzi.

W puszczach podległych ekonomii grodzieńskiej w I poł. XVIII w.
prowadzono zasiedlenie wsi założonych w końcu XVII i pocz. XVIII w.
W ciągu XVIII w. w puszczach ekonomii grodzieńskiej powstało wiele
osad. Z puszcz Nowodworskiej i Kuźnickiej pozostał po dziś dzień tylko
wąski pas lasów, ciągnący się od Sokółki po Biebrzę. Proces zasiedlania
zakończył się definitywnie w końcu XVIII w. Postępował jednak powol-
ny proces polonizacyjny, najsilniejszy w północnej części byłego woj. bia-
łostockiego. Ludność ruska na północy należała w znacznej części do ko-
ścioła katolickiego, a niewielka część do kościoła unickiego.

Unicki dekanat augustowski należał do diecezji chełmskiej. W jego
skład wchodziło 9 parafii: Bala, Hodyszewo, Hołynka, Lipsk, Perstuń,
Rygałówka z filią Ponarlica, Skieblewo, Sopoćkin i Wysokie Mazowiec-
kie, łącznie 11586 wiernych.

Za rządów pruskich w latach 1795–1807 na rozparcelowanych folwar-
kach osiedlono kolonistów niemieckich. Od 1807 do 1915 r. duża część
późniejszego województwa białostockiego znalazła się w Cesarstwie Ro-
syjskim. W owym czasie już nie prowadzono na większą skalę zasiedle-
nia nowych terenów. W 1839 r. na terenach włączonych do Cesarstwa
Rosyjskiego Kościół unicki wrócił na łono Kościoła prawosławnego.
W dawnym Królestwie Polskim połączenie z prawosławiem nastąpiło 27
kwietnia 1875 r. W Suwalskiej guberni parafie grekokatolickie były zgru-
powane w augustowskim dekanacie w dziewięciu parafiach z liczbą 9982
osób. Uroczystości przyłączenia unitów odbyły się w parafii Bala.

 W 1905 r. wydano edykt tolerancyjny. Pod wpływem akcji misyjnej
byli unici mieszkający na północ od Biebrzy (Nowego Dworu), przeszli do
Kościoła katolickiego.

Proboszczowie parafii rzymskokatolickich skarżyli na uprzedzenia i nie-
ufność parafian pochodzenia unickiego. Wielu z nich złożyło katolickie
wyznanie wiary, ale obojętność religijna i brak szacunku do księdza pozo-
stały. Wymagali wychowawczego wpływu Kościoła.

W czasie I wojny światowej przeważająca część ludności prawosław-
nej została ewakuowana w głąb Rosji. Większość powróciła w latach 1918–
1921, lecz nie zawsze do dawnych miejsc zamieszkania. Ciężkie warunki
życia powracającej ludności, epidemie i choroby, przyczyniły się do spadku
liczby prawosławnych.
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Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sytuacja Kościoła prawo-
sławnego radykalnie się zmieniła. Utracił on dużo budynków i gruntów
cerkiewnych na rzecz Kościoła katolickiego, wiele zabrano na skarb pań-
stwa. Poprzez szkolnictwo, służbę wojskową, sezonową pracę, urzędy,
prasę, książki następował proces polonizacji. Język miejscowy utrzymał
się tylko we wsiach zamieszkiwanych przez tzw. ludność tutejszą.

Jednocześnie władze państwowe, nie bez inspiracji czynników kościel-
nych, zastosowały politykę odwetową i w okresie międzywojennym 451
obiektów sakralnych zniknęło z mapy II Rzeczypospolitej Polskiej. ...
Wynikiem tego była silna tendencja w pierwszych latach niepodległości
do usuwania śladów rosyjskiego panowania, jak pisano odmoskwiecza-
nia, pozbywania się carskich pamiątek, łącznie z rozbieraniem cerkwi lub
przekazywaniem ich na rzecz kościoła katolickiego w ramach rewindyka-
cji5 ...

W czasie II wojny światowej 1939–1945 represje sowieckie i hitle-
rowskie dotknęły tysiące mieszkańców miast i wsi. Po wojnie kilkanaście
procent ludności wyjechało na tzw. Ziemie Odzyskane lub pod wpływem
działalności podziemia do Związku Radzieckiego.

Zachodzące na wsi zmiany społeczne, ekonomiczne i gospodarcze
doprowadziły do migracji ludności do aglomeracji miejskich. Polityka ate-
izacji społeczeństwa utrudniała wychowywanie ludności w duchu wartości
chrześcijańskich. Społeczeństwo, wyniszczone materialnie przez dwie
wojny światowe i okupacje, dążyło przede wszystkim do zapewnienia sobie
egzestencji i zdobycia środków na przetrwanie. Ludność pozostała na wsi,
mimo iż zmniejszała się liczebnie w zastraszającym tempie (migracja do
miast), zachowała swój język i wyznanie. Świadczą o tym nowo powsta-
jące obiekty sakralne, m.in. w Czarnej Białostockiej czy Dąbrowie Biało-
stockiej, i nowo odbudowane – w Nowowoli, Siderce i Jacznie. Szczególnie
dużo wybudowano ich w południowej części województwa podlaskiego.

Natomiast w północnej części województwa podlaskiego ślady obrząd-
ku wschodniego zostały ostatecznie zatarte. Pozostały jedynie sporadycz-
ne ślady staroobrzędowców.

Rdzenna ludność, zamieszkała w dorzeczu Narwi i Biebrzy, dawno już
nie pamięta o swoim pochodzeniu.

5 M. Dolistowska, Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapach
i jego architekt Kazimierz Skórewicz, „Białostocczyzna” 1996, nr 3, s. 65.
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Skróty użyte w tekstach

abp – arcybiskup
ap. – apostoł
archim. – archimandryta (opat)
b. – były
bg. – bibliografia
białorus. – białoruski
b.m.r.w. – bez miejsca i roku wy-

dania
bp – biskup
cyt. – cytat
cz. – część
dek. – dekanat
diec. – diecezja
dn. – dnia
dod. – dodatek
egz. – egzemplarz
fot.- fotografował
fragm. – fragment
gm. – gmina
il. – ilustracja
izd. – izdanije (wydanie)
jęz. – język
k. – karta
ks. – ksiądz
metrop. – metropolia(ta)
m.in. – między innymi
mł. – młodszy

mnps – maszynopis
nagr. – nagroda
nekr. – nekrolog
niem. – niemiecki
nlb. – nieliczbowany
nr – numer
o. – ojciec
odb. – odbitka
okł. – okładka
oprac. – opracowanie
par. – parafia
patr. – patriarcha(t)
polem. – polemika
por. – porównaj
pow. – powiat
powiel. – powielany
poz. – pozycja
prawosł. – prawosławny
prob. – proboszcz
przeł. – przełożył
pseud. – pseudonim
r. – rok
R. – Rocznik (z cyfrą)
rec. – recenzja
red. – redaktor
ref. – referat
rep. – replika
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Res. – Résumé
Rez. – Rezjume
rkps – rękopis
ros. – rosyjski
ryc. – rycina
rys. – rysunek
rz. – rzeka
s. – strona
scs – staro-cerkiewno-słowiański
ss. – objętość wydawnictwa
st. – starszy
streszcz. – streszczenie
Sum. – Summary
szp. – szpalta
św. – święty
św. św. – święci
t. – tom

tab. – tabela
tł. – tłumaczył
ucz. – uczeń
ukr. – ukraiński
uzup. – uzupełnienie
vol. – volumen
vyp. – vypusk/wydanie/
w. – wiek
wg – według
wik. – wikariusz
woj. – województwo
wyd. – wydanie
wykr. – wykres
z. – zeszyt
zał. – załącznik
zob. – zobacz
Zsfg – Zusammenfassung
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Objaśnienie ważniejszych skrótów
niektórych wydawnictw i czasopism

Akty Vilenskie – Akty izdavaemye Vilenskoju Archeografićeskoju Ko-
missieju dlaj razbora drevnich aktov v Vil’ne, Vil’no
1865–1914, t. 1–38.

APwL – Archiwum Państwowe w Lublinie
ASD – Arecheografićeskij Sbornik Dokumentov otnosijaścich-

sja k istorii severo- zapadnoj Rusi, Vil’no 1867–1904,
t. 1–14.

BBiDZ Białystok– Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, Białystok
CV – Cerkovnyj Vestnik, organ urzędowy Polskiego Auto-

kefalicznego Kościoła Prawosławnego, Warszawa
1954 – (1999) –

ChKG-K – Chełmski Konsystorz Grecko-Katolicki, AP w Lublinie
Ch-VEV – Cholmsko-Varśavskye Eparchial’nyj Vestnik, Varśava

1877–1905.
GEV – Grodnenskye Eparchial’nye Vedomosti, Grodno 1901–

1915.
Iosif ep. – Iosif (Sokolov) ep., Grodnenskij pravoslavnyj – cer-

kovnyj kalendar ili Pravoslavie v Brestsko -Grodnen-
skoj zemle v konce XIX v. Izd. 2, Voroneż 1899.

Klir. Ved. – Klirovye Vedomosti, Archiwa Cerkiewne przy para-
fiach.

LEV – Litovskye Eparchial’nye Vedomosti, Vil’no 1863–1900.
Prib. k CV – Pribavlenye k Cerkovnym Vedomostjam, S-Petersburg

1888–1918.
Przeg. Prawosł. – Przegląd Prawosławny, Białystok 1991– (2002) –
Tyg. Podl. – Tygodnik Podlaski, Białystok 1984–1991
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VEL – Varśavskij Eparchial’nyj Listok, Varśava-Moskva
1906–1917

VĆ – Voskresnoe Ćtenie, eżenedel’nyj cerkovno-obśćestven-
nyj ilustrovanyj żurnal, Varśava 1923–1939.

VZR – Vestnik Zapadnoj Rossii. Istoriko-literaturnyj żurnal,
Vil’no 1864–1871

Wiad. PAKP – Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra-
wosławnego, organ urzędowy Polskiego Autokefalicz-
nego Kościoła Prawosławnego, Warszawa 1971–
(2002) –

WKZ Białystok – Wojewódzki Konserwator Zabytków, Białystok

Wykaz znaków dodatkowych

Ze względów technicznych w publikacji występują znaki odmienne
od ogólnie przyjętych. Znak ' na literami ć, ś, ú daje dźwięk odpowiadają-
cy polskiemu cz, sz lub tzw. ú krótkiemu, np. svjaśćenstvo albo carkva
ú Paulach.

W publikacji występują daty nominacji na stanowiska proboszcza lub
wikariusza, psalmisty albo opiekuna cerkiewnego. Użycie kreski pozio-
mej przed datą np. (–1890) oznacza, że nie jest znany początek nominacji
pełnienia określonej funkcji. Taka sama kreska po dacie (1890–) oznacza
początek pełnienia funkcji cerkiewnej. Natomiast data z poziomymi kre-
skami po obu stronach (–1890–) informuje o tym, że jest to wyrywkowa
wiadomość o piastowaniu określonego stanowiska. Przy opiekunach cer-
kwi data (1890;) oznacza datę nominacji na kolejną kadencję.
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AUGUSTÓW
(św. św. Apostołów Piotra i Pawła)

Dzisiejszy pow. augustowski stanowi część ziem południowej Jaćwie-
ży, graniczących z Mazowszem i ruskimi ziemiami wzdłuż Niemna.
W XV w. ziemia augustowska została przyłączona do Wielkiego Księstwa
Litewskiego – ziemie na wschodzie wchodziły w skład woj. trockiego,
a po oderwaniu ziemi goniądzkiej od Mazowsza część zachodnia należała
do ziemi bielskiej w woj. podlaskim.

Wielki książę Aleksander uczynił wiele nadań na rzecz możnych li-
tewskich i ruskich. Michał Gliński w 1503 r. otrzymał dobra rajgrodzkie
i goniądzkie, a w 1509 r. Zygmunt I nadał je wojewodzie trockiemu Ra-
dziwiłłowi. Przez dobra te przebiegała droga z Grodna na Mazowsze i Pru-
sy. Jan Radziwiłł zwrócił się do króla Zygmunta I z prośbą o wydanie ze-
zwolenia na założenie nad rzeką Nettą karczmy, na co otrzymał zgodę
w 1526 r. Był to zalążek Augustowa1.

W 1524 r. król Zygmunt I darował wieczyście Bonie ogromny pas pusz-
czański. Królowa podjęła się wielkiego porządkowania gospodarki w do-
brach królewskich (1537 r.). Zakładała miasta i wsie także w swych do-
brach. Było to równoznaczne z powstawaniem kościołów katolickich, cze-
go nie można powiedzieć o ruskich cerkwiach.

W 1546 r. zaleciła założyć w starostwie grodzieńskim nad rzeką Nettą
miasteczko Zygmuntowo, jednak zabrakło przywileju na lokalizację tego

1 Akcja kolonizatorska, rozpoczęta przez Radziwiłłów, kontynuowana była przez
króla. Na północnych kresach spornego niegdyś terytorium, nad jeziorem Necko,
powstała w roku 1555 nowa osada z dworem królewskim, nazwana od imienia kró-
lewskiego Augustowem. Osada ta przed samą Unią Lubelską stała się ośrodkiem
nowo założonego starostwa augustowskiego, które objęło już teraz całkowicie pół-
nocną część spornego niegdyś obszaru. J. Jakubowski, Przykład zmienności granic
administracyjnych w XVI wieku, „Atheneum Wileńskie”, t. 10 (1935), s. 164.
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miasta. Przywilejem z dnia 15 kwietnia 1546 r. Zygmunt Stary zwolnił
mieszczan od ceł i podatków na 15 lat. Nowe miasteczko powstało u prze-
prawy drogi handlowej przy moście i karczmie oraz komorze celnej na-
zwano Augustowem ... z rozkazania naszoho poczato mesto saditi2.

W 1503 r. 2 wiorsty otrzymał nad Łosośną Waśko Doroszkiewicz. Dało
to początek dworom i wsiom Łosośna i Wołkusz, przez które szła droga
z Grodna do Rajgrodu. Z chwilą powstania Augustowa ... droga wielka,
która idzie przez Wolkuszę do Augustowa (1558) ... była nazywana gości-
niec Augustowski. Droga wiodła przez rzekę Wołkuszę, przechodziła mo-
stem wzmiankowanym w 1578 r. ... mostice hostinca Awkustowsko3 ...

W Wilnie 17 maja 1557 r. król nadał Augustowowi prawa miejskie.
Znany historyk Jerzy Wiśniewski pisze: ...Pomimo tak sporej ilości Rusi-
nów nie utworzono dla nich wiejskich parafii greckich. Jedyna parafia
ruska była fundowana w Augustowie dopiero za Zygmunta Augusta. Moż-
na więc ten brak wytłumaczyć zaleceniem Bony, za czasów której powsta-
ło tu najwięcej wsi. ... Równocześnie trzeba zaznaczyć, że już wielu Rusi-
nów było spolonizowanych. ...Nie było wyłącznie polskich i ruskich wsi
z wyjątkiem wsi Solistówka, gdzie mieszkali Rusini, jednakże dla nich wiej-
skich parafii nie utworzono4...

Cerkiew w Augustowie znajdowała się na górce nad rzeką Nettą, na
rogu ulicy Cerkiewnej (Sienkiewicza) i Koziej. Przetrwała do XX wieku.
Podczas okupacji Niemcy górkę rozkopali.

Zygmunt August był fundatorem cerkwi ruskiej w tym mieście, która
otrzymała na swoje uposażenie 2 włóki ziemi. 11.10.1553 r. w Łomży król
dał popu Hryćkowi na cerkiew w nowo fundowanym mieście Augusto-
wie5 . Następnym znanym z imienia duchownym był Sylwester, który
w 1595 r. oskarżał wójta augustowskiego Mikołaja Bagińskiego o zabra-

2 J. Wiśniewski, Nieznany oryginał dokumentu lokacji Augustowa z 1557 r.,
„Rocznik Białostocki”, t. 3 (1962), s. 431.

3 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do końca
XVIII wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, pod
red. J. Antoniewicza, Białystok 1967, s. 60, przyp. 161.

4 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w pow. augustowskim od XV do końca XVIII
wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok
1967, s. 129.

5 J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta.
Z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią, Białystok
2000, s. 412.
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nie przyznanego mu uposażenia w postaci 2 włók z łąkami w Żarnowie.
Inwentarz z 1662 r. wymienia w Augustowie ulicę Cerkiewną, na której
mieszkało 28 osób, w tym ...Fiodor Solik z żoną synów trzech... i w Żar-
nowie 19 rodzin i 53 osoby6.

W 1749 r. prezbiter cerkwi w Augustowie skierował do sądu sprawę,
oskarżając starostę Szaniewskiego, jego administratora Stanisałwa Pawli-
kowskiego oraz burmistrza Stanisława Zielińskiego o napad na jego ple-
banię przy ulicy Ruskiej: ...naprzód porwali w izbie siekierę y poszedszy
gwałtownie staynię odbili y koni parę kosztuiących ieden tynfów sto, a drugi
tynfów w siedemdziesiąt pięć zabrali. Samą małżonkę y syna szarpali, y
tak gwałt z wielkim przestraszeniem ludzi y dzieci w plebani uczyniwszy y
konie zabrawszy, bez żadnego respektu na charakter kapłański na zabicie
onego czym przegróżki y przechwałki...7  Wyrok sądu nie jest znany.

Cerkiew rozebrana w latach 20. XX wieku

6 Przywilejem wystawionym w Wilnie z 17 maja 1557 r. duchowny otrzymał
2 włóki z łąkami w Żarnowie. Uprawiali je chłopi tam mieszkający na tak zwanej
Popówce, której odrębność zlikwidowano podczas komasacji gruntów w Żarnowie
około 1930 r. J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w pow. augustowskim od XV do
końca XVIII wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego,
Białystok 1967, s. 115.

7 Żaloba svjaśćennika Avgustovskoj cerkvi Ioanna Ban’kovskago na starostu
Śanjavskago o grabieże, nasili i rozboje, Akty Vilenskie, t. 7 (1874), s. 543–544.
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W 1784 r. prezbiterem był Józef Ćwiklicz, który przebudował cerkiew.
Remontował ją o. Józef Koncewicz, ale ...parafian żadnego iuż nie masz
... wszyscy przeszli na łaciństwo... Tylko w czasie spowiedzi wielkanoc-
nej...przychodnich i innych służących będzie na osób kilkanaście8...

Więcej wiadomości o cerkwi pochodzi z wizyty dziekańskiej, przepro-
wadzonej w 1819 r., w której czytamy: ...przywilejem z 29 października
1569 r. była erygowana drewniana cerkiew pw. Matki Bożej na obrzeżach
miasta przy rogu ulicy Ruskiej i Koziej. Przywilejem z 2 października 1569
roku nadano 2 włóki gruntu pomiędzy Augustowem a polami mieszczan,
w okresie wizyty te grunta już do cerkwi nie należały9...

Wszystkie oryginały dokumentów znajdowały się w hipotece łomżyń-
skiej (podlegały komisarzowi Gorczyńskiemu). Ksiądz katolicki Mickie-
wicz pismem z dnia 16 lutego 1821 r. zwrócił się do komisarza o zwrot
dokumentu ...przywileju Zygmunta Augusta r. 1569 octobra 29 konfiro-
mowany przez Augusta III na włók dwie gruntu między gruntami miasta
Augustowa obok gruntu proboszcza obrzędu rzymsko-katolickiego pod ro-
kiem 1766 dnia 1 octobra w Kancelarii Królewskiej i w posesyi probosz-
cza nie iest...

Z wyżej przytoczonego dokumentu wynika, że proboszcz katolicki
przywłaszczył te grunta, które zostały wpisane jako włóki szpitalne. Cer-
kiew korzystała tylko z 2 włók gruntu położonych we wsi Żarnowo10 ,
potwierdzonych przywilejem Jana III z 1748 r. Plac pod cerkwią i ogro-
dem w Augustowie liczył 2 morgi i 12 prętów. W 1799 r. ze względów
sanitarnych władze pruskie zlokalizowały cmentarz dla wszystkich wy-
znań na piaszczystych wydmach za rzeką Nettą. Kwatera dla wyznawców
wschodniego obrządku była położona po lewej stronie głównej alei, lecz
z upływem czasu została wchłonięta przez katolików.

8 Cyt. za: W. Batura, A. Makowski, J. Szlaszyński, Dzieje Augustowa od zało-
żenia miasta do 1945 roku, Suwałki 1997, s. 36.

9 W inwentarzu majątku cerkiewnego z dnia 1 sierpnia 1869 r. znajdowały się
następujące dokumenty: 1. Wypis przywileju króla polskiego Zygmunta Augusta
z 29 października 1569 r. na wymienione grunta, 2. Wypis w 2 egzemplarzach przy-
wileju króla Jana III z roku 1748 na dwie włóki gruntu na polach Żarnowo, 3.
Dokumenty dotyczące cerkiewnych placów na pobudowę (wypisano z dokumentów
kancelarii goniądzkiej), ChVEV 1894, nr 1, s. 14–15.

10 W lustracji woj. podlaskiego z 1576 r. s. 112, czytamy: ... Obrąb albo sioło
Żarnowo (dziś wieś, do niedawna przedmieście Augustowa), posiada włók – 50
gruntu dobrego, z tych na cerkiew ruską włók 2 ...
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W dobie Królestwa Kongresowego Augustów tylko tytularnie był mia-
stem stołecznym woj. augustowskiego, gdyż siedzibą władz zostały Su-
wałki. Województwo zostało zniesione w 1834 r. i zamienione na guber-
nię augustowską, również z siedzibą władz w Suwałkach. W 1866 r. po-
dzielono ją na dwie gubernie, łomżyńską i suwalską.

Do parafii jeszcze w 1819 r. oprócz Augustowa należały wsie: Żarno-
wo, Biernatki, Turówka, Kolnica, Sarny, Netta, Pruskolenka i inne. Jesz-
cze w 1812 r. odnotowano w wizycie, że cerkiew Przemienienia Pańskie-
go, przebudowaną przez o. Józefa Ćwiklicza (1784 r.), remontował o. Jó-
zef Koncewicz a konsekrował ks. oficjał Stanisław Biełkowicz. W 1820 r.
w Augustowie zamieszkiwało 254 wyznawców11.

W 1830 r. opracowano plan rozbudowy Augustowa. Czytamy w nim
między innymi: ... cerkiew grecko-unicka z powodu upadającego stanu
potrzebuie odbudowania. Deputacja zaznaczyła dla cerkwi tey miejsca na
powierzchni na którey dotychczasowo stoi... Tego planu nie zrealizowano12.

W Albumie Augustowskim autorstwa A. Mizierewicza z 1857 r. oraz
w Dziejach Augustowa od założenia miasta do 1945 roku przedrukowana
została rycina: „Nieistniejąca drewniana kaplica z XVIII w. na wyspie”13.

Do 1836 r. cerkiew w Augustowie była samodzielną placówką, pro-
boszczowie mieszkali przy świątyni. W 1819 r. cerkiew obsługiwał ks.
Marek Piotrowski z Rygałówki. Potem dekretem chełmskiego konsysto-
rza augustowska cerkiew została przypisana do parafii w Lipsku, a opiekę
duszpasterską nad wiernymi w latach 1836–1853 sprawował o. Jan Zie-
liński. Liczba spowiadających się z Augustowa wynosiła w 1838 r. 10 osób,
a w 1870 – 3 osoby.

Następnie cerkiew augustowska przeszła pod opiekę o. Mickiewicza
z parafii Sopoćkinie (obecnie Białoruś). Nowy zarządca odremontował ją
i 1854 r. cerkiew została wyświęcona. Szczególnie czczona tutaj ikona

11 ... V odnom iz blagoćinićeskom osmotrov (za 1805 god) meżdu proćim, govo-
ritsja, ćto: pri Avgustovskoj (uniatskoj) cerkvi ni metrićeskich knig ni aktov graż-
danskago sostojanija net, także – kak net i prichożan, kotorye, po povodu umen’śe-
nija soderżanija svjaśćennika, ne imeja dolgoe vremja mestnago nastojatelja, vse
pereśli v latinstvo. ChVEV 1884, nr 1 s. 15.

12 T. P. Szafer, Działalność H. Marconiego, [w:] Studia i materiały do dziejów
Pojezierza Augustowskiego, Białystok 1967, s. 349.

13 W. Batura, A. Makowski, J. Szlaszyński, Dzieje Augustowa od założenia miasta
do 1945 roku, Suwałki 1997, s. 35, il.



24

Matki Bożej zwana Cerkiewna wzbogaciła się o nowy kiot. Kolejnym
opiekunem cerkwi w Augustowie był proboszcz Łabna (obecnie Biało-
ruś) o. Giejsztor. Według Cholmskogo greko-uniatskogo mesecjaslova
z 1867 r. parafią augustowską zarządzał proboszcz z Sopoćkin ks. Michał
Łukawski14.

Na terenie Augustowa znajdowała się szkoła cerkiewno-parafialna.
W 1871 r. w budynku przy ulicy Poświętnej uczyło się 16 dzieci. Spra-
wozdanie z wizytacji szkół dyrekcji suwalskiej z 1872 r., przeprowadzo-
nej przez dyrektora Szczebalskiego, głosi, że szkoła prawosławna w Au-
gustowie ...liczyła tylko 9 uczniów. Dwaj czytali bardzo dobrze ze zrozu-
mieniem, pisali poprawnie dyktando, pięknie odpowiadali z katechizmu
i historii świętej, w pamięci wykonywali trzy działania arytmetyczne a na
tablicy i czwarte. Pozostali uczniowie z wyjątkiem jednego, który niedaw-
no zaczął naukę, okazali też dobrą znajomość wszystkich przedmiotów.
Sprawili to o. Fortunatow i nauczyciel Korzunkow. Drugi otrzymał na-
grodę pieniężną a dwaj najlepsi uczniowie dostali książki15.

W 1873 r. o. Jakub Szydłowski z Augustowa otrzymał zalecenie, by
ponownie wstawić ikonostas. Jednak proboszcz z Łabna, o. Eugeniusz
Czajkowski, pismem z dnia 26 listopada 1874 r. donosił unickiemu kon-
systorzowi w Chełmie: ...cerkiew w Augustowie bardzo mała i ciasna nie
jest możliwością wstawić ikonostas a także, że cerkiew jest stara potrzeb-
na jest jej rozbiórka i pobudowanie nowej murowanej dla potrzeb miesz-
kańców16.

Cerkiew w Augustowie była cerkwią filialną i należała do parafii w Su-
wałkach. W 1875 roku została włączona do Kościoła prawosławnego i na-
stępnego roku usamodzielniła się. Uroczyste przyłączenie unitów nastąpi-
ło 27 kwietnia 1875 r. Dekanat augustowski liczył 7 parafii z 9982 wier-
nymi. Dziekanem był proboszcz parafii Bala Cerkiewna o. Filip Troc17.
Stara cerkiew pozostawała pod zarządem proboszcza z Lipska. 25 kwiet-
nia 1877 oficjalnie została przekazana parafii prawosławnej w Augusto-
wie. W skromnej cerkwi unickiej nie można było odprawiać nabożeństw

14 Według źródła drukowanego parafie zlikwidowane w diecezji chełmskiej
w okresie 1820–1867, Augustów znajdował się na 30. pozycji, ChVEV 1884,
s. 244.

15 W. Jemielity, Szkolnictwo w guberni suwalskiej, Suwałki 1997, s. 216.
16 ChVEV 1894, nr 1, s. 16.
17 LEV 1875, s. 151.
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prawosławnych. Praktykowa-
no jedynie molebny przed cu-
downą ikoną Matki Bożej. Tak
trwało do 1879 r.18

Cerkiew mieściła się w wy-
najmowanym murowanym bu-
dynku na rogu placu Miejskie-
go i ulicy Długiej. Pierwszym
mianowanym proboszczem był
o. Maksymilian Stempkowski,
którego wspierało dwóch psal-
mistów. Zakupiony został mu-
rowany dom dla duchowień-
stwa, lecz w czasie pożaru mia-
sta 19 maja 1881 r. został on Dawna cerkiew garnizonowa

Obecnie kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

18 Augustovskaja cerkov imeet menee 1 1/2 sażeni vyśiny ot pola do potolka, i pri
samom tesnom ustrojstve v nej altarja, edva możet vmestit’ v sebe 44 ćelovek a po-
tomu, on sćitaet ustrojstvo ikonostasa ne vozmożnym ... ChVEV 1894, nr 1, s. 16.
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zniszczony, a duchowieństwo zamieszkało w wynajętym domu. Ocalała
jedynie drewniana cerkiewka znajdująca się poza obrębem miasta19.

Dzięki zabiegom proboszcza o. Maksymiliana Stempkowskiego udało
się odzyskać pieniądze (700 rub.) złożone w banku (1839 r.) za ogród cer-
kiewny zabrany pod budowę Kanału Augustowskiego. Uzyskana kwota
posłużyła do rozbudowy drewnianej cerkiewki. Budynek z dachem dwu-
spadowym został powiększony o ołtarz i dwie boczne przybudówki oraz
kopułę nad środkową częścią. Nad papiertią (kruchtą) wzniesiono dzwon-
nicę20. Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej wyświęcono 4 lutego 1879
roku21.  Mogła ona zmieścić około czterystu osób i wkrótce okazała się
zbyt ciasna. Rozwój miasta guberialnego powodował większy napływ lud-
ności, w tym wyznawców prawosławia. Poczyniono starania o budowę
nowej cerkwi.

W lutym 1881 r. został zatwierdzony plan budowy murowanej świąty-
ni. Plac pod cerkiew wyznaczono w środku miasta22  (dziś skwer z fontan-
ną). Obiekt był budowany przez majstrów z Górnego Śląska. 7 paździer-
nika 1884 r. uroczyście poświęcono cerkiew św. św. apostołów Piotra i Paw-
ła, która mogła pomieścić 800 osób23. Cerkiew miała jedną kopułę i czte-
ropiętrową dzwonnicę z pięcioma dzwonami. Do nowo zbudowanej cer-
kwi została przeniesiona ikona Kazańskiej Matki Bożej24. Mieszkańcy Au-

19... Poslednij sil’nyj pożar był v 1881 godu, kogda vygorela poćti polovina
goroda. V kaćestve edinstvennogo pamjatnika sedoj stariny sochranilos’ kakim-to
cudom malen’kaja derevjannaja, byvśaja unijatskaja cerkov na beregu ozera. Po
predaniju, ona rovesnica unii. V nastojaśćee vremja v nej otpravljaetsja pravosla-
vnoe bogoslużenie, G. A. Vorob’ev, Poezdka v Vigry. Iz istoriko-archeologićeskich
ekskursij, „Istorićeskij Vestnik” 1904, t. 97, nr 9, s. 936, foto cerkwi;

Gwoli chronolgii warto odnotować pożar w Augustowie [pomyłkowo podano
datę 1882 r.]. Miejscowy proboszcz za organizację i udział przy jego gaszeniu zo-
stał wyróżniony przez władze diecezjalne. ChVEV 1883, 236. Zapewne chodzi
o pożar z 1881 r. Por. ...V 1881 g. v konce maja pożar istrebil poćti ves’ gorod
Avgustov, sgorel dom svjaśćennika so vsem ego imuśćestvom do tla. Derevjannaja
cerkov stojaśćaja vne goroda, kotoraja po svoemu polożeniju ucelela. ChVEV 1881,
s. 219.

20 Porównaj: foto, [w:] W. Batura, A. Makowski, J. Szlaszyński, Dzieje Augu-
stowa od założenia miasta do 1945 roku, Suwałki 1997, s. 98.

21 ChVEV 1879, nr 7, s. 113.
22 ChVEV 1883, s. 250.
23 ChVEV 1884, s. 314.
24 ChVEV 1887, s. 370-371.
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Cerkiew św. św. ap. Piotra i Pawła, rozebrana w latach 20. XX wieku, na zewnątrz

Cerkiew garnizonowa wewnątrz
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gustowa ofiarowali też ikonę św. Aleksandra Newskiego, która została
umieszczona w nowym kiocie25.

W nowej cerkwi miejsce znalazła cudowna ikona Cerkiewna Matki
Bożej, zwana również Jordańską26. Uroczyste przeniesienie ikony Matki
Bożej nastąpiło 22 października 1887 r.27  Tuż przed zmianą Jej miejsca
nastąpiło cudowne wydarzenie. W nocy wielu mieszkańców ujrzało nie-
spotykane światło, wydobywające się z drewnianej cerkiewki. Na ołtarzu
przed Jordańską Ikoną Matki Bożej płonęło 12 świec. Całe wnętrze cer-
kwi mieniło się złocistym światłem, ale szczególnie odbijało się tło ikony.
Oblicze Bogarodzicy jaśniało nieziemskim blaskiem. Przystąpiono do prze-
niesienia cudownej ikony do nowej cerkwi św. św. apostołów Piotra i Pawła.
Żaden z duchownych nie mógł tego dokonać. Gdy sięgał po ikonę, na-
tychmiast opadały mu ręce. Nieustanna i gorliwa modlitwa wszystkich
zebranych do Matki Bożej pozwoliła o. Maksymilianowi Stempkowskie-
mu zdjąć ikonę i uroczyście przenieść do nowej świątyni.

W 1894 r. przy cerkwi świętych apostołów Piotra i Pawła powołano
bractwo cerkiewno-parafialne, które prowadziło prężną działalność cha-
rytatywno-społeczną28. W 1903 r. miejscowy proboszcz obchodził 35-le-
cie służby kapłańskiej29.

Godne odnotowania również jest niecodzienne wydarzenie, do jakie-
go doszło na początku I wojny światowej pod Augustowem. Jeden z do-
wódców rosyjskich zauważył na niebie Matkę Bożą z Jezusem Chrystu-

25 ChVEV 1880, s. 340.
26 Dzieje Augustowa od założenia miasta do roku 1945, oprac. zbiorowe, Su-

wałki 1997, s. 160; Według spisu monasterów w diecezji moskiewskiej w Ławrze
św. Trójcy i św. Sergiusza z Radoneża w Gevsimanskom skite znajdowała się Ior-
danskaja ikona Bożej Materi, privezennaja s Afona mitropolitu Filaretu A. N. Mu-
rav’evym (po predaniju, nachodivś v kellii prepodobnogo Ioanna Damaskina i, byt’
możet, kak predpolagajut nekotorye, toćnaja kopija ili daże samyj podlinnik ikony,
predstavljaśćej soboju izobrażenie Bogomateri s Bogomladencem na Eja levoj ruke,
blagoslovljajuśćim pravoju rukoju, napisannoj samim prep. Ioannom v blagodar-
nost’ za ego iscelenie i nazyvavśejsja Damaskinskoj, no kotoruju ne dolżno smeśi-
vat’ s ikonoj, izvestnoj pod naimenovaniem Troerućicy. Nastol’naja kniga dlja svja-
śćenno-cerkovno-slużytelej, Moskva 1993, s. 1496.

27 Perenesenie drevnej ikony Bożiej Materi iz staroj Kazanskoj v novuju Petro-
pavlovskuju cerkov’ v gor. Avgustove, ChVEV 1887, s. 370–371.

28 Ućreżdenie prichodskogo bratstva pri Avgustovskoj cerkvi. Ustav Bratstva,
ChVEV 1894, s. 62–65, 98.

29 ChVEV 1903, s. 192.
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sem na rękach, która ... odnoj rukoj ukazyvala na zapad. To wydarzenie
zauważyli również ... niżnye ćyny ... kotoroe zatem izmenilosja v krest
i potom isćezlo30...

W 1915 r. ludność prawosławna została ewakuowana. Starą cerkiewkę
Kazańskiej Ikony Matki Bożej Niemcy zamienili na kuźnię, a po uzyska-
niu przez Polskę niepodległości, władze samorządowe postanowiły ją ro-
zebrać31. W 1926 r. podobnie postąpiono również z cerkwią murowaną
św. św. apostołów Piotra i Pawła32. Plan rozbiórki był zatwierdzony przez
Urząd Polityczny przy Prezydium Rady Ministrów ds. Mniejszości Naro-
dowych z dnia 5 stycznia 1925 r. Monity władzy cerkiewnej nie odniosły
żadnego skutku33. Uzyskaną z rozbiórki cegłę wykorzystano, według prze-
kazów, do budowy gmachu Seminarium Nauczycielskiego34.

Cerkiew garnizonową w dzielnicy Koszary (zbudowaną w 1866 r.)
zamieniono na kościół katolicki Matki Bożej Częstochowskiej35. Grunta

30 Ikona Bogomateri, ćudesno javiśajasja russkomu voinstvu na pole srażenija
pod Avgustovom v vojnu 1914–1915 godov, Dozvoleno Odessk. Voen. Cenz. Chro-
molitografija E. I. Fesenko, v Odesse; 14 x 17,5 cm, color.

31 Wg Przewodnika po woj. białostockim z 1937 r. ... Augustów liczył 13 tys.
mieszkańców, w tym: 10 tys. Polaków-katolików, 2600 Żydów, 120 prawosławnych,
36 staroobrzędowców, 70 ewangelików z połowa Niemcy. Prawosławni i staroobrzę-
dowcy podali narodowość rosyjską ... W mieście było dwie cerkwie. Cerkiew została
rozebrana w 1925 r. Nad brzegami Netty stoi niewielka stara cerkiew drewniana,
niegdyś unicka, bardzo malownicza, lecz obecnie opuszczona i chyląca się do ruiny,
M. Orłowicz, Przewodnik po woj. białostockim, Białystok 1937, s. 316; Por. foto
z połowy lat 20., „Kurier Poranny Magazyn” 23.11.2001 r., nr 274 (3376), s. 18.

32 Tamże, s. 316; Priezżij, Iz Avgustova. Unićtożenie pravoslavnago chrama,
„Voskresnoe Ćtenie” 1926, nr 37, s. 586–587; K razborke pravoslavago chrama v
Avgustove, „Voskresnoe Ćtenie” 1927, nr 3, s. 24, „Voskresnoe Ćtenie” 1932, s. 349.

33 W lutym 1926 roku starosta Wacław Malanowski, chcąc zatrzeć symbol carskie-
go panowania, kazał cerkiew rozebrać. Uzyskaną z rozbiórki cegłę wykorzystano,
według przekazów, do budowy gmachu Seminarium Nauczycielskiego. J. Szlaszyński,
Cerkiew. Augustów w starej fotografii, „Przegląd Augustowski” 1996, nr 3(10), il.

34 J. Szlaszyński, Cerkiew. Augustów w starej fotografii, „Przegląd Augustow-
ski” 1996, nr 3.

35 W „Schematyzmie” czytamy: Kościół rektoralny od 1.05.1970 r. w dzielnicy
Koszary pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, murowany, zbudowany około 1866 r.
w stylu cerkiewnym, w 1944 r. podczas działań wojennych częściowo zniszczony.
W 1957 odrestaurowany i otwarty dla wiernych, poświęcony 7.05.1957 r. Schema-
tyzm jubileuszowy diecezji łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 81, foto; W. Jemielity, Die-
cezja Łomżyńska, Łomża 1990, s. 21.
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parafialne, tzw. Popówkę, które znajdo-
wały się we wsi Żarnowo i uprawiane
były przez miejscowych chłopów, pod-
czas komasacji około 1930 roku zosta-
ły rozparcelowane.

Według spisu ludności z 1931 r.
w Augustowie jako język ojczysty ro-
syjski podało 127 osób, ukraiński 16
i białoruski 10 osób. Wszystkie te oso-
by określiły siebie jako prawosławne.

W Klirovoj Vedomosti parafii Jacz-
no z 1943 r. znajdujemy taką wzmian-
kę: rezolucją arcybiskupa białostocko-
grodzieńskiego Benedykta polecono
proboszczowi Mikołajowi Niesłuchow-
skiemu obsłużyć mieszkańców prawo-
sławnych w m. Augustów. Po dużej prze-
rwie (1939) dnia17 października 1943
roku odprawiono św. liturgię. Ochrzczo-
no dużo dzieci, szczególnie sowieckich
(23 osoby).

Po II wojnie światowej cerkiew zo-
stała zorganizowana w domu prywat-
nym. Nabożeństwo było odprawiane raz
w miesiącu przez duchownego z para-
fii Suwałki. Od 1957 r. na potrzeby pra-
wosławnej wspólnoty adaptowano dom
przy ulicy Sienkiewicza, który pełnił
rolę cerkwi do maja 1985 r.36  W owym
roku arcybiskup Sawa wyświęcił budy-
nek dawnego warsztatu wulkanizacyj-
nego, położonego na tyłach jednej z ka-
mienic przy ulicy Kościuszki, zaadap-
towany na kaplicę. Opiekę duszpaster-
ską nad garstką wiernych roztaczał du-

Dawny cmentarz prawosławny

36 K. Bondaruk, Z życia Kościoła prawosławnego (Augustów), „Tygodnik Pod-
laski” 18.08.1985 r., nr 33(145), s. 10; „Cerkovnyj Vestnik” 1986, nr 1-3, s. 71-72.

Obecna kaplica prawosławna w Au-
gustowie
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chowny z parafii Ełk. Ostatnio dojeżdża (tj. do Suwałk, Augustowa i Eł-
ku) duchowny z Białegostoku.

Duchowieństwo: O. Hryćko (1553), Sylwester (1595), o. Jan Bań-
kowski (1749), o. Józef Ćwiklicz (1784), o. Józef Koncewicz (?), o. Ma-
rek Piotrowski (zarządz. 1819), o. Jan Żylinski (zarządz.1836–15.10.1853),
o. Mickiewicz (zarządz. 1854–1866), o. Michał Łukawski (zarządz.
1866–), o. Nikanor Fortunatow (1872), o. Giejsztor (zarządz. – 1873),
o. Jakub Szydłowski (zarządz. 1873–1874), o. Alfeusz Gołubcow (zarządz.
1875), o. Maksymilian Stempkowski (7.09.1875– +30.05.1906)37, o. Jan
Makarewski (17.08.1906–1915 ewakuacja, Smolensk, Spasskaja płoszczad’
No 3, dom Korinoj).

Po powrocie z uchodźstwa: o. Piotr Isaar (deleg. 6–7.01.1931).
Po II wojnie światowej: o. Borys Dykaniec (1954–1960), o. Włodzi-

mierz Kuprianowicz (deleg. 23.12.1959–6.01.1960), o. Bazyli Szklaruk
(10.06.1960–15.10.1964), o. Mikołaj Sidorski (27.10.1964–14.07.1984),
o. Mikołaj Kalina (1984–31.08.1997), o. Jan Kojło (1.09.1997–/2002/ –)

Diakoni38: o. Antoni Marcinkiewicz (1.02.1891–1.04.1897), o. Jerzy
Warno (1.04.1897–1.08.1909), o. Joan Szewielew (–1915 ewakuacja, Stol-
noje, Czernigowskoj guberni).

Psalmiści: Mikołaj Wasilewski (1.02.1891–19.01.1886 diak. –
1.02.1891), Włodzimierz Pirocki (–1896), Konstanty Dawydow (1896 –),
S. Zrol (– 1.06.1896), A. Żebicki (1.06.1896 –), Aleksander Szczedrow
(1.09.1898–9.09.1899), [Psalmista przeniesiony do Suwałk (nazwisko ?)
–1.01.1904], Ignacy Zadarnowski (–8.11.1906), Teodor Olezniuk
(1.12.1906 – 1.09.1907), Konstanty Jefimow (1.09.1907–), Aleksander
Renda ( 1.08.1909–1914), Piotr Kraszkiewicz (5.04.1910–1915 ewaku-
acja, Głuchow, Czernigowskoj guberni, ul. Rybałkina, dom Muchi), Alek-
sander Jewdokimow (1914–1915 ewakuacja, Moskwa, Donskij monastyr).

Opiekunowie cerkwi: Jan Warna (3.10.1877), Aleksander Osipow,
strażnik (2.11.1878; 16.11.1881), Józef Marczenko, asesor (1895), I. I.

37 Nekrolog VEL 1906, s. 97, 120.
38 Decyzją władz duchownych etat diakona z cerkwi w Wysokiem Mazowiec-

kim został 9.01.1889 r. przeniesiony do parafii w Augustowie.
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Niemierowski, sędzia (6.01.1898; 1.01.1901), Filip Wasilewski, zastępca
nacz. powiatu (1901), Jakub Kostylew, inspektor (1907), M. Gałuziewski
(1911), S. P. Zelenkow (1913), Maria Bartoszuk (–/1960/– +1972), Jan
Wojtiuk (– +1985?), Włodzimierz Dawidziuk (1998).

Literatura: Żaloba svjaśćennika Avgustovskoj cerkvi Ioanna Ban’kovskogo na
starostu Śanjavskogo o grabieże, nasili i rozboje, 1749 g., Akta Vilenskie, t. 7, Vil’na,
s. 543–544; Pożertvovanija v cerkov’: ChVEV 1875, s. 151; 1879 s. 23; 1880, s.
340; 1887, s. 272; 1888, s. 175; 1889, s. 458; 1891, s. 49; 1893, s. 56; 1895, s. 162;
1903, s. 134; Ruch służbowy: ChVEV 1877, nr 5, s. 5; 1878, nr 23, s. 7; 1880, s.
210; 1881, s. 380; 1883, s. 236; 1884, s. 143; 1886, s. 57; 1888, s. 153; 1889, s. 57;
1891, s. 65; 1895, s. 174, 306; 1896, s. 70; 1897, s. 142; 1898, s. 22, 354; 1899, s.
21, 239, 497; 1901, s. 49, 218; 1903, s. 192, 638; VEL 1906, s. 97, 137, 185; 1907,
s. 111, 143; 1909, s. 49, 114, 161; 1910, s. 99; 1911, s. 241, 261; 1913, s. 142, 285;
1914, s. 203; 1915, s. 231; 1916, s. 33, 137; 1917, s. 33; VĆ 1931, nr 11; O priso-
edenenii k pravoslavnoj Cerkvi, ChVEV 1877, nr 4, s. 5; O podćynenii avgusto-
vskoago blagoćinnićeskago okruga i varśavskoj Uspenskoj cerkvi neposredstvenno
vedeniju Eparchal’nomu Archireju i cholmsko-varśavskoj Konsistorii, ChVEV 1879,
nr 4, s. 54; Osvjaśćenie cerkviej Avgustovskej i Żumud’skoj, ChVEV 1879, nr 7, s.
113; Osmotr Gubernatorom Suvalkskoj guberni i eio cerkvej, ChVEV 1886, s. 15–
16; Perenesenie drevnej ikony Bożiej Materi iz staroj Kazanskoj v novuju Petropa-
vlovskuju cerkov’ v gor. Avgustove, ChVEV 1887, s. 370–371; M. Stempkovskij,
Prisoedinenie k pravoslaviju, ChVEV 1877, nr 4, s. 5; 1888, s. 172; M. Chruscević,
Osvjaśćenie pamjatnika v gor. Avgustove [pokuśenie na cara, 17.10.1888 g.], ChVEV
1891, nr 12, s. 182; Ućreżdenie prichodskogo bratstva, ChVEV 1894, s. 62–64, 98;
M. Stempkovskij, Pravoslavnyj prichod v gor. Avgustove Suvalkskoj gubernii,
ChVEV 1894, nr 1, s. 14–17, nr 3, s. 153–154; P., Poseśenie Avgustovskogo, Kal’va-
rijskago i Kibartskago prichodov Suvalkskago blagačinija Flavianom archiepisko-
pom cholmsko-varśavskim, ChVEV 1894, nr 22, s. 366–368; Iz gor. Avgustova.
Drevnjaja ćasovnja, ChVEV 1900, s. 74–76; Poseśćenie archiep. Nikanorom goro-
dov Skernevec, Aleksandrova – Pogranićnago, Mariampolja, Suvalok i Avgustova,
VEL 1907, s. 160–164; 35-letie svjaśćenstva Maksimiljana Stempkovskogo, ChVEV
1903, s. 192; M. Z., Putiśestvie Nikolaja archiepiskopa Varśavskago i Privis’lin-
skago po Suvalkskoj guberni [Avgustov, Suvalki, Sejny, Mariampol’, Verżbolovo
i Kibarty], VEL 1910, s. 271–274; Priezżij, Iz Avgustova. Unićtożenie pravosla-
vnago chrama, „Voskresnoe Ćtenie” 1926, nr 37, s. 586–587; K razborke pravosla-
vago chrama v Avgustove, „Voskresnoe Ćtenie” 1927, nr 3, s. 24; Pravoslavie v
Suval’śćyne, „Voskresnoe Ćtenie” 1927, nr 30, s. 354; J. Wiśniewski, Nieznany
oryginał dokumentu lokacji Augustowa z 1557 r., „Rocznik Białostocki”, t. 3 (1962),
s. 425–437; A. Batura, Z. Zdrodowski, Augustów i okolice. Informator turystyczny,
Kraków 1973; A. Korgul, Rola Augustowa w wymianie handlowej Litwy i Korony
na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] Studia nad społeczeństwem i gospodarką Pod-
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lasia w XVI–XVIII w., pod red. A. Wyrobisza, prace Instytutu Historycznego UW,
Warszawa 1981, s. 91–104; K. Bondaruk, Torżestvo v Avgustove, „Cerkovnyj Vest-
nik” 1986, nr 1/3, s. 71–72; A. Ćaćuha, U ćużym asjaroddzi abo typovyja kacapy,
„Niva” 3.11.1996 r., nr 44, s. 8; W. Batura, A. Makowski, J. Szlaszyński, Dzieje
Augustowa od założenia miasta do 1945 roku, Suwałki 1997; J. Maroszek, Pogra-
nicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta. Z historii dziejów reali-
zacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią, Białystok 2000.
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BOGUSZEWO
(św. Paraskiewy Piatnicy)

Król Aleksander Jagiellończyk około 1500 r. nadał kniaziowi Micha-
łowi Glińskiemu wielkie dobra w dawnym powiecie goniądzkim, obej-
mujące ziemię od granicy krzyżackiej do granicy dóbr tykocińskich. Po
jego ucieczce do Moskwy Zygmunt Stary przekazał te wielkie dobra Mi-
kołajowi Radziwiłłowi, wojewodzie wileńskiemu.

Radziwiłłowie rozpoczęli kolonizację tych dóbr i do 1529 r. założyli
około trzydziestu wsi oraz dwór Knyszyn. Radziwiłł jako namiestnik biel-
ski sprowadzał ludność ruską ze wsi hospodarskich spod Bielska oraz Lit-
winów i Mazowszan. Osadnictwo między Narwią a Biebrzą, Brzozówką
i Supraślą było etnicznie mieszane.

Wszystkie grupy etniczne szybko się wymieszały. Założono tu obok
starych katolickich i prawosławnych nowe parafie. Badacz osadnictwa na
Białostocczyźnie Jerzy Wiśniewski twierdzi, że na tym terenie była
jedna cerkiew wiejska w Boguszewie i jedna cerkiew miejska w Kny-
szynie1.

Na prawym brzegu rzeki Nereśli leży Boguszewo. Przywilej króla
Zygmunta I, wystawiony w Krakowie 18 czerwca 1510 r., wspomina imie-
nie Bohuszowie. Oto jego tekst: Żiigomnt, Bożeju miłostiu ... kancler nasz
pan Mikołaj Mikołajewicz Radziwiłłowicz, i powiedił pered nami szto zdie-
lino swoimi lud’mi czotiri mosti na rece Jaskrie i na inszych rekach toju
dorohoju poczno ot Storożowoho mostu ależ do imienia ieho, do Bohuszo-
wa ... za tot jeho nakład dali jesmo jemu myto brat’ na tom mostu, kotoryi
w imieni jeho Bohuszowie, tym obyczajem – ot boczki towaru, ot odna po
groszu, a ot konia po groszu, a ot wielkoho bydła, ot woła, obo ot jałowicy

1 J. Wiśniewski, Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz
zróżnicowanie i przemiany etniczne, „Acta Baltico – Slavica”, t. 11 (1977), s. 25.



35

po poł grosza, ot małoho bydła po biełomu pieniażu, ot pieszoho człowie-
ka po pieniażu2...

Parafia boguszewska został założona przez wojewodzinę płocką Pe-
tronelę Radziwiłłównę Dowojnową między 1545 a 1564 rokiem. Stanisław
Dowojna, wojewoda połocki, i jego żona Patronela Radziwiłłówna, wła-
ściciele włości goniądzkiej, w 1547 r. przekazali Jakubowi Czechowi (stąd
nazwa Czechowizna) wieś Strzeżewo i królewskie stawy czechowskie3.

Wieś Boguszewo leżała w sąsiedztwie wsi Pęskie, którą w 1514 r. Mi-
kołaj Radziwiłł nadał swemu słudze Mikołajowi Pęskiemu. Położona była
w dobrach goniądzkich na 30,5 włókach gruntu średniego, z czego na popa
ruskiego była 1 włóka. Pop ruski z Boguszewa miał obrub przy wsi Zale-
siu. Patronką cerkwi była św. Prakseda Męczenniczka (Paraskiewa Piatni-
ca). Na mapie z lat 1545–1564, na której przedstawiono obszar wzdłuż
rzeki Nereśli i częściowo Narwi, zaznaczono sylwetkę cerkwi4.

Według Jabłonowskiego w 1574 r. w Boguszewie pop ruski ma włók 25.
Trudno stwierdzić, kiedy cerkiew w Boguszewie stała się unicka. Wiado-
mo, że w 1683 r. duchownym boguszewskim był o. Jerzy Kostecki, w la-
tach późniejszych o. Prokop Romanowski (1722, 1723), o. Antoni Roma-
nowski (1723, 1769, 1773), o. Anastazy Łopuchowski (1777).

Zachowało się źródło z 1780 roku, dotyczące wizytacji cerkwi w Bo-
guszewie: ... przybywszy do cerkwi i plebanii Boguszewskiey rzeczy cer-
kiewne zrewidowałem, co wszystko w całości znalazłem podług wizyty
w roku 1761 JMć. ...choć niektóre rzeczy jako to firanki, obrusy już tran-
cie pogniły. Metryk nie ma, ponieważ i parafii nie ma. Następna wizyta
z 1782 r. powtórzyła poprzedni zapis: ...przybywszy do cerkwi i plebanii
Boguszewskiey rzeczy cerkiewne zrewidowałem, co wszystko w całości
znalazłem. Superaty żadnej nie ma. Papiery miejscu i osobie służące znaj-
dują się. Metryki chrzstów, szlubów i pogrzebów nie6...

2 J. Maroszek, Dolina Nereśli w przeszłości, „Białostocczyzna” 1997, nr 2, s. 12.
3 J. Maroszek, tamże, s. 9.
4 St. Aleksandrowicz, Mapy majątkowe Północnego Podlasia z XVI wieku,

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1966, nr 2, s. 295-296, przypis 41; J. Ma-
roszek, tamże, s. 13.

5 A. Jabłonowski, Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym.
T. 6. Podlasie, Warszawa 1909, cz. 2, s. 231.

6 Księga wizyty dziekańskiej dekanatu podlaskiego... w roku 1773..., oprac. J. Ma-
roszek, W. F. Wilczewski, Białystok 1996, s. 32–33.
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W XVIII w. zlikwidowano parafię w Tykocinie, a później w Bogusze-
wie. Wizyta cerkwi boguszewskiej z 1773 r. tak stwierdziła: ... parafiani-
na żadnego nie ma, gdyż już od dawnego czasu wszystkie na obrządek
łaciński poprzechodzili...

Parafia Boguszewo została dołączona do cerkwi w Knyszynie, o czym
podaje wizytator w 1785 r. ... przybywszy do cerkwi Knyszyńskiey i Bogu-
szewskiey wizyty mojej dziekańskiej rzeczy cerkiewne zrewidowałem, któ-
re w całości znalazłem7...  Natomiast w wizycie z 1788 r. zaznaczono, że
w Knyszynie ... przy tey cerkwi aktualnym plebanem wb. ks. Grzegorz
Morozowicz administrator boguszewski. W naukach teologii moralnej
mierny, w ustawie cerkiewnym doskonały, trzeźwy, stateczny. Papiery cer-
kiewne i osobie służące równie i cerkwi boguszewskiej znajdują się8...

Odnośnie samej cerkwi w Boguszewie odnotowano: ... przy tey Cer-
kwi Aktualnego parocha nie ma, lecz tylko administracya, utrzymuje W.X.
Grzegorz Morozowicz, Paroch Cerkwi Knyszyńskiej. Gruntu Funduszo-
wego włóka jedna, we trzy zmiany y morgow dwa, Sianożenci zadosyć
z zaroślami. Parafia parafianina żadnego niema, gdyż już od dawnego
czasu, wszystkie na obrządek Łaciński poprzechodzili9...

Zachował się ślad sprawy z dnia 25 listopada 1789 r., która toczyła się
przed konsystorzem przeciwko parochowi boguszewskiemu o niedoko-
nanie pogrzebu dwuletniego zabitego dziecka i dotyczyła proboszcza Ba-
zylego Nornowicza10.

W wizytacji dekanatu białostockiego, do którego w roku 1804 należa-
ło Boguszewo, stwierdzono brak parafii. W latach 1822–1831 probosz-
czem knyszyńskim i boguszewskim był Jan Kraszkiewicz (Kraśkiewicz),
który pochodził z Białegostoku. Zmarł on w Knyszynie 4 marca 1831 r.
i pochowany został na cmentarzu katolickim. Pochówku dokonał ks. Sta-
nisław Żebrowski, administrator cerkwi w Boguszewie, który przebywał
w tej parafii do 1839 r.

W źródle drukowanym z końca XIX w. znajdujemy opis szczególnie
czczonej ikony św. Paraskiewy z cerkwi boguszewskiej ... Mestnaja chra-

7 Księga wizyty ... dz. cyt., s. 75.
8 Księga wizyty ... dz. cyt., s. 76.
9 A. Mironowicz, Wykaz proboszczów dekanatu podlaskiego z 1788 r., „Biało-

ruskie Zeszyty Historyczne” 1994, nr 2, s. 104.
10 Opisanie dokumentov archiva zapadnorusskich uniatskich mitropolitov, t. 2

(1701–1839), S-Petersburg 1907, nr 2646, s. 478.
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movaja ikona svjatoj velikomu-
ćenicy Paraskevy v nej pamjat-
nik suśćestvovavśej v sele Bogu-
śeve Paraskievskoj cerkvi, byloj
s 1842–1856 goda prichodskoju
v sich mestach iz kotoroj eta svja-
taja ikona zdes’ pol’zovavśaja-
sjaja v meste preżnjago eja na-
chożdenija osobym poćitaniem
u latynjan. Otstojat ot prichod-
skoj cerkvi v 3 verstach11.

Nadzielone w Boguszewie
grunta w ilości 1 włóki zostały
przeniesione ... zemlja nadelena
prićtu vblizi cerkvi iz Knyśinsko-
go fol’varka grafom Krasinskim
v zamenu preżnjago nadela v sele
Boguśeve v 10 verstach ot cer-
kvi12...

Boguszewską cerkiew św.
Paraskiewy rozebrano i przeniesiono na cmentarz prawosławny w Kny-
szynie (przy drodze do Krypna). Znajdowała się ona tam do 1940 r., kiedy
została rozebrana. Natomiast ikona św. Paraskiewy, według informacji
uzyskanych z korespondencji prywatnej, w latach 70. znajdowała się w pry-
watnym posiadaniu w USA.

W ten sposób zakończyła swój żywot cerkiew w Boguszewie. Obec-
nie nie ma już żadnych śladów istnienia parafii obrządku wschodniego
w tej miejscowości.

Duchowieństwo: o. Jerzy Kostecki (1683), o. Prokop Romanowski
(1722), o. Antoni Romanowski (1769, 1773), o. Anastazy Łopuchowski
(1777), o. Grzegorz Morozowicz (1785, 1788), o. Bazyli Nornowicz (1789),
o. Jan Kraszkiewicz (1822–1831), o. Stanisław Żebrowski (1831–1839).

11 Iosif ep., Grodnenskij pravoslavno-cerkovnyj kalendar ..., t. 2, Voroneż 1899,
s. 322

12 Iosif ep., Grodnenskij pravoslavno-cerkovnyj kalendar ..., t. 2, Voroneż 1899,
s. 322.

Cmentarna cerkiew w Knyszynie, przenie-
siona z Boguszewa. Rozebrana w 1940 r.
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DOWSPUDA
(św. Jana Chrzciciela)

Wielcy książęta litewscy rozdawali puszczańskie łąki, barcie i dawali
prawo na założenie własnych barci, czyli tzw. wchody sianożętne i bartne.
Nad Dowspudą miał leziwa (barcie, około 60 sztuk) Iwaniec Chodicz ze
wspólnikami, dwa leziwa posiadał też Opanas Chwalewicz.

Przed 1505 rokiem grodnianin Iwan Demianowicz i Jury Hamsowicz
sprzedali ziemię bartną za Szczebrą po obu stronach Dowspudy dworza-
ninowi Makarowi Iwanowiczowi z Rogożna nad Biebrzą. Największą jej
ilość zgromadzili w swym posiadaniu Wołłowiczowie. Wchody te użytko-
wali ich poddani z różnych dóbr. W nieznanym czasie w ręce Wołłowi-
czów przeszły jeziora Dowspuda (dziś Rospuda) przy Necku, Jałowo koło
Kurjanek i inne1.

Zygmunt I przywilejem wystawionym w Mielniku 9 lipca 1513 r. nadał
jedną milę kwadratową w Puszczy Grodzieńskiej między granicą krzyża-
cką a rzeką Dowspudą Bohdanowi Hrynkowiczowi Wołłowiczowi, koniu-
szemu grodzieńskiemu, pozwalając mu ludzi osadzić i wybudować dwór2.

 Bogdan Wołłowicz z Bali posiadał już za puszczą dobra Lipsk i stam-
tąd sprowadzał osadników. W 1516 r. Wołłowicz otrzymał od króla kawa-
łek wschodniego brzegu rzeki Dowspudy w Krasnym Borze i pozwolenie
na budowę jazu, utworzenie stawu młyńskiego i wybudowanie młyna (dziś
uroczysko Młynisko) nad Rospudą3.

1 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w pow. augustowskim od XV do końca
XVIII wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Biały-
stok 1967, s. 61.

2 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do połowy
XVII wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, Białystok 1965, s. 88.

3 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w pow. augustowskim od XV do końca XVIII
wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok
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 W 1514 r. król Zygmunt I nadał pas przygraniczny na północ od dóbr
Dowspuda Wołłowiczów braciom Mikołajowi i Stanisławowi Raczkom4.
Na pasie osadniczym długości mili i szerokości 1,5 mili po podziale i ko-
lonizacji założyli oni dwa dobra Dowspuda. Dowspuda Stanisława Racz-
kowicza przyjęła nazwę Raczki, a Mikołaja Raczkowicza – Bakałarzewo.
Dalej na nadanie północ dostali Szambelewo5, tworząc wsie Dowspuda
i Szembelewo (dziś Filipów)6.

Zygmunt I przywilejem danym19 grudnia 1522 r. w Brześciu jeszcze
raz potwierdził nadania puszczy nad rzeką Dowspudą i brzegu Krasnego
na Dowspudzie Bogdanowi Wołłowiczowi i przytoczył opis graniczny.

Następny list króla z Wilna 29 października 1529 r. zezwolił Wołłowi-
czowi na przerób drzewa z puszczy. Przystąpił on do kolonizacji puszczy.
Dla siebie wybudował dwór Dowspuda, jako najstarszą miejscowość na
granicy krzyżackiej, oraz wsie. Obok dworu wzniesiono cerkiew pierwszą
na ziemiach jaćwieskich, kościoła katolickiego nie założono. Jej pop Bo-
rys wspomniany w 1541 r.7

1967, s. 95; Dziś nie ma tam żadnych osad. Stał w tamtym miejscu od 1516 r. aż po
koniec XIX stulecia duży młyn wodny, początkowo należący do Wołłowiczów,
potem do Paców. Jeszcze niedawno, bo w latach siedemdziesiątych, stała tam ga-
jówka Topiłówka. W. Batura, Szlakami Południowej Suwalszczyzny, Suwałki 1999,
s. 93.

4 Wnukowie Jakuba Raczki po jego dwóch synach, Jundzille i Michnie, bracia
stryjeczni – Mikołaj Jundziłłowicz, kuchmistrz wielkiej księżny Heleny, oraz Mikołaj
i Stanisław Michnowicze – uzyskali 2 lipca 1500 r. od w. ks. Aleksandra Jagielloń-
czyka potwierdzenie nadania jezior i ziem w powiecie grodzieńskim nad Dowspudą
(obecnie Rospuda), które dziad ich Raczko otrzymał od w.ks. Zygmunta Kiejstuto-
wicza. Dwaj wnukowie Raczki, Mikołaj Michniewicz Raczkowicz i Jan Jundziłło-
wicz byli w początkach XVI w. właścicielami dwóch „imienii”, to jest majątków
ziemskich – Białegostoku i Dojlid. T. Wasilewski, Białystok w XVI–XVII w., [w:]
Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, Białystok 1968, t. 1, s. 108.

5 Fotian Szembel, dworzanin królewski, z bracmi Artimem, Bohdanem, Roma-
nem, Ofanasem i Zankiem, w zamian za utraconą na rzecz w. ks. moskiewskiego
ojcowiznę dostali w 1513 r. przy granicy pruskiej pas puszczy długości 2 mil i sze-
rokości 1 mili, tworząc dobra szembelewskie. J. Wiśniewski, Dobra dowspudzkie
Raczkowiczów, „Rocznik Białostocki” 1963, t. 4, s. 453.

6 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do połowy XVII
wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, Białystok 1965, s. 93.

7 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do połowy XVII
wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, Białystok 1965, s. 89.
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6 czerwca 1541 r. Eustachy
Wołłowicz wniósł do księgi są-
dowej skargę. Czytamy w niej,
że pan Kasper Kuncewicz wraz
ze swoimi ludźmi najechał na
majątek Dowspuda i zagarnął
wszystko, co zostało po śmier-
ci brata Jana Wołłowicza, a tak-
że pobił jego ludzi. ... A  minu-
luju seradu, perad svjatami,
znoku pryechali Daspudskae
najmit taho ż pana Kaspara –
Jakub i jahonyja pamahatyja
dy njavedama z ćyjho zahadu
da smerci pabili naśaha tama-
śnjaha namesnika Mikalajca
i mnohich inśych ljudzej. Pra-
vaslanaha ajca Barysa jany
taksama mocna zbili. Ad rana
ion narad ci aćunjae8...

Patronem cerkwi był św. Jan Chrzciciel. Zapewne z tą cerkwią i pra-
wosławnym Jordanem łączy się uroczysko Święte Miejsce z licznymi krzy-
żami nad rzeką Rospudą koło jeziora Jałowo9.

Z mostu jest rozległy widok na drugą stronę rzeki, widoczne są krzyże
drewniane i kamienne z resztkami związanych na nich płóciennych ręcz-
ników. W środku stoi oszalowana wysoka kapliczka z 1990 r., obok niej

8 I. Saverćanka, Astafej Valović (historyka-bijahrafićny narys), Minsk 1992, s.
6; Zob. Akty Vilenskjie, Vil’na, t. 17, s. 331.

9 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w pow. augustowskim od XV do końca XVIII
wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok
1967 s. 95, przypis.; W publikacji „Pamięć Fundatora” odnotowane zostało: W 1513
roku Wołłowiczowie otrzymali od króla Zygmunta I nadanie nad rzeką Rospudą.
Bohdan Wołłowicz wybudował sobie dwór Dowspudę, obok którego wzniósł cer-
kiew. Zapewne jej pozostałością jest uroczysko Święte Miejsce w Puszczy Augu-
stowskiej, z licznymi krzyżami nad rzeką Rospudą koło jeziora Jałowo. Święte Miejsce
koło Augustowa, [w:] Pamięć fundatora. Świątynie – mauzolea w krajobrazie kul-
turowym Podlasia, oprac. zbiorowe, Prace BTN nr 39, Białystok 1998, s. 7.

Święte miejsce w Dowspudzie
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duży drewniany świątek, pozostawiony przez ludowego artystę, uczestnika
plenum Sceny Ludowej ZMW w Przewięzi w 1987 r. Kapliczka zasłania
krzyż zbity z bali drewnianych, w kilku miejscach nadpalony, z wbitymi
pomiędzy spękania drobnymi monetami10.

Na krzyżu znajduje się informacja, że został on wzniesiony przez Ja-
dźwingów, którzy przyjęli chrzest. XIX-wieczni historycy uważają, że
w tym miejscu kultywowany był „pogański zwyczaj” – w dniu 24 czerw-
ca zbierała się tu okoliczna ludność, modliła się i spożywała rytualny po-
siłek, obmywając się w pobliskiej rzeczułce Jałówce. Pod krzyżem skła-
dano ofiary. Etnografowie wyjaśniają, że obrzędy są charakterystyczne
dla prawosławnego święta Jordanu11.

Autorzy wspomnianego Przewodnika twierdzą, że jest to miejsce daw-
nego cmentarza i cerkiewki wystawionej przez Bohdana Hrynkowicza
Wołłowicza tuż po przyjęciu nadania, to jest około 1514 roku (wspomnia-
nej po raz pierwszy w dokumentach w 1541 r.). ... Ludność okoliczna w to-
ku przejść historycznych i migracji wymieszała się, spolonizowała, pra-
wosławie ustąpiło katolicyzmowi, ale zwyczaj obchodzenia [św. Jana
Chrzciciela] dawnego odpustu pozostał 12.

W okolicy jest wiele miejscowości związanych z imieniem Jan – Ja-
nówka (rzeka i wieś), Jośki, Iwanówek – co świadczy, że patron cerkwi
nie był wybrany przypadkowo.

Z 1569 r. zachował się wykaz wołłowiczowskich sianożęci i barci. Trzy-
mali je poddani z Bali – Mackowicze i Oniskowicze. Dobra swe Wołłowi-
czowie gromadzili dzięki nadaniom i zakupom od połowy XV do XVI w.,
zwłaszcza za Ostafiego Wołłowicza. Liczne wchody Wołłowiczów stano-
wiły wielką przeszkodę w gospodarce puszczy. Zygmunt August propo-
nował zamianę ich na kilka wsi we włości grodzieńskiej, jednak do zamia-
ny nie doszło.

Na wymienionych wyżej terenach wzdłuż granicy krzyżackiej osiadła
ludność spod Grodna, z Rajgrodu i Prus. Za czasów Bony toczyły się spo-
ry o granicę dóbr Wołłowiczów. Po wyjeździe Bony, Zygmunt August
przywilejem z Wilna z 20 lipca 1561 r. dał Wołłowiczom wsie Janówkę
Pruską i Nową Wolę.

10 Baturowie Irena i Wojciech, Przewodnik dla turysty i wczasowicza po Ziemi
Agustowskiej, Suwałki 1997, s. 142.

11 Tamże, s. 142.
12 Tamże, s. 144.
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Ludność ruska osiedliła się we wsiach nad Dowspudą we włości szem-
belewskiej i wsiach leśnictw perstuńskiego i przełomskiego. Główną wsią
ruską w tych dobrach była Sucha Wieś, nazywana też Ruskim Siołem
(1608 r.). Od imion ruskich pochodzą nazwy wsi: Chodorki13, Rynki, Kur-
janki, Choćki, Wasilówka, Szafranki, Iwaniszki, Budźki, Łaniewicze. Wsie
te zamieszkiwała ludność ruska, a dalej na północ ludność polska. Lud-
ność ruska pochodziła z okolic Grodna, została tu przeniesiona przez wła-
ścicieli dóbr i urzędników królewskich. Dobra podlaskie Wołłowiczów
obsługiwały dwie parafie: Dowspuda (włość szembelewską i wsie leśnic-
twa perstuńskiego) i Bala14.

Jak widać z powyższego dobra Wołłowiczów tworzyły rozległą para-
fię prawosławną, która po śmierci Ostafiego Wołowicza (zm. 1587) zosta-
ła szybko spolonizowana i uległa latynizacji.

Po śmierci Wołłowicza dobra odziedziczyła jedyna córka Regina, żona
Stefana Bonera, kasztelana krakowskiego. Po jej śmierci dobra zostały
podzielone pomiędzy krewnych. Dobra dowspudzkie otrzymali syno-
wie Hrehora Wołłowicza: Roman – starosta rohaczewski i Piotr cześnik
litewski.

Następnie właścicielką Dowspudy była Fileja córka Iwana Wołowi-
cza, żona Wawrzyńca Rudominy Dusiatyckiego, a następnie Franciszka
Kossakowskiego. To oni wyposażyli kościół w Janówce w 3 włóki na fol-
wark i 3 włóki z chłopami oraz różne daniny z dworów w Dowspudzie
i Janówce.

Eustachy Wołłowicz był biskupem wileńskim i za jego zgodą fundo-
wano w okolicznych dobrach kościoły. Cerkiew nie miała swoich kolato-
rów. Unia także przyczyniła się do zniknięcia obrządku wschodniego na
granicy z Prusami.

Dobra dowspudzkie w 1639 r. przeszły w ręce Paców, w których do-
trwały do 1831 r.15  Według akt grodzieńskich dobra Dowspuda i Mazurki
(dawna Janówka) w 1711 r. spustoszyła zaraza. W szesnastu wsiach pozo-

13 Zdaniem autora „Przewodnika” wieś ... powstała jeszcze w XVI w. a nazwę
nosi od imienia Chodor czyli Teodor, gdyż początkowo zamieszkiwała ją ludność
ruska. W. Batura, Szlakami Południowej Suwalszczyzny, Suwałki 1999, s. 93.

14 A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XV i XVII
wieku, Białystok 1991, s. 77.

15 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w pow. augustowskim ... dz. cyt., s. 135,
136.
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stali przy życiu mieszkańcy 52 domów, wymarło 851 mieszkańców ze
187 domów. Jest to obraz strasznego zniszczenia większości wsi. W cza-
sie zarazy zmarł również pleban janowski16.

Wsie opustoszałe podczas zarazy zasiedlono w ciągu pierwszej poło-
wy XVIII w. Józef Pac i jego brat Piotr Pac osadzali tam przybyszów z in-
nych rejonów puszczy perstuńskiej, przede wszystkim ludność polską
z pewną domieszką ruskiej. Kolonizacja stanowiła ważny etap zaludnie-
nia północnej granicy. W Dowspudzie wzniesiono okazały pałac. Być może
z nim wiąże się znane powiedzenie: wart pałac Paca a Pac pałaca.
O wzniesieniu świątyni obrządku wschodniego nie było już mowy.

W drugiej połowie XIX wieku Dowspudę wraz z folwarkiem otrzymał
jako majorat Sergiusz Karcew, prezes Łomżyńskiej Komisji do Spraw
Włościańskich. Jego żona Zofia była inicjatorką budowy cerkwi w Racz-
kach17.

Wspomniane Święte Miejsce jest tylko śladem po obrządku wschod-
nim. Potomkowie starych osadników z czasem spolszczyli się i zasilili
Kościół katolicki.

Autorzy Przewodnika po ziemi Augustowskiej odnotowali: ... jednak
Święte Miejsce otacza nadal nastrój tajemniczości i niezwykłości.

Literatura: J. Wiśniewski, Dobra dowspudzkie Raczkowiczów, „Rocznik Bia-
łostocki” 1963, t. 4, s. 447–458; J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie su-
walskim od XV do połowy XVII wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów Suwalsz-
czyzny, Białystok 1965; J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w pow. augustowskim od
XV do końca XVIII wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustow-
skiego, Białystok 1967; J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach Zyg-
munta Augusta. Z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem
a Narwią. Białystok 2000.

16 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w pow. augustowskim ... dz. cyt., s. 208.
17 L. Postołowicz, J. Szumski, Dziennik podróży Konrada Prószyńskiego po

Grodzieńszczyźnie, Podlasiu i Suwalszczyźnie w latach 1894–1895, „Studia Podla-
skie” t. 3 (1991), s. 186, przypis.
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GRAJEWO
(św. Marii Magdaleny)

Po zakończeniu wojen z Litwą książęta mazowieccy zabrali się do
ponownego kolonizowania zniszczonych i opustoszałych ziem Mazow-
sza wschodniego. Kolonizacja ziem wokół dzisiejszego Grajewa rozpo-
częła się dopiero po 1425 r. Osadnictwo posuwało się na północ wzdłuż
rzeki Biebrzy i drogi idącej z Wizny na Kamienny Bród na rzece Łęk. Już
w 1426 r. znana była książęca wieś Grejwy (dziś Grajewo). Jej wójt Bo-
gusz z Lechowstoku w 1438 r. założył wieś Bogusze.

Położenie geograficzne Grajewa sprzyjało rozwojowi tej miejscowo-
ści. Tu krzyżowały się szlaki komunikacyjne z Mazowsza na Litwę i z Pod-
lasia do Prus. W 1873 r. poprowadzono tędy kolej żelazną z Brześcia przez
Białystok do Prus Wschodnich. Szybki rozwój Grajewa nastąpił w II po-
łowie XIX wieku. Po zbudowaniu kolei i otwarciu w Grajewie stacji kole-
jowej i pocztowo-telegraficznej oraz komory celnej zabudowa miasta pra-
wie się podwoiła.

Cerkiew garnizonowa w Grajewie
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Równocześnie przystąpiono do wzniesienia budynków sakralnych,
a mianowicie kościoła katolickiego, cerkwi prawosławnej i ewangelickiego
domu modlitwy. W Boguszach powstała komora celna, gdzie osadzono
brygadę straży granicznej1.

W Grajewie stacjonowały dwa pułki kawalerii i 8 brygada Straży Po-

Cerkiew
w Grajewie:
zewnątrz...
...wewnątrz

1 E. Kaczyńska, Powiat szczuczyński 1866–1914, [w:] Studia i materiały do
dziejów powiatu grajewskiego, t. I, Warszawa 1975, s. 431, 439.
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granicznej2. Murowana cerkiew św. Marii Magdaleny, z dwiema kopuła-
mi, wybudowana w „ogrodzie Kościuszki”, odznaczała się piękną archi-
tekturą3. Wyświęcenia jej dokonał 22 października 1878 r. arcybiskup
warszawski Leoncjusz. Do parafii dołączono osadę Szczuczyn4. Członek
grajewskiej komory celnej Aleksander Paul ze środków własnych ogro-
dził sad, gdzie znajdowała się cerkiew, a od frontowej strony wzniósł mu-
rowany parkan z wejściową bramą oraz murowaną stróżówkę5.

Właściciel dóbr grajewskich Osip Jagielski wydzielił w 1892 r. dział-
kę o powierzchni 1,5 dziesięciny na urządzenie cmentarza prawosławne-
go6. W 1893 r. pobudowano na cmentarzu drewnianą kaplicę wraz z drew-
nianą stróżówką, a cerkiew parafialną tego roku remontowano7.

W latach 1893–94 na przedmieściu zbudowano drewnianą szkołę cer-
kiewno-parafialną8. W roku szkolnym 1894/95 uczęszczało do niej 45
uczniów9. Wyznawcy prawosławia stanowili 5% ogółu ludności, zaś w roku
1906 11%. W roku 1897 w Grajewie w  219 domach mieszkało 7651 osób.
Liczba mieszkańców szybko wzrastała, gdyż w 1910 r. osiągnęła prawie
9 tysięcy. Po ukazaniu się dekretu z 1905 r. o wolności religijnej w Graje-
wie do marca 1906 r. 15 osób przeszło na katolicyzm10.

Jednoklasowa szkoła w Grajewie, według opisu z 1910 r., istniała od
1894 r. Mieściła się ona we własnym, drewnianym, krytym gontem bu-

2 Tamże, s. 448.
3 Postroena na pustyre u vokzala i tamożni. Vokrug razbit park i vykopan prud.

Ikonostas dubovyj, reznoj... Na postrojku kamennoj pravoslavnoj cerkvi otpuśćeno
było iż cerkovno-stroitel’nogo kapitala Privislinskogo kraja 20000 rublej i na po-
kupku zemli s pogostom otćisleno iż summ departamenta tamożnech sborov 3000
rublej. ... Zakladka chrama była 22 ijulja 1876 g. ... Vsja ego postrojka – snabżenie
bogoslużebnymi knigami, riznićnymi i utvarnymi veśćami i kolokolami, oboślas’ v
41000 rublej (20000 rublej otpuśćeny iz cerkovno-stroitel’nogo kredita, ostal’nye
że priobreteny posredstvom dobrovol’nych pożertvovanij) ... ChVEV 1878, nr 22,
s. 3–6.

4 ChVEV 1885, s. 99.
5 ChVEV 1890, s. 171.
6 ChVEV 1892, s. 206.
7 ChVEV 1893, s. 122.
8 ChVEV 1893, s. 206.
9 ChVEV 1896, s. 267.
10 W. Jemielity, Dekanat unicki augustowski w XIX i początkach XX wieku, [w:]

Materiały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce, Lublin 1974, s. 197.
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dynku, postawionym na 729 sążniach kwadratowych gruntu. Do szkoły
uczęszczało 15 chłopców i 36 dziewcząt, dyrektorem był o. Aleksy Mina-
kow, a nauczycielką Elżbieta Łuczkina11.

Miejsce, gdzie ongiś stała cerkiew

Dawny cmentarz prawosławny, od lat 60. XX w. plac zabaw

11 VEL 1910, s. 129.
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Oprócz cerkwi parafialnej w Grajewie istniała cerkiew garnizonowa 4
Dragonskogo Evkaterinskogo Połka oraz cerkiew Donskogo Kozackogo
Połka w Szczuczynie. Według Klirovoj Vedomosti z 1913 r. parafia w Gra-
jewie liczyła 963 mężczyzn i 275 kobiet zamieszkałych w 240 domach.
W skład jej wchodzili prawosławni mieszkańcy powiatu szczuczyńskiego
oraz żołnierze grajewskiej Brygady Pogranicznej.

Po I wojnie światowej parafia prawosławna została zlikwidowana, a cer-
kiew zburzono. Na cmentarzu w latach powojennych urządzono plac za-
baw dziecięcych.

Duchowieństwo: O. Konstanty Bielawski (29.08.1878–24.08.1889)12,
o. Kalistrat Jarmołowicz (24.08.1889–1894), o. Mikołaj Szemietiłło (1894–
11.09.1909), o. Aleksy Minakow (12.09.1909–1915 ewakuacja).

Psalmiści: Konstanty Dawydow (1895–1896), Włodzimierz Pirocki
(1896 –), Jan Motowicki (–1.08.1906), Włodzimierz Artiucha (1.09.1906–
1.09.1909), Bazyli Fominow (11.09.1909–27.04.1912), Piotr Kuźmiński
(–1915 ewakuacja).

Opiekunowie cerkwi: Wiktor Tołpygo (21.06.1879), Mikołaj Łogi-
now (1881; 3.02.1884), Aleksander Paul (7.03.1888), K .K. Nieswicki
(1891; 1894), Mikołaj Łoginow (1895; 14.05.1898), Szymon Orłow (1901),
Aleksander Mamatow (1906), Jerzy Zabijakin (1909; 1912).

Literatura: Otkrytie novago prichoda v poosade Graeve i osvjaśćenie novopo-
stroennoj cerkvi. ChVEV 1878, nr 22, s. 3–6; Slovo po slućaju osvjaśćenija chrama
v ćest’ sv. Marii Magdaliny v posade Graeve, 22.10.1878 g., [v:] Slova i reći k
Cholmsko-Varśavskoj pastve Leontija Archiepiskopa Cholmskogo i Varśavskogo,
Varśava 1881, s. 134–137; Utverżdenie ćlenami prichodskogo popićitel’stva prii
Graevskij cerkvi. ChVEV 1891 s. 195, 1892 s. 266, 1894 s. 384, 1895 s. 147, 1898,
s. 242; Pożertvovanija: ChVEV 1891, s. 326; 1894, s. 131; 1895, s. 270; 1896, s.
215; Slużenie duchovenstva Varśavskoj eparchii bol’nym i ranenym voinam v na-
stojaśćuju vojnu ... v Graeve. VEL 1916, s. 132–133.

12 Nekrolog, ChVEV 1896, s. 232.



49

HODYSZEWO
(Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny)

Najstarsza wzmianka o Hodyszewie pochodzi z początku XV wieku,
kiedy okolicę zamieszkiwała ludność ruska wyznania prawosławnego.
Wiadomo, że w 1562 r. istniała tu cerkiew, którą po unii brzeskiej (1596 r.)
przekształcono w cerkiew unicką.

Późniejsza wiadomość o Hodyszewie pochodzi z 1529 r., kiedy An-
drzejowa Barodzina sprzedała swą ziemię Aleksemu Jaśkiewiczowi, zie-
mianinowi bielskiemu. W opisie wójtowstwa hodyszewskiego czytamy,
że wójtem był w owym czasie Sakson Pasko.

Według pomieri p. Dziewiałtowskiego, Prawą stroną idąncz w to siolo
od siola Joskow żyło tam 17 gospodarzy mających po 1 włóce gruntu.
Imiona gospodarzy wskazują na wschodniosłowiańskie pochodzenie –
Jaczko, Hrin, Steczko, Ostapko, Anthon, Illiasz, Hapon, Maxim, Mathisz,
Stecz, Anchym, Iwan, Iwaszko, Paweł Ochodko. Po lewej stronie wsi, we-
dług pomiary włócznej, wymieniony jest pod numerem 8 ... Christho, pop
Ruski, na cerkwi wolne 1 morg ... Na cerkiew Ruską, przi thim siele stoią-
cą włók 2 od plathu wolne1...

Powstanie cerkwi trudno dokładnie datować – wzmiankowano ją
w 1562 roku jako z dawna istniejącą (ab antiquo). Autor monografii o ho-
dyszewskiej parafii, Nikołaj Odincow, który korzystał z wizyty general-
nej z 16 lutego 1799 r., podaje: ćto Hodyśevskaja cerkov i prichod, kak
glasit ljustracija, proizvodivśajasja v 1562 godu v rospis’ ratmanskich
aktov goroda Brjanska, i kak svidetel’stvujut predśestvujuśćie vizity ... to
nado polagat’, ćto osnovanie cerkvi i ućreżdenie prichoda soverśiloś’’
gorazdo rań’śe 1562 goda2.

1 Piscovaja kniga Grodnenskoj Ekonomii. Vil’na 1882, t. 2, s. 384–385.
2 N. Odincov, Skazanie o Hodyśevskom prichode, prichodskom Uspenskom

chrame i Hodyśevskoj ikone Presvjatoj Bogorodicy, Varśava 1908, s. 16.
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Sama miejscowość Hodyszewo otoczona jest wsiami o nazwach Stara
Ruś, Nowa Ruś (Wyliny Ruś), Ruś Sokoły, Łopienie Ruś3. W księgach po-
borowych z 1578 r. wymienia się jednego duchownego z cerkwi hody-
szewskiej.

Według Rejestru pogłównego z 1676 r. ... Hodyszewo wieś, osób 81
płacą 162 złotych, swiaszczennik, zięć z żoną osób 3 płacą 12 złotych4.

W cerkwi hodyszewskiej znajdowała się cudowna ikona5. Czas po-
wstania ikony określono na 1630 r. Jej typ – Hodegetria – był rozpowszech-
niony na Podlasiu już w XVI w., (w Bielsku, Brańsku, Rajsku, Supraślu).
Hodyszewska Ikona Matki Bożej według podania objawiła się w lesie na
lipie i stamtąd została przeniesiona do kaplicy, która znajdowała się we
wsi Kiewłaki. Wkrótce jednak ikona zniknęła i pojawiła się ponownie na
tej samej lipie. W tym miejscu zbudowano kaplicę, a obok wytrysnęło źró-
dełko z cudowną wodą. Źródełko Krynica znajduje się za wsią, 800 me-
trów od cerkwi parafialnej. Kapliczkę ponownie zbudowano w 1884 r.,
remontowano w 1955 r. i 1980 r. W jej wnętrzu znajduje się ocembrowa-
ne źródełko.

Najwcześniejszy zachowany opis cerkwi pochodzi z wizyty general-
nej 1727 r., w której czytamy: cerkiew pod tytułem Wniebowzięcia Panny
Maryi ... drewniana stara dranicami pobita z kopułą y krzyżem żelaznym
... cerkiew szczupła ... Wymienia się dwa ołtarze z ikoną Matki Bożej:
ołtarz Naysw. Panny snicerską rżnięty z Aniołami z gury koronę trzymaią-
cemi. Między kolumny z skrzydłami. Ołtarz Wielki na zrębie z obrazem
Naysw. Panny snicerskimi sztukateryami accomodowany...6  [Aneks].

W cerkwi zawsze znajduje się ikona poświęcona patronowi cerkwi,
w tym wypadku Wniebowzięcia Panny Maryi. Drugą szczególnie czczo-
ną ikoną była Hodyszewska Ikona Matki Bożej. Wizyta pod pozycją „sre-
bra” wymienia tabliczek sztuk pięć, krzyżyk z czeskimi dynamencikami,

3 N. Odincov, Skazanie o Hodyśevskom prichode, prichodskom Uspenskom chra-
me i Hodyśevskoj ikone Presvjatoj Bogorodicy, Varśava 1908, s. 18; VEL 1911, nr
14, s. 182.

4 Bibloteka w Krakowie, Zbiory Czartoryskich, rkps 1099, k. 840.
5 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, woj. łomżyńskie, pod red. M.Kałamajskiej-

Saeed, Warszawa 1986, s. 38; poprzednie oprac. Katalog Zabytków Sztuki w Pol-
sce, woj. Białystok pow. Bielsk Podlaski, oprac. R. Brykowski, I. Galicka, H. Sy-
gietyńska, nr inw. 247, r. 1964, mnps.

6 APwL ChKGK Wizyty dekanatu bielskiego 1727 r., sygn. 780, k. 390–391.
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bisiorki kryształowe w srebro oprawne... Są to wota ofiarowane Matce
Bożej.

Po soborze zamojskim (1720 r.) wszystkie ikony przypominające styl
bizantyński, czyli „moskiewski”, oraz ikonostasy starano się usunąć z wy-
posażenia cerkwi. W wizycie wspomina się tylko: ieszcze się znayduie
obrazow różnych dziesięć z Moskiewskimi...

Parochowie uniccy nie mieli możliwości godnego zadbania o świąty-
nię, uzależnieni byli od swoich kolatorów. We wspomnianej wizycie gene-
ralnej odnotowane zostało przez wizytatora: ... ganimy y to Oycu Hody-
szewskiemu że słomianą sukienką Oblubienicę Świątnicę Pańską na con-
temptt (pogardę) przyodziewa ...

W 1775 r. wybudowano nową cerkiew w kształcie sześciokąta, pokry-
to gontem. Opis tej świątyni pochodzi z 1808 r. Odnotowano w nim, że
przybywający do cudownej ikony Matki Bożej pielgrzymi wspierali swy-
mi ofiarami budowę nowej świątyni. Według opisu ... ołtarz częścią sny-
cerskiey częścią stolarskiej roboty malowany y wyzłocony na kształt mo-
zaiki ozdobiony statuami Świętych Pańskich i herubinami mensa i cymbo-
rium z baldachimem teyże roboty. W tym ołtarzu obraz Nayświetszey Ma-
ryi Panny na drzewie malowany słynący cudami od czasów dawnych w szu-
fladzie i ramach snycerskiey roboty wyzłaconych zasuwaiący się ... tablo-
turą Uspienia Nayświętszey Maryi Panny, na płótnie malowaną ...Szata
Obrazu Nayśw. Maryi Panny z blachy miedzianej, wyzłacana w różnych
figurach, koron dwie srebrnych, suto pozłacanych, z promieniem okrągłym
i dwadzieścia jedną gwiazdeczką, figury wypukłej7.

Wymieniono ponad dwieście wot zawieszonych na ikonie i ołtarzu.
Wota oraz uposażenie cerkwi świadczy o wielkim kulcie Hodyszewskiej
Ikony Matki Bożej. Parafia w owym czasie liczyła 236 wiernych. Sądząc
po zapisach w księgach metrykalnych z lat 1729–1808, duża ich liczba
pochodziła ze wsi szlacheckich w pobliżu Hodyszewa8.

 W 1805 r. Hodyszewo leżało w zaborze pruskim. Rząd pruski9, z po-
wodu małej liczby parafian, zamierzał zamknąć cerkiew hodyszewską,

7 K. Jekiełek, Hodyszewo – Sanktuarium Maryjne w diecezji łomżyńskiej „Ja-
sna Góra Podlasia”, [bmw], s. 3–4.

8 Księgi metrykalne (chrzty, śluby i zgony) pochodziły od 1729 i przetrwały do
I wojny światowej. M. Odincow, dz. cyt., s. 36, 41.

9 W. Jemielity, Hodyszewo sanktuarium Maryjne, Łomża 1973, s. 12.
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a wiernych przyłączyć do cerkwi w Brańsku10. Decyzję o zniesieniu tej
parafii otrzymał archimandryta supraski 3 sierpnia 1805 roku. W osiem
dni potem archimandryta, zarządzający diecezją supraską po śmierci bi-
skupa, zwrócił się wprost do króla pruskiego. Pisał, że jedynie biskup or-
dynariusz może decydować w tak ważnej sprawie, że cerkiew zostanie
wkrótce odrestaurowana, a odległość do Brańska wynosi półtorej mili. Do
cudownej Hodyszewskiej Ikony Matki Bożej przybywają liczni pielgrzy-
mi i decyzja o zamknięciu świątyni wywołałaby wielkie poruszenie, prosi
przeto króla, aby parafia w Hodyszewie pozostała nadal11.

Według danych z 1808 r. w Hodyszewie stało 37 domów, w Jośkach 7,
w Sieśkach 4, w Ścionach 5 i w Woćkach 4. Po pokoju tylżyckim w 1807
roku ostatnie trzy wioski wraz z Obwodem Białostockim włączono do
Cesarstwa Rosyjskiego. Tuż za cerkwią przechodziła granica między Ce-
sarstwem a Królestwem Polskim.

Liczba spowiadających się wynosiła: w 1812 r. – 236 osoby, 1836 –
415, 1856 – 430, 1870 – 509 i 1874–529 osób, a według miejscowości:
Hodyszewo – 350 osób i Jośki – 159, razem 509 osób12.

W 1843 r. cerkiew została rozbudowana i powiększono ją o 12 łokci,
obito deskami i dobudowano riznicę. Ikony w cerkwi były malowane przez
tego samego malarza co i w cerkwi w Wysokiem Mazowieckiem. Car-
skich drzwi w ikonostasie nie było, na chórze znajdowały się organy13.
Przy cerkwi istniała szkoła z 12 uczniami, którzy brali udział w śpiewie na
klirosie.

Według danych z 1857 r. to liczba wyznawców wynosiła 486 osób za-
mieszkałych w następujących miejscowościach: Hodyszewo – 322 osób
i Jośki – 108 oraz Błonie – 2, Daniłowo – 1, Dąbrówka – 1, Klukówek – 4,
Kostry – 3, Krassowo – 4, Liza – 1, Łopienie – 2, Markowo Wólka – 5,
Mień – 1, Piekuty – 1, Pietkowo – 6, Ruś – 4, Rzepki – 1, Siodmaki – 1,
Solniki – 4, Stawiereje – 4, Stokowisko – 1, Tłoczewo – 2, Wilkowo – 5,
Wypychy – 1, Wyszonki – 1, Zalesie – 114. W 1863 r. parafia skupiała 486

10 W. Jemielity, Hodyszewo sanktuarium Maryjne, Łomża 1973, s. 14.
11 W. Jemielity, Hodyszewo sanktuarium Maryjne, Łomża 1973, s. 14.
12 W. Jemielity, Dekanat unicki augustowski w XIX i początkach XX wieku, [w:]

Materiały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce, Lublin 1974, s. 159.
13 M. Gorodeckij, Pamjatniki drevnjago pravoslavija v Mazoveckom uezde, „Isto-

rićeskij Vestnik” 1887, t. 29, nr 7 s. 138.
14 W. Jemielity, Hodyszewo sanktuarium Maryjne, Łomża 1973, s. 14.
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osób. Według „Chełmskiego Kalendarza” w  1868 r. parafia hodyszewska
należała do dekanatu sokołowskiego15.

Proboszcz parafii ks. Bańkowski w 1866 r. pozostawił zapis: ...w cer-
kwi w Hodyszewie znajduje się bardzo piękny cudowny słynący obraz Matki
Bożej z Dzieciątkiem na ręku. Kilka razy do roku lud po kilkadziesiąt ty-
sięcy zbiera się na odpust, szczególnie Rusini z Grodzieńskiej guberni i ma-
zurzy, kurpie z Myszenieckiej i Ostrołęckiej puszczy; tudzież od Kolna, No-
wogroda, a nawet z Prus Wschodnich; a także z województwa podlaskie-
go od Sokołowa i Łosic.... Odpusty bywały na polskie i ruskie Zielone
Świątki po pięć dni trwające na wszystkie święta Matki Bożej...

Duchowni z kilkupokoleniowej rodziny Bańkowskich przez dłuższy
czas otaczali opieką duchowną bractwo cerkiewne, które zostało odno-
wione w 1791 r. W księdze brackiej zachował się dokument zaczynający
się od słów: Sposób Chwalenia Świętych Bożych w Zaśnieniu Nayświęt-
szej Marji Pannie Matce Bożey w Cudownym Iey y sławnym Obrazie przy
Cerkwie Hodyszewskiey w obrządku Świętey Uniy Zostający. A przez Brac-
two pod Tytułem TEJŻE Wznowione. Nabożnemi Wotami rozsławiony; ku
Czci BOGA w Tróycy Świętey Iedynego: MARYI Panny, Świętych Bożych.
Osobliwiey Patronki wielkiey Tegoż Bractwa: Nayświętszego MARIEY
Panny MATKI BOŻEY: Cudotworney Zaśnienia. Ku którey większemu
uwielbieniu rozgrzane Serca Wiernych w CHRYSTUSIE Sług; Pod Imie-
niem Iey, od Tychże pobożną, z godnemi Głosami uchwalony, Intencyą za
BŁAGOSŁOWIENSTWEM Pr. Wielebnego Imci Xiędza Antoniego Bań-
kowskiego Plebana, y Koadjutora Jegoż, Cerkwie Hodyszewskiej, Za Czuy-
ną Promocyą Sławetnego o Ambrożego Kruszkiewicza Obywatela JEgo
Krolewskiey M-ci Miasta Kleszczel; tudzież i Innych na Ten Czas Przy-
tomnych w Roku Tysiącznym Siedemsetnym Dziewiędziesiątym, biegącym.
Dnia Siodmego, Miesiąca Lipca W.S.Kol.: promulgowany Publicznie. AD
Majorem DEI Gloriam Beatissimae Virginis Mariae Honorem et: Cultum
O.Omnium Santor. Patronor. Nastror. Amen16.

15 Cholmskij greko-uniatskij mesjaceslov na 1869 g.
16 A. Roszkowski, Hodyszewo, Łomża 1928, s. 20–21; Biskup supraski Teodo-

zy Wisłocki 1/13 sierpnia wydał ... semiletnjuju indul’genciju, kotoroju prisvoil
glavnomu prestolu v cerkvi takoe znaćenie, ćto esli na nem budet otslużena zaupo-
kojnaja liturgija, to duśa umerśago, v pamjat’ kotorago slużitsja obednja, polućit
„Z skarbów kościoła” polnoe otpuśćenie grechov s izbavleniem ot muk ćistiliśća.
M. Gorodeckij, Pamjatniki drevnjago ravoslavija v Mazoveckom uezde, „Istoriće-
skij Vestnik” 1887, t. 29, nr 7 s. 137.
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Od 1875 r. do I wojny
światowej cerkiew w Hody-
szewie znajdowała się ponow-
nie w łonie Kościoła prawo-
sławnego. Cerkiew wzbogaci-
ła się w tym czasie o bogate
ofiary rzeczowe. W 1867 roku
nieznany ofiarodawca przeka-
zał kielich srebrny pozłocany,
a w 1875 r. imperator Alek-
sander Mikołajewicz przeka-
zał komplet naczyń liturgicz-
nych, ewangeliarz, krzyż na-
prestolny oraz kilka komple-
tów szat liturgicznych17. Cu-
downy obraz Matki Bożej po-
zostawał nadal w cerkwi,
a w 1878 r. położono kamień
węgielny pod nową murowa-
ną świątynię, którą w 1881
roku wyświęcił arcybiskup

chełmsko-warszawski Leoncjusz18. Do cerkwi napływały ofiary, i tak
w 1882 r. Stanisław i Magdalena Brzezińscy, wyznania katolickiego, ofia-
rowali dwie chorągwie, w następnym roku mieszkaniec wsi Augustowo
Cyprian Eliaszuk przekazał krzyż, a mieszkaniec wsi Czerewki Jan Ko-
walczuk – chorągwie19.

Cudowna ikona została przeniesiona do nowo zbudowanej cerkwi
i umieszczona w ikonostasie, by podczas nabożeństwa umożliwić wier-
nym oddawanie hołdu Matce Bożej. Według Gorodeckiego ... ikona eta
drevnjaja, vizantijskaga pis’ma; ona poćitaetsja ćudotvornoju ne tol’ko
uniatami no i pravoslavnymi bliżajśich prichodov Grodnenskoj gubernii

17 Przy cerkwi znajdowała się biblioteczka, w której zachowały się 2 służebni-
ka wileńskiego druku z 1692 r., służebniki supraskiego druku z lat 1726, 1727, 1758
i 1763 oraz inne księgi liturgiczne z Poczajowa 1759, 1761, 1763, 1767, 1768, 1787,
1794 oraz 1811 r. N. Odincov, dz. cyt., s. 35-36.

18 Osvjaśćenie Hodyśevskoj cerkvi. ChVEV 1881, s. 178.
19 N. Odincov, dz. cyt., s. 38, 39.

Stara parafialna cerkiew
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i daże katolikami i v bogorodićnye prazdniki privlekaet k sebe massy bo-
gomol’cov, kak pravoslavnych tak i katolikov20.

Starą cerkiew drewnianą przeniesiono nad źródełko i 13 maja 1884 r.
wyświęcono, upamiętniając męczeńską śmierć imperatora Aleksandra II.
Koszt budowy wyniósł 494 rubli 37 kopiejek, z czego 150 rubli pokryto
z kasy cerkiewnej, 100 rubli ofiarował proboszcz Grzegorz Bursa, zaś
pozostałą sumę przekazali inni darczyńcy21.

W 1880 r. mieszkańcy trzech wiosek, Ściony, Sieśki i Woćki, zostali
przepisani z parafii brańskiej w guberni grodzieńskiej do cerkwi w Hody-
szewie w chełmsko-warszawskiej diecezji, w guberni łomżyńskiej22. Pa-
rafia w Hodyszewie znajdowała się w okręgu dekanalnym Suwałki. De-
cyzją władz konsystorza z 16 czerwca 1885 r. cerkiew w Hodyszewie sta-
ła się filią parafii brańskiej23.

Władze konsystorza 25 lipca 1890 r. zadecydowały o przeniesieniu

Na pierwszym planie cerkiew, a za nią kościół w budowie. Lata 40. XX w.

20 M. Gorodeckij, Pamjatniki drevnjago pravoslavija v Mazoveckom uezde, „Isto-
rićeskij Vestnik” 1887, t. 29, nr 7, s. 136.

21 ChVEV 1885, nr 15, s. 215. 
22 ChVEV 1880, s. 358.
23 Iosif ep., Grodnenskij Kalendar, Voroneż 1899, cz. 2, s. 220.
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cerkwi w Hodyszewie do drugiego okręgu warszawskiego24. Zgodnie z za-
rządzeniem św. Synodu z 1 lipca 1906 parafie na terenie guberni łomżyń-
skiej utworzyły 5 okręg warszawski, w skład którego weszła i cerkiew
w Hodyszewie25. Wskutek dekretu tolerancyjnego (1905) wielu prawo-
sławnych zmieniło obrządek na rzymskokatolicki26.

Dane statystyczne o chrztach, ślubach i zgonach
w parafii Hodyszewo

Rok Chrzest Ślub Zgon Rok Chrzest Ślub Zgon

1876 4 5 5 1896 6 1 6
1877 1 1 6 1897 7 1 3
1878 2 2 8 1898 11 1 2
1879 7 1 6 1899 9 2 4
1880 3 3 7 1900 5 - 4
1881 6 - 8 1901 6 3 2
1882 2 2 8 1902 9 4 7
1883 3 - 6 1903 9 4 6
1883 3 - 6 1904 15 5 8
1885 4 2 3 1905 12 2 9
 1888 8 - 1 1906 15 4 4
1889 3 5 3 1907 11 3 1

1908 12 8 6
1891 5 5 1 1909 19 1 5
1892 3 2 5 1910 12 5 10
1893 9 2 9 1911 17 3 9
1894 9 4 5 1912 9 4 10
1895 7 1 5 1913 13 3 3

Źródło:Księgi Metrykalne 1888–1913, USC Nowe Piekuty. Wypisane dn. 15.08.1973 r.
Księgi Metrykalne 1876–1885, Archiwum Państwowe w Białymstoku

W 1908 r. została opublikowana broszura Skazanje o Hodyśevskom
prichode, prichodskom Uspienskom chrame i Hodyśevskoj ikone Presvja-

24 ChVEV 1890, s. 269.
25 VEL 1906, s. 105.
26 VEL 1911, nr 14, s. 182.
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toj Bogorodice. Jej autor, N. Odincow, podaje jednoznacznie, że ...naj-
większym skarbem cerkwi jest ikona Matki Bożej objawiona w nieznanym
czasie, przebywając tu od niepamiętnych czasów w Hodyszewskiej cer-
kwi. Wielce czczona przez miejscową ludność, a także ludność przybywa-
jącą z odległych miejscowości. Ikona przepięknie malowana, wizerunek
Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku. Malowana na desce, ikona częściowo
uległa zniszczeniu na wskutek starości, a bardziej jeszcze przez wbijanie
gwoździków dla zawieszania wot. Ikona o rozmiarach 130 x 105 cm po-
kryta pozłoconą ryzą. Nad głową Maryi jest korona pozłocona z sześcio-
ma gwiazdkami. Dwie największe i dwie najmniejsze posiadają brylanty,
a dwie średnie brylanty i rubiny. Nad głową Dzieciątka również korona
pozłacana ze srebrnym w niej sercem. Ikona w złoconej ramie z napisem
„Pod Tvoju milost’ pribegajem Bogorodice Devo” 27.

W publikacji odnotowano, że do cudownej ikony Matki Bożej przyby-
wa bardzo dużo wiernych, otrzymując ukojenie w swoich troskach. Piel-
grzymi, powracając do rodzinnych miejscowości z hodyszewskiego sank-
tuarium, przynosili również ikonki Matki Bożej i święconą wodę z krynicy.

Trzeba zaznaczyć, że przy cerkwi w Hodyszewie istniało bractwo za-
łożone w 1791 r., które przetrwało do 1874 r. i zostało wznowione w 1881 r.
W 1908 r. do bractwa należało 353 osób z 58 miejscowości z okolic Biel-
ska, Brańska i Grodziska28.

W tymże sanktuarium oprócz wspomnianej cudownej ikony Matki
Bożej znajdowały się trzy inne szczególnie czczone ikony: Jezusa Chry-
stusa siedzącego na tronie o wymiarach 2,5 x 2,5 arszyna, ikona Mikołaja
Cudotwórcy 1,6 x 1 arszyna na złotym tle i Zwiastowania Najświętszej
Panny o rozmiarach 3 x 2,5 arszyna. Wymienione ikony malowane były

27 N. Odincov, dz. cyt., s. 33.
28 Z miejscowości: Abramiki – 2 osoby, Augustowo – 23, Baciuty – 7, Bielsk – 8,

Brańsk – 2, Bujnowo – 13, Chojewo – 15, Chraboły – 5, Czarna Średnia – 1, Czarna
Wielka – 33, Deniski – 3, Drochlin – 3, Husaki – 1, Kaniuki – 2, Knorydy – 1, Kożyno
– 2, Korycin – 3, Kotły – 3, Kozłowo – 4, Krupniki – 1, Lewki – 2, Łubin – 4, Łyse
– 1, Makarki – 2, Malesze – 13, Mierzynówka – 3, Mochnate – 2, Mokre – 6, Niko-
łajewo /?/ – 5, Ogrodniki – 1, Orzechowicze – 8, Parcewo – 27, Pawły – 1, Pełchy –
1, Pilipki – 3, Plutycze – 9, Radziszewo Stare – 2, Rajsk – 6, Siemiony – 3, Sieśki –
15, Sobiatyn – 1, Spiczki – 7, Stryki – 11, Swirydy – 14, Szastały – 13, Szczyty – 3,
Szpaki – 7, Widowo – 7, Zanie – 10, Zbucz – 1, Żurobice – 2. N. Odincov, dz. cyt.
43–49.
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w stylu bizantyńskim z napisami w języku słowiańskim. Na ikonie Zwia-
stowania umieszczono przywieszkę z napisem Ave Maria gratia plana.
Napisy słowiańskie na wszystkich ikonach zostały niemal zatarte.

W cerkwi było 5 dzwonów. Najstarszy z 1675 r. ważył 7 pudów i miał
napis Chvalite Hospoda vse narody. Drugi z 1749 ważył 30 funtów i miał
napis Antoni, następny, o wadze 4 pudów, napis Pożertvoval Vlodovski
1821 g. Rożana i wizerunek Jezusa Chrystusa i Matki Bożej. Napis na
największym dzwonie, o wadze 10 pudów z 1880 r., mówił Poju Bohu
mojemu dondeże esm. Piąty dzwon, o wadze 15 funtów, nie miał żadnego
napisu. Oprócz tych dzwonów znajdowały się tam dwa rozbite: jeden
dwudziestofuntowy z 1822 r. i drugi pięciopudowy z 1869 r.29

Z dawnych ofiar na uwagę zasługuje kielich z 1762 r., przekazany przez
Teodora Turyna ze Starego Berezowa. Wota miały postać serc, rąk, nóg,
tabliczek, krzyży wysadzonych brylantami itp. Do świątyni napływały
ofiary w postaci wyposażenia cerkiewnego oraz datki pieniężne na utrzy-
manie i remonty cerkwi30.

Według Klirovoj Vedomosti z 1913 r. cerkiew w Hodyszewie skupiała
401 wyznawców mieszkających na terenie łomżyńskiej guberni we wsi
Hodyszewo – 41 osób, Piętkowo – 6, Jośki 4 i Jakowięta – 5 osób, reszta
ze wsi przyłączonych z guberni grodzieńskiej (Ściony, Sieśki i Woćki).
Dysponowała 27 dziesięcinami ziemi cerkiewnej, w tym siedziby z cer-
kwią 3 dziesięciny, ornej 10 dziesięcin, sianokosu 3 dziesięciny i nieużyt-
ków 11 dziesięcin.

W czasie I wojny światowej ikona Matki Bożej została wywieziona
w głąb Rosji. Po odzyskaniu niepodległości zaczęto czynić starania o zwrot
cudownej ikony. W 1926 r. ikona wróciła do kraju i została umieszczona
w soborze św. Marii Magdaleny w Warszawie31. Po interwencji prezyden-
ta Ignacego Mościckiego w 1928 r. ikona trafiła do kościoła w Hodysze-
wie32.

W Archiwum Państwowym w Białymstoku zachowało się sprawozda-

29 N. Odincov, dz. cyt., s. 35.
30 N. Odincow, dz. cyt., s. 36–41.
31 „Voskresnoe Ćtenie” 1927, nr 12; Por. Z. Lewandowski, Działo się to w Ho-

dyszewie, „Kurier Podlaski” 1–3.07.1988 r. nr 128 (1287), s. 11.
32... do parafii już całkowicie katolickiej, według obrządku łacińskiego. J. St.

Łupiński, Likwidacja parafii grekokatolickiej w Hodyszewie, „Studia Łomżyńskie”,
t. 10 (1999), s. 88.
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nie tygodniowe Urzędu Wojewódzkie-
go nr 22 z dn. 2 czerwca 1928 r., któ-
re informowało: ... obraz ten wywie-
ziony był z Hodyszewa do Rosji w ro-
ku 1915 przed nadejściem wojsk nie-
mieckich, zwrócony zaś został para-
fii hodyszewskiej dzięki poparciu
Pana Prezydenta Rzeczpospolitej.
Pan Prezydent polecił odzyskany ob-
raz oprawić w ramy i przekazał go
delegatom ks. biskupa łomżyńskie-
go33...

Parafia prawosławna została po
I wojnie światowej zlikwidowana,
a cerkiew zamieniono na kościół
rzymskokatolicki. Nowy kościół zbu-
dowano w 1949 r. Z  rozebranej wów-
czas cerkwi wzniesiono dom piel-
grzyma i plebanię. Wtedy też ostatecznie zlikwidowano ślady prawosław-
nej parafii.

Pamięć wśród wyznawców obrządku wschodniego zachowała się do
czasów współczesnych i w drugi dzień Św. Trójcy odprawiane są moleb-
ny przed kopią Hodyszewskiej Ikony Matki Bożej.

W 1976 r. opiekę nad sanktuarium przyjęli księża pallotyni, a 31 sierp-
nia 1980 r. dokonano koronacji Hodyszewskiej Ikony Matki Bożej34.

Według leksykonu „Miejsca święte Rzeczypospolitej” opis ikony przed-
stawia się następująco: Obraz Matki Bożej został namalowany przez nie-
znanego artystę, prawdopodobnie w XVII w. Przedstawiono jest na nim
Madonna z Dzieciątkiem na lewym ręku Jezus pod lewym ramieniem trzyma
księgę, prawą zaś dłoń ma podniesioną w geście błogosławieństwa. Cały
obraz cechuje wiele elementów charakterystycznych dla wschodnich ikon35.

33 G. Sosna, Kościół Prawosławny na Białostocczyźnie w ocenie władz II Rze-
czypospolitej. Wybór dokumentów, Ryboły 1991, nr 4, s. 11.

34 Uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej. W hodyszewskim sanktuarium
Maryjnym, „Słowo Powszechne” 9.09.1980 r., nr 194 (10401) wyd. B.

35 Miejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon, pod red. A. Jackowskiego, „Znak”,
Kraków 1998, nr 60, s. 94.

Ślady prawosławia na cmentarzu
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Duchowieństwo: O. Christofor (XVI), o. Antoni Bańkowski (1729,
dziekan drohicki, 1773, 1791, 1797), o. Stefan Bańkowski (1797–1807),
o. Adam Bańkowski (1807–1831), o. Feliks Bańkowski (1831–09.1873
st. sp.)36 , o. Dionizy Goralewicz (30.12.1873 –), o. Grzegorz Bursa
(23.08.1875–+ 23.01.1915)37, o. Grzegorz Szutak (24.01.1915 – ewaku-
acja, Nikołajew).

Psalmiści: Jan Wawrisiewicz (1876), Jan Nikolski (1877, 1878),
Aleksander Michajłow (1879), Jan Dmitrijewski (1880 – 23.02.1886 dia-
kon –), Włodzimierz Pirocki (1888 – 1892), Tomasz Baranowski (1893–
1.02.1897), Włodzimierz Artiucha (1.02.1897–1.05.1906), Ignacy Orlań-
ski (1.05.1906–1915 ewakuacja).

Opiekunowie: Stefan Michalczuk, ob. wsi Hodyszewo (1876; 1879;
22.12.1882; 13.01.1886); Andrzej Romańczuk, ob. wsi Sieśki (12.04.1888;
1892; 1895; 1898; 27.03.1907; 24.05.1910; 8.04.1913).

Literatura: O Hodyśevskoj ćasovne, LEV 1874, nr 44, s. 350–351; O perećisle-
nie zitelej trech dereven’ (Sciony, Ses’ki i Voc’ki) k prichodu hodyśevskomu cholm-
sko-varśavskoj eparchii, ChVEV 1880, nr 19; Osvjaśćenie Hodyśevskoj i posvja-
śćenie Mazoveckoj cerkvej, ChVEV 1881, s. 178–179; Ućreżdenie bractva pri Ho-
dyśevskoj cerkvi. ChVEV 1883 s. 306; Pożertvovanija na cerkov: ChVEV 1880,
s. 140; 1885, s. 215; 1888, s. 366; 1890, s. 269; Ruch służbowy: ChVEV 1880, s.
358; 1882, s. 287; 1886, s. 57, 94, 157; 1888, s. 387; 1896, s. 234; 1897, s. 62; 1898,
s. 38; VEL 1906, s. 81, 105; 1907, s. 87; 1908, s. 1; 1910, s. 148; 1913, s. 131; 1914,
217; 1915, s. 233; Postrojka i osvjaśćenie ćasovni v Hodyśeve, ChVEV 1884, s.
191–192; Postrojka i osvjaśćenie kladbiśćenskoj cerkvi v Hodyśeve, ChVEV 1885,
nr 15, s. 215; M. I. Gorodeckij, Pamjatniki drevnjago pravoslavija, „Istorićeskij
Vestnik” 1887, s.137–139, il.; N. Odincov, Skazanie o Hodyśevskom prichodie, pri-
chodskom Uspenskom chrame i Hodyśevskoj ikone Presvjatoj Bogorodicy, Varśava

36 Według Spisu kapłanów dyecezyi chełmskiej, którzy nie przyjąwszy schizmy,
są lub byli internowani w Królestwie Polskim albo w Rosyi, bez utrzymania i pod
nadzorem policyi, czytamy: „Bańkowski Felix, starzec 70-letni, b. dziekan, prob.
w Hodyszewie (w Mokotowie pod Warszawą, u swego zięcia, ks. Władysława Za-
tkalika). Zatkalik Władysław, prob. z Sokołowa (wywieziony za oparcie się ka-
zaniom ruskim za Kuziemskiego do m. Porchowa, gub. Pskowskiej; powrócony
stamtąd mieszka w Mokotowie pod Warszawą). E. Likowski, Dzieje Kościoła unic-
kiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX w., Poznań 1880, zał. nr 5, s. 491-492.

37 Nekrolog, VEL 1915, s. 33; 1916, s. 42-44.
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1908; Hodyśevskaja ćudotvornaja ikona Bożoj Materi, Cholmskij Narodnyj Kalen-
dar na 1909 g.; G. Bursa, Palomnićestvo v Kiev prichożan cerkvi sela Hodyśeva
Mazoveckogo uezda, Lomżinskoj guberni, VEL 1911, s. 11–13; L. Ignatović, Iz
żizni prichoda i cerkvi sela Hodyśeva Lomżinskoj guberni (29–30.05.1911 g. prazdnik
sv. Troicy), VEL 1911, nr 14, s. 181–183; A. Roszkowski, Hodyszewo. Opis histo-
ryczny parafii, kościoła i cudownego obrazu NMP, wyd. 2, Łomża 1928; W. Jemie-
lity, Hodyszewo Sanktuarium Maryjne, Łomża 1972; Katalog Zabytków Sztuki w Pol-
sce, woj. łomżyńskie, pod red. M. Kałamajskiej-Saeed, Warszawa 1986 s. 38–39; J.
St. Łupiński, Likwidacja parafii grekokatolickiej w Hodyszewie, „ Studia Łomżyń-
skie”, t. 10 (1999), s. 75–88; A. Troc, Hodyszewska Ikona Matki Bożej, „Przegląd
Prawosławny” 1999, nr 12, s. 30–31, il.

Aneks

Wizita generalna Cerkwie Hodyszewskiey pod Tytułem Wniebowzię-
cia Panny Maryey. Colationis IKMsci przy którey zostaie ad preasens
W Ociec Antoni Bańkowski Prezbiter Hodiszewski. Cerkiew Drewniana
Stara dranicami podbita z kopułą y krzyżem żelaznym. Cmętarz kamen-
nym, ... za dobry Parkan ważącym obwiedzion(y) z wycieczką zamczys-
tą. Dzwonica y Babiniec razem przy Cerkwie w którym Ściana między
Cerkwią wyrżnięta dla wiekszego ... Babiniec ten słomą pokryty z pod-
worza przy scienie kuna zelazna. Drzwi do babinca dwoie Na zawiasach
z zaszczepką. Tam że przy Progu fontanna drewniana z wodą święconą.
Drzwi do samey Cerkwie Na zawiasach floressowych słusznych z zasz-
czepką Łańcuchową y zamkiem wnętrznym. Posadzka wszędy szczy(t)nie
moszczona. Stali w Dzwonicy Nie masz. Okien w Cerkwie trzy a w Ołta-
rzu mnieyszych trzy – wszystkie w Ołów robione Mało co reparacyi pot-
rzebuią. Kratki y kryłosow dwa z pulpitami gładkiey roboty y stołek po-
iedynkowy. Deisus Częścią Ołtarzem Nayświętszey Naysw. Panny, częś-
cią też różnemi Obrazami zagaiony bez Apostołow. Ołtarz Naysw. Panny
Snicerską rznięty z Aniołkami z gury koronę trzymaiącemi Między ko-
lumny z skrzydłami ieszcze Nie pomalowany. Oprócz tego ieszcze Obra-
zow Namiesnych trzy, z ubogiemi Ołtarzykami. Na deisusie obrazy znacz-
nieysze Salvatora. Troycy Przenaysw. y Ukrzyżowanego Pana Iezusa. Car-
skie Drzwi Snicerskiey pracy oprawne Miedzy kolumny pod złoto z wierz-
chu Conterfekt wieczerzy Pańskiey. Ołtarz wielki na zrębie z Obrazem
Naysw. Panny Snicerskiemi Sztukateryami accomodowany Mało co. Kru-
cifix Spory z passyą rytą, Cymbrium Małe aczkolwiek proporionate zam-
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czyste. Krzyżow pospolitych dwa do benedykowania, krzyż processyalny
z passy(ą) rytą. Lichtarzow toczonych dwa z Świecami. Świec gromadz-
kich wielkich trzy. Świec brackich pochodni par szesnascie. Zertownik
przybrany niezle z Obrazem Wniebowzięcia Naysw. Matki. Sywierne
Drzwi iedne rozstrzęsione. Ieszcze sie znayduie obrazow różnych dzie-
sięć z Moskiewskiemi. Cerkiew Sama Szczupła. Puszka cum Vbli drew-
niana.

Srebro, Cyna, Spiż, et id genus. Kielich, Patyna gwiazda y łyżeczka
srebrne białe. Koron dwie srebrnych Sporych, tabliczek sztuk pięć, krzy-
żyk z Czeskimi dyamencikami. bis (z)orka kryształowa w srebro oprawna
tylo Argenteryi Mirnica cynowa... Ampułek cynowych dwie. Puszka spi-
żowa z wierzchem. Lampa blaszana wisząca. Na kadzidło Pudełko y ły-
żecka Mosiężne. Kadzielnica Mosiężna dobra. Farfurka cynowa Mała.
Lichtarzow Mosiężnych Stołowych dwa a blaszanych dwa.

Apparata, Firanki, Tuwalnice etc. Apparat ieden Tercynelowy w paski
popielate y goździkowe kwiatki po nim srebrne z petrachilem y Naraqui-
cami. Apparat drugi Tabinowy Zielony ryty z kołnierzem krwawym Ły-
czakowym z koronko Marcypanową, z petrachilem y Naraquicami. Ap-
parat trzeci Axamitny Żałobny z kołnierzem Adamaszkowym białym z pet-
rachilem y naraquicami. Apparat czwarty Buraczkowy czerwony w kwia-
ty wielkie czerwone, z pi(tra)chelem y naraquicami. Wszystkie Apparata
podszyte kraszeniną różną. Velum iednetercylenowe czerwone w kwiat-
ki złote, drugie tabinowe rozowe, podbite bagalenowe czerwone w kwiat-
ki złote, drugie tabinowe rozowe, podbite bagazyą, trzecie kitayki bladey,
czwarte żałobne harusowe. In super Naraquic dwoie Axamitne czerwone
y Lamowe perłowe. Petrachel katameykowy z bursą do chorych. Palek
trzy do kielicha. Firanki kitayki Niebieskie y dwie, trzecia kitayki karma-
zynowey – kaczarowey, czwarte kitayki zieloney. Bawełnic Perłowych
dwie, chustka Noskorowa popielata y kitayki Szkarłatney Firanka Item
Firanka kitayki rozowey. Fartuszek materyalny u krycyfixa Czerwony
szmat kitayki rozowey. Zasłonka harusowa zielona. Antependia iedne ha-
russowe zielone drugie nędzowe pstra, trzecie tercylenowe goździkowe.
Chorągwi Processyalne iedna Sztametowa granatowa, druga harusowa czer-
wona, trzecia y czwarta harusowe zielone, piąta harusowa żałobna. Anty-
mis IW ImCi X Załęskiego, Corporałow cztery, Purificatoria Sześć, Alby
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trzy z humerałami, Paskow dwa Sub coroporałow trzy. Towalni dobrego
płótna Sześć a podleyszych pięć. Ręcznikow dwa. Obrusow dwa pros-
tych. Item Antependium Zielone tabinowe wielkie.

Księgi Cerkiewne. Ewangelia pisana in fol. Służebnik wilenski dru-
kow. wielki in fol. Ochtay pisany in fol. Apostoł pisany in fol. Praznicja
pisana in fol. tryodi obie pisane in fol. Psałterzow dwa drukow. in ... Ka-
zusy Zamoyskie drukow. in 4to. Ewangelijka polska drukow. w szesnast-
kę. Metryka nie ze wszystkim porządna. Księgi wszystkie podczas Wizity
generalney są podpisane.

Papiery Różne. Funduszu Originalnego nie widać. Gruntu zafundo-
wanego zdawna in sessione ta Cerkiew ma Włok dwie we trzech polach
z łakami Morgami 6 grodami y ze wszystkiemi przynależytościami. Gumno
Na Fundusze(ny)ma Plebanya na przykupionym gruncie budowane. In-
westura od IW ImC X Gedeona Woyny Branskiego Administratora Na
tenczas Episkopiey Brzeskiey pod dato 17 Iunija A. 1707 na te benefi-
cium 6 ... nie ma. Hodyszewskiemu służąca Introdukcyi ani podania Nie
prezentowano. Wizita ImC X Fabrycego zgadza sie z Inwentarzem Ninie-
yszym. Quity Cathedratici wszystkie ma. Quitu Nowictatskiego Nie ma.
Parafya do Cerkwie Hodyszewskiey Należąca. Wieś Hodyszowo. Wieś
Isoki. Wieś Sieśki. Wieś Stehny. Wieś Wroki. et ita et omnia. Działo się
w Hodyszewie 25 Ianuary Roku 1727.

Iud. Ponieważ w Cerkwie Hodyszewskiey znaiduie sie Puszka cum
Vbli drewniana, która (iuxta) Mentem Caneum tey Funkcyi mieć Nie mo-
że, więc Ią obirregularitatem w Interdykt wieczny, po wszyciu iednak dzie-
sięciu Niedziel wzdajemy, aby tymczas przynamnie cynową ieżeli Nie
srebrną sporządzona. Że metryki nie są pilnie notowane a nie oprawione,
więc ią przpisac fideliter et honeste oprawic. In Officio zas gdy Ad Cat-
hedram Na Nowiciat comparebit WO Bańkowski dla Approbaty oprawio-
ne prezentować Ma Nakazuiemy. Termin Comparycyi feriam terciam post...
Naznaczamy. Ganimy y to Oycu Hodyszewskiemu że słomianą Sukienką
Oblubienicę Świątnicę Pańską na contemptt przyodziewa. Pawimentu y Sa-
li Nie upatruie. Oknom potłuczonym Nie radzi, karty synodalney nie pod-
bija ani conserwuise. Więc y wczym sie poprawić. et sine mora temu za-
biegać upominamy a za zaniechaniem pocnas veresi debet. Catechizmy
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zaś promulgować przynamnie do zbawienia omino potrzebne. Constatu-
cyi Synodalnych postrzegać Rano y wieczor pacierze dzwonić wielce za-
lecamy. Actum w Hodyszewie 25 Ianuary An-o 1727.

APwL ChKGK Wizyty dekanatu bielskiego 1727 r., sygn. 780,
k. 390-391.
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KARPOWICZE
(św. Mikołaja)

Akt z 1358 r., rozgraniczający granicę litewsko-mazowiecką, zawarty
między Kiejstutem a Siemowitem, wymienia graniczną rzekę Wielka Struga
– Vsczewelikey strugi. Późniejsza nazwa rzeki, Brzozowa, pojawia się
w dokumentach z XVI w.1

Następna wiadomość pochodzi z XIV w. i dotyczy szlaku komunika-
cyjnego Płock – Wizna – Grodno, przebiegającego przez tereny, na któ-
rych zlokalizowano później Dolistowo, Karpowicze i Suchowolę2.

Za czasów Aleksandra Jagiellończyka powstały takie wsie jak Brzozo-
wa (późniejsze Karpowicze), Zabiele i inne. Namiestnicy litewscy odda-
wali Puszczę Nowodworską pod kolonizację ludności litewskiej i ruskiej,
nie zamykając dopływu ludności mazowieckiej3.

Trudno ustalić, kiedy powstała parafia prawosławna w Brzozowej-
Karpowiczach. Nadmienić trzeba, że Karpowicze należą do najstarszych
miejscowości na ziemiach pomiędzy Biebrzą i Narwią. Pierwotna nazwa

1 A. Kamiński, Pogranicze polsko-rusko-jaćwieskie między Biebrzą i Narwią,
„Rocznik Białostocki”, t. 4 (1963), s. 29.

2 J. Maroszek, Dolina Biebrzy w przeszłości – do końca XVIII wieku, „Biało-
stocczyzna” 1995, nr 1, s. 3.

3 Przeprowadzone w 1955 r. badania dialektologiczne pozwoliły na stwierdze-
nie: mazurzenie występuje wyraźnie w następujących wsiach białoruskich na za-
chód od doliny Brzozówki (tak dziś nazywa się rzeka Brzozowa): Karpowicze, Ja-
twieź, Zabiele, Dzięciołowo i Jagłowo. Nie ma także prawie zupełnie w tych wsiach
charakterystycznego białoruskiego „akania”. Natomiast we wsiach położonych na
wschód od Brzozówki jest i „akanie”, i wymowa „sz”. Wynikałoby stąd, iż dolna
Brzozówka tworzy dziś granicę między dialektami białoruskimi, ulegającymi i nie
ulegającymi wpływom polszczyzny. A. Kamiński, Pogranicze polsko-rusko-jaćwie-
skie między Biebrzą i Narwią, „Rocznik Białostocki”, t. 4 (1963), s. 34.
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Brzozowa Wielka (Brzozowa Maior) ostatecznie w XVIII w. wyparta zo-
stała przez Karpowicze4.

Właścicielem Karpowicz był wójt zabielski Maciej Moniuszko, który
otrzymał je wcześniejszym przywilejem króla Aleksandra. Następnym
właścicielem był Mordas Bołotowicz (Bołoticza). 8 lutego 1505 r. Alek-
sander Jagiellończyk zatwierdził Mordasowi Bołotowiczowi wieczyste po-
siadanie wójtowstwa zabielskiego, a także młyna na Brzozówce i lasu przy
końcu włók jatwieskich i zabielskich5.

Nadanie dla Moniuszki, później sprzedane Bołotowiczowi, dotyczy
dóbr ziemskich zwanych później Karpowicze6. W dokumencie z roku 1519,
dotyczącym sporu o dziesięcinę między proboszczem dolistowskim ks.
Stanisławem Dabrówką a właścicielem Brzozowej Mordasem, odnajdu-
jemy wzmiankę o Brzozowej. Do parafii należała wieś Brzozowa i dwór
Brzozowa7.

Po śmierci Mordasa jego żona Pelagia Hryńkówny, bojarynia, wyszła
powtórnie za mąż za Karpa Józefowicza (Jesipowicza). W 1530 r. szlach-
cic Karp zgodził się oddawać dziesięcinę ze swoich dóbr proboszczowi
Dolistowa.

Po bezpotomnej śmierci bojaryni Pelagii Hryńkowej w 1522 r. prawo
Karpa do dóbr wójtowstwa zabielskiego zostało zakwestionowane. Kró-
lowa Bona dążyła do rewindykacji tych dóbr. 14 lutego 1530 r. król zwró-

4 Według „Atlasu gwar”, to: Karpowicze ... dawna wieś chłopów szlacheckich
i folwark. Powstała w końcu XV w. jako dwór wójta wsi Zabiele we włości goniądz-
kiej pod nazwą Bierezowa. Przy dworze osadzono chłopów wójtowskich. W źró-
dłach łacińskich wieś nosi nazwę Brzozowa. Przed 1522 r. przeszła w ręce wójta
Karpa Jesipowicza. Jego potomkowie Karpowie stali się w XVI w. właścicielami tej
wsi. Nazwa Karpowicze pojawia się dopiero w XVII w., ale jeszcze w 1676 r. wieś
zapisana pod dawną nazwą. W 1617 r. fundowano w niej kościół. W 1790 r. liczyła
31 dymów. Folwark przetrwał do XX w. „Atlas gwar wschodniosłowiańskich Biało-
stocczyzny”, t. 1 (1980), nr 15, s. 37.

5 Według Aleksandra Kamieńskiego na gruntach wsi Zabiele znajdowało się
cmentarzysko słowiańskie. Natomiast wieś Jatwieź zawdzięcza swe początki Ja-
ćwingom. W końcu XV w. należała do starosty bielskiego; akt datowany w tej wsi
zawiera liczne imiona i nazwy ruskie. A. Kamiński, Pogranicze polsko-rusko-ja-
ćwieskie między Biebrzą i Narwią, „Rocznik Białostocki”, t. 4 (1963), s. 27.

6 J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta,
Białystok 2000, s. 78.

7 S. Ostrowski, Karpowicze – dzieje parafii, „Białostocczyzna” 1995, nr 1, s. 22.
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cił się do wojewody wileńskiego
Gasztołda, aby udał się do bojaryna
Karpa Esyfovića o polożene listov na
imene, kotoroe maet v povete hanjaż-
skom8. 30 maja 1532 r. Zygmunt Sta-
ry zatwierdził Karpowi Józefowiczo-
wi posiadanie wójtostwa zabielskie-
go9.

Parafia prawosławna w Karpowi-
czach istniała do 1616 r. Zdaniem au-
tora monografii o parafii Karpowicze
...stan kościoła i plebanii karpowickiej
niegdyś wsi Wielką Brzozową zwanej
z 1780 r. ... Fertur, że to niegdyś była
cerkiew ruska unicka po tym gdy Ruś
wszystka przyjęła rzymski obrządek,
WJ.PP. Karpowie postarali się o to,
żeby ksiądz świecki rzymskiego ob-
rządku był plebanem10 ...

Realizacja założeń unii brzeskiej
szybko doprowadziła w ogóle do
zmiany mapy wyznaniowej na terenie Rzeczypospolitej, a w dorzeczu rzek
Biebrzy i Narwi szczególnie. Kollator cerkwi Karp ostatecznie poprosił
20 sierpnia 1616 r. biskupa wileńskiego, Eustachego Wołłowicza, o ery-
gowanie parafii katolickiej.

W wykazie kościołów przywróconych od heretyków i odbudowanych
w czasach biskupa Eustachego Wołłowicza (1616–1630) wymienia się

Upamiętnienie ołtarza w miejscu,
gdzie ongiś stała cerkiew w Karpowi-
czach. Obecnie obok zbudowano ka-
plicę

8 J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta,
Białystok 2000, s. 78.

9 Właścicielem jednego z dóbr w powiecie tykocińskim w 1673 r. był Józef
Karp podkomorzy bielski. Zgromadził on w swoich rękach sześć wsi. Budowę
majątku rozpoczął jego dziad Józef Karp, marszałek wołkowyski. W latach trzy-
dziestych XVII wieku posiadał już wieś Brzozowa, która od nazwiska właścicieli
zwana była później Brzozowa Karpowicze. Jej dziedzicem został w 1691 r. syn
podkomorzego Chryzostom. A. Laszuk, Zaścianki i królewszczyzny. Struktura wła-
sności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, War-
szawa 1998, s. 82.

10 S. Ostrowski, Karpowicze – dzieje parafii, „Białostocczyzna” 1995, nr 1, s. 22.
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również i kościół karpowicki11. Fundatorem kościoła był właściciel Brzo-
zowej Józef Karp, marszałek powiatu wołkowyskiego. Dokument nosi datę
2 maja 1617 roku. W chwili jego wystawienia kościół już istniał12.

Zdaniem Józefa Maroszka ...W Karpowiczach pewnie od przełomu XV
i XVI w. funkcjonowała cerkiew, była to pewnie jedyna ze świątyń funkcjo-
nująca na zasadzie ekumenicznej, w ramach planów unijnych Aleksandra
Jagiellończyka13. Można przypuszczać, że właściciel przebudował cerkiew
na kościół, pozostawiając wezwanie św. Mikołaja.

Z pierwszego opisu kościoła karpowickiego z 1715 r. dowiadujemy
się, że kościół fundowany przez Józefa Karpa jest pod wezwaniem św.
Mikołaja Biskupa i Wyznawcy14. Zdaniem ks. Sławomira Ostrowskiego,
autora opisu dziejów parafii Karpowicze, istniały tam dwa kościoły. To
może sugerować, że pierwszy był przerobiony z cerkwi, gdyż według in-
wentarza z 1715 r. ... sam kościół duży nachylił się i trzeba go było klino-
wać. Wiadomym jest, że w tym roku pokryto go gontami. Następny został
zbudowany w 1773 r.15

Natomiast inwentarz z 1820 r. podaje, że ... drewniany w ziemie wlazły
okorzuchowania potrzebny16...  Dach świątyni pokryty gontami, nad nim

11 J. Kurczewski, Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dnia obecnych...,
Wilno 1912, s. 42. Cyt. za: „Białostocczyzna” 1995 nr 1, s. 23.

12 Zdaniem Anny Laszuk: Niejasny jest XVII-wieczny status parafii w Karpo-
wiczach. Osada ta, zwana ówcześnie Brzozową, należała w badanym okresie do
Józefa Karpia, podkomorzego ziemi bielskiej. Źródła skarbowe umieszczają tę wieś
w składzie parafii Goniądz lub Jasionówka, mimo że już w 1616 r. erygowano w niej
parafię, a w 1664 r. ufundowano altarię. Ponad wiek później potwierdzone zostało
istnienie i parafii w Karpowiczach i filialnego kościoła parafii kalinowskiej w Brzo-
zowie. Z XVII w. znane jest uposażenie parafii i nazwiska kilku tamtejszych pro-
boszczów. Ze względu na te fakty można umieścić Brzozową alias Karpowicze wśród
XVII-wiecznych parafii. A. Laszuk, Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własno-
ści ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa
1998, s. 18.

13 J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta,
Białystok 2000, s. 464.

14 S. Ostrowski, Karpowicze – dzieje parafii, „Białostocczyzna” 1995, nr 1,
s. 25.

15 J. Maroszek, Karpowicze – dzieje dworu, „Białostocczyzna” 1995, nr 1, s. 32.
16 S. Ostrowski, Karpowicze – dzieje parafii, „Białostocczyzna” 1995, nr 1,

s. 25.
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wznosi się kopuła. W dzwonnicy znajdują się dzwonki, natomiast duża
sygnaturka znajduje się na kościele. Wnętrze kościoła wzbogacają trzy
ołtarze. W ołtarzu głównym widnieje wizerunek Najświętszej Maryi Pan-
ny Krasnoborskiej. W jednym z ołtarzy bocznych znajduje się obraz pa-
trona tego kościoła św. Mikołaja, natomiast w drugim ołtarzu wizerunek
św. Antoniego. Ołtarze te są już zbyt stare...wszystkie walący się i na nic
nie zdatne bez żadnych ozdób.

Kościół w Karpowiczach został zamknięty w 1865 r. Sprzęty kościel-
ne zostały przekazane do Suchowoli, a grunta kościelne i budynki przyję-
ła w 1866 r. Izba Dóbr Państwowych. Kościół został rozebrany, z pozy-
skanego materiału zbudowano cerkiew w Knyszynie. W miejscu, gdzie
stał wcześniejszy kościół, mieszkańcy Karpowicz w 1989 r. zbudowali
murowaną kaplicę17. Prawdopodobnie na tym samym miejscu, gdzie stała
pierwsza cerkiew.

Literatura: W. Wernerowa, Opisy parafii dekanatu augustowskiego z roku 1784,
„Studia Podlaskie”, t. 4 (1993) s. 209–212; S. Ostrowski, Karpowicze – dzieje pa-
rafii, „Białostocczyzna” 1995, nr 1, s. 22–27; J. Maroszek, Karpowicze – dzieje
dworu, „Białostocczyzna” 1995, nr 1, s. 28–37; Kościół katolicki na Podlasiu. Zbiór
dokumentów erekcyjnych i funduszowych T. 1. Niewodnica, oprac. J. Maroszek,
W. F. Wilczewski, Białystok 1997.

17 Spis kościołów i duchowieństwa archidiecezji białostockiej, Białystok 1998,
s. 256.
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KLIMÓWKA
(św. Apostołów Piotra i Pawła)

Nazwa miejscowości prawdopodobnie pochodzi o słowa Klim, które
jest skrótem słowiańskiego Kliment – Klemens1. Kaplica w Klimówce na-
leżała do parafii w Kuźnicy.

Na polecenie królowej Bony w 1536 r. założono miasto Kuźnica (nada-
nie praw miejskich w 1546 r.)2. W drugiej połowie XVI w. bojar Tołłocz-
ko dostał dobra Molowica (dziś wieś Tołoczki). Powstały wsie: Tołcza,
Szymaki (Szymki), Bilwiny, Zubrzyca3. Posiadłość ta w późniejszym okre-
sie rozpadła się na kilka mniejszych majątków. Tołłoczkowie utrzymywa-
li się jednak w Tołoczkach Małych aż do 1880 r., kiedy to Stanisław Toł-
łoczko sprzedał majątek Rosjanom Koźminom z Grodna4.

Pierwszą datą związaną z Klimówką jest rok 1684. Wówczas to bracia
Adam i Jan Bazyli Jaskołdowie ufundowali niewielki kompleks, składają-
cy się z klasztoru i kościoła5. Klasztor funkcjonował do 1822, a drewnia-
ny kościół spłonął w 1838 r.

W 1859 r. właściciel majątku Tołoczki Emilan Imbra zgłosił pomysł
budowy kaplicy. Gubernator grodzieński w 1865 r. tak wyjaśniał powsta-
nie kościoła filialnego w Klimówce: ... ziemianin powiatu sokólskiego
Emilian Imbra w 1859 r. zwrócił się do biskupa wileńskiego o pozwolenie
wybudowania kaplicy drewnianej nad grobem swych przodków. Gdy uzy-
skał to pozwolenie, zamiast drewnianej kaplicy pobudował kościół muro-

1 T. Bielski, Krynki i okolice, Poznań 1972, s. 158, mnps.
2 J. Wiśniewski, Osadnictwo Wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz

zróżnicowanie i przemiany etniczne, „Acta Baltico-Slavica” t. 11 (1977), s. 40.
3 Tamże, s. 31.
4 G. Rąkowski, Polska egzotyczna, cz. 1, wyd. 2, Pruszków 1999, s. 196–197.
5 K. Jabłoński, Kościół w Klimówce przykładem stylu malowniczo-swojskiego,

„Z badań katedry historii architektury”, Białystok 1999, z. 2, s. 79.
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wany, który z czasem otrzymał tytuł filii klimowskiej parafii odelskiej, po-
wiatu sokólskiego, guberni grodzieńskiej... Wszystko to stało się bez wie-
dzy i pozwolenia władz rządowych ... Dalej gubernator donosi: ... Grunta
tego kościoła przejęła Izba Dóbr Państwowych ... Kościół został zamknię-
ty 24 sierpnia 1866 r. ... 3 dzwony z zamkniętego kościoła otrzymała kato-
licka parafia w Odelsku ... 21 października tegoż roku powiadomił episko-
pa Ignatija w Brześciu o prze-
kazaniu kościoła klimowskiego
w posiadanie duchowieństwa
prawosławnego ... o przero-
bienie tego kościoła na filię
prawosławnej parafii kuźnic-
kiej6...

Według Grodnenskogo Ka-
lendara przekazaną kaplicę
przyłączono do parafii prawo-
sławnej w Kuźnicy i po wsta-
wieniu ikonostasu, 29 czerwca
1882 r., wyświęcono ku czci
świętych Apostołów Piotra
i Pawła. Autor „Kalendarza”
odnotował, że ... u etoj cerkvi,
v ograde eja, protivu zapad-
nych dverej, imeetsja zameća-
tel’nyj po forme bol’soj prirod-
nogo vida kamen’, imejuśćij vid
kresta s sedaliśćnoju na verchu bol’śoju vpadinoj, poćitaemyj v narode,
kak mesto javlenija na nem Spasitelja, sidjaśćim s grupoju cheruvimov,
okrest imevśich chorugvi – prićem soverśalos’ prozrenie nekoej slepot-
stvovavśej żenśćiny, kotoroj i było eto javlenie pred prozreniem7.

Kamień, na którym miał się objawić Jezus
Chrystus. Obecnie stoi na nim figurka Matki
Bożej

6 P. Kubicki bp, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach
1861–1915, Sandomierz (?), cz. II, t. II , s. 818–819, cz. II, t. IV, s. 69–70, 113, 124,
126.

7 Iosif, ep., Grodnenskij Kalendar, Voroneż 1899, cz. II, s. 99. Obecnie na tym
kamieniu postawiono figurkę Matki Bożej. Kamień utracił swój pierwotny wy-
gląd,była próba przecięcia go na pół. W kościele zachowała się kopia figurki Chry-
stusa Frasobliwego, która miała się objawić na tym kamieniu.
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W czasie kiedy w Klimówce osiedli się dominikanie, znajdował się
tam obraz Najświętszej Marii Panny, który wsławił się łaskami i cudami
(1689). Obraz miał być kopią obrazu Częstochowskiej Matki Bożej8.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kaplica została przekazano
katolikom i w 1919 r. erygowano w Klimówce parafię9. W latach 1927–
28 kaplica została rozbudowana.

Po II wojnie światowej kościół znalazł się po wschodniej stronie gra-
nicy. W maju 1948 r. granica państwowa została przeniesiona o kilometr
na wschód. Kościół znalazł się na terenie Polski10.

Literatura: K. A. Jabłoński, Kościół w Klimówce przykładem stylu malowni-
czo-swojskiego, „Z Badań Katedry Historii Architektury” 1999, z. 2, s. 79–84, il.

8 T. Bielski, Krynki i okolice, Poznań 1972, s. 158. Obecnie po lewej stronie
ołtarza znajduje się w kościele.

9 Spis kościołów i duchowieństwa archidiecezji białostockiej, Białystok 1998,
s. 270.

10 M. Talarczyk, Z dziejów Klimówki, „Kurier Podlaski” 11–13.05.1990 r. nr 91
(1755) s. 12.

Obecny rozbudowany kościół w Klimówce
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KNYSZYN
(Przemienienia Pańskiego)

Prawdopodobnie nazwa miasta nad rzeką Jaskranka pochodzi od wy-
razu knysz, który w narzeczu ludności ruskiej oznacza pieróg okrągły
prażony z cebulą. Widocznie mieszkańcy osady zajmowali się wypiekiem
knyszu i to dało początek nazwie. W 1536 r. posługiwano się nazwą
Knyszno1.

Początki Knyszyna sięgają XIV w., kiedy to bojar litewski Wojdyłło,
szwagier Władysława Jagiełły, założył osadę Wojdyłłówka. Następnie ksią-
żę Witold wzniósł w okolicy Wodziłówki dwór drewniany o charakterze
strażniczo-myśliwskim.

Z lustracji ziemi bielskiej dokonanej w 1536 r. dowiadujemy się, że
o milę od późniejszego Knyszyna nad rzeką Wodziłówką, dopływem Ja-
skrzanki uchodzącej do Narwi powyżej Tykocina, stał dwór myśliwski.
W tym dworze bywali książę Witold, Zygmunt Kiejstutowicz, królowie
Kazimierz i Aleksander, stamtąd dokonywali wypraw łowieckich. Dwór
dysponował stajniami z obejściem gospodarskim. Do budowy sprowadzano
ludzi bielskich, surażskich i grodzieńskich2.

Opis graniczny z 1536 r. wspomina bowiem, że koło drogi z Dzięcio-
łowa do Jedeszek są mohilice hdie obopolnych sieł lud Ruś kładutca3.

1 M. Jurkowski, Nazwy rezerwatów przyrody w Puszczy Knyszyńskiej, „Biało-
stocczyzna” 1994, nr 2, s. 86; Zdaniem Józefa Maroszka, nazwa Knyszyn pochodzi
od osoczników grodzieńskich Knyszewiczów, którzy przed rokiem 1505 strzegli
Ostępu Hwoźdnego. J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zyg-
munta Augusta, Białystok 2000, s. 49.

2 J. Glinka, Zamek obronny w Białymstoku na przełomie XVI i XVII w., „Rocz-
nik Białostocki” t. 2 (1961), s. 54.

3 J. Wiśniewski, Osadnictwo Wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz
zróżnicowanie i przemiany etniczne, „Acta Baltico-Slavica”, t. 11 (1977), s. 38.
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Na tym terenie zetknęły się wpływy Polski, Rusi i Litwy, a także Krzy-
żaków, cztery kultury i dwie religie. Stary dwór Witoldowy4  został w la-
tach 1494–1503 spalony przez Mikołaja Radziwiłła. W końcu XV wieku
Jan Radziwiłł przekazał włość knyszyńską bratu Mikołajowi, biskupowi
żmudzkiemu, który z kolei podarował ją królowi Zygmuntowi Staremu
w 1503 r.

W połowie XVI w. wzniesiono w Knyszynie dwór królewski dla Zyg-
munta Augusta5. Stanął on na równinie położonej między stawami. Królo-
wa Bona w 1530 r. powołała Aleksandra Chodkiewicza na starostę kny-
szyńskiego. Z polecenia królowej w 1538 r. Chodkiewicz rozmierzał osa-
dę Knyszyn, wytyczył rynek i ulice6. W 1568 r. Zygmunt August nadał
Knyszynowi miejskie prawo magdeburskie i ustanowił 4 jarmarki. Do hi-
storii przeszło jego znamienne powiedzenie Nie jestem królem waszych
sumień, świadectwo wyjątkowej tolerancji.

W latach 80. XX wieku ustalono ostatecznie, że dwór stał przy dzisiej-
szej ulicy Białostockiej na terenie, który w XVIII w. Prusacy podzielili na
parcele miejskie. W „Kurierze Porannym” z 19 grudnia 1996 r. dr Józef
Maroszek tak powiedział: ... ustaliliśmy, że na miejscu dzisiejszej szkoły
była cerkiew zbudowana w 1551 r. – malutka, stojąca tuż obok dworu kró-
lewskiego. Zygmunt August zbudował ją specjalnie dla swoich dworzan,
z których część wyznawała prawosławie7.

4 Teka Glinki, nr 56, s. 2.
5 M. Paździor, Dwór królewski Zygmunta Augusta w Knyszynie, „Rocznik Bia-

łostocki”, t. 8 (1968), s. 363; Zob.: ulica Dworska ... Usytuowane tu były, idąc
z dworca do miasta po lewej stronie m.in.: cerkiew św. Spasa (nr 40), dom popa
ruskiego (nr 42). Akta albo sprawy sądów miasta knyszyńskiego 1553–1580, oprac.
J. Maroszek, Białystok 1999, s. 19.

6 Zdaniem historyka J. Maroszka ... część parcel po prawej stronie ul. Dwor-
skiej idąc w stronę rynku, na wprost cerkwi, w układzie urbanistycznym wyraźnie
wyodrębniona została z obszarów niegdyś będących w użytkowaniu dworu ... cer-
kiew pewnie wybudował Chodkiewicz, a z terenu nowo urządzonego w 1538 r. mia-
sta trzeba pewnie było przesiedlić niektórych mieszkańców, którzy związani byli
z funkcjonowaniem dworu, a mieszkali w obszarze, gdzie zakładano np. rynek miej-
ski... Akta albo sprawy sądów miasta knyszyńskiego 1553–1580, oprac. J. Maro-
szek, Białystok 1999, s. 19.

7 J. Maroszek, Wiemy, gdzie stał dwór królewski, rozm. przepr. A. Pyżewska,
„Kurier Poranny Magazyn” z  19.12.1999 r., s. 16–17, il.; W źródle drukowanym
zachował się dokument, w którym duchowny Ignacy prosi o nadzielenie 2 włóka-
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Cerkiew wzniesiono, gdyż ciągle wzrastała liczba mieszkańców po-
chodzenia ruskiego. Autor Podlasia pisze, że w województwie Podlaskiem
pod koniec wieku XVI-go było tyleż bez mała ludności ruskiej, trzymającej
się obrządku greckiego, co mazowiecko-polskiej-łacińskiej ... Według te-
goż autora ... w parafiach też Suraskiej i Knyszyńskiej tejże ziemi Bielskiej
musiało być na pewno po parę, jeśli nie więcej cerkwi8.

Cerkiew św. Spasa stała bez wątpienia już na obszarze należącym do
dworu, niedaleko radziwiłłowskich zabudowań folwarcznych, zajętych
w czasach Zygmunta Augusta na stajnie starościńskie9. Pierwsza wzmianka
o cerkwi Przemienienia Pańskiego (Spasa) odnosiła się do 1551 r. ... Pri-
vilej popu mesta knyśynskogo cerkwi S. Spasa na 2 vloki zemli v gruntach
mestkich do toe cerkvi prydannye na većnost’10 ...  Należy przypuszczać,
że jej lokalizacji dokonał dużo wcześniej, zakładając miasto w latach 1538–
1540, pierwszy królewski zarządca dóbr knyszyńskich – Aleksander Chod-
kiewicz11.

Według prof. Jerzego Wiśniewskiego ... dwie cerkwie wiejskie i 1 miej-
ska w Knyszynie znajdowały się tylko w części południowej omawianego
obszaru (puszcza Knyszyńska), gdzie sięgał wpływ ludności ruskiej z po-
łudnia12..., tzn. że parafię utworzono dla zamieszkałej ruskiej ludności.
Gwoli chronologii należy odnotować, że w 1543 r. król Zygmunt August,
udający się do Knyszyna, zatrzymał się w monasterze supraskim, gdzie
uczestniczył w nabożeństwie.

Zachował się przywilej Zygmunta Augusta z 1551 r. dla knyszyńskiej
cerkwi Przemienienia Pańskiego (Spasa) na dwie włóki ziemi, w którym
czytamy: Żikgimont Avgust, Boż’ju milost’ju korol Pol’skij, velikij knjaz’

mi cerkwi św. Spasa w Knyszynie. ... Ignatiej ... pożywenia nikotorago ne maet
dlja togo, iż nadanja żadnago k nej net, zemli toż, s ćogo by mel chlebokarmene
meti, emu ne pridano, a zvlaśća, iż wsi zemlemeżi poddanych naśych na voloki po-
mereny i na ćynśu rozdany .... Archeografićeskij sbornik dokumentov..., Vil’na 1867,
t. 1, nr 34, s. 129.

8 A. Jabłonowski, Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym T. 6.
Podlasie cz. 2, Warszawa 1909, s. 116.

9 J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach Zygmunta Augusta, Biały-
stok 1999, s. 223.

10 Archiv Jugo-zapadnoj Rossii ..., Kiev 1860, t. 1.
11 J. Maroszek, dz. cyt., s. 223.
12 J.Wiśniewski, Zarys dziejów osadnictwa na Białostocczyźnie, [w:] Atlas gwar

wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. 1 (1980), s. 21.
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... Bil nam ćelom bogomolec naś pop s Svetogo Spasa v meste naśom Kny-
śinskom Ignatej, i povedil pered nami, iż on, budući pri toj cerkvi, pożi-
ven’ja ni kotorogo meti ne możet, dlja togo iż nadan’ja żadnogo k nej,
zemli też, s ćogo by mel chlebokorme’e meti, emu ne pridano, a zvlaśća, iż
vsju zemli meżi poddanych naśich na voloki pomereny i na ćynśu rozdany.
I bil nam ćelom, abychmo emu k toj cerkvi Bożoj nadali dve voloki vol’nych,
tak jako po inśim dvorom naśim na cerkvi Boz’i s roskazan’ja naśogo po
dve voloki vol’nye est’ nadano, jakoż i voevoda Novogorodskij, marśalok
dvornyj, podskarbej zemskij, starosta Slonimskij, pan Ivan Hornostaj o tom
nas żedal. A tak my, dlja razmnożen’ja faly Bożoe i na prićinu pana vo-
evody Novodvorskogo, za ćolobit’em togo pana, z laski naśoe hospodar-
skoe to ucynili, pridali es’mo k toj cerkvi Bożoj dve voloki vol’nych meti
budućye sveśćenniki, kotorye v toj cerkve Bożoj budut, tye dve voloki der-
żati i vżivati na većnye ćasy, a za nas Hospoda Boha prositi, a platu ni
kotoroho a nich davati i povinovatstva żadnogo polniti ne maet. I na to
es’mo emu dali ves’ naś list z naśoju pećat’ju. Pisan u Knyśine Leta Bożo-
go Narożen’ja 1551, meseca oktjabrja 26 dnja. Podpis’ ruki ego korole-
vskoe milosti. Ivan Hornostaj, marśalok dvornyj, podskarbij zemskij13.
Przywilej był sporządzony w Knyszynie, zaś cerkiew zapewne o wiele
wcześniej została zbudowana14.

13 Archeologićeskij sbornik dokumentov ... t. 1 (1867), nr 34, s. 129.
14 Zachował się dokument z dn. 21.04.1553 r. o zakupie ziemi przez knyszyń-

skiego duchownego o. Ignacego, w którym czytamy: Działo się w Knissinie, w pią-
tek przet świętym Jurgą, dnia XXI Aprila. Przet sławietnemi pany Jackiem liagwój-
tem, na miejscu wójtowskim bandącym, Szymonem Rudem, Stanisławem Worsa,
piotrem Kuropathwa, Jakubem Szaphejem etc.

Stanąwszy oblicznie, przet urzędem wyżej mienionym, sławetny Adam Węgrow-
ski m.k. jawnie i dobrowolnie zeznał, nie będąc przymusziony, ani przypiędzony,
jeno swej wolej, iż przedał pół włóki ziemie uczciwemu ojcu Hihnatowi swieszcze-
niku knissinskiemu, za pół dziesiąty kopy gr. liczby i monety pol., wie wszystkich
trzech poliach. Które polie lieży na dwu miesciach, ob miedze Hrynia Rakowicza,
a z drugią stronię Jakubowa Nadolna, a w trzecim polu ob obiedze Mieszia Chromcz-
niego.

Nic sobie nie ostawując, ani dzieciam, ani żadnemu swemu krewnemu, przyja-
cielowi, na wieki. Wolen bandzie dać darować, przedać, przemieniać i na swój po-
żytek obrócić. A po smierci ojca Ichnata swieszczennika św. Spasa wolna będzie
żona i dzieci jego i potomki do tej ziemie, pół włóki. Akta albo sprawy sądów mia-
sta knyszyńskiego 1553–1580, oprac. J. Maroszek, Białystok 1999, nr 2, s. 32–33.
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Według Regestrum wybierania poboru w mieście knyszyńskim r. 1577
zaznaczono, że na ulicy dworskiej na drugiej stronie pop ruski pogorzał
oraz inni też pogrzeli ... domy i place z których nie płacono: popa ruskie-
go, dom 115. Paroch cerkwi św. Spasa w Knyszynie otrzymuje od Zygmun-
ta Augusta 1551 r. 2 włóki „wolne” tak jak po inszych dworach król na
cerkwie boże z rozkazania po 2 włóki wolne nadano16.

W tym samym źródle drukowanym znajdujemy informację, że 1574 r.
oprócz parafii knyszyńskiej pop ruski ma dwie włóki w Boguszewie i dwie
w Chrabołach17.

Autor monografii o Knyszynie E. Chodorowski tak pisze: 1439 r. jest
faktem historycznym, że cerkiew w Knyszynie i w Boguszewie sięga cza-
sów pierwszej unii Kościoła Wschodniego z Zachodnim od 1439 r. zawar-
tej we Florencji, bo są nazwiska księży z cerkwi unickiej w Knyszynie i cer-
kwi w Boguszewie. Wypisał je z kroniki parafii knyszyńskiej opracowanej
przez ks. Kazimierza Cyganka. Parafia knyszyńska z całą pewnością jed-
nak była wówczas parafią prawosławną, gdyż na terenie Podlasia unia
florencka nie została wprowadzona. Unici pojawili się w Knyszynie do-
piero po unii brzeskiej. Dokładnej daty ustalić nie można, ale być może na
pocz. XVII w. starosta Jan Zamojski (1574–1603) powiedział wówczas:
Kiedy by to mogło być, abyście wszyscy byli papieżnikami, dałbym za to
połowę zdrowia mojego, ażebym drugą połowę żyjąc, cieszył się z tej świętej
jedności. Ale jeśli kto gwałt wam będzie czynił, dam wszystko zdrowie
przy was, abym na tę niedolę patrzył18. Natomiast co do protestantyzmu
Jan Zamojski nakazał swemu podstarościemu knyszyńskiemu Pawłowi
Wierzbieckiemu ... Nowych wiar, abyś w Knyszynie nie dopuszczał ...a
polecił ... pomóż ile możesz do poprawy kościoła knyszyńskiego ks. pleba-
nowi19 ...

15 A. Jabłonowski, Podlasie, dz. cyt., cz. 1, s. 162, 171.
16 A. Jabłonowski, Podlasie, dz. cyt., cz. 1, s. 231.
17 A. Jabłonowski, Podlasie, dz. cyt., cz. 2, s. 231; Odnośnie nazwy Chraboły,

czytamy: ... w 1529 r. bartnicy spod Bielska, podlegający namiestnikom zamku
w Bielsku Podlaskim – Piech Chrebołowicz, bracia Iwan i Protas Fediewiczowie
z Chrabołów świadczyli o przynależności puszczy knyszyńskiej. To na miejscu ich
łaźni bartnych powstała wieś Chraboły, a nazwę spod Bielska przeniesiono pod
Knyszyn. J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony ..., dz. cyt., s. 49.

18 H. Stasiewicz, Knyszyn i ziemia knyszyńska, Knyszyn 1997, s. 110.
19 Akta albo Sprawy Sądów Miasta Knyszyńskiego 1553–1580, oprac. J. Maro-

szek, Białystok 1999, s. 21.
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Źródła historyczne podają, że w 1574 r. istniała również cerkiew we
wsi Chraboły. Sama wieś notowana jest w lustracjach XVI w., a jako wój-
tostwo chrabołowskie należy do folwarku w Knyszynie20.

Spis podatników z 1577 r. podaje nazwiska mieszkańców Knyszyna.
Większość nazwisk pochodzi od wykonywanych zawodów, część od prze-
zwisk, bardzo dużo też jest białoruskich nazwisk zakończonych na „uk”
i „ik”21.

Po śmierci króla starostwo knyszyńskie oddane zostało Janowi Zamoj-
skiemu. Później Knyszyn przeszedł do rodziny Orsetti, Jana Glińskiego,
Czapskich, na początku XIX w. do Krasińskich, a w XX w. – Raczyńskich.

W 1664 r. zostały spisane włóki kościelne. Z zapisu wynika, że ... Na
Kościół stary plac No 1 na którym teraz dzwonnica stoi i Crucyfiks. Ko-
ściół iest w tym miescie No 2 iest Farski kturem Ius Patronatus K. IMci
należy y cerkiew unicka22. W Knyszynie w 1664 r. były także inne liberta-
cje: 3 place kościelne, 2 place cerkiewne, 3 place szpitalne...23  Grunta
szpitalne zostały wzbogacone kosztem ziemi cerkiewnej. W źródle dru-
kowanym czytamy, że: 19 kwietnia 1732 r. dokonano podziału własności
cerkiewnej przy ul. Dworskiej ...Mając ubodzy szpitala knyszyńskiego plac,
od cerkwi ciągnący się wszerz do ul. Błotniej, przy Wygonie, przez An-
drzeja Żabkę mieszczanina na szpital, od Jakuba Grądzika, zduna. A że
ten plac był zapisany anno 1570 die 4 julii i zostawał in posesjone prezbi-
tera knyszynskiego nie mającego na to żadnego skryptu. W 1732 r. po-
dzielono parcelę cerkiewną wzdłuż, rozpoczynając od ul. Dworskiej (Bia-
łostockiej), a nie tak jak było wcześniej wpoprzek, gdy cerkiew stała od
Gościńca i ul. Dworskiej, a wówczas szpitalna własność znajdowała się
z tyłu cmentarza cerkiewnego, od strony Wygonu i Ogrodników dwor-
nych24.

20 J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony ..., dz. cyt., s. 49.
21 H. Stasiewicz, Knyszyn i Ziemia Knyszyńska, Knyszyn, 1997, s. 142.
22 Kościół parafialny pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie. Stu-

dium historyczno-architektoniczne, oprac. na zlecenie Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w Białymstoku, Białystok 1991, s. 17.

23 J. M. Szczerba, Jurydyki i libertacje królewskich miast podlaskich do połowy
XVII w., „Studia podlaskie”, t. 1 (1990), s. 45.

24 Akta albo Sprawy Sądów Miasta Knyszyńskiego 1553–1580, oprac. J. Maro-
szek, Białystok 1999, s. 17, przyp. 28 i 29; J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Koro-
ny ..., dz. cyt., s. 236.
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Więcej o cerkwi knyszyńskiej dowiadujemy się z wizyty z 1773 r. ...
Cerkiew pod tytułem Przemienienia Pańskiego, drewniana słomą kryta,
z połapem, pomostem bardzo zrujnowanym ... Cmentarz od ulicy dylami
oparkaniony. Wyposażenie cerkwi było ubogie. Szaty liturgiczne określo-
no jako stare. Księgi cerkiewne jak ...Trebnik drukowany i inne księgi do
używania niezgodne, gdyż były prawosławne, być może pochodziły z cza-
sów fundacji cerkwi. Parafia posiadała ... gruntu włok 3 na trzy zmiany,
z zaroślami i sianożęciami. Plac z ogrodem na cerkiew jest zbudowano.
Item półplacek na Gonięckiej ulicy25...

Wizyty dziekańskie z lat 1774, 1776, 1779, 1780, 1781, 1782 powta-
rzają powyższe adnotacje. Natomiast w wizycie z 1785 r. jest wzmian-
ka: ...przybywszy do cerkwi Knyszyńskiey i Boguszewskiey czasu wizyty
mojej dziekańskiej rzeczy cerkiewne zrewidowałem, które w całości zna-
lazłem. Co się zaś Dekretu Reformationis wizyty generalnej tyce, o wy-
erugowaniu cerkwi nowej, żadnego początku nie ma... Co do zabudowa-
nia początki poczynił po pogorzelisku ... Przeto zaleca się teraz serio, aby
sam w teologii wyuczył się, o cerkiew nową u JW kolatora dobrodzieja
dopraszał się.

W „Wykazie proboszczów dekanatu podlaskiego z 1788 r.” czytamy:
... Cerkiew pod Tytułem Przemienienia Pańskiego Fundacyi Nayaśniej-
szych Regnantow, w kollacyi I.W. Czapskiego, starosty Knyszyńskiego. Przy
tey Cerkwi jest Aktualnym Parochem W. X. Grzegorz Morozowicz zwany,
w Kazusach pomierny. Gruntu Funduszowego włók trzy na trzy zmiany.
Ogród jeden na którym Plebania y Cerkiew stoi. Parafij żadnej nie ma26.

Podczas wizyty generalnej dekanatu białostockiego z roku 1804 stwier-
dzono, że cerkiew knyszyńska ma być wkrótce rozebrana, a na jej miejsce
przeniesiona cerkiew z Topilca27.

Wspomniana pierwsza zachowana wizyta z 1773 r. powiada, że cer-
kiew znajdowała się na dawnej ulicy Białostockiej i dysponowała placem
na ulicy Goniądzkiej. Archiwista z Białegostoku Mariusz Małek pisze:
świątynia unicka zlokalizowana była przy ulicy Goniądzkiej. Druga cer-

25 Księga wizyty dziekańskiej dekanatu podlaskiego w roku 1773 sporządzonej,
Białystok 1996 s. 72; W 1551 r. król Zygmunt August nadał cerkwi knyszyńskiej
Spasa dwie włóki, natomiast wszystkie wizyty potwierdzają 3 włóki gruntów.

26 A. Mironowicz, Wykaz proboszczów dekanatu podlaskiego z 1788 roku, „Bia-
łoruskie Zeszyty Historyczne” 1994 nr 2 s. 104.

27 Księga wizyty ... dz. cyt., s. 75.
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kiew unicka zlokalizowana była przy ulicy w kierunku Białegostoku i mły-
na. Przy świątyni mieszkał kapłan tej konfesji Jan Morozowicz. W Kny-
szynie było 1363 mieszkańców, w tym 857 chrześcijan. Wśród nich byli
rzymscy katolicy, unici oraz ewangelicy28.

W „Księdze wizyty dziekańskiej dekanatu podlaskiego roku 1773”
czytamy: Cerkiew znajdowała się przy ulicy Białostockiej. Po jej rozbiór-
ce w 2 poł. XIX wieku zbudowano cerkiew prawosławną na Rynku miasta
Knyszyna29. Cmentarz znajdował się przy cerkwi na obecnej ulicy Biało-
stockiej, ...gdy budowano szkołę, to przy kopaniu fundamentów wykopy-
wano bardzo dużo kości ludzkich30...  W mieście mieszkało w tym czasie
1295 osób31.

Według „Litevskich Eparchial’nych Vedomosti” z 1868 r. po pokoju
zawartym w Tylży w Knyszynie została jedynie jedna biedna unicka cer-
kiew z małą liczbą wiernych. Po przyłączeniu unitów do Cerkwi prawo-
sławnej cerkiew unicka została zamknięta w 1846 r. ze względu na bardzo
zły stan. Rolę parafialnej świątyni pełniła cerkiew boguszewska.

28 M. Małek, Knyszyn pod rządami pruskimi (1795–1807), „Białostocczyzna”
1993, nr 3, s. 31; Władze pruskie zarządzeniem z dnia 15 lutego 1797 r. postanowi-
ły, że nabożeństwa protestanckie i grekokatolickie należy odprawiać wspólnie w cer-
kwiach Białegostoku, Tykocinie i Knyszynie. Przeciwko temu zaprotestował nun-
cjusz papieski. N. Dalmatov, Suprasl’skij monastr, S-Petersburg 1892, s. 358.

29 Księga wizyty ... dz. cyt., s. 73, przyp. 3.
30 K. Cyganek, Kronika parafialna kościoła knyszyńskiego, Knyszyn 1944.
31 J. Wąsicki, Pruskie opisy miast polskich z końca XVIII w. Departament Bia-

łostocki, Poznań 1964, s. 56.

Cerkiew i kościół w Knyszynie na początku XX wieku
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W 1856 r. właściciel Knyszyna, gen. Krasiński, pobudował za 2500
rubli cerkiew poświęconą Przemienieniu Pańskiemu32. Stanęła ona w miej-
scu spalonej w 1812 r. podczas nawały francuskiej. W cerkwi znajdowała
się dużej wartości ikona Przemienienia Pańskiego. Ówczesny proboszcz,
o. Tomasz Taranowicz, postanowił wyremontować świątynię, ofiarodaw-
cy przekazali 600 rub., tyleż wynosiła też dotacja państwowa.

15 sierpnia 1868 r. cerkiew została ponownie po remoncie wyświęco-
na33. Dom parafialny został zbudowany przy ulicy Starodawnej, grunta
należące do cerkwi leżały między rzeką Jaskranką a ulicą Starodawną i do
dziś noszą nazwę Popowizna. H. Stasiewicz odnotował, że w Knyszynie
...zostaje powołany do życia mały klasztor żeński, mieszczący się przy uli-
cy Grodzieńskiej ...Został zlikwidowany w 1900 r.34

Według autora „Grodnenskoj guberni”35  w Knyszynie zamieszkiwało
2038 osób, w tym: prawosławnych 15 osób, katolików 857 – 40%, luteran
156 – 18% i Żydów 1000 – 50 %. W 1870 r. została zbudowana kaplica na
nowo otwartym cmentarzu prawosławnym. Grunta na cmentarz były wy-
dzielone z areału cerkiewnej ziemi. Do 1800 r. cmentarz znajdował się
obok cerkwi przy ulicy Białostockiej, a następnie zlokalizowany został
przy szosie prowadzącej z Knyszyna do Tykocina. 6 października 1875 r.
poświęcona została nowo zbudowana drewniana cerkiew cmentarna św.
Paraskiewy36.

32 Autor kroniki parafialnej kościoła knyszyńskiego w 1944 r. zanotował: Cie-
kawostką jest, że parafia rzymsko-katolicka po kasacie parafii grecko-katolickiej
przejęła wraz z unitami i odpust Przemienienia Pańskiego, który był obchodzony
do lat trzydziestych naszego wieku. Tradycja tego odpustu jednak nie ginęła i jesz-
cze niedawno parafianie knyszyńscy świętowali ten dzień wstrzymaniem się od pra-
cy. Z. Zabielski, Tytuły knyszyńskich świątyń katolickich, „Wiadomości Kościelne”,
Białystok 1996, nr 1, s. 97, przyp. 7.

33 Źródło drukowane podaje, że materiał do budowy cerkwi w Knyszynie po-
zyskano z rozbiórki cerkwi unickiej w Knyszynie i zamkniętego kościoła w Kar-
powiczach. S. Ostrowski, Karpowicze – dzieje parafii, „Białostocczyzna” 1995,
nr 1, s. 25–26.

34 H. Stasiewicz, Knyszyn i ziemia knyszyńska, Knyszyn 1997, s. 96.
35 P. O. Bobrovskij, Materialy dlja geografii i statistiki Rossii ... Grodnenskaja

gubernija,S-Petersburg 1863, cz. 2, s. 1011; Por. Gorodskija poselenija v Rossij-
skoj imperii, S-Petersburg 1861, cz. 2, s. 93.

36 W organie diecezjalnym czytamy: 6 oktjabrja osvjaśćena vnov ustroennaja
derevjannaja kladbiśćenskaja cerkov v zaśtatnom gorode Knyśin soorużennaja na
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Liczba prawosławnych w parafii knyszyńskiej wynosiła wówczas 326
osób, zamieszkałych w miejscowościach: Knyszyn, Bajki, Boguszewo,
Chojnowo, Chraboły, Długołęka, Dziękol, Goniądz, Grądy, Jasionówka,
Jaświły, Kołodzież, Kramkowo, Krasne, Kreczkowo, Krypno, Masie,
Mikicino, Mroczki, Niewiarowo, Nowiny, Penskie, Przewalanka, Szczor-
sy, Wiliamówka, Tatary, Zastocze, Znoski37.

W Starodolistowie i Czechowiźnie działały szkoły cerkiewno-parafial-
ne, do których uczęszczało 40 uczniów38. 98 dziesięcin ziemi cerkiewnej
nadzielono w roku 1865 w pobliżu cerkwi, z gruntów folwarcznych grafa
Krasińskiego, w zamian za poprzedni nadział we wsi Boguszewie, odle-
głym o 10 km od Knyszyna39.

Według „Spravoćnoj kniżki Grodnenskoj eparchii na 1905 god” para-
fia knyszyńska na swoim terenie posiada 10 narodnych uczyliszcz. Wy-
znawców prawosławia było w tym czasie 42340.

mestnyja sredstva (838 rub. 90 kop.) iz koich 239 rub. 86 kop. Pożertvovany ra-
znymi licami a ostal’naja summa papolneny sobstvennymi sredstvami nastojatelja
Taranovića. Sverch togo v novoustroennuju cerkov roznymi licami pożertvovana
utvar vsego na summu 82 rub. 50 kop., LEV 1875, s. 366; Według „Grodnensko-
go Kalendara” ... cerkov derevjannaja s takovoju że kolokol’nej ustrojenaja v 1875
g. mestnym svjaśćennikom Fomoju Taranovićem s prichożanami iż b yvśej tam ća-
sovni. Mestnaja chramovaja sv. ikona sv. velikomućenicy Paraskevy v nej – pam-
jatnik suśestvovavśej v sele Boguśeve Paraskievievskoj cerkvi, byloj s 1842 po 1856
g. prichodskoju v sich mestach, iż kotoroj eta sv. ikona zdes’, pol’zovavśajasja v
meste preżnajago eja nachożdenija osobym poćitaniem i u Latynjan. Otstoit ot pri-
chodskoj cerkvi v 3 verstach. Iosif, ep, Grodnnenskij Kalendar, Voroneż 1899, cz.
II, s. 322;

37 LEV 1876, s. 151; 1878, s. 311.
38 Szkołę rosyjską powszechną pod nazwą Prichodskoje Knyśynskoje Ućili-

śće urządzono na piętrze ratusza, później na ul. Starodwornej w domu Dunikow-
skiego. W 1900 r. wydzielono drugą szkołę – żeńską, która mieściła się przy ul.
Goniądzkiej w domu Zubrzyckiego, a potem przy ul. Tykocińskiej. Około 1910 r.
powstała szkoła pod nazwą Gorodskoje Ućyliśće (dwuklasowa średnia) w domu
Hauslera przy ul. Goniądzkiej. E. Chodorowski, Od szkolnictwa parafialnego do
powszechnego i średniego w Knyszynie i okolicach, „Białostocczyzna” 1993, nr 3,
s. 40.

39 N. Izvekov, Opisanie ... dz. cyt. s. 78; Iosif ep., Grodnenskij Kalendar, Vo-
roneż 1899, cz. 2, s. 132, 322.

40 Spravoćnaja kniiżka Grodnenskoj eparchii na 1905 g., Grodno 1905,
s. 70.
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Dane statystyczne o chrztach, ślubach i zgonach
w parafii Knyszyn41

Rok Chrzest Ślub Zgon Rok Chrzest Ślub Zgon

1878 19 4 25 1897 27 7 10
1879 20 4 9 1898 22 5 19
1880 15 9 5 1899 18 8 14
1881 21 2 17 1900 21 8 11
1882 21 8 21 1901 23 13 7
1883 23 2 14 1902 27 13 11
1884 25 5 13 1903 23 6 10
1885 20 12 16 1904 29 15 17
1886 26 10 14 1905 22 8 8
1887 23 8 11 1906 21 15 12
1888 32 10 17 1907 30 4 6
1889 17 8 8 1908 18 11 7
1890 10 8 9 1909 27 4 8
1891 19 10 12 1910 22 4 10
1892 15 14 4 1911 30 8 12
1893 17 16 6 1912 31 9 15
1894 24 17 10 1913 12
1895 30 17 10 1914 27
1896 21 4 10

Źródło: G. Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie, cz. de-
mograficzna – chrzty, śluby i zgony, Ryboły 1992, s. 57–58.

Zgodnie z Klirovoj Vedomostju z 1910 r. wyznawcy zamieszkiwali
w miejscowościach: Knyszyn – (stanu duchownego 11 osób, wojskowych
39, statskich 85, mieszczan 44), Boguszewo – 3, Dzieńkonie – 10, Go-
niądz – 6, Grondy – 6, Jasionówka – 22, Kłodzież – 19, Krypno – 5, Ma-
rusy – 6, Penskie – 9, Tatary – 15, Znoski – 17, Zastocze – 9 co z czasowo

41 G. Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie, cz. de-
mograficzna – chrzty, śluby i zgony, Ryboły 1992, s. 57–58; Lata 1878–1885 popra-
wiono według ksiąg metrykalnych znajdujących się w Archiwum Państwowym
w Białymstoku.
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Cmentarz prawosławny w Knyszynie. Widok od strony drogi Knyszyn – Tykocin,
kwiecień 1992 roku

Cmentarz prawosławny w Knyszynie ... po uporządkowaniu, w 2000 r.
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zamieszkałymi w Knyszynie 178 osobami dawało 500 parafian. W mie-
ście parafia posiadała dwa place i 98 dziesięciny cerkiewnej ziemi.

I wojna światowa spowodowała exodus ludności prawosławnej do
Rosji. W odrodzonej niepodległej Polsce sytuacja prawosławia uległa cał-
kowitej zmianie. Kościół prawosławny nie mógł liczyć na pomoc w orga-
nizowaniu życia religijnego. W latach niemieckiej okupacji władze prze-
znaczyły świątynię na kościół ewangelicki. Po ustąpieniu Niemców, cer-
kiew była zamknięta do 1925 r., kiedy ją rozebrano i przewieziono na cmen-
tarz prawosławny w Wasilkowie42. W latach 1923–1925 na placu po byłej
cerkwi przy ulicy Białostockiej wybudowano szkołę.

Cerkiew przewieziona do Wasilkowa nie została całkowicie zagospo-
darowana43.

W czasie II wojny światowej, gdy została spalona plebania, na jej od-
budowę zużyto materiał z cmentarnej cerkwi. Odbudowana plebania do-
trwała do czasów obecnych.

Natomiast w 1940 r. cerkiew cmentarna w Knyszynie została rozebra-
na i zużyta na opał. Szczególnie czczona ikona św. Paraskiewy znalazła
się aż za oceanem, w USA. Jedynie na cmentarzu znikome pomniki z krzy-
żami dowodzą, że kiedyś żyli tu wyznawcy prawosławia. W 2000 r. mło-
dzież z Bractwa porządkowała cmentarz w Knyszynie.

Duchowieństwo: O. Ihnat (1551, 1553, 1554), o. Stefan Żelazowski
(1657), o. Eustachy Aponowicz (1693), o. Wawrzyniec Stanisław (Osta-
siewicz) Stasiewicz (1713–1738), o. Jakub Miskiewicz (1738–1744), o.
Jakub Baranowski (1744–1758), o. Michał Nowicki (1758–1766), o. Grze-
gorz Morozowicz (1766–1787), o. Jan Morozowicz (1773), o. Leon Po-
pławski (1800), o. Mateusz Jan Morozowicz (1802), o. Jan Kraszkiewicz

42 Antimins z cerkwi knyszyńskiej do 1966 r. znajdował się w cerkwi ciechano-
wieckiej, a stamtąd przekazany został do Archiwum Metropolii Warszawskiej.

43 W cerkwi knyszyńskiej w wielkim ołtarzu znajdowała się ikona Matki Bo-
żej, obecnie znajduje się w cerkwi wasilkowskiej. ... Madonna della tondo, Matka
Boska z Dzieciątkiem Jezus i Świętym Janem – kopia według Rafaela. Obraz z unic-
kiej cerkwi Przemienienia Pańskiego w Knyszynie, wzmiankowany w wizytacji de-
kanatu podlaskiego w roku 1773: ołtarz wielki z obrazem Najświętszej Panny Pana
Jezusa w ręku trzymającej. Obecnie obraz przechowywany w cerkwi w Wasilkowie.
Negatyw z zbiorach Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku, nr 15,
fot. A. Juszczuk, 1979. J. Maroszek, Księga wizyty dziekańskiej dekanatu podla-
skiego..., Białystok 1996, s. 4.
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(1822–1831), o. Stanisław Żebrowski (1831–1839), o. Tomasz Tarano-
wicz (1868–1879), o. Bazyli Smirnow (16.09.1879–1884), o. Paweł Iwa-
cewicz (12.12.1895–1900), o. Mikołaj Makarewski (18.10.1900–
7.06.1906), o. Aleksander Teodorowicz (19.08.1906–1915 ewakuacja).

Psalmiści: Józef Tymiński (1878), Tomasz Gutowski (1879–
11.08.1897), Sergiusz Strachowicz (9.09.1897–15.05.1898), Klemens Kre-
czetowicz (6.06.1898–4.11.1899), Zachariusz Pietruczuk (19.11.1899–
26.11.1903), Mikołaj Bielacki (26.11.1903–), Mikołaj Krejdicz (1905–
10.08.1907), Piotr Doroszkiewicz (21.09.1907–31.08.1910), Jan Sawicki
(31.08.1910–21.01.1914), Filip Misiukowicz (Filimon Miśnikowicz)
(12.03.1914–).

Opiekunowie: Paweł C. Bogdanowicz (1868), Wincenty G. Jewdoki-
mow, mieszcz. m. Knyszyn (6.02.1883; 12.11.1887), Antoni I. Bokacz,
nacz. poczty (18.03.1893), Piotr V. Jasieńko, ob. wsi Penskie (23.08.1897),
Teodor O. Chomicz, felczer (19.03.1898; 12.02.1902; 6.06.1908).

Literatura: I. Mironović, Osvjaśćenie obnovlennoj cerkvi v zaśtatnom gor. Kny-
śyne Belostokskogo uezda, LEV 1868, nr 22, s. 962–964; Osvjaśćenie kladbiśćen-
skoj cerkvi, LEV 1875, s. 366; Pożertvovanija na cerkov: GEV 1906, s. 260;
1909, s. 97; Ruch służbowy: LEV 1870, s. 855; 1874, s. 153, 414; 1876, s. 151;
1879, s. 278, 303; 1883, s. 53; 1887, s. 414; 1893, s. 94; 1895, s. 521; 1897, s. 37,
303, 321, 344; 1898, s. 92, 118, 195, 219, 485; 1899, s. 516; 1900, s. 398; GEV
1902, s. 225; 1903, s. 481; 1905 s. 260; 1906, s. 658, 882; 1907, s. 305, 343; 1910,
s. 314; 1913, s. 154; 1914, s. 39, 116; R. Kraśko, W kręgu Zygmunta Augusta, [w:]
Z teki szperacza, Lublin 1967, s. 115–117; St. Hodun, Knyszyn – królewskie miasto
Podlasia, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 1980, nr 1 (35),
s. 135–141; „Białostocczyzna” 1993, nr 3, ss. 124, il., plany; J. Maroszek, Kościoły
knyszyńskie, „Wiadomości Kościelne” 1998, nr 4 (111), s. 249–267; Akta albo sprawy
sądów Miasta Knyszyńskiego 1553–1580, oprac. J. Maroszek, Białystok 1999; J.
Maroszek, Tajemnica królewskiego sarkofagu, cz. 1–2, Z tajemnic historii, „Gaze-
ta Współczesna Tydzień” 12.05.2000 r., s. 10, plan; 19.05.2000 r., s. 10, il.; J. Ma-
roszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta. Z historii
dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią, Białystok 2000.
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KOLNO
(św. Mikołaja)

Północne ziemie byłego woje-
wództwa łomżyńskiego, w skład
którego wchodziły powiaty kol-
neński i grajewski, stanowiły we
wczesnym średniowieczu północ-
ną granicę zasięgu osadnictwa sło-
wiańskiego. Dalej zamieszkiwali
Prusowie i Jaćwingowie, z nimi
walczyli tak książęta mazowieccy,
jak i ruscy.

Książę Konrad Mazowiecki
w 1230 r. sprowadził zakon Krzy-
żaków, którzy rozbili i podporząd-
kowali sobie Prusów. Krzyżacy
zobowiązali się oddać po zakoń-
czeniu podboju Jaćwieży jedną
trzecią ziem księciu mazowieckie-
mu Siemowitowi I oraz księciu ha-
lickiemu Danielowi. Jednakże po-
jawiło się państwo litewskie, które swoimi najazdami wyniszczało Ma-
zowsze, a książąt ruskich spychało na południe.

Traktat graniczny zawarty z księciem litewskim Kejstutem w 1358 r.
w Grodnie wytyczył granicę mazowiecko-krzyżacką od rzeki Pisy na za-
chodzie po rzekę Łęk (obecny Ełk) na wschodzie. Ta granica państwowa
utrzymała się do 1939 roku1.

Cerkiew w Kolnie

1 Katalog Zabytków Sztuki, województwo łomżyńskie. Kolno, Grajewo i okoli-
ce, oprac. M. Kałamajska-Saeed, Warszawa 1988, s. 14–16.
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Kolno położone nad rzeką Łabną, wzmiankowane w 1422 r., prawo
miejskie otrzymało w 1425 roku. Rozwój swój zawdzięcza m.in. handlo-
wi (leżało przy drodze z Mazowsza do Prus) oraz istnieniu komory celnej.
W 1823 r. komorę celną przeniesiono nad samą granicę do wsi Wincenta.

Kolno należało do parafii w Łomży. Według Klirovoj Vedomosti z 1901
roku liczba wiernych w Kolnie wynosiła: voennych – 36 mężczyzn i 40
kobiet, statskich – 48 i 25, kupcov i meśćan i proćich obyvatelej – 30 i 20
oraz krest’jan – 8 i 10. Razem 217 osób zamieszkałych w 30 1/2 domach.

W 1901 r. parafia łomżyńska liczyła 2014 wiernych, w tym w Łomży
– 1604 osób, Ostrołęce – 193 i Kolnie 217 osób.

Mieszkająca w Kolnie ludność prawosławna, głównie urzędnicy i woj-
skowi, potrzebowała cerkwi. Murowaną cerkiew z dzwonnicą wybudo-
wano w 1904 r. ze środków ofiarodawców (w sumie 16329 rubli 3 1/2
kopiejek), jak i subwencji św. Synodu w wysokości 8468 rubli. Posesja
cerkiewna wraz z cmentarzem przycerkiewnym liczyła 2170 sążni kw.

4 stycznia 1905 r. ukończono budowę cerkwi w Kolnie pod wezwa-
niem św. Mikołaja, której projektantem był F. F. Przecławski a nadzór na
budową pełnił architekt powiatowy w Kolnie Henryk Jabłoński2. Decyzją

Miejsce, gdzie stała cerkiew, obecnie szkoła

2 Cz. Brodzicki, Kościół rzymsko-katolicki w Kolnie na Mazowszu, Warszawa
1998, s.17.
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św. Synodu postanowiono w mieście Kolnie erygować samodzielną para-
fię z etatem duchownego i psalmisty3.

Zgodnie z zarządzeniem dnia 1 lipca 1906 r. powołano 5 okręg war-
szawski, w skład którego weszły cerkwie guberni łomżyńskiej: sobór łom-
żyński i cerkwie: grajewska, łapska, wysokomazowiecka, koleńska, ostrow-
ska i hodyszewska, a dziekanem został prot. Arkadiusz Wozniesienski, pro-
boszcz soboru w Łomży4. W 1909 r. w Kolnie zorganizowano cerkovno-
prichodskoe popećitel’stvo5.

Według Klirovoj Vedomosti z 1913 r. do parafii należało miasto Kolno

3 Św. Synod ukazem nr 9607 z dn. 30.09.1904 r. postanowił: pri sorużennoj v
gor. Kol’ne, Lomżinskoj gub., sv. Nikolaevskoj cerkvi otkryt’ samostojatel’nyj pri-
chod s prićtom iz svjaśćennika i psalomśćika i naznaćit’ na soderżanie sego prićta
po 1780 rub., v tom ćisle svjaśćenniku żalovan’ja 1200 rub. i kvartirnych 200 rub.,
psalomśćiku żalovan’ja 300 rub. i kvartirnych 80 rub. v god i sverch togo na soder-
żanie cerkovnogo storoża po 80 rub. v god. ChVEV 1904, s. 577.

4 VEL 1906, s. 105.
5 VEL 1910, s. 15.

Dawny cmentarz prawosławny
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i wsie – Bogdanowo, Czerwone, Gawrychy – Gawryły, Jedwabne, Koli-
magi, Kozieł, Łyse, Mały Płock, Przytuły, Radziłów, Rupin, os. Stawiski,
Turośl, Wincenta, Zalesie, Zbójna oraz w powiecie ostrołęckim – os. My-
szyniec, Dąbrowa i Pełty (?). Ogólna liczba parafian 135 mężczyzn i 94
kobiet zamieszkałych w 33 3/4 domach.

Cerkiew po zakończonej wojnie w 1918 r. przemianowano na ko-
ściół katolicki. W 1929 r. cerkiew rozebrano a na jej miejscu powstała
szkoła podstawowa nr 1, oddana do użytku w 1935 r., która istnieje do
dzisiaj. Wiele elementów budowlanych zostało przeniesionych z cerkwi
do kościoła przy targu końskim, m.in. posadzka mozaikowa6. Część ozdob-
nej posadzki zostały wykorzystane w nowo wybudowanym kościele w nie-
dalekim Borkowie.

Duchowieństwo: O. T. Czernikow (–30.07.1910), o. Sergiusz Czer-
niachowski (30.07.1910–), o. Kalistrat Jarmołowicz (–1915 ewakuacja,
dejstwujszczaja armia).

Psalmiści: Samuel Sikorski (15.11.1904–1.12.1906), Bonifacy Jacy-
nik (1.03.1907–1915) ewakuacja (Jarosław).

Opiekunowie cerkwi: Aleksander Samojlik, nacz. poczty (1906), N. N.
Stawin (1914).

Literatura: Ruch służbowy: ChVEV 1904, s. 577; VEL 1906, s. 57, 185; 1907,
s. 47; 1910, s. 215; 1914, s. 64; 1915, s. 233; 1916, s. 125; 1917, s. 33; (jf), Graficy
amatorzy w plenerze, „Gazeta Współczesna” 24.08.1984 r., nr 202(10282), s. 6, rys.

6 Cz. Brodzicki, Kościół rzymsko-katolicki w Kolnie na Mazowszu, Warszawa
1998, s.18.
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KRASNYBÓR
(Zwiastowania Najświętszej Marii Panny)

Po roku 1492 r. książę Aleksander nadał ziemię leżącą na północ za
bagnem Niedźwiedzicy nad rzeczką Perstuń leśniczemu Koledzie, a po-
tem dodał jeszcze puszczę z barciami zwaną Krasny Bór i sianożęci na
rzekach Bobrze i Wołkuszy. Jednakże w 1505 r. nadał Fiedkowi (Teodo-
rowi) Bohdanowiczowi Chreptowiczowi wiecznością imienie Lipsk i Pusz-
czę Krasnobór dla Przekop (Krasnybór) nazwaną w powiecie Grodzień-
skim. Ponieważ ten przywilej ruski przez dawność zaczął niszczeć, wpisa-
ny jest z aprobatą na przywilej Zygmunta III Adamowi Chreptowiczowi1.

Król Zygmunt Stary aktem z Mielnika z dnia 29 grudnia 1507 r. po-
twierdził nadania swego brata i wymienił 6 służb chłopów Żabiczów (Ło-
dejko, Chodorko, Onisko, Jesko, Żuk lub Łuk) oraz młyn pod dworem.

Nadanie puszczy nad rzeką Perstunią nosi nazwę Lipsk-Hołynka (obec-
nie Białoruś). Założono tam wsie Bartniki i Kopiczany. Dobra Lipsk –
Hołynka wcześnie wyszły z rąk Chreptowiczów, natomiast Krasny Bór
pozostał w nich do początku XIX w.

Przywilej z 1518 r. określa granicę dóbr Krasny Bór, które obejmowa-
ły część Puszczy Perstuńskiej nad rzeką Bobrą, między rzeczką Lebiedzi-
ną a Czarnym Lasem oraz Chomaszewem od północy. Feodor Chrepto-
wicz posiadał dobro Sienno czy Szczors w woj. nowogródzkim, stąd spro-
wadzał osadników do zasiedlenia swoich dóbr w Puszczy Krasnoborskiej,
a także ze wsi Bartnik i Kopczan. Jeszcze w 1522 r. Zygmunt Stary nadał
Chreptowiczowi oba brzegi rzeki Lebiedziny i Bobry na granicy puszczy
Krasnybór, gdzie została zbudowana grobla i młyn. Ród Chreptowiczów
od końca XV do połowy XVII wieku należał do najmożniejszych rodów
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Byli oni fundatorami cerkwi, zborów

1 Kościół katolicki na Podlasiu. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych.
T. 4. Krasnybór, oprac. G. Ryżewski, Białystok 2000, s. 8.
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i kościołów. Teodor Chreptowicz fundował w 1513 r. cerkiew prawosław-
ną2, uposażoną w 2 włóki gruntu w uroczysku Osinki. Za jego czasów
istniały dwie cerkwie, jedna w Krasnymborze, a druga w Osinkach – Szta-
binie.

W korespondencji Karola Brzostowskiego (potomka Chreptowiczów)
dowiadujemy się, że jego przodkowie po matce Ewie Chreptowiczównie
fundowali cerkiew dla swych poddanych. Według Anny Czapskiej ko-
ściół krasnoborski mógł być postawiony na miejscu pierwotnej cerkwi
pochodzącej z XVI w. Adam Chreptowicz fundował też katolicki ...ko-
ściół w imieniu ojczystym krasnoborski przy folwarku przekopskim... Ko-
ściół parafialny był drewniany. Do XVI w. istniała cerkiew drewniana po
drugiej stronie wąwozu, której miejsce zajął z czasem wymieniony ko-
ściółek3. W XIX w. na tym miejscu zbudowano cmentarny kościółek Św.
Rocha.

Wraz z postępującym procesem polonizacji i latynizacji cerkiew w Kra-
snymborze przestała istnieć ...Lud oświecając się przyjął wiarę katolicką4.
W połowie XVII w. cerkiew w Osinkach zamieniono na kościół katolicki.

Po Teodorze Chreptowiczu właścicielem został jego syn Jurij Chrep-
towicz, dworzanin królewski. Po rozwodzie z żoną Ludmiła Juriewną
Tołczyńską (inni twierdzą, że po śmierci żony) został on duchownym,
następnie z imieniem Herman konsekrowanym na biskupa połockiego.
Wnuk Adam tak napisał: urodzony pan Jerzy Chreptowicz Władyka Po-
łocki dziad mój z tymże się światem pożegnał w Połocku 1555 r.5  Drugi
wnuk Iwan tak scharakteryzował swoją babcię ...pani Ludmila Jurevna
knjażna Tolćinskaja pani byvśaja uljubivśi sebe veru starożytnuju pravo-
slavnuju grećeskuju6...

Po 1585 r. puszczę Krasny Bór kolonizował Adam Iwanowicz Chrep-
towicz. Osadnictwo to spotkało się ze sprzeciwem Piotra Wiesiołowskie-
go, który doniósł królowi, że osadza się wsie na miejscu wycinanego lasu.

2 Według Antoniego Mironowicza cerkiew fundowana w 1513 r., własność
prywatna, diecezja metropolitalna, uposażenie dwie włóki, A. Mironowicz, Podla-
skie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII w., Białystok 1991, s. 268,
273, 277.

3 Schematyzm jubileuszowy diecezji łomżyńskiej 1925 - 1975, Łomża 1975, s. 90.
4 Krasnybór, s. 5.
5 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa... dz. cyt., s. 75.
6 Akty Vilenskie, t. 1 (1870), s. 3.
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Spór trwał do 1599 r. kiedy została powołana Komisja do zatwierdzenia
granic. Werdykt wydany przez Komisję 25 marca 1599 r. potwierdził gra-
nicę dóbr w Krasnym Borze.

W 1598 r. istniały wsie: Przekop – Krasnybór, Jesionowo, Krasno-
borki, Kamień, Kuźnica, Cisów, Lebiedzin, Osinki – Sztabin oraz osady
bojarów Dyla na zachód od Osinek Iwana Jakuba i Fieodora Wilanowi-
czów. Powstała wyspa osadnicza, która dla leśniczego Wiesiołowskiego
stanowiła konkurencję w kolonizacji ziem, a także osadzaniu ludności ru-
skiej.

Wiadomo, że Adam Chreptowicz był pierwotnie wyznania prawosław-
nego, niektórzy komentują, że poprzez protestantyzm przeszedł na katoli-
cyzm i został pochowany w krypcie kościoła karasnoborskiego. W 1598 r.
Adam Chreptowicz ufundował i uposażył parafię katolicką w Krasnym-
borze, nadając jej osiem włók ziemi w Osinkach. Według Słownika Geo-
graficznego Królestwa Polskiego: ...cerkiew i monaster fundował w 1513 r.
Fieodor Chreptowicz7. Natomiast Adam Chreptowicz przebudował lub
dobudował cele klasztorne, ponieważ przy parafii Krasnybór funkcjono-
wały cztery zgromadzenia zakonne.

Kolejnym właścicielem miejscowości został Samuel Chreptowicz, który
21 maja 1661 r. fundował ... klasztor bernardynów przy murowanym ko-
ściele pobazyliańskim w Krasnymborze, w którym był cieszący się kultem
obraz NMP8 ... W tej cerkwi była pochowana jego babka. Bernardyni nie
utrzymali się tu długo, w 1664 ich miejsce zajęli dominikanie sprowadze-
ni przez żonę Samuela.

W 1966 r. w kościele w Krasnymborze zostały przeprowadzone bada-
nia archeologiczne9. Stwierdzono, że ... kościół zbudowany w końcu XVI w.
w latach 1584–1589 pw. Zwiastowania NMP ... Po bernardynach przez
krótki czas w drugiej połowie XVII w. zajmowały klasztor bazylianki, zwią-
zane z istniejącą na terenie Krasnego Boru cerkwią10 ...

Celem badań było odszukanie resztek fundamentów późniejszego bu-

7 J. Wisniewski, Dzieje osadnictwa ... dz. cyt., s. 157; Por. Krasnybór [w:] Sche-
matyzm jubileuszowy diecezji łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 85.

8 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa ... dz. cyt. s. 200.
9 A. Czapska, Centralny kościół z XVI wieku w miejscowości Krasnybór, pow.

Augustów, [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego ...
s. 467–480.

10 Tamże, s. 468.
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dynku klasztornego11. Klasztor pobudowany częściowo z cegły został ro-
zebrany i zamieniony na plebanię. Badania krypty kościoła wykazały, że
krypta zawierała kilka sztuk zbutwiałych trumien drewnianych a pod okien-
kiem natrafiono na liczne kości ... Jak wiadomo, pochowane tu były osoby
z rodziny Chreptowiczów. Na placu przykościelnym odkryto... wielkie
głazy granitowe na których wyryto twardym narzędziem bardzo wyraźny
rysunek, dość charakterystycznego krzyża12... Natrafiono na mur kamien-
ny ... jest to przypuszczalny najstarszy element z odnalezionych funda-
mentów w dawnej budowli, starszy niż ceglany budynek klasztorny13 ...

Z przeprowadzonych przez
A. Czapską badań wynika, że
cerkiew i monaster były zbudo-
wane przez Fiedka Chreptowi-
cza około 1513 r. ... przypusz-
czalnie mury z cegły zostały do-
budowane do starszego muru
z kamienia, zatem budynek ce-
glany klasztoru mógł powstać
na skutek przebudowy star-
szych układów z kamienia14 ...
Podobne wyniki badań uzyska-
no w pobliskim Różanym-
stoku.

Opis świątyni w Krasnym-
borze z 1685 r. przedstawia się
następująco: kościół posiadał
kopułę, przy budynku znajdo-
wały się cele zakonne ..., wy-
mienia się także obraz ruski na

11 T. Pulcyn, Szkatułka w Augustowskiem, „Miejsca Święte” 2000, nr 12,
s. 53–57, il.

12 Tamże, s. 473.
13 Tamże, s. 474.
14 A. Czapska, Centralny kościół z XVI wieku w miejscowości Krasnybór, pow.

Augustów, [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Biały-
stok 1967, s. 474.

15 Krasnybór, s. 22.

Krasnoborska Ikona Matki Bożej na drzewo-
rycie Pawła Piotrowicza z 1675 r.
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Świętego Spasa na blasze15...
Przy cerkwi istniał monaster, co
poświadczył potomek Chrepto-
wiczów Karol Brzostowski: ...
fundowali cerkiew ruską, mu-
rowaną, gdzie lud podczas
greckiej religii do bazylianów
na nabożeństwa zbierał się16...
W 1826 r. miejscowy pro-
boszcz katolicki stwierdził, że
jest tradycja, że murowany ko-
ściół był fundowany przez
Chreptowiczów dla zakonni-
ków ruskich prawosławnych,
inni że dla unickich bazylia-
nów17... Z tego wynika, że
Adam Chreptowicz, przecho-
dząc na katolicyzm, określił
unicki charakter cerkwi i mo-
nasteru. Mnisi w Krasnymbo-
rze w wyniku morowego powietrza przenieśli się do Nowogródka, a pod-
dani monasterscy wymarli, jak podaje dokument z 1627 r. pisany w języ-
ku ruskim.

Po odejściu mnichów Adam Chreptowicz w miejsce starego funduszu
nadał cerkwi krasnoborskiej 3 włóki ziemi. Jest prawdopodobne, że w la-
tach 1627–1661 istniał w Krasnymborze monaster żeński oraz jego fun-
dacja. Antoni Połujański pisze tak: ... gdy po ustaniu morowego powie-
trza, ten kościół wśród Puszczy Grodzieńskiej przypadkowo odkryty zo-
stał, przywędrowały tu z Grodna bazylianki. Lecz, ponieważ unitom za
daleko było uczęszczać do tego kościoła, odstąpili go bernardynom18. Ist-
nienie monasteru żeńskiego potwierdza płyta nagrobkowa w posadzce z na-
pisem słowiańskim, niestety mocno zatarta.

Bernardyni przebywali w Krasnymborze około 20 lat, ... nie znalezłszy

Krasnoborska Ikona Matki Bożej (obecnie)

16 Krasnybór, s. 15.
17 Krasnybór, s. 5.
18 Krasnybór, s. 17.



96

dostatecznego funduszu dla
utrzymania się rychło to ustro-
nie opuścili, udając się do Ty-
kocina19. W 1664 r. bernardy-
nów zastąpili dominikanie, któ-
rzy przebywali tam do 1819
roku20.

Klasztor skasowano w 1824
roku, a kościół klasztorny zamie-
niono na parafialny. Misyjna
działalność zakonników wpły-
nęła na nawrócenie i szybką
polonizację ludności ruskiej21.

Pozostałością po magnac-
kim rodzie Chreptowiczów
w Krasnyborze pozostała ikona
Matki Bożej. Pierwsza wzmian-
ka o słynącej cudami ikonie po-
chodzi z 1661 r. Sprowadzając
bernardynów Samuel Chrepto-
wicz pisał: Aby chwała Boża

przy cudownym obrazie Najświętszej Marii Panny nie ustawała22.
Obecny obraz Matki Bożej, w wyniku kilkakrotnych przemalowań, nie

przypomina oryginału. Najbliższy oryginałowi jest drzeworyt z 1675 roku,
wykonany przez Pawła Piotrowicza, na którym zaznaczono ofiarne wota.

Z ikoną tą może wiązać się proces, wytoczony w roku 1539 w Grodnie

Kościół w Krasnymborze

19 Krasnybór, s. 18.
20 A. Dobroński, Krasnybór i dominikanie, Białystok 1993, s. 20.
21 Ciekawe refleksje płyną ze Sprawozdania z wizytacji szkół dyrekcji suwal-

skiej w 1872 r., gdzie czytamy: szkoła katolicka w Krasnymborze bardzo liczna –
50 dzieci, ale słaba. Nawet starsze dzieci czytają bez zrozumienia, za to bardzo
szybko. Liczenie w pamięci średnio, na tablicy trochę lepiej, ale tylko dodawanie
i odejmowanie. Dyktando słabo, podobnie modlitwy po rosyjsku. Z historii świętej
przerobiono niewiele i z małą korzyścią. Nauczyciel otrzymał upomnienie. Następ-
nie dyrektor udał się w strony augustowskie, gdzie ludność mówi językiem miesza-
nym - polskim, małoruskim i białoruskim. Daleko mu do języka literackiego, nie-
mniej dzieciom unickim łatwiej opanować język rosyjski niż dzieciom polskim. W.
Jemielity, Szkolnictwo w guberni suwalskiej, Suwałki 1997, s. 220–221.
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przez archimandrytę tamtajszego monasteru Atanazemu Antonowiczowi,
malarzowi klasztornemu, który po wyuczeniu fachu zbiegł do Jerzego
Chreptowicza. Jerzy Chreptowicz w owym czasie był właścicielem dóbr
krasnoborskich. Można przypuszczać, że Atanazy Antonowicz był auto-
rem obrazu Matki Bożej, który został umieszczony w krasnoborskiej cer-
kwi. W XVII wieku odnotowano: Obraz od bardzo dawna słynął cudami23.

Oprócz świątyni klasztornej, po drugiej stronie wąwozu około 100 m,
znajdowała się drewniana cerkiew parafialna, która później zamieniono
na kościół. Prawdopodobnie cerkiew była pod wezwaniem Zwiastowania
Przeczystej Dziewicy Marii Matki Bożej, Nawrócenia Pawła Świętego
i Świętego Bartłomieja24.

Kościół stanowi interesujące połączenie form renesansowych z póź-
nogotyckimi (ostrołukowe okna, żebrowe sklepienia, szkarpy) i jednocze-
śnie nawiązuje do tradycji średniowiecznego budownictwa prawosławne-
go. Jej plan oparty jest na rzucie krzyża greckiego o zaokrąglonych ro-
gach (trójliść)25.

W Schematyzmie jubileuszowym diecezji łomżyńskiej [rzymskokatolic-
kiej], wydanym w 1975 r., o parafii w Krasnymborze odnotowano: ... pa-
rafię erygowano około 1506 r. z fundacji króla Zygmunta I i litewsko-ru-
skiego rodu Chreptowiczów... Natomiast o parafii Sztabin: ...Chreptowi-
cze rozbudowali miasteczko Osinki i nazwali je Sztabin. W 1780 r. biskup
katolicki wileński pozwolił na budowę kościoła, podobno na miejscu cer-
kwi unickiej ... Sztabin był filią parafii Krasnybór26...

W ten sposób ostatecznie zostały zatarte ślady obrządku wschodniego
na terenach dawnej puszczy krasnoborskiej, zaś dotychczasowi jej miesz-
kańcy, w większości pochodzenia ruskiego, zasilili szeregi Kościoła kato-
lickiego.

Literatura: A. Dobroński, Krasnybór i dominikanie, Białystok 1993; Kościół
katolicki na Podlasiu. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych, Z. 4. Kra-

22 Krasnybór, s. 19; Zob. A. Troc, Zapomniana świątynia, „Przegląd Prawo-
sławny” 2001, nr 4, s. 33.

23 Krasnybór, s. 20.
24 Krasnobór, s. 24.
25 I. i W. Baturowie, Po Ziemi Augustowskiej. Przewodnik dla turysty i wczaso-

wicza, wyd. II, Suwałki 1997, s. 216.
26 Schematyzm jubileuszowy diecezji łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 86.
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snybór, wstęp i opracowanie Grzegorz Ryżewski, Regionalny Ośrodek Studiów
i Ochrony Środowiska Kulturowego w Białymstoku, Białystok 2000; T. Pulcyn,
Szkatułka w Augustowskiem, „Miejsca Święte” 2000, nr 10 (46), s. 53–56, il. G.
Ryżewski, Cud w Krasnymborze, „Nasz Sztabiński Dom” 2001, nr 4 (37), s. 11; A.
Troc, Zapomniana świątynia, „Przegląd Prawosławny” 2001, nr 4, s. 32–33, il.;
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KUŚCIN

W XVI w. w Puszczy Grodzieńskiej poczyniono nadania koło Kuźni-
cy i powyżej nad rzeką Łosośną. Za czasów Kazimierza Jagiellończyka
dostał tu ziemię Mieleszko Michajłowicz, dając początek wsiom Mielesz-
kowce i Wojnowce. Na północny zachód od Kuźnicy dostał przed 1506
rokiem ziemię nad rzeką Kustinką wołynianin Michajło Zahorowski, któ-
ry ze swoim następcą Wasilem Chreptowiczem założył dobra Kuścin1.

Osady bojarów przeważnie zasiedlali ich potomkowie. W dobrach pań-
skich powstawały osady chłopskie. Osadnictwo było pochodzenia ruskie-
go i litewskiego, zapewne też i z Wołynia. Wasil Chreptowicz, posiadają-
cy dobra na Wołyniu, a będący także namiestnikiem Włodzimierza Wo-
łyńskiego, oraz jego zięć kniaź Andrzej Sanguszko Koszyrski, następca
na dobrach Kuścin, sprowadzali osadników z Wołynia, z okolic Kamienia
Koszyrskiego. Do dziś w pobliżu byłego dworu Kuścińce istnieje wieś
Wołyńce.

Na terenach nowo zagospodarowanych powstała parafia w Kuźnicy –
Bohufałów a w Kuścińcu – Koszyrskich. W 1539 r. określono, że dwór
Kuścin znajduje się na „pustyni” i występował jako dwór kniazia Andrze-
ja Sanguszki Koszyrskiego2, a majątek znajdował się w miejscowości
Kuścin.

Kuścin i Kuścińce, w źródłach oba te majątki, ze względu na wspólne-
go właściciela, występują razem i często są ze sobą mylone z powodu po-
dobieństwa nazw.

1 Dzisiaj w wykazie urzędowym nazw miejscowości w Polsce istnieje: Kuścin,
-na, kol. i Kuścińce, -niec, wieś. Zob. Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Pol-
sce, t. drugi K–P, Wydawnictwo Akcydensowe, Warszawa 1981, s. 259.

2 J. Wiśniewski, Osadnictwo Wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz
zróżnicowanie i przemiany etniczne, „Acta Baltico-Slavica”, t. 11 (1977), s. 32.
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Zdaniem autorów „Katalogu parków i ogrodów zabytkowych dawne-
go woj. białostockiego”, spotykano wiele różnych fundacji sakralnych ...ty-
powym elementem „porządnej” siedziby dworskiej II połowy XVI w. stały
się kaplice dworskie ustawione najczęściej przy granicy ogrodu ozdobne-
go ... Cerkwie wzniesiono ... w Kuścińce3.

Możnowładcy w fundowaniu cerkwi i ich uposażaniu widzieli sposób
umocnienia swej pozycji społecznej. Wreszcie prawo ktitorstwa i patro-
natu dawało im nieograniczone możliwości wpływania na duchowieństwo
i wiernych. Wybudowanie i uposażenie drewnianej cerkwi oraz zapew-
nienie skromnych środków egzystencji dla duchowieństwa nie było zbyt
kosztowne dla właściciela. Nadawano duchowieństwu najczęściej nie za-
gospodarowane i słabej jakości grunta. Takie grunta (dwie włóki w tym
jedna dla duchownego) otrzymała w 1556 r. cerkiew w Kuścinie4.

Po roku 1556 majątek zmienił właściciela i w roku 1558 należał do

Krzyże
na

początku
wsi

Kuścińce

3 E. Bończak-Kuczarczyk, J. Maroszek, K. Kucharczyk, parki i ogrody zabyt-
kowe w krajobrazie kulturowym Podlasia. Katalog parków i ogrodów zabytkowych
dawnego woj. białostockiego, Białystok 2000, s. 28. Według relacji mieszkańców
brak jakichkolwiek śladów istnienia cerkwi w Kuścinie.

4 A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII
wieku, Białystok 1991, s. 269, 277.
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wdowy po koniuszym Iwanie Wołłowiczu, Fileji Pawłownej, właścicieli
dóbr sidrzańskich.

Ostafi Wołłowicz, właściciel domu w Knyszynie, dekretem króla z 20
czerwca 1569 r. został obdarzony kasztelanią trocką. Posiadał on dobra
w dalszej i bliższej okolicy Knyszyna – Sidrę, Dowspudę i Kuścin5.

W latach 30. XVII wieku majątek znajdujący się w dobrach Wołłowi-
czów przeszedł w ręce Krzysztofa Potockiego, stolnika Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego. Następnie już należał do rodziny Kossakowskich. Po-
czynając od 1907 r. majątek stopniowo został rozsprzedany okolicznym
rolnikom.

Prywatna wieś Kuścińce należała do diecezji metropolitalnej6. Cerkiew
znajdowała się przy dworze we wsi Kuścin (dawna nazwa Kuścinek). Nie
wiadomo, kiedy uległa zniszczeniu. Częste zmiany właścieli jak i brak
kolatorów przyczyniły się do upadku parafii w Kuścinie, a wierni zostali
przyłączeni do Kuźnicy.

Pod koniec XIX w. istniał Kuścin, kolonia Kuścin i wieś Kuścińce.
Według Klirovoj Vedomosti kuźnickiej cerkwi z 1922 r. dowiadujemy się,
że w majątku Kuścin zamieszkiwały 3 osoby, na kolonii Kuścin – 15, a we
wsi Kuścince – 139 osób7. Natomiast w 1937 r. w majątku Kuścin w 3
domach zamieszkiwało 13 osób, a na kolonii Kuścin – w jednym domu
9 osób, zaś we wsi Kuścińce – w 29 domach 182 osoby.

Po II wojnie światowej Klirovaja Vedomost z 1947 r. odnotowała, że
na kolonii Kuścin zamieszkuje w 4 domach 13 osób i we wsi Kuścińce 25
domów zamieszkałych jest przez 119 osób8.

Z dawnego folwarku pozostały tylko resztki zabudowań gospodarczych,
pokryte rzęsą stawy i kilka starych drzew. Folwark stanowił własność Sierz-
putowskich i Kordaszewskich, a przed II wojną światową należał do Alek-
sandry Wasilewskiej.

5 J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta,
Białystok 2000, s. 513.

6 A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII
w., Białystok 1991, aneksy s. 269, 273, 277.

7 Klirovaja Vedomost’ Kuźnickoj cerkwi na 1922 g., rkps.
8 Klir. Ved. na 1947 r., rkps, archiwum własne, teczka Kuźnica.
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LIPSK
(Narodzenia Najświętszej Marii Panny)

Ogromne przestrzenie Puszczy Grodzieńskiej do XVI w. stanowiły jed-
nolitą całość, lecz stopniowo poczęto wydzielać Puszczę Nowodworską
i Puszczę Perstuńską. Obszar, na którym w przyszłości miało powstać
miasto Lipsk, a więc północna część Puszczy Nowodworskiej i południo-
wa Perstuńskiej, znalazł się w strefie osadnictwa ruskiego z domieszką
ludności litewskiej. W Puszczy Nowodworskiej rządził namiestnik nowo-
dworski, a w Puszczy Perstuńskiej namiestnik perstuński.

W 1506 r. król Aleksander dał dwór w powiecie grodzieńskim nad rze-
ką Perstunią Teodorowi Chreptowiczowi. Przywilej z 1518 r., wydany przez
Zygmunta I, potwierdza nadanie Chreptowiczowi przez Aleksandra i okre-
śla granicę: poczowszy rekoju Lebiedinoju w reku Bobru, a rekoju Bobru
do Osinok, potomu do Czarnoho Lesu, do Studienca Wody, do Kaplic, do
Wielkoho Lesa, czerez bor do Lipowoho Lesa, do Chomiakowki, do Ol-
szanki reki, kotoraja wpała w Wielikija Bołota, a tyje bołota pryszli do
tojeż Lebiedinoje reczki1. Dwór Lipsk dał początek osadzie Lipsk.

Wzmianka z 1533 r. dotyczy wsi Wola Lipsk, leżącej nad Biebrzą (praw-
dopodobnie wieś Lipsk założono w 1530 r.), obok wsi Skieblewo (leżącej
w uroczysku o tej samej nazwie). Według rewizji puszcz z 1559 r. znajdo-
wał się tu ostęp Lipsko, zaczynający się za wsią Kurcianki i ciągnący się
między Biebrzą a rzeką Wołkusz.

W XVI w. utworzono wójtostwo lipskie, w skład którego wchodziły
w 1558 r. wsie: Przełajki, Markowicze, Rakowicze, Szlumpicze, Staroży-
no, Sołowieje, Rumejki, Bohatery i Kurianowicze. Lipsk istniał już w cza-
sie przeprowadzania pomiary włócznej, rozpoczętej przez królową Bonę.

1 Kościół katolicki na Podlasiu. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych,
t. 4. Krasnybór, oprac. G. Ryżewski, Białystok 2000, s. 3.
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Inwentarz z 1569 r. wymienia ponadto sioło Lipskie nowo założone na
uroczysku Szkiblewo z cerkwią parafialną2.

Król Stefan Batory 8 grudnia 1580 r. wystawił w Grodnie przywilej,
nadający miastu prawo magdeburskie, herb i uprawnienia ekonomiczne.
Wypis z kopii przywileju, ogłoszonego w języku ruskim brzmi: ... oznaj-
mujem listom naśym vsim vobść i każdomu z osobna komuby togo vedati
potreba byla nineśnim i napotom budyćim iż my Hospodar baćećy i zalo-
żeno i zabudovano mesta nad rekoju portovoju Bobroju mestco pryhoże
i pożytećnoe, vyslali esmo pered vyezdom naśym na vojnu protiv neprija-
tela naśoho i Rećy Pospolitoe Velikomu Knjazju Moskovskomu v roku te-
pereśnim tysjaća pjatsot osemdesjatom na razmerene Revizor Sekretara
Naśoho Stanislava Łokvickoho3...

Król Stefan Batory zezwolił też na utworzenie w mieście składu soli,
do którego towar miano sprowadzać z Goniądza rzeką Biebrzą4. Według
Wiśniewskiego w 1582 r. król założył parafię katolicką w Lipsku, ...a za-
pewne równocześnie w Lipsku założono cerkiew i parafię grecką5. Parafia
prawosławna powstała jednak o wiele wcześniej, co wynika chociażby
z inwentarza z 1569 r.

Po śmierci Teodora Chreptowicza dobra Lipsk otrzymał jego syn Je-
rzy, dworzanin królewski. Żona Jerzego ...Ludmila Jurevna Tolćinskaja,
[tak pisze jej wnuk – Iwan Chreptowicz] pani babka moja ulubivśy sobe
veru starożitnuju Pravoslavnuju, Grećeskuju, v kotorom se ee milost’ s
pokolenja prodkov svoich urodila, a choteći sebe i potomkom svoim veku-
istuju pamjat’ zostaviti, v imeniju ego milosti pana Jurija Chrebtovića,
malożonka svoego, a pana deda moego otćiznom Lipskim, leżaćom u po-

2 A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII
wieku, Białystok 1991, s. 74.

3 Kopija privillegii korolja Stefana Batorija, dannoj gorodu Lipsku (v Lublin-
skoj gubernii Carstva Pol’skago) 1580 goda, VZR 1865, t. 3, s. 51.

4 ... pozvolili esmo i sim listom naśym pozvoljaem v tom że meste naśem Lip-
skom sklad soli rekoju Bobru do mesta naśogo Lipska z mesta naśogo Gonendzko-
go prychodjaćoe meći većnymi ćasy ... Kopija privillegii korolja Stefana Batorija,
dannoj gorodu Lipsku (v Lublinskoj gubernii Carstva Pol’skago) 1580 goda, VZR
1865, t. 3, s. 51.

5 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do końca
XVIII w., [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok
1967, s. 152.
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vete Grodnenskom, k ćti a ku chvale Bożoj, k rozmnożeno slova ego sveto-
go, cerkov zbudovala i do nee popu na vychovane z laski, dobroty i povin-
nosti svoej christianskoej dve voloki zemli togoż imenija Lipskogo i ostrov
vroćiśćom u Servech, z derevom bortnym i so pćolami nadala na većnye
ćasy6 ...

Dziedzicem Lipska po śmierci Jerzego był jego syn Adam (1557–1632),
który opiekował się też cerkwią. Mimo to wiele wątpliwości budzi wy-
znanie Adama Chreptowicza. Jak podają publikacje, pierwotnie był on
prawosławny, później przyjął protestantyzm, a następnie został katolikiem.
Szlachta litewsko-ruska z różnych przyczyn dokonywała konwersji, prze-
chodziła z prawosławia na katolicyzm, często po drodze zatrzymując się
na dłuższy lub krótszy czas w protestantyzmie. Zapewne tak postąpił Adam
Chreptowicz. Po zawarciu unii brzeskiej reformacja, a po niej kontrrefor-
macja, w dużej mierze przyczyniły się do polonizacji i latynizacji prawo-
sławnych rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Z zachowanego dokumentu z 24 maja 1615 r. wynika, że cerkiew w Lip-
sku była już wtedy unicka. Z tegoż dokumentu dowiadujemy się, że miej-
scowy proboszcz miał pełnomocnictwo do zaopiekowania się cerkwią
w Tykocinie, której ubywało coraz to wiernych na rzecz kościoła katolic-
kiego. ... Przewielebny Prokop Piotrowic prezbiter Trójcy Świętej w Lip-
sku, qua dozorca cerkiew Bożych od Oświeconego abpa Ruckiego metro-
polity kijowskiego, halickiego i wszystkiej Rusi postanowiony widząc złą
dyspozycję i rządzenie się prezbitera natenczas tykocińskiej cerkwi, grun-
ta tejże cerkwi należące puszcza trzymać parafianom chrześcijanom, aby
oni zasiewali i usum frutum z nich prezbiterowi dicta proportione dawali,
trzymali te grunta, aż do przybycia świaszczennika7 . W dokumencie z 1649
roku zachowało się postanowienie Sądu Ziemskiego w Grodnie, z które-
go dowiadujemy się, że arendator Adam Wielżyński odmówił dziesięciny
dla svjaśćennika Lipskoj cerkvi otca Samuelja Ogurcevića, protopopa
podlaskogo8.

Miasto Lipsk otrzymało duży rynek i gęstą sieć kilkunastu ulic.
W 1679 r. nosiły one m.in. nazwy Stara, Augustowska, Gumienna, Gro-

6 Akty izdavaemye ... dlja razbora drevnich aktov v Vil’ne. T. 1. Vil’na 1865, nr
1, s. 2.

7 J. Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia,
Białystok 1996, s. 17.

8 Akty Vilenskie, t. 1, Vil’na 1865, nr 23, s. 81–85.
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dzieńska, Hruszczańska, Zasidrzańska, Zabłotna, Wołkuska, Rzeźnicka,
Rybacka, od Granicy Zakościelnej, Przechodzka, Poprzeczna od mostu
i Cerkiewna, przy której na planie zaznaczono cerkiew9. Ta ostatnia ulica
posiadała 18 placów, w tym 5 1/2 niezabudowanych. I jako „obowiązek”
znajdowała się tam ... karczma żydowska Mouse Abrahama. Natomiast
w opisie miasta Lipsk według Rewizji generalnej ekonomii grodzieńskiej
z lat 1679–1680 o cerkwi nie wspomniano10.

Trudno dokładnie ustalić, ile zamieszkiwało w mieście ludności ru-
skiej i polskiej. Lipsk znalazł się na pograniczu dwóch stref osadniczych:
ruskiej i polskiej (mazowieckiej), a właściwie na zachodnim skraju strefy
osadnictwa ruskiego. Okoliczne wsie były zamieszkane w przeważającym
stopniu przez ludność ruską. Ludność miejska była zapewne pod tym wzglę-
dem bardziej zróżnicowana11. Można to prześledzić na podstawie ich imion
i nazwisk Z ich brzmienia wynika, że przewagę mieli Polacy bądź spolsz-
czeni Rusini – 60%, Rusini – 34% i Żydzi – 6%.

 Na podstawie planu Lipska z 1852 r. można przyjąć, że ...dwie ostat-
nie ulice poprzeczne to Cerkiewna i Mostowa (obie te nazwy występują
również w rewizji z 1680 r.). Zastanawia niewielka liczba leżących przy
nich placów. Poza tym obie nazwy określają położenie ulicy, a na mapie
kwatermistrzostwa widać, że most znajdował się na przedłużeniu tej sa-

9 Schemat planu lokacyjnego Lipska (rekonstrukcja A. Szeremeta), [w:] Lipsk
nad Biebrzą. Monografia historyczna do 1914 r., pod red. Z. Kosztyły, Białystok
1980, s. 33.

10 Lipsk nad Biebrzą. Monografia historyczna do 1914 r., pod red. Z. Kosztyły,
Białystok 1980, s.129–136, aneks.

11 Charakter osadnictwa zróżnicowanego pod względem etnicznym, społecz-
nym i językowym stał się przyczyną różnorodności nazwisk. „W gminie Lipsk do
dziś panuje bilingwizm białorusko-polski. Nazwiska wschodniosłowiańskie ulega-
ły polonizacji pod wpływem języka oficjalnego, urzędowego i kościelnego, jakim
był język polski. Między polską i wschodniosłowiańską grupą etniczną zawsze
odbywała się wzajemna wymiana nazwisk i dlatego trudne jest rozgraniczenie ich
pochodzenia, szczególnie gdy mamy do czynienia z nazwiskami na -ski czy -owicz
-ewicz. Jedyna więc rada: jasno, ściśle odróżniać i polskimi nazywać te, co z pol-
skich pierwiastków po polsku są urobione”. Maria Panasewicz-Dubicka, Nazwiska
polskie i wschodniosłowiańskie w okolicach Lipska nad Biebrzą, [w:] Polsko-bia-
łoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, t. II, pod red. Micha-
ła Kondratiuka, materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku
wzajemności”, Białystok 16–18.07.1999 r., Białystok 2000, s. 83–90.
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mej ulicy co cerkiew – ukształtowanie terenu sprawiło, że było to najdo-
godniejsze miejsce na jego usytuowanie12.

Burmistrz miasta Justyn Łukawski w opisie historyczno-statystycznym
Lipska z 1820 r. wymienił ...są tu jeszcze dwa kościoły wyznania rzym-
skiego i greckiego w nędznym jednak stanie13...

Zgodnie z opisem Dekanatu unickiego augustowskiego w XIX i począt-
kach XX wieku liczba spowiadających się w cerkwi w Lipsku stale wzra-
stała, i tak: rok 1827 – 783 osób, 1838 – 774, 1856 – 893, 1863 – 1193,
1867 – 1251, 1868 – 1262, 1869 – 127714, 1870 – 1719 osób. W 1874 r.,
w przededniu połączenia Kościoła unickiego z prawosławnym, liczba
wyznawców wynosiła 1219 osób. W 1870 r. liczba wyznawców w parafii
(tych, którzy odbywali spowiedź wielkanocną) wynosiła: Gruszki – 15
osób, Jasionowo – 10, Krasne – 44, Kurjanki – 307, Lipsk – 504, Ostrowie
– 71, Podwołkuszne – 9, Rohożyn – 10, Rubcowo – 13, Skieblewo – 206,
Wyżerkie – 20, Żabiszcze – 502, razem 1719 osób15.

Natomiast w sprawozdaniu z wizytacji szkół dyrekcji suwalskiej prze-
prowadzonej w 1872 r., wizytator odnotował o szkole unickiej w Lipsku,
że: znalazł tu znacznie lepsze wyniki niż w miejscowościach polskich. Dzie-
ci przybyłe do szkoły na jesieni tego roku czytały w języku cerkiewno-sło-
wiańskim i rozumiały. Drugi oddział czytał tak pięknie, jak dzieci polskie
po dwóch latach nauki w szkołach z dobrymi wynikami. Dzieci znały hi-
storię świętą do wyjścia z Egiptu i symbol wiary. Dodawały i odejmowa-
ły w pamięci oraz na tablicy. Starsi uczniowie dobrze opanowali cały pro-
gram szkolny, a niektóre nawet historię i geografię Rosji. Nauczyciel Gę-
barzewski, po kursach pedagogicznych w Chełmie, nauczył dzieci śpiewu
kościelnego i zapoznał z hymnem państwowym. Dyrektor zastał 60 dzieci
z 89 zapisanych. Do szkoły chodzili sami chłopcy, około trzecią część sta-
nowili katolicy, którzy uczyli się religii razem z unitami. Dyrektor przy-
dzielił nauczycielowi nagrodę pieniężną, a lepszym uczniom rozdał
książki16.

Cerkiew w Lipsku była w opłakanym stanie. Z chwilą przyłączenia uni-

12 Lipsk nad Biebrzą, dz. cyt., s. 29.
13 Tamże, s. 139.
14 Cholmskij greko-uniatskij mesjaceslov 1867 g. i nast.
15 W. Jemility, Dekanat unicki augustowski w XIX i początkach XX w., [w:]

Materiały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce, Lublin 1974, s. 159.
16 W. Jemility, Szkolnictwo w guberni suwalskiej, Suwałki 1997, s. 221.
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tów rozpoczęto starania o nową świątynię. 28 sierpnia 1880 r. została uro-
czyście poświęcona nowa murowana cerkiew na placu w rynku, obecnie
park miejski17. Podczas tej uroczystości ze starej cerkwi została przenie-
siona szczególnie czczona ikona Matki Bożej18. W 1892 r. przy cerkwi
reaktywowano bractwo Rożdestva Presvjatoj Bogorodicy19. Cerkiew wzbo-
gaciła się o ofiary rzeczowe20. Na zakup dzwonów 200 rubli i na potrzeby
świątyni 150 rubli przekazał prot. Jan Siergiejew z Kronsztadu21.

Na początku XX w. w życiu społeczno-religijnym nastąpiły zauważal-
ne zmiany, szczególnie na terenach, gdzie ongiś kościół unicki był podany
silnej presji polonizacji, a tym samym latynizacji. Wydany w 1905 r. de-

Cerkiew w Lipsku, lata 20. XX wieku

17 Osvjaśćenie cerkvi v p[osade] Lipske, ChVEV 1880, nr 21, s. 340.
18 Opis tej uroczystości: ... Posle vodoosvjaśćenija naćalsja krestnyj chod dlja

perenesenija osoboćtimoj Lipskimi prichożanami ikony Bożej Materi iż staroj cer-
kvi v novuju pri penii svjaśćennych pesnej „Rożdestvo Tvoe Bogorodice Devo”,
„Pod Tvoju milost’ pribegaem”. Kak tol’ko vneseno było v cerkov’ i postavleno na
prigotovlennom meste, totćas naćalos’ sobornoe osvjaśćenie chrama imja Rożde-
stva Presvjatoj Bogorodicy ..., ChVEV 1880, s. 340.

19 ChVEV 1893, s. 25.
20 ChVEV 1880, s. 336; 1894, s. 83; 1902, s. 86; 1903, s. 134, 474, 558.
21 ChVEV 1896, s. 150; 1899, s. 510.
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kret tolerancyjny dał możność wyboru wyznania. Pod silną presją propa-
gandy religijnej z dekretu skorzystali mieszkańcy dawnej unickiej parafii
w Lipsku. W końcu maja 1905 r. prosili władzę diecezjalną o pozwolenie
na budowę kościoła i wznowienie parafii, zaznaczając że będzie to parafia
liczna, gdyż ... jak to się widać daje, byli unici pośpiesznie przyłączają się
do kościoła rzymskokatolickiego22...

W 1906 r. rozpoczęto budowę kościoła murowanego. Duchowny pra-
wosławny przebywał w Lipsku do 1908 r. Decyzją św. Synodu 17 grudnia
1908 r. cerkiew w Lipsku dołączono do parafii Rygałówka23. Podobnie
postąpiono z parafią w Perstuniu, przyłączając ją do parafii monasterskiej
w Teolinie (obecnie Białoruś)24.

Zgodnie z zarządzeniem św. Synodu budynki parafialne w Lipsku wraz
z beneficjum ziemskim przekazano żeńskiemu monasterowi w Teolinie,
a parafian dołączono do parafii Sopoćkin. Do odprawiania nabożeństw
w Lipsku delegowano hieromnicha25. W 1912 r. w Lipsku utworzono przy-
tułek dla małych dzieci, pod opieką monasteru w Teolinie26. Obecnie pu-

22 W. Jemielity, Dekanat unicki augustowski ... dz. cyt., s. 199; Ks. W. Jemielity
w swoich publikacjach odnotowuje, że wielu unitów ... złożyło wyznanie wiary ka-
tolickiej, ale obojętność religijna i brak szacunku dla księdza pozostały, wymagali
wychowawczego upływu Kościoła.

23 Zgodnie z decyzją św. Synodu kler lipskiej cerkwi został przeniesiony do
parafii katedralnej w Warszawie i oddelegowany ... k cerkvi Nikolaevskogo prijuta
dla soldatskich detej v Varśave, VEL 1909, s. 17.

24 Kler parafii perstuńskiej przeniesiono do cerkwi w osadzie Raczki w powie-
cie augustowskim w suwalskiej guberni, VEL 1909, s. 17.

25 Początkowo było planowano utworzenie w Lipsku doma dlja vdov i sirot
duchovenstva Varśavskoj eparchii. Jednak chętnych nie było. Wówczas na Diece-
zjalnym Zjeździe uchawalono ... obratit’ etot dom v bogadel’nju dlja prizrenija
starych i nemośćnych żenśćin Varśavskoj eparchii. Zavedyvanie porućit’ sestram
Teolinskogo monastyrja. ... Dlja postojannoj slużby v Lipske soderżat’ ieromona-
cha, dlja sego prosit’ Ego Vysokopreosvjaśćenstvo perevesti śtat starśego psalom-
śćika Avgustovskoj cerkvi v Sopockin i soderżanie, polućaemoe po etoj vakansii,
obraśćat’ na żalovanie ieromonachu s tem, ćtoby on polućal vse prodovol’stvie ot
Teolinskogo monastyrja. Na pervonaćal’noe obzavedenie i ustrojstvo sester Teolin-
skogo monastyrja v Lipske prosit’ vspomośćestvovanie ot Svjato-Troickogo Varśa-
vskogo Bratstva, VEL 1910, nr 3, s. 42.

26 Z braku chętnych do zamieszkania w blagodel’ni została ona przemianowa-
na na prijut dlja maloletnich detej iz monastyrskiej skoly, 23.12.1911 g., VEL 1912,
s. 1; 1913, s. 11.
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sty plac przy wyjeździe po prawej stronie z Lipska w kierunku Dąbrowy
Białostockiej.

Po I wojnie światowej nie było już możliwości utworzenia parafii ani
unickiej, ani prawosławnej. W 1918 r. w Lipsku zamieszkiwała tylko zni-
koma liczba prawosławnych. Władze państwowe cały dawny majątek cer-
kiewny rewindykowały, a obiekty sakralne zlikwidowały. Cerkiew muro-
wana w Lipsku została rozebrana27, w miejscu dawnej drewnianej usypa-
no Kopiec Wolności28. Cmentarz prawosławny nad Biebrzą istniał jeszcze
w 1976 r., stało na nim kilka krzyży oraz bunkier wojenny z 1940 r.

Jedyną pozostałością obrządku wschodniego w Lipsku jest zachowa-
na w kościele, bardzo dawno czczona, ikona Matki Bożej Bazylianki
z XV w.29  Ikonę zasłania sukienka wykonana w 1892 r., ofiarowana przez
parafian jako dowód wdzięczności za ocalenie od zarazy. Matkę Bożą
i Dzieciątko pokryła metalowa ryza oraz złote nimby – korony30.

Dawniej, w XVIII i XIX w., ikona przechowywana była w unickiej

Na tym miejscu stała cerkiew, później rozebrana

27 „Voskresnoje Ćtenie” 1932, s. 349.
28 „Kontrasty” 1973, nr 2, s. 54.
29 Schematyzm jubileuszowy diecezji łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 86.

30 T. Moćkun, Cudami słynący, „Gazeta Współczesna” 1.08.2001 r., nr 148.
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cerkwi w Skieblewie, a później przeniesiona do Lipska31. Została namalo-
wana na deskach z drzewa lipowego, przez nieznanego malarza, a w oko-
lice Lipska przyniósł z Wileńszczyzny kwestarz bazylianin. W kościele
przebywa od 1915 r. 2 sierpnia 2001 r. w kościele w Lipsku odbyła się
koronacja łaskami słynącej ikony Matki Bożej – zwanej powszechnie
Bazylianką32. Według opisu konserwatorskiego: Obraz – Matka Boska
z Dzieciątkiem, XVII w., autor nieznany, wymiary 106 x 60 cm (bez ram),
deska lipowa, drewno dębowe, tempera, blacha repusowana, trybowa,
cyzelowana. Półpostać matki Boskiej z Dzieciątkiem trzymanym na lewej
ręce. Twarz Marii pełna, oczy małe, powieki wypukłe, nos cienki, usta
małe. Prawa dłoń złożona na piersi, lewa podtrzymuje Jezusa. Jego twarz
okrągła, oczy i usta małe. Rączki uniesione do wysokości piersi Marii i wła-
snej. Stopy bose. Koszulka: obramienie w formie arkady ozdobionej guza-
mi. Na filarach przepaski z cekinami. Tło gładkie. Szaty Marii z wytłacza-
nym wzorem kwiatowym, z galonem. Wokół głowy przykrytej welonem pło-
mienisty nimb. Na głowie wtórna korona. Analogiczny nimb i korona na
głowie Chrystusa. U dołu na listwie koszulki napis cyrylicą z wymienio-
nymi datami: 25 III 1893, 25 III 1895, 8 IX 1892. Ramy duże, dekorowane
kymationem i pomalowane złotolem33. Obraz umieszczony został w pra-
wym bocznym ołtarzu.

Duchowieństwo: O. Bazyli Martynowicz (1585), o. Prokop Piotrowicz
(1615), o. Samuel Ogurcewicz (1649), o. (?) Korniłowicz (1744), o. Jan
Żyliński (– dziekan augustowski 1867, 1868, 1869–), o. wik. Jakub
Szydłowski (–1867, 1868, 1869–), o. Michał Wigura (1878, 1879, 1885),
o. Antoni Woźny (–12.06.1893), o. Włodzimierz Kurkiewicz (12.06.
1893–), o. Tichon Kwasniecki (1892, 1896), o. Andrzej Sieronczkowski
(28.03.1899–1.02.1906), o. Aleksander Aleksjewicz (1.03.1906–
15.01.1908), o. Sergiusz Czerniachowski (15.01.1908–17.12.1908).

Psalmiści: Jan Słonopas (–1.11.1879), Konstanty Korniłowicz
(1.11.1879–), Józef Kuźmicz (–1.09.1896), Jan Sołncew (1.09.1896–
1.10.1896), Aleksander Mikulicz (1.10.1896–1.04.1897), Aleksander Or-

31 J. Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej... dz. cyt., s. 23.
32 „Echo Lipska” 2001 nr 9 (95) s. 1–2.
33 BDZ Suwałki, nr 1398, data rej. 5.05.1986 r. nr KL WKZ 533/34/d/86.
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żechowski (1.04.1897–07.1898), Włodzimierz Wortmiński (1.09.1898–
1.03.1899), Izydor Tokarski (1.03.1899–1.09.1900), A.Wartmiński
(1.09.1900–1.09.1901), Mikołaj Taranow (1.10.1901–1902), Tomasz Zie-
niuk (1902–1.10.1902), Bazyli Lisica (1.12.1902–), Mikołaj Siemieniuk34

(15.11.1905–1.02.1906 ponownie 1.03.1906–17.12.1908).

Opiekunowie cerkwi: Aleksander Orżechowski, sędzia gminny
(18.05.1890); Andrzej Jeroszewicz, ob. m. Lipska (1893, 1898, 1903);
Piotr Gawrylik, nacz. poczty (24.03.1907); Filip Rubcow (1908).

Literatura: 1580 god. Kopija privillegii korolja Stefana Batorija, dannoj goro-
du Lipsku (v Lublinskoj gubernii Carstva Pol’skago) 1580 goda, „Vestnik Zapadnoj
Rossii”, Vil’na 1865, t. 3, s. 44–52; 1585 god. Darstvennaja zapis’ na pjat’ uvolok
zemli, prinadleżaśćej Lipskomu imeniju, sdelannaja pomeśćikom Ivanom Chrebto-
vićem v pol’zu cerkvi Prećistoj Bogorodicy, nachodjaśćejsja v Lipske, [v:] Akty
izdavaemye Kommissieju Vysoćajśe ućreżdennoju dlja razbora drevnich aktov v
Vil’ne. Tom I. Akty Grodnenskago Zemskago Suda, Vil’na 1865, nr 1, s. 2–8; 1649
god. Opredelenie Grodnenskago Zemskago Suda po delu zavedennomu svjaśćenni-
kom v m. Lipske, Samuilom Ogurcevićem, s arendnym vladel’cem togo imenija A.
Vel’żynskim o nevznose prićitajuśćejsja Lipskoj cerkvi desjatiny, [v:] Akty izdava-
emye Kommissieju Vysoćajśe ućreżdennoju dlja razbora drevnich aktov v Vil’ne.
Tom I. Akty Grodnenskago Zemskago Suda, Vil’na 1865, nr 23, s. 81–85; Bratstvo:
ChVEV 1893, s. 25; Osvjaśćenie cerkvi v p[osade] Lipske, ChVEV 1878, nr 12, s.
3; Pożertvovanija na cerkov’: ChVEV 1880, s. 336; 1892, s. 301; 1894, s. 83;
1896, s. 150; 1899, s. 510; 1902, s. 86; 1903, s. 134, 474, 558; VEL 1906, s. 6,
1910, s. 319; Poućenie v den’ Sv. Arch. Michaila, nastojatelja Lipskoj cerkvi, svja-
śćennika Andreja Serojćkovskogo, ChVEV 1900, s. 469, 563–565; Ruch służbo-
wy: ChVEV 1879, s. 40; 1880, s. 124; 1885, s. 105; 1890, s. 431; 1893, s. 210;
1896, s. 46, 313, 314, 350, 390; 1897, s. 118; 1898, s. 261, 319, 335; 1899, s. 153,
180, 510; 1900, s. 469; 1901, s. 433, 481; 1902, s. 249, 509, 594; 1904, s. 17, 565;
VEL 1906, s. 17, 25, 37; 1907, s. 71; 1908, s. 17, 170; 1909, s. 17, 83; 1911, s. 150,
306; Beseda archiepiskopa Nikolaja skazannaja v Lipske, VEL 1911, s. 210–214;
Otćetnyj raport nastojatel’nicy Teolinskogo Spaso-Preobrażenskogo żenskogo mo-
nastyrja ihumenii Ljudmily, Nikolaju archiepiskopu Varśavskomu i Privislensko-
mu, VEL 1913, s. 100–103; Otćetnyj raport nastojatel’nicy Teolinskogo Spaso-
Preobrażenskogo żenskogo monastyrja ihumenii Ljudmily, Nikolaju archiepiskopu
Varśavskomu i Privislenskomu, VEL 1914, s. 157–160; Nemcy v Suvalkskoj guber-
nii, VEL 1915, s. 103–105; Lipsk nad Biebrzą, wydawca Krajowa Agencja Wy-

34 Nie zgłosił się do pracy zgodnie z nominacją, miesiąc później ponownie mia-
nowany został na stanowisko psalmisty. VEL 1906, s. 25, 37.



112

dawnicza, 1979; Dzieje Lipska nad Biebrzą, materiały z sesji historycznej 27 wrze-
śnia 1980, Białystok – Lipsk nad Biebrzą 1980; Lipsk nad Biebrzą. Monografia
historyczna do 1914 r., pod red. Zygmunta Kosztyły, Ośrodek Badań Naukowych
w Białymstoku, Białystok 1980; A. Troc, Parafia Lipsk, „Przegląd Prawosławny”
2001, nr 2, s. 38–39, il.; T. Moćkun, Cudami słynący. Jutro w Lipsku uroczysta
koronacja obrazu Matki Bożej Bazylianki, „Gazeta Współczesna” 1.08.2001 r., nr
148, il.
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Ł A P Y
(św. Mikołaja Cudotwórcy)

Miasto Łapy powstało w wyniku połączenia się kilku wsi (12 wsi i za-
ścianków) leżących na trakcie Suraż – Sokoły oraz Suraż – Wysokie Ma-
zowieckie. Rozwój miasta nastąpił dzięki budowie kolei warszawsko-pe-
tersburskiej, którą uruchomiono 18 maja 1862 roku.

Podczas I wojny ulokowano w Łapach warsztaty naprawcze taboru
kolejowego1.

Do pracy przy budowie kolei napłynęli robotnicy z Rosji i okolic Bia-
łegostoku. W 1890 r. istniała już żelezno-dorożnaja 2. kłasnaja szkoła w Ła-
pach2. Ludność prawosławna zamieszkała w Łapach należała do parafii
w Surażu.

W 1898 r. Prawosławny Chełmsko-Warszawski Duchowny Konsystorz
powołał do życia w miejscowości Łapy parafię, pozostającą w gestii or-
dynariatu kolejowego warszawsko-petersburskiej magistrali kolejowej.
Początkowo cerkiew mieściła się w pomieszczeniu szkoły kolejowo-dro-
gowej. Parafia nosiła nazwę Lapskaja Svjato-Nikolajevskaja Żelezno-Do-
rożnaja Cerkov3. 30 kwietnia 1898 r. wyświęcono cerkiew św. Mikołaja.
Nabożeństwa odbywały się w tej świątyni do 1906 r.

W 1903 r. powstał komitet budowy cerkwi, który postanowił dobro-
wolnie się opodatkować, potrącając co miesiąc z listy płacy składkę na
cerkiew. Zebrano czternaście tysięcy rubli. Tego roku dokonano poświę-

1 125 lat Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S. A. (1870–
1995), Łapy 1995.

2 V. Pavlov, Stancija Lapy (Sanktpetersbursko-Varśavskoj żeleznoj dorogi), LEV
1890, nr 44, s. 361.

3 Reć skazannaja Ieronimom, archiepiskopom Cholmskim i Varśavskim, 30 ap-
relja, po osvjaśćenii novoustroennoj cerkvi na stancii „Lapy”, ChVEV 1898,
s. 206–208.
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cenia kamienia węgielnego pod cerkiew zlokalizowaną przy dzisiejszej
ulicy Sikorskiego (hipoteczny nr 5). Plac położony był równolegle do to-
rów kolejowych w odległości 20 m od cerkwi. Ze wszystkich stron otwar-
ty, miał 28 sążni długości i 16 sążni szerokości (448 sążni kw.).

Świątynia została zbudowana według projektu inż. arch. Guneta. Cer-
kiew murowana na planie krzyża z czerwonej cegły, z półokrągłym ołta-
rzem, z dwoma bocznymi drzwiami, zwieńczona pozłoconymi krzyżami
na dwóch kopułach, pokryta blachą. Wymiary – długość 12 sążni, szero-
kość 7, mogła pomieścić 500–600 osób. Ikonostas został przeniesiony z ka-
plicy urządzonej przy szkole kolejowej, uzupełniony pozłoconymi rzeź-
bami. W oknach powstawiano kolorowe szkła4. Na dzwonnicy zawieszo-
ny został dzwon o wadze 102 pudów i 30 funtów. Konsekracji świątyni
św. Mikołaja Cudotwórcy 2 grudnia 1906 r. dokonał biskup warszawsko-
przywiślański Mikołaj. W 1899 r. w miejscowości Łapy – Osse zakupio-
no plac o powierzchni 525 sążni kw., z przeznaczeniem na cmentarz. Cmen-
tarz zachował się do czasów współczesnych.

Świątynia była systematycznie upiększana przez ofiarodawców. 24
czerwca 1907 r. uroczyście została wniesiona do cerkwi5  ikona św. Spiry-
diona Cudotwórcy, bpa trymifuckiego. Z różnych stron Cesarstwa Rosyj-
skiego napływały ofiary rzeczowe6.

Cerkiew
w Łapach
rozebrana

w latach 20.
XX wieku

4 VEL 1912, nr 8, s. 116–117.
5 Vstreća pożertvovanij v Lapskuju cerkov’ ikony, VEL 1910, nr 17, s. 234.
6 VEL 1912, s. 1, 15, 185; 1914, s. 345.
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Kler parafialny składał się z duchownego i psalmisty. Grunty łącznie
z posesją cerkiewną liczyły 448 sążni kw. Do parafii należała kaplica przy
stacji kolejowej w Ostrołęce. Według Klirovoj Vedomosti z 1913 r. parafia
skupiała 1409 osób przy stacjach kolejowych: w  Łapach – 785 osób, Sze-
pietowie – 30, Czyżewie – 34, Małkini – 133, Zielonce – 55, Łochowie –
50, Tłuszczu – 62 oraz kolejarzy Privislinskich żeleznych dorog relacji
Łapy – Ostrołęka, Ostrołęka – Tłuszcz i Ostrołęka – Małkinia, łącznie
260 osób7.

Po I wojnie światowej większość wyznawców opuściła miejsca pracy,
ewakuując się w głąb Rosji. W odrodzonej Polsce cerkiew w Łapach nie
mogła otrzymać statusu parafii. W 1920 r. cerkiew została rozebrana przez
Komitet Budowy Kościoła. Z rozebranej cegły został w Łapach zbudo-
wany kościół. W tym czasie w Łapach zamieszkiwały 83 osoby wyznania
prawosławnego, tracąc na zawsze opiekę duchową8.

W kwartalniku „Białostocczyzna”9  napisano: ... do budowy wykorzy-
stano m.in. cegłę z rozebranej cerkwi prawosławnej. Świątynia ta, od cza-
su wyjazdu Rosjan w 1915 roku, stała pusta. Plany jej adaptacji na ko-
ściół parafialny nie zyskały poparcia wiernych. Na zebraniu parafialnym
w dniu 6 lipca 1919 r. odbyła się burzliwa dyskusja, w wyniku której pod-
jęto uchwałę o wystosowaniu do odpowiednich władz pisma, postulujące-
go rozbiórkę cerkwi i wykorzystanie uzyskanego materiału budowlanego
na rzecz nowo projektowanego kościoła. Zgodę taką uzyskano. W 1920 r.
rozebrano cerkiew, a cegłę przewieziono na plac budowy. Została zlikwi-
dowana także parafia prawosławna w Łapach wobec niewielkiej liczby
wiernych (83 osoby, 50 mężczyzn i 33 kobiety). Teren cmentarza przyko-
ścielnego zamieniono na park miejski. W trakcie rozbierania cerkwi nie

7 Zgodnie z zarządzeniem władz duchownych do nowo utworzonej parafii zali-
czone zostały wszystkie osoby pracujące na dworcach i stacjach Petersbursko-Var-
śavskoj żeleznoj dorogi, znajdujących się w granicach diecezji chełmsko-warszaw-
skiej, z wyjątkiem stacji Warszawa, którą włączono do parafii św. Marii Magdale-
ny na Pradze. Natomiast mieszkańcy stacji Łapy do stacji Wołomin włącznie i sta-
cji Prinarevskogo żeleznodorożnogo ućastka : Łapy, Sokoły, Wnory, Czerwony Bór,
Ostołęka, Komarowo i Małkinia otrzymali zgodę na korzystanie z posług religij-
nych w najbliższych cerkwiach, zgodnie z własnym życzeniem. Lapy – stancija
Petersbursko-Varśavskoj żeleznoj dorogi, ChVEV 1898, nr 10, s. 206–208.

8 M. Orłowicz, Przewodnik po województwie białostockim, Białystok 1937, s. 102.
9 M. Dolistowska, Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła i jego archi-

tekt Kazimierz Skórewicz, „Białostocczyzna” 1996, nr 3, s. 60.
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odbyło się bez protestów. Jak pisze parafialny kronikarz ... niektórzy kole-
jarze bezwyznaniowi lub skrajni socjaliści, przeciwni w ogóle Kościołowi
Katolickiemu, podnieśli protest naszpikowany ostrymi groźbami w słowach
nie nadających się do cenzury ... Komitet ponownie został zwołany i za-
padła krótka uchwała: Nie zwracać uwagi na żadne protesty, a czynić to
co nakazuje obowiązek i prawo. Dalej autorka podsumowuje „akt spra-
wiedliwości”: ... Wynikiem tego była silna tendencja w pierwszych latach
niepodległości do usuwania śladów rosyjskiego panowania, jak pisano
odmoskwieczania, pozbywania się carskich pamiątek, włącznie z rozbie-
raniem cerkwi lub przekazywaniem ich na rzecz kościoła katolickiego w ra-
mach rewindykacji10... Ślady zostały dokładnie zatarte.

Zachowały się jedynie księgi metrykalne parafii prawosławnej w Ła-
pach z lat 1898–1915, które obecnie znajdują się w Archiwum Państwo-
wym w Białymstoku11.

Dane statystyczne o chrztach, ślubach i zgonach w parafii Łapy

Rok Chrzest Ślub Zgon Rok Chrzest Ślub Zgon

1898 27 4 1 1907 83 11 23
1899 61 7 19 1908 84 12 26
1900 66 3 29 1909 73 24 18
1901 59 7 19 1910 66 35 20
1902 78 7 14 1911 78 31 17
1903 69 2 18 1912 80 37 21
1904 72 1 18 1913 66 34 22
1905 59 3 15 1914 57 36 33
1906 77 7 29 1915 35 30 41

Źródło: G. Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie. Cz. de-
mograficzna: chrzty, śluby, zgony, Ryboły 1992, s. 67–68.

10 Zgodnie z kroniką parafialną na zebraniu 6 lipca 1919 r. po ożywionej dys-
kusji i wszechstronnym omówieniu sprawy cerkwi, zapadła uchwała o treści: „Mo-
dlić się w kościele przerobionym z cerkwi my nie chcemy! Kościół musi być wy-
budowany!” Miasteczko Łapy (kronika parafialna), „Kurier Poranny Magazyn”
7.01.2000 r., s. 10–11.

11 Por.: G. Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie.
Cz. demograficzna chrzty, śluby i zgony (wg ksiąg metrykalnych), Ryboły 1992,
s. 67–68; A. Małek, Prawosławna cerkiew pw. Św. Mikołaja w Łapach, „Białostoc-
czyzna” 1995 nr 2 s. 91–93.
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Na placu cerkiewnym zo-
stało utworzono boisko spor-
towe do gier i zabaw. W kącie
tego placu znajdowała się mo-
giła jednego z proboszczów, o.
Aleksego Szabarina (+1905 r.).

W 1967 r. powstał projekt
przeprowadzenia szosy, która
miała przebiegać przez miejsce
pochówku duchownego. Sta-
raniem ówczesnego biskupa
białostocko-gdańskiego Nika-
nora, przy wsparciu material-
nym parafian białostockiego
soboru, dokonano ekshumacji
szczątków i pochowano je na
cmentarzu prawosławnym
w Białymstoku – Wygodzie12.

 W ten sposób ostatecznie
został wymazany ślad parafii
prawosławnej w Łapach.

Duchowieństwo: O. Jan Bogdanowicz (03.1898 – 1.03.1900), o. Aleksy
Szabarin (1900– +9.06.1905 r. poch. przy cerkwi w Łapach, ekshumacja
zwłok na cmentarz Białystok – Wygoda dokonana w 1967 r.), o. Jakub
Karasiew (1.08.1905–11.06.1912), o. Lew Ignatowicz (14.06.1912–),
o. Michał Stamnin (28.06.1912–1915 ewakuacja, Moskwa).

Psalmiści: Korniliusz Czajkowski (03.1898–30.04.1898 diak. – 1908),
Dymitr Pawełko (1908), Adrian Jeremin (1.10.1908–20.09.1909 diakon –
13.10.1912), M. Fiedosenko (–8.11.1912), diak. Mikołaj Szawracki
(8.11.1912–1915 ewakuacja, Romny).

Opiekunowie cerkwi: Włodzimierz I. Kondaurow, zawiadowca (1898);
Paweł A. Moskwin, maszynista (1906); Bazyli Panfiłow, inż. (20.05.1909);

12 A. Savić, „Cerkovnyj Vestnik” R. 14 : 1967, nr 6, s. 10–11.

Grób o. Aleksego Szabarina (+9.06.1905 r.)
na cmentarzu w Białymstoku
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A. I. Szabulin, inż. (1.01.1912–29.05.1913); W.A. Zujew, nacz. stacji
(5.12.1913); W. F. Daniłuszkin (1914).

Literatura: V. A. Pavlov, Stancja Lapy (SPB.-Varś. Ż. D.), LEV 1890, nr 44, s.
361; ChVEV 1898, s. 133, 199; Lapy – stancija Petersbursko-Varśavskoj żeleznoj
dorogi, ChVEV 1898, nr 10, s. 206–208; Ieronim arch., Reć skazannaja po osvja-
śćenii novoustroennoj cerkvi na stancji „Lapy” Lomżinskoj guberni, ChVEV 1898,
s. 206–208; Zakladka cerkvi pri St. „Lapy”, ChVEV 1903, s. 542; VEL 1906, s.
557; Nikanor arch., Slovo skazannoe pri osvjaśćenija chrama na st. Lapy, VEL
1906, s. 1995–197; T. Teodorović, Osvjaśćenie żeleznodorożnoj cerkvi na stancii
Lapy S-Peterburgsko-Varśavskoj żeleznoj dorogi, VEL 1906, s. 197–198; Pożer-
tvovanija na cerkov’: VEL 1909, s. 221; 1912, s. 1, 15, 116–118, 185; 1914, s.
345; Vstreća pożertvovanij v Lapskuju cerkov (ikony sv. Spiridona Trimifuntskago
Ćudotvorca), VEL 1910, nr 17, s. 234; 1913, s. 177; 357; Ruch służbowy: ChVEV
1898, s. 133, 199; VEL 1906, s. 57; 1908, s. 153; 1909, s. 48, 49, 114, 123, 221;
1912, s. 198, 305; 1913, s. 177, 357; 1914, s. 172; 1915, s. 184, 233; A. Małek,
Prawosławna cerkiew pw. św. Mikołaja w Łapach, „Białostocczyzna” 1995, nr 2, s.
91–93; 125 lat Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S. A. (1870–
1995), Łapy 1995; A. Troc, Żelezno-dorożnaja cerkiew w Łapach, „Przegląd Pra-
wosławny” 2000, nr 11, s. 32–33.
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ŁOMŻA
(Św. Trójcy)

Ziemia Łomżyńska, jako jednostka administracyjna istniejąca od XIV
wieku do rozbiorów, leżała w północno-wschodniej części Mazowsza,
nad środkowym biegiem Narwi. Określające ją granice ukształtowane zo-
stały przez naturalny teren – rzeki i bagna.

Ziemia Łomżyńska dzie-
liła się na cztery powiaty:
łomżyński, kolneński, za-
mbrowski i ostrołęcki.
W 1866 r. Łomża została sto-
licą guberni, powiększając
się o powiaty: makowski,
wysokomazowiecki, ostrow-
ski, szczuczyński, pułtuski
i węgrowski. Łomża leżała
przy tzw. trakcie kowień-
skim, najkrótszej trasie łączą-
cej Królestwo Polskie z sto-
licą Cesarstwa Rosyjskiego.
Tym traktem odbywał się
ruch pasażersko-pocztowy
i towarowy. Łomża stała się
siedzibą władz administra-
cyjnych, sądowych i wojsko-
wych, szkół średnich, placó-
wek opieki i służby zdrowia
a także wspólnot wyznanio-
wych. Cerkiew garnizonowa. Lata 20. XX wieku
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Parafia prawosławna
św. Trójcy powstała 21
maja 1834 roku. Mieściła
się w domu prywatnym
Żyda Nowiny i liczyła
w 1863 r. 286 osób. W kil-
ka lat później liczba para-
fian wzrosła do 842 osób1.

Gubernia łomżyńska
wchodziła w skład war-
szawskiego okręgu woj-
skowego. W Łomży stacjo-
nowały następujące garni-
zony: sztab 4 Dywizji
Piechoty, dowództwo jej
1 Brygady, 14 Ołomie-
niecki Pułk Piechoty, sztab
6 Dywizji Kawalerii, do-
wództwo jej 1 Brygady,
6 Wołyński Pułk Ułanów,
a także 13 Biełozierski
pułk piechoty z 4 Dywizji
Piechoty.

W Piątnicy rozlokował
się sztab Brygady Straży

Granicznej z dwoma oddziałami. Druga parafia, cesarza Konstantyna,
zwana także pograniczną, została założona w 1851 r. Cerkiew znalazła
siedzibę w oficynie Łomżyńskiego Męskiego Gimanzjum i w 1863 r. li-
czyła 1337 osób. 5 kwietnia 1882 r. przeniesiono cerkiew do Piątnicy, do
drewnianego domu szkolnego. Do parafii należała też filialna kaplica św.
Mikołaja w Myszyńcu, zbudowana w 1904 r. Była ona własnością Kor-
pusu Pogranicznego Łomżyńskiej Straży z przeznaczeniem dla wojsko-
wych i pracowników administracyjnych 4 oddziału 9–tej Pogranicznej
Łomżyńskiej Brygady i 2–go okręgu oddzielnego Korpusu Pograniczne-
go Straży.

Dawna cerkiew Św. Trójcy

1 Cholmskij greko-uniatskij mesjaceslov 1869 g., s. 38.
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W 1873 r. położono kamień węgielny pod budowę nowej murowanej
sobornej cerkwi św. Trójcy przy obecnym placu Sienkiewicza. Wyświę-
cenia cerkwi zbudowanej w stylu eklektycznym z cegły, otynkowanej, trój-
nawowej, opatrzonej na osi głównej w dwie ośmioboczne wieże, dokona-
no w 1877 r.

W 1893 r. cerkiew została pokryta polichromią przez oficera biełozier-
skiego pułku piechoty Pawła Jakowlewa, który ukończył szkołę malarską
w Moskwie. W soborze św. Trójcy na ścianach i w absydzie ołtarza zna-
lazła się kopia polichromii z cerkwi Zbawiciela w Moskwie. W głównej
kopule cerkwi czterech ewangelistów z symbolami, na południowej stro-
nie ściany Narodzenie Pana Jezusa, na północnej stronie Zwiastowanie
Najświętszej Marii Panny, w niszach Niesienie Krzyża i Zmartwychwsta-
nie Łazarza, na chórze Chrzest Pana Jezusa, a nad głównym wejściem do
cerkwi Nierukotvorennyj obraz Spasitela2.

Obecnie kościół katolicki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

2 ... Na stenach, parusach i altarnom apside napisany masljanymi kraskami sv.
izobrażenija: v oltarnom apside pomeśćeno izobrażenie „Hospoda Savaofa”v vide
sv. Troicy – kopija s izobrażenija, nachodjaśćagosja v kupole chrama Christa Spa-
sitelja v Moskve, v parusach pod glavnym kupolom napisany ćetyre „sv. Evangeli-
sta”s ich simvolami; na bokovych stenach nad jużnymi i severnymi dver’mi – „Roż-
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W latach 1851–18913

oraz w 1906 r. w Łomży po-
szerzono cmentarz prawo-
sławny4. Zbudowano stró-
żówkę. Na cmentarzu para-
fialnym stała kaplica ewan-
gelicka, którą rozbudowano
w latach 1906–1910 na po-
trzeby cerkwi prawosławnej.
Zgodnie z księgą metrykalną
z lat 1858–1872, od roku
1863 pogrzeby odbywały się
cmentarzu prawosławnym
w Łomży. 28 lipca 1910 r.
powołany został komitet bu-
dowy cerkwi prawosławnej
na cmentarzu5. Obecnie jest
to katolicka kaplica Grobu
Pańskiego6.

W Łomży znajdowały się
także szkolna cerkiew w gimnazjum męskim i wojskowa przy skrzyżo-
waniu Szosy Śniadowskiej i ulicy Polowej, zbudowane w 1890 r., oraz
kaplica więzienna św. Mikołaja, wyświęcona 24 czerwca 1896 r.

Kaplica na byłym cmentarzu prawosławnym

destvo Christovo” i „Blagoveśćenie Presvjatyja Bogorodicy”, v niśach nad nimi
„Nesenie Kresta” i „Voskreśenie Lazarja; na chorach, nad zapadnymi dverjami –
„Kreśćenie Hospodne i v paperti nad dverjami v chrame „Nerukotvorennyj obraz
Spasitelja”... Obnovlenie Lomżinskogo sobora, ChVEV 1894, nr 3, s. 52.

3 ChVEV 1883, s. 250.
4 21 dekabrja 1902 osvjaśćena cerkov na voennom kladbiśće. Malen’kaja, kir-

pićnaja, na 100–200 ćelovek. Vse den’gi na stroitel’stvo – 500 rublej – pożertvoval
blagićinnyj 4-oj pechotnoj divizii protojerej Turbin. VEL 1906.

5 VEL 1910, s. 215.
6 Kaplica zbudowana z cegły, tynkowana, na planie prostokąta. Od frontu zdo-

biły ją kolumny toskańskie, na których wspierał się trójkątny przyczółek. Po drugiej
wojnie światowej kaplicę przejęli katolicy i w niej odbywają się ceremonie pogrze-
bowe dla zmarłych ze wszystkich parafii łomżyńskich. Główne wejście na cmentarz
prowadzi przez bramę – dzwonnicę, zbudowaną w 1866 r. W. Jemielity, Diecezja
Łomżyńska, Łomża 1990, s. 145.
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W 1897 r. została w Łomży zorganizowana cerkiewna szkoła jedno-
klasowa7, a w 1905 r. zbudowano nową murowaną szkołę trzyklasową.
Naukę pobierało w niej 67 uczniów. Grono nauczycielskie składało się
z czterech osób, a dyrektorem był miejscowy proboszcz o. Arkadiusz Wo-
zniesieński, absolwent Petersburskiej Akademii Duchownej. W latach
1910/11 pobierało tu naukę 76 uczniów8.

Najstarszą placówką oświatową w Łomży było gimnazjum męskie.
W 1892 r. co piąty uczeń gimnazjum był wyznania prawosławnego, co
dwudziesty Żydem, a co pięćdziesiąty Niemcem. Katecheci byli wyzna-
nia prawosławnego, katolickiego, protestanckiego i  mojżeszowego.
W 1869 r. istniało także gimnazjum żeńskie. Struktura narodowościowa
w Łomży w 1897 r. przedstawiała się następująco: Polacy stanowili 34,4%,
Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy (z wojskowymi) – 26,9%, Żydzi – 35,3%,
Niemcy 0,6% i inni – 2,8%.

Od 1867 r. działało w Łomży bractwo cerkiewne, w 1882 r. liczyło
ono 204 członków. Zgodnie z zarządzeniem z 20 maja 1885 r. utworzono
w łomżyńskiej parafii etat pomocnika proboszcza, a cerkiew otrzymała
miano soboru9.

Budżet bractwa pochodził ze składek członkowskich, sum za dzierża-
wę działki oraz składek wiernych. W 1891 r. na koncie brackim leżało
10,5 tys. rubli. Bractwo sponsorowało remont cerkwi sobornej10 , utrzy-
mywało dozorcę na cmentarzu, sprawowało opiekę nad osobami starszy-
mi oraz udzielało stypendiów niezamożnym uczniom. W 1909 r. powstało
Dobroczynne Kółko „Dom”, które miało za zadanie wspierania biednych
parafii prawosławnych.

Sama parafia soborna prowadziła bibliotekę oraz działalność dobro-

7 ChVEV 1897, s. 461.
8 Według sprawozdania o cerkiewnym szkolnictwie za 1910 r. czytamy: ... Cer-

kovnaja lomżinskaja śkola v gorode gubrni Lomża suśćestvuet s 1897 goda. Pome-
śćaetsja v sobstvennom zdanii, vystroennom v 1905 g. na cerkovnoj zemle; zdanie
kamennoe, krytoe francuzskoj ćerepicej. Ućaśćichsja- 67, mal’ćikov 36 i devoćok
31. Zavedujuśćij prot. A. Voznesenskij. Zakonoućiteli: svjaść. A. Dobrov i diakon
G. Varno. Ućitel’nica – Stefanida Brenkević, okonć. Lesninskuju ućitel’skuju śkolu.
Ućitel’ penija – psal. P. Śavrackij. Prichod – 559 rublej 82 kop., raschod – 559
rubl. 82 kop, VEL 1910, s. 129.

9 ChVEV 1885, nr 12, s. 161.
10 Obnovlenie Lomżinskogo sobora, ChVEV 1894, s. 52.
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czynną. Jej członkowie wchodzili w skład do władz Łomżyńskiego Od-
działu Rosyjskiego Czerwonego Krzyża, udzielającego pomocy żołnie-
rzom i pogorzelcom. W 1899 r. staraniem parafii św. Trójcy przyjęto do
ochronki 6 sierot. Na czele zarządu sierocińca stanęła żona gubernatora,
która wspierała akcje charytatywne, zaś patronat nad sierocińcem objęła
córka gubernatora. Z jej inicjatywy organizowane były zbiórki ubrań i obu-
wia dla ubogich dzieci, choinki, kwesty, loterie itp. W Łomży powstało
też Towarzystwo Trzeźwości, dążące do wprowadzenia prohibicji, zało-
żono herbaciarnię, propagowano czytelnictwo i profilaktykę zdrowotną.

Od 1896 r. cerkiew w Łomży należała do 1–go okręgu warszawskiego.
24 czerwca tego roku poświęcono cerkiew więzienną św. Mikołaja. Na-
stępnego roku otwarto cerkiewno-parafialną szkołę.

W 1901 r. parafia łomżyńska liczyła 2014 wiernych, w tym w Łomży
1604 osoby, Ostrołęce 193 i Kolnie 217 osób. Według Klirovoj Vedomosti
z 1905 r. przy cerkwi w Łomży odnotowano duchovnych 9 mężczyzn i 10
kobiet, voennych 145 i 85, statskich 458 i 375, oraz kupcov i meśćan i pro-
ćich obyvatelej 41 i 48. W Ostrołęce – statskich 27 mężczyzn i 11 kobiet,

Dawna cerkiew cmentarna, obecnie kościół katolicki
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kupcov, meśćan i proćich obyvatelej 27 i 27 oraz krestj’an 45 i 37. W pa-
rafii łomżyńskiej łączna liczba wyznawców – 916 mężczyzn i 690 kobiet,
zamieszkałych w 229 domach11.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 1 lipca 1906 r. powołano 5 okręg war-
szawski, w skład którego weszły cerkwie guberni łomżyńskiej: sobór łom-
żyński i cerkwie grajewska, łapska, wysokomazowiecka, kolneńska,
ostrowska i hodyszewska, a dziekanem został prot. Arkadiusz Wozniesien-
ski, proboszcz soboru w Łomży12. Natomiast po utworzeniu parafii w Ostro-
łęce i Kolnie cerkiew łomżyńska w 1910 r. skupiała 1909 wiernych (1786
mężczyzn i 123 kobiet). W 1910 utworzono komitet rozbudowy soboru,
a w 1913 r. przyznano subsydia w wysokości 5470 rubli na poszerzenie
soboru13.

Według Klirovoj Vedomosti z 1913 r. sobór św. Trójcy posiadał etat

... a niektóre krzyże prawosławne zajęły miejsce pod parkanem

11 Archiwum własne, Klirovaja Vedomost’ Lomżinskoj cerkvi na 1905 g., rkps.
12 VEL 1906, s. 105.
13 VEL 1910, s. 215, 252; 1913, s. 145.
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proboszcza, pomocnika proboszcza, diakona i dwóch psalmistów. Ziemi
przy cerkwi było 1 dziesięcina 783,5 sążni kw. Liczba parafian – 1837
osób, w tym zamieszkałych w Łomży 1777, na przedmieściu 23, w osa-
dzie Śniadowo 9, Wiźnie 5 oraz we wsiach: Piątnica 15, Bożewo 4 i Kos-
saki 4. Według stanu: duchownych 23 osób, wojskowych 431, statskich
1061, mieszczan 187 i chłopów 245 osób.

Postanowieniem św. Synodu z dnia 30 kwietnia 1913 r. asygnowano
5470 rubli na rozbudowę łomżyńskiego soboru14.

Wybuch I wojny światowej zmienił sytuację polityczną i narodowo-
ściową w Łomży. Ludność pochodzenia rosyjskiego udała się do Rosji.
Podczas bombardowania miasta uszkodzony został sobór15. 11 sierpnia
1915 r. do Łomży wkroczyli Niemcy, którzy okupowali ją do 15 listopada
1918 r.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości cały majątek cerkiewny
został przejęty przez Kościół katolicki. Sobór św. Trójcy został zaadapto-
wany na kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny16. W 1931
roku Łomża liczyła 25 065 mieszkańców w tym 64% Polaków i 35% Ży-
dów, a według wyznania: katolików 63%, wyznania mojżeszowego 35%,
ewangelików 300 i prawosławnych 50 osób17.

Cmentarz prawosławny praktycznie został zlikwidowany, a cerkiew
przysposobiono na kaplicę cmentarną. Pozostałe pojedyncze krzyże z gro-
bów zostały ustawione pod parkanem. Gazeta lokalna „Kurier Poranny”
z sierpnia 1999 r. napisała: ... w kościele NMP w Łomży, który był nie-
gdyś cerkwią, konserwatorzy odkryli unikalne polichromie ... Zakończo-
ny został pierwszy etap renowacji unikalnych malowideł. Przedstawiają
one sceny Chrztu Pańskiego i Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.
Według opinii Wiesławy Szymańskiej, Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Łomży, obie dekoracje to najcenniejsze w Łomżyńskiem po-
chodzące z tego okresu polichromie prawosławne, na dodatek z zacho-
wanymi napisami cyrylicą ... Rozpoczęta restauracja dawnej cerkwi, obec-

14 VEL 1913, s. 145.
15 VEL 1915, s. 102–103.
16 S.I. Miastowski, Łomża. Kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP, „Myśl

Społeczna” 22.01.1984 r. nr 4 (985), s. 24, foto; Schematyzm jubileuszowy diecezji
łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 68, foto.

17 M. Orłowicz, Przewodnik po woj. białostockim, Białystok 1937, s. 136.



127

nie kościoła, odbywa się przy udziale Państwowej Służby Ochrony Za-
bytków18.

 Dane statystyczne o chrztach, ślubach i zgonach w parafii sobornej
św. Trójcy w Łomży

Rok Chrzest Ślub Zgon Rok Chrzest Ślub Zgon

1858 2 - 4
1859 22 3 21 1902 56 14 5
1860 16 2 28 1903 69 16 39
1861 22 6 30 1904 62 30 35
1862 29 8 54 1905 50 26 29
1863 22 3 85 1906 54 36 38
1864 26 8 43 1907 63 15 36
1865 18 3 52 1908 66 11 42
1866 34 8 32 1909 62 17 54
1867 28 5 13 1910 59 15 33
1868 64 10 22 1911 67 6 36
1869 59 12 25 1912 66 12 26
1870 85 22 26 1913 62 7 32
1871 90 30 29 1914 62 14 51
1872 87 20 51 1915 33 15 28

Źródło: Archiwum Państwowe w Łomży.

Duchowieństwo: O. Jan Bekarewicz (17.05.1858 – /1866/ –)19, o. Apo-
linariusz Kowalnicki (12.05.1874 – dziekan okr. suwalskiego – 10.11.1880),
o. Andrzej Lebiedincew (10.11.1880 – dziekan okr. Suwałki /4.11.1880 –

18 (WIK), Arcydzieła pod tynkiem. W dawnej cerkwi w Łomży przywrócony zo-
stał blask unikalnych polichromii z XIX w., „Kurier Poranny” 25.11.1998 r. s. 9, il.;
(WIK), Cyrylica w świątyni seminaryjnej. W kościele Najświętszej Marii Panny
w Łomży odrestaurowano kolejne malowidła cerkiewne, „Kurier Poranny” 3.12.1999
r., s. VII, il.; (WIK), Dziedzictwu na ratunek (renowacja b. cerkwi, obecnie ko-
ściół), „Kurier Poranny” 8.01.2000 r., s. 6, il.

19 Zob. opis napadu powstańców podczas wyjazdu na pogrzeb wojskowych za-
bitych podczas walk 1863 r., ChVEV 1879, s. 228.
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29.10.1883/ –18.05.1888), o. Arkadiusz Wozniesieński (21.11.1885 wik.20

– 18.05.1888 prob. – /1.07.1906 dziekan 5. okr. warszawskiego –
20.02.1915/ – 1915, ewakuacja, Jaroslavskaja gubernia), o. Terencjusz
Lewicki (18.05.1888– +24.06.1893)21, o. Ignacy Pajewski (15.07.1893–
1.08.1898), o. Aleksander Andrejewski (1.08.1898– +4.07.1909), o. wik.
Aleksander Dobrow (1.009.1909–18.09.1910), o. wik. Jan Bogdanowicz
(18.09.1910–25.09.1913), o. wik. Jan Nosal (10.10.1913–1915, ewaku-
acja, dejstvujuśćaja armija).

Diakoni: O. Jan Laszewski (22.09.1855–14.08.1861 etatowy diakon –
6.02.1878), o. Mikołaj Archangielski (6.02.1878–), o. Jan Anasow
(26.02.1881–/1886/–), o. Jan Kryżanowski (1.09.1891–02.1894), o. Jan
Bogdanowicz (1894–), o. Symeon Charkiewicz (–/1895/–1.08.1909), o.
Jerzy Warno (1.08.1909–1915, ewakuacja, gorod Novozbykov).

Psalmiści: Tymoteusz Jarmołowicz (1858), Narcyz Żyrycki (2.08.1859
–/1865/–), Grzegorz Sikorski (1867–1868), Jan Anasow (15.02.1868–
11.05.1877 diakon – 23.12.1877), mł. psal. Cyryl Maliszewski
(16.11.1871–), mł. psal. Aleksander Andrejewski (9.10.1877–), Mikołaj
Hankiewicz ( – 26.02.1882), st. psal. Grzegorz Sikorski (25.05.1882–
/1891/–), mł. psal. Jan Tołokalin (13.10.1882–/1891/–), st. psal. Michał
Choinski (–1.10.1901), Józef Gricaj (–1.08.1901), Andrzej Łukasiuk
(1.08.1901–), st. psal. Leoncjusz Kańkowski (1.10.1901–1.12.1902), mł.
psal. Konstanty Kurec (1.12.1902–), st. psal. Antoni Danilczuk (1.12.1903–
1915, ewakuacja, Evkatirinoslav), mł. psal. Stefan Waszczuk (–8.11.1907),
P. Szawracki (–5.06.1911 diakon – 8.11.1912), M. Fedosienko (8.11.1912–
3.02.1913), mł. psal. Piotr Rodin (3.02.1913–1915, ewakuacja, Moskva).

Opiekunowie: Stefan P. Szczepkin (1874–1877), Leonid Cellarius
(17.11.1876), Mikołaj Lindenbaum (23.08.1879), Mikołaj P. Wergos
(19.02.1883, 15.06.1886; 18.06.1889), Arseniusz A. Stefanowski
(1.10.1890), W. M. Stupin (1895), V. G. Katalej (14.12.1897), Bazyli Sosz-

20 Zgodnie z decyzją św. Synodu z dn. 20 maja 1885 r. przy soborze w Płocku,
Łomży, Piotrkowie i Kielcach powołano etat pomocnika proboszcza, ChVEV 1885,
nr 12, s. 161.

21 Nekrolog, ChVEV 1893, s. 245.
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czenko (13.04.1900), Michał A. Piekarski (1909), G. Dackiejewicz (1911),
Włodzimierz I. Stołbin (12.12.1911).

Literatura: Osvjaśćenie pravoslavnoj cerkvi v gor. Lomże. Slovo skazannoe pri
osvjaśćenii, ChVEV 1877, nr 5, s. 8–11; Slovo po osvjaśćenii chrama v gor. Lomże
1.10.1877 goda vo imja sv. Troicy, [v:] Slova i reći k Cholmsko-Varśavskoj pastve
Leontija, Archiepiskopa Cholmskogo i Varśavskogo, Varśava 1881, s. 116–121;
Lomżinskoe Popićitel’stvo, ChVEV 1878, nr 18, s. 4; ChVEV 1878, s. 2, 1880, s.
360; Iz Lomżinskoj guberni, ChVEV 1885, nr 3, s. 44; Pożertvovanija na cerkov’:
ChVEV 1877, nr 5, s. 9; 1878, nr, s. 4, nr 5, s. 4, nr 10, s. 2, nr 20 s. 4; 1880, s. 252;
1883, s. 98, 375, 1885 s. 76, 1886 s. 242, 1887 s. 193, 1888 s. 39, 175, 343, 1893 s.
152, 191, 438, 1894 s. 30, 83, 275; 1895, s. 162, 190; 1896, s. 90, 370; 1897, s. 256;
1899, s. 21, 100; Obnovlenie Lomżinskogo sobora,. ChVEV 1894 s. 52; Poseśćenie
episkopom Flavianom 17–19.09.1894 g. gor. Lomży, ChVEV 1894, s. 334–337;
ChVEV 1882, s. 58, 101; 1883, s. 63; 1897 s. 256, 296, 311, 461; Ustav Detskogo
prijuta, ChVEV 1898, s. 382–284; ChVEV 1899, s. 21, 100; Ruch służbowy:
ChVEV 1877, nr 6, s. 2, nr 8, s. 6; 1878, s. 4; 1879, s. 183, 320; 1880, s. 5, 360;
1881, s. 67, 83, 162, 182; 1882, s. 58, 1883, s. 375, 396; 1885, s. 35, 122; 1886, s.
112, 202, 242; 1887, s. 7, 193; 1888, s. 39, 175, 185, 354; 1889, s. 458; 1890, s. 229,
431;1891, s. 163, 262; 1893, s. 244; 1894, s. 84, 346; 1895, s. 6, 174, 369; 1897, s.
311, 461; 1898, s. 4, 200, 318; 1899, s. 437; 1900, s. 253, 562; 1901, s. 361, 498;
1902, s. 73, 594, 618; 1903, s. 74, 133, 245–6, 589; VEL 1906, s. 37; 1907, s. 191;
1908, s. 73, 113; 1909, s. 161, 185; 1910, s. 251, 300; 1911, s. 117, 130, 150, 317;
1912, s. 139; 1913, s. 55, 141, 190, 274; 1914, s. 153; 1915, s. 57, 145, 184, 233;
1916, s. 161; 1917, s. 17, 33; Poseśćenie ep. Nikanorom ... gor. Lomży v mae 1907
g., VEL 1907 s. 98–99; Poseśćenie ... velikim knjaz’em Petrom Nikolaevićem Lom-
żinskogo sobora, VEL 1907 s. 153; Beseda skazannaja Nikolaem, archiepiskopom
Varśavskim v Lomżinskom sobore, VEL 1909, s. 213–214; Putiśestvie archiepisko-
pa Nikolaja po Lomżinskoj guberni, VEL 1909, s. 214–218; VEL 1909, s. 260;
Budowa cerkwi cmentarnej, VEL 1910, s. 215, 252; I. A. B.: 25–letije svjaśćenno-
slużenija nastojatelja Lomżinskogo sobora, prot. Arkadija Voznesenskogo, VEL 1911
s. 14–16; Otćet krużka dam-blagotvoritel’nic bednym pri Lomżinskom sobore, VEL,
1911, s. 151; Bombardirovka s aeroplana Lomżinskogo sobora, VEL 1915, s. 102–
103, 130–131; J. Wiśniewski, Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łom-
żyńskiej w końcu XIV i XV wieku, „Studia Łomżyńskie” 1989, t. 1, s. 19–108; A. Do-
broński, Łomża w latach 1866–1918, Łomża – Białystok 1993; A. Dobroński, Li-
czebność i skład inteligencji łomżyńskiej w XIX/XX w., „Studia Łomżyńskie” 1991
t., s. 109–118; (WIK), Arcydzieła pod tynkiem. W dawnej cerkwi w Łomży przywró-
cony został blask unikalnych polichromii z XIX w., „Kurier Poranny” 25.11.1998 r.
s. 9, il.; – „Kurier Poranny” 4.08.1999 r., s. 10, il.; (WIK), Cyrylica w świątyni
seminaryjnej. W kościele Najświętszej Marii Panny w Łomży odrestaurowano ko-
lejne malowidła cerkiewne, „Kurier Poranny” 3.12.1999 r., s. VII, il.; (WIK), Dzie-
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dzictwu na ratunek (renowacja b. cerkwi, obecnie kościół), „Kurier Poranny”
8.01.2000 r., s. 6, il.; (MAG), Nekropolia trzech wyznań. Zbliża się
200. rocznica założenia w Łomży cmentarza, jednego z najstarszych w Polsce za-
bytków tego rodzaju, „Kurier Poranny” 12.06.2001 r., nr 136, il.; (MAG), Perła
odzyskuje blask. Łomża przygotowuje się do jubileuszu 200–lecia utworzenia ze-
społu cmentarzy wyznaniowych, „Kurier Poranny” 18.10.2001 r., nr 244, s. 9, il.
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1 Cholmskij greko-uniatskij mesjaceslov 1869 s. 75.
2 Jak podaje źródło pisane ... prichożane sostojat iż voinskich ćlenov 9-oj po-

granicnoj Lomżinskoj brigady dvuch rot Lomżinskoj Krepostnoj Artilerii... Archi-
wum własne Cerkovnaja Vedomost’ sv.-Konstantinovskoj cerkvi v Piontnice za 1913
god, rkps.

ŁOMŻA
(św. Konstantyna – pograniczna)

Parafia św. Konstantyna, założona w 1851 r., została wydzielona z pa-
rafii św. Trójcy z  przeznaczeniem dla wojskowych i pracowników czte-
rech oddziałów 9-tej Pogranicznej Łomżyńskiej Brygady 2-go Okręgu
Oddzielnego Korpusu Pogranicznej Straży. Początkowo mieściła się w ofi-
cynie Łomżyńskiego Męskiego Gimnazjum w Łomży.

5 kwietnia 1882 r. przeniesiono ją do Piątnicy, do drewnianego domu
szkolnego, należącego do Zarządu Celnego, a później Korpusu Pogranicz-
nej Łomżyńskiej Straży.

W 1863 r. liczba parafian wynosiła 1337 osób, a 1868 r. – 1826 osób1.
Natomiast w 1910 r. parafia liczyła 1909 osób, w tym 1786 mężczyzn i 123
kobiety. Zgodnie z księgą metrykalną z lat 1851–1872 pogrzeby dokony-
wane były na cmentarzu Verzbolovskom.

W Klirovoj Vedomosti z 1913 r. podają: cerkiew w Piątnicy zbudowa-
no w 1851 r. z środków państwowych w budynku żeńskiego gimnazjum
w Łomży, a od 5 kwietnia 1882 r. przeniesiono do budynku drewnianego
początkowo zarządu celnego, a później domu szkolnego Otdel’nogo Kor-
pusa Pogranićnoj Strażi w Piątnicy.

Filialna cerkiew św. Mikołaja w Myszyńcu w powiecie ostrołęckim
zbudowana została w 1904 r. Parafian: 1499 mężczyzn i 115 kobiet. W we
wsi Piątnica mężczyzn 539 i kobiet 54. Oprócz nich 960 mężczyzn i 61
kobiet z 9-tej Pogranicznej Łomżyńskiej Brygady2 .
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 Dane statystyczne o chrztach, ślubach i zgonach w parafii
św. Konstantyna na granicy celnej w Łomży

Rok Chrzest Ślub Zgon Rok Chrzest Ślub Zgon

1851 4 - 1872 25 5 7
1852 24 4 2
1853 28 5 30 1898 6
1854 26 9 55 1899 3
1855 41 9 40 1900 2
1856 35 14 14 1901 2
1857 47 25 12 1902 15 2  5
1858 48 19 16 1903 28 6 11
1859 34 10 14 1904 21 4 7
1860 35 6 13 1905 17 5 8
1861 47 10 10 1906 20 3 11
1862 48 16 11 1907 29 5 8
1863 54 4  20 1908 26 5 13
1864 40 31 1909 30 8 8
1865 70 19 1910 32 6 12
1866 60 31 1911 4
1867 64 10 24 1912 7
1868 44 5 17 1913 12
1869 39 3 12 1914 21 9 27
1870 35 6 11 1915 1 - 48
1871 32 5 4

Źródło: Archiwum Państwowe w Łomży.

Duchowieństwo:
O. Lew Straszkiewicz (1851, 1869, 1872), o. Nikanor Fortunatow

(–22.01.1882), o. Jan Fiłotowicz (22.01.1882–), o. diak. Symeon Subbo-
tin (1883), o. M. Liwczak (1893–1894), o. Piotr Rajewski (1894 – dziekan
5. okr. warszawskiego 20.02.1915–1915, ewakuacja, Petrograd).

Psalmiści: Bazyli Litwinowicz (1851, 1857), Andrzej Sahajdakowski
(1858, 1870), o. diak. Jan Laszewski (1861–1870), Włodzimierz Płyszew-
ski (1871, 1872), Łukasz Sawicki (1871/1872), Jan Dmitruk (1902–
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+24.02.1903), Waszczuk Stefan (–1.03.1906), Piotr Wołynczyk
(1.03.1906– +02.1912), Stefan Markow (27.02.1912 – diakon – 1915 ewa-
kuacja w Syćevskij uezd), Antoni Todorik (–/1912/–1915, ewakuacja, ad-
res nieznany).

Opiekunowie: Bazyli K. Zgurmali (8.10.1877), Michał V. Szkura
(28.03.1881), Aleksander A. Usow (18.02.1886), M.N. Popow (1893,
1896), Mikołaj Julakow 1900.
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PONARLICA
(Św. Apostołów Piotra i Pawła)

Nadniemieńskie osadnictwo posuwało się głęboko w puszczę wzdłuż
rzeki Jałty (dziś Popilia), do rzeki Niedźwiedzicy i górnej Biebrzy. W XV
wieku nadania otrzymał nieznany bojar, który na stokach skarpy nad ba-
gienną doliną ujścia Niedźwiedzicy do Biebrzy założył Ponarlicę oraz wieś
Chorążowce.

W II połowie XV w. kupił je Sieńko Iwanowicz, powiększając jeszcze
o cztery „ziemie”. Następnym właścicielem był zięć Sieńka Makar Iwa-
nowicz, który otrzymał w 1498 r. potwierdzenie posiadania Ponarlicy.
Tenże Makar Iwanowicz, dworzanin wielkoksiążęcy, uprosił u króla nada-
nie położonej w dolinie Biebrzy za rzeką Niedzwiedzicą dąbrowy Roho-
żyn, dzielącej się na Wielki Rohożyn i Mały Rohożyniec. Makar zasiedlił
tę dąbrowę i do dóbr dokupił ziemie bartne za Sidrą w Buszmigłaźni i drugą
za Szczerbą po obu stronach Dowspudy. Tak powstały średnioszlacheckie
dobra Ponarlica.

W XVI w., w czasach Makarowiczów, wzniesiono dwór o charakterze
rezydencjonalnym i ozdobnym. Następnym właścicielem w 1577 r. był
Jan Wasilewicz. Jak wynika z akt sądowych, zabudowania gospodarza pod-
palił chłop Fiodor Rogaczowicz, poddany Michała Hrynkowicza. Jeszcze
w XVI w. Ponarlica należała do potomków Makarowiczów, później do
Paszkowskich, Syruciów i Buchowieckich. Dobra te składały się z fol-
warku i wsi Ponarlica oraz wsi Chorążowce.

W XVII w. Ponarlica stała się własnością Paszkowskich. W 1670 r.
małżonkowie Paszkowscy sprowadzili z Jałówki do Ponarlicy cudowną
ikonę Matki Bożej. Ikona ta obecnie znajduje się w kościele w Klimówce.
Wzgórze sąsiadujące z założeniem do dziś nazywa się „Kaplica”. Jeszcze
w 1887 r. „Słownik Geograficzny” wzmiankował tam prawosławną ka-
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plicę filialną parafii Rygałówka. Odnosić się to może tylko do trzeciej
ćwierci XVII w.1

Chodkiewicz ufundował cerkiew św. Mikołaja w Rygałówce, a w Po-
narlicy kaplicę ufundowali właściciele dóbr Makarowicze. Przed 1795 r.
do parafii w Rygałówce należały wsie: Brzonosówka, Chorążowce, Do-
linczany, Dulkowicze, Jaczniki, Kaczury, Lipszczany, Ponarlica, Rakowi-
cze, Rohożyn, Rygałówka i Siółko.

Później Ponarlice stanowią filialną cerkiew należącą do Rygałówki,
o czym świadczy poniższy tekst ... w Ponarlicy znajduje się cerkiew fi-
lialna w dobrach WW chorążych Buchowieckich. Ta cerkiew dobrze przy-
ozdobiona ... W borku dziedzicznym JW marszałków Buchowieckich, Po-
narlickim jest kaplica drewniana ... W wielkim ołtarzu jest obraz Matki
Boskiej z pół twarzy ocienioną, koroną srebrną i gwiazdeczkami srebrne-
mi ... 13/25/ 1865 r. Raport prezbitera w Rygałówce ks. Giejsztora do bpa
chełmskiego: W majętności Ponarlica należąca do W Michała Buchowiec-
kiego egzystuje kaplica filialna do parafii Rygałowskiej należąca. W tych
czasach majątek rzeczony okupionym został na własność przez Staroza-
konnego Ajzika Fajngolda z Jałowej, zaś były dziedzic za przewinienie
polityczne wysłanym został w głąb Rosji. Zmuszony zostałem dzwony, jako

1 Dokumentacja ewidencyjna założenia dworsko-ogrodowego w Ponarlicy, zle-
ceniodawca Wojewódzki Konserwator Zabytków, Białystok 1984 s. 4.

Wzgórze, na którym ongiś stała cerkiewka
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też inne untensylia kościelne do Rygałowskiej Cerkwi przenieść z rzeczo-
nej kaplicy. Upraszam JW Pasterza wydać decyzję jak mam postąpić. Co
się zaś tycze kaplicy po większej części spróchniałe, jednakże małą ka-
pliczkę na cmentarzu grzebalnym można byłoby postawić 2.

Zgodnie z danymi statystycznymi parafii w Rygałówce liczba wier-
nych przystępujących do wielkanocnej spowiedzi bez małoletnich w 1870
wynosiła 1407 osób, a według wsi: Chorążowce – 147 osób, Dolinczany
– 63, Dulkowszczyzna – 93, Jaczniki – 184, Lipszczany – 130, Ponarlica
– 73, Rohożyn – 128, Rakowicze – 359, Rygałówka – 133, Siółko – 87
osób, razem 1407 osób3.

W 1875 r. parafia Rygałówka przeszła na łono Cerkwi prawosławnej.
W skład parafii włączono i kaplicę w Ponarlicach. 24 kwietnia 1881 r. do-
konano uroczystego wyświęcenia4. Świątynia parafialna Przemienienie
Pańskiego w Rygałówce również przeszła kapitalny remont, a 23 czerwca
1882 r. uroczyście została wyświęcona. Także tego roku została odremon-
towana kaplica we wsi Ponarlice. Szczególnie uroczyście obchodzono
święto patronalne – świętych apostołów Piotra i Pawła5.

Według organu urzędowego chełmsko-warszawskiej diecezji na odre-
montowanie kaplicy wydano 693 ruble i 90 kopiejek. Kwota ta pochodzi-
ła z budżetu diecezjalnego – 300 rubli, z dobrowolnej zbiórki – 61 rubli
i 15 kopiejek zaś pozostałe 332 rubli i 75 kopiejek przekazał proboszcz
Jan Jarmołowicz z własnych dochodów6.

2 J. Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia
1596-1996, Białystok 1996 s. 59 przypis 88.

3 W. Jemielity, Dekanat unicki augustowski w XIX i początkach XX w., [w:]
Materiały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce, Lublin 1974, s. 159–160.

4 Ispravlenije i osvjaśćenije Panarlickoj ćasovni, 24.04.1881 g., ChVEV 1881,
nr 22, s. 359.

5 Oćevidec, Torżestvo pravoslavja v derevne Panarlice Suval’skoj guberni,
29.06.1887 g., ChVEV 1887, s. 306-307.

6 Panarlickaja ćasovnja ispravlenaja na dobrovol’nye pożertvovanija, sobran-
nye v tećenie odnogo goda v predelach Cholmsko-Varśavskom eparchii po knige,
vydannoj iz Konsistorii. Krome togo, imeja v svoem rasporjażenii 1000 rublej v 5%
bilete Gosudarstvennogo Banka, zaveśćannom v pol’zu vossoedinennych cerkvej
Cholmsko-Varśavskoj eparchii kolleżskim sovetnikom Sergeem Karandaśevym, epar-
chial’noe naćal’stvo vydalo 300 rublej iz etogo kapitala. Ikonostas że i drugie cer-
kovnye prinadleżnosti peredany iz 21 pechotnogo polka iz byvśej v gorode Plocke
polkovoj cerkvi. Vsego że izraschodovano 693 rublja 90 kop., a imenno 300 rublej
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 Władze duchowne wyraziły wdzięczność przez opublikowanie podzię-
kowań na łamach diecezjalnego organu7. Rzeczowe ofiary wzbogaciły
cerkiew, prot. Jan Siergiejew z Kronsztadu przekazał kwotę 100 rubli8.

 W1882 r. opiekunem cerkiewnym został mianowany mieszkaniec wsi
Chorużewcy Jan Rolewicz9, który również i w 1899 r. został wybrany po
raz siódmy na tę funkcję10. W 1906 r. nagrodzono go srebrnym medalem11.
Natomiast w 1908 r. nominację taką posiadał już Adam Skowysz12.

W 1905 r. ukazał się dekret tolerancyjny, który szczególnie zaważył na
liczbie parafian przy rygałowskiej cerkwi. Pokaźna liczba byłych unitów
pod wpływem agitacji zmieniła wyznanie na rzymskokatolickie. W 1911
roku było tam 489 wiernych.

Miejsce, gdzie znajdowała się kaplica, dziś jest porośnięte lasem. Sama
zaś kaplica została spalona po I wojnie światowej. W miejscu, gdzie stała
kaplica, zachowały się kamienie. Natomiast wzgórze zostało zniszczone
przez pobieranie żwiru. Jednak zachował się częściowo wał ziemny ota-
czający wzniesienie.

Opiekunowie cerkwi: Jan Rolewicz, ob. w. Chorużewcy (1882; 1899);
Adam Skowysz (1908).

Literatura: Ispravlenie i osvjaśćenie Panarlickoj ćasovni, ChVEV 1881, s. 359;
Pożervovanija na cerkov’: ChVEV 1882, s. 271; 1896, s. 169; Torżestvo Pravo-
slavija v derevne Panarlice suvalkskoj guberni, ChVEV 1887, s. 306–307.

iz uże upomjanutoj summy, pożertvovannoj Karandasovym: 61 rubl’ 15 kop. sobra-
no dobrovol’nych pożertvovanij i 332 rublja 75 kop. upotrebleny iz sobstvennych
sredstv nastojatelja Rygalovskoj cerkvi, svjaśćennika Ioanna Jarmolovića, ChVEV
1882, nr 15, s. 271.

7 ChVEV 1882, s. 271.
8 ChVEV 1896, s. 47, 169.
9 ChVEV 1882, s. 116.
10 ChVEV 1899, s. 36.
11 VEL 1907, s. 135.
12 VEL 1908, s. 9.
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POKROWSK (KAROLIN)
(Opieki Matki Bożej – Pokrowy)

W XVIII w. na terenie Sejenszczyzny zamieszkała ludność rosyjska
zwana staroobrzędowcami1, która znalazła tu schronienie przed prześla-
dowaniami. Staroobrzędowcy nie uznali bowiem zrewidowanych przez
patriarchę Nikona ksiąg cerkiewnych oraz reform zatwierdzonych przez
sobór rosyjskiego Kościoła prawosławnego2.

Pierwsi staroobrzędowcy pojawili się przed 1780 rokiem. Osiedlił
ich Adam Giełażewski, podczaszy sanocki, posesor zastawny, później wła-
ściciel klucza Łosewicze z dóbr Massalskich we wsiach Gausty i Czuwa-
niszki. Przed 1784 rokiem przywędrowali na teren kolonizowanej pusz-
czy, gdzie zostali osiedleni we wsiach Głuszyn i Porzecze – Buda Ruska
(17 gospodarzy)3. Następnie założono wsie, gdzie zamieszkali staroobrzę-
dowcy: Głęboki Rów, Szury, Wodziłki, Łopuchowo, Rosztobok, Zalesz-
czewo, Wysoką Górę, Białą Górę, Białorzeczkę i Pogorzelec Biały.

Według spisu inwentarzowego w 1795 r. na Sejneńszczyźnie mieszka-
ło 160 gospodarzy staroobrzędowców, łącznie 475 osób. Po roku 1830

1 Nazwy staroobrzędowcy, niekiedy starowiery, używają sami wierni w doku-
mentach regulujący ich stosunki z państwem polskim. Natomiast oficjalnie używa
się określenia Kościół staroobrzędowy. Nazwę „raskolnicy”, używaną przez Ro-
syjską Cerkiew Prawosławną, sami wyznawcy uważają za obraźliwą. Na Mazurach
nazywa się ich jeszcze filiponami. Przez samych staroobrzędowców nazwa ta nie
jest akceptowana. E. Iwaniec, Droga Konstantyna Gołubowa od starowierstwa do
prawosławia, Białystok 2001, s. 12.

2 E. Iwaniec, Staroobrzędowcy i ich tradycje kulturalne w Sejneńskim, [w:]
Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej, Warszawa 1975, t. II, s. 393–429.

3 Wieś Buda Ruska dawniej Budzisko – Moskale (Porzecze). Założona w ostę-
pie Płytowym. Pod koniec XVIII w. osadzono tu staroobrzędowców. W 1921 r.
mieszkało we wsi 242 staroobrzędowców. W 1940 r. wysiedlili ich Niemcy do ZSRR.
W. Batura, Szlakami Południowej Suwalszczyzny, Suwałki 1999, s. 69.
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Rosjanom udało się część z nich przyłączyć do jednowierców4. W 1842 r.
nadano im folwark Karolin5  i obręb leśny Cieszkinie6. W następnym roku
na miejscu folwarku Karolin powstała wieś Pokrowsk, gdzie zamieszkał
duchowny z pomocnikiem.

Następnie założono dużą wieś Mikołajewsk, gdzie osiedlono 35 ro-
dzin, a także założono wieś Rosochaty Róg7. Rodziny prawosławne osie-
dlano również pojedynczo, najwięcej we wsi Konstantynówka. W latach
30. XIX w. część staroobrzędowców przeniosła się do Prus (Wojnowo)8.

Dawna cerkiew, obecny kościół

4 Jedinowierije, ros. zjednoczenie w wierze, określenie staroobrzędowców, którzy
przystąpili do unii z rosyjskim Kościołem prawosławnym, zachowując swój obrzą-
dek sprzed reformy patriarchy Nikona i autonomiczną organizację parafialną. En-
cyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 1997, szp. 1151.

5 Około 1796 r. powstał w puszczy folwark Karolin, założony przez Ludwika
Skąpskiego W. Batura, Szlakami Południowej Suwalszczyzny, Suwałki 1999, s. 70.

6 Osada Cieszkinie należała do folwarku Karolin. Zamieszkiwali tu staroobrzę-
dowcy jednowiercy. Przekształcono ją w dużą wieś Nikołajewsk, obecnie Mikoła-
jewsk. W. Batura, Szlakami Południowej Suwalszczyzny, Suwałki 1999, s. 57.

7 Wieś Rosochaty Róg wzięła nazwę od półwyspu. Około 1845 r. osiedlili się
tutaj staroobrzędowcy. Obecnie pozostał po nich zapuszczony cmentarz. W. Batu-
ra, Szlakami Południowej Suwalszczyzny, Suwałki 1999, s. 57.

8 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa ... dz. cyt., s. 190.
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W 1851 r. w Pokrowsku
zamieszkało około dziesię-
ciu zakonnic prawosław-
nych, które przebywały tu-
taj do 1902 roku.9

W 1846 r. zaczęto bu-
dować cerkiew Przenaj-
świętszej Bogurodzicy Po-
krowskiej, według projek-
tu Konstantego Thona. Bu-
dowę ukończono w 1854 r.
Była to cerkiew zbudowa-
na na planie krzyża grec-
kiego z dwunastoma kopu-
łami, otynkowana, jedno-
nawowa. Długość cerkwi
wynosiła 40 m, szerokość
20 m, wysokość sklepienia
9 m, a wysokość wieży
27 m. Na cmentarzu przy-
cerkiewnym zachował się

marmurowy pomnik protojereja Joanna Stefanowicza Dobrowolskiego i je-
go rodziny (1902 r.) z żeliwnym ogrodzeniem10.

W 1863 r. jedinowerczeskaja parafia w Pokrowsku liczyła 570 osób.
Według spisu rosyjskiego z przełomu XIX i XX wieku w gminie Pokrowsk
zamieszkiwało Wielkorusinów 1439, Białorusinów – 31, w Berżnikach
514 Wielkorusinów i 16 Białorusinów, w Krasnopolu – 1261 Wielkorusi-
nów11. Należy odnotować, że pewna grupa staroobrzędowców z Mazur
przeniosła się w okolice Grójca (4 wsie). Tam we wsi Błagodatnoje zbu-
dowano w 1895 r. cerkiew św. Mikołaja12.

9 W. Jemielity, Diecezja łomżyńska, Łomża 1990, s. 245.
10 Nekrolog, ChVEV 1902, s. 241–244.
11 M. Pokropek, Ziemia Sejneńska pod względem etnograficznym, [w:] Mate-

riały do dziejów Ziemi Sejneńskiej, Warszawa 1975, s. 78.
12 Ustrojstvo edinoverćeskoj cerkvi v sele Blagodatnoe, Varśavskoj guberni,

ChVEV 1895, s. 42–44; Por. „Pravoslavnyj Vestnik”, Grodno 2002, nr 3–5 (50)
s. 8–9.

Dawny cmentarz prawosławny
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Dane statyczne o chrztach, ślubach i zgonach jedinoverćeskoj

parafii Pokrowsk

Rok Chrzest Ślub Zgon Rok Chrzest Ślub Zgon

1844 3 - 4 1873 45 10 13
1845 13 3 6 1874 10
1846 15 3 16 1875 35 8 15
1847 14 6 5 1876 43 5 25
1848 15 11 20 1877 42 9 7
1849 28 6 9 1878 47 18 19
1850 22 5 26 1879 44 8 23
1851 25 6 15 1880 40 6 22
1852 20 5 28 1881 37 16 16
1853 20 8 27 1882 41 9 35
1854 25 5 25 1883 40 13 20
1855 19 2 18 1884 47 9 26
1856 12 5 17 1885 63 8 53

1886 57 16 19
1858 24 6 14 1887 55 8 36
1859 25 9 4 1888 44 2 39
1860 29 2 9 1889 40 10 14
1861 32 7 21 1890 45 7 26
1862 42 5 8 1891 47 9 22
1863 24 5 23 1892 38 9 30
1864 48 3 25 1893 45 4 36
1865 27 3 9 1894 42 11 23
1866 37 3 15 1895 63 6 36
1867 36 2 22 1896 53 12 26
1868 31 4 21 1897 42 12 20
1869 30 6 21 1898 46 9 28
1870 37 6 29 1899 49 7 24
1871 36 4 11 1900 60 8 49
1872 41 17 15

Źródło: Duplikat. Akta stanu cywilnego parafii jedinowierców w Karolinie 1844–1850;
Akta stanu cywilnego parafii jedinowierców w Pokrowsku 1846–1900. Państwowe Archi-
wum w Suwałkach nr zesp. 63–171 i 63–172; Kniga dlja zapisi braćnych obyskov po pricho-
du Edinoverćeskoj Pokrovskoj cerkvi, sela Pokrovskago, Sejnenskago uezda, Suvalkskoj gu-
berni s 1872 goda, Archiwum parafii prawosławnej w Ełku, rkps.
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Na terenie parafii istniała odno-
klasnaja cerkovnaja szkoła we wsi
Konstantynówka, założona w 1900
r., zlokalizowana w wynajętej chłop-
skiej chałupie za opłatą 30 rubli rocz-
nie. Przy szkole były 3 dziesięciny
ziemi. Uczniów 25, w tym 20 chłop-
ców i 5 dziewczynek. Szkołą zarzą-
dzał proboszcz o. Włodzimierz Ra-
szewski, nauczyciel Jan Szkredkow-
ski, który pobierał 120 rubli wyna-
grodzenia, ukończył triechkłasnoje
uczyliszcze w Sejnach13.

Natomiast sama parafia w 1911
roku liczyła 879 osób. Tego roku, 22
kwietnia, władze duchowne wyrazi-
ły zgodę na ustroienie podviżnogo
chrama we wsi Nikołajewsk (Miko-
łajewsk) w parafii Pokrowsk w gu-
berni suwalskiej14.

W 1918 roku władze polskie
przekazały cerkiew katolikom, któ-

rzy zmienili jej wygląd: rozebrali dwanaście kopuł, dobudowali wieżę,
a wewnątrz – chór (1930)15. W powiecie sejneńskim w 1921 r. mieszkało
1736 staroobrzędowców (bezpopowców), 2993 jednowierców (Mikoła-
jewsk) i 228 prawosławnych. Natomiast w 1936 r. Sejny liczyły 3410
mieszkańców, w tym: 2508 katolików, 28 ewangelików, 817 Żydów, 48
staroobrzędowców i 9 prawosławnych16.

Obie wojny światowe przyniosły spadek zaludnienia, ludność wielko-
ruska przeniosła się po 1945 r. prawie w całości do Związku Radzieckiego.

Obecnie w powiecie sejneńskim nie ma wsi całkowicie zamieszkałej
przez staroobrzędowców. W 1968 r. powiat sejneński zamieszkiwało 139

13 VEL 1910, s. 131.
14 VEL 1911, s. 105.
15 W. Jemielity, Diecezja łomżyńska, Łomża 1990, s. 245.
16 M. Orłowicz, Przewodnik po województwie białostockim, Białystok 1937

s. 356.

Pomnik proboszcza Jana Dobrowol-
skiego przy kościele
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staroobrzędowców w 13 miejscowościach17. Natomiast według danych
urzędowych z 1970 roku w powiecie sejneńskim pozostało zaledwie kil-
kanaście rodzin staroobrzędowców18. Jednakże charakteru cerkwi wznie-
sionej w stylu bizantyjskim nie zdołano zmienić. Wyglądem przypomina,
że na tym terenie zamieszkiwali prawosławni.

Duchowieństwo: O. Mikołaj Leontjew (1844, 1865), Jan Dobrowol-
ski (1866–1.04.1878 prot. – 29.10.1883 dziekan okr. suwalskiego – +
25.04.1902), o. wik. Jakub Iwanow (15.09.1890–), o. wik. T. Tichanow-
ski (1896), o. wik. Eufimiusz Zubariew (28.01.1897–), o. wik. Porfiriusz
Rudźkow (2.02.1901–1902), o. wik. Aleksander Nikolski (25.03.1902–
01.01.1904)19, o. Jan Nikolski (2.01.1904–1909), o. Włodzimierz Raszew-
ski (–5.06.1910), o. Kosma Serawkin (–11.07.1915).

Diakoni: O. Michał Archangelski (1867, 1872), o. Andrzej Baranow-
ski (–8.12.1877), o. Jan Anosow (23.12.1877–26.02.1881), o. Sebastian
Jażgunowicz (26.02.1881–), o. Piotr Złotnikow (30.10.1883–).

Psalmiści: Andrzej Pietuchow (1844, 1860), st. Grzegorz Pastuchow
(1866, 1875), mł. Mikołaj Pastuchow ( 1871, 1876) st. Symeon Sorokin
(1880), mł. Piotr Iwanow (1881), st. Jan Polakow (1887), mł. Aleksander
Rumiancew (1887), st. Jan Szkredkowski (1887), mł. Andronik Lubowicz
(1889), Grzegorz Gowjadin (1.04.1897–), Emilian Ełanski (1.09.1901–),
Jan Szkredkowski (–6.06.1911), Bazyli Piczugin (–24.12.1912 diakon –
1915 ewakuacja, Moskwa), Jerzy Czerkasow (1.03.1906 – 15.06.1911);
Jan Szumiłow (15.05.1911–1913 –) J. Szkredkowski (30.07.1914 –)

Opiekunowie cerkwi: Jerzy Gołubowski (11.01.1890), Atanazy Po-
nomariew (1880; 13.12.1883), Maksym Wisztorski (1906), Aleksy Cze-
czennikow (23.06.1909).

Literatura: I. Dobrovol’skij, Edinovercy i raskol’niki v Cholmsko-Varśavskoj
eparchii, CHVEV 1877, nr 8, s. 9–12; Pożertvovaniaja na cerkov’: ChVEV 1894,

17 E. Iwaniec, Staroobrzędowcy i ich tradycje kulturalne ... dz. cyt., s. 426.
18 Tamże, s. 79.
19 Dekretem św. Synodu z dn. 17.09.1903 r. zlikwidowano etat pomocnika pro-

boszcza w Pokrowsku, w związku z erygowaniem parafii w Sejnach. ChVEV 1903,
s. 473.



144

s. 183, 289; 1901, s. 450; Iz sela Pokrovska, Suvalkskoj guberni, ChVEV 1894, nr
20, s. 334; Ustrojstvo edinoverćeskoj cerkvi v sele Blagodatnom, Varśavskoj guber-
ni, ChVEV 1895, s. 42–44; Ruch służbowy: ChVEV 1877, nr 6, s. 2; 1878, nr 9, s.
2; 1881, s. 83; 1882, s. 209; 1883, s. 375, 376; 1884, s. 3; 1887, s. 205, 319; 1890,
s. 431; 1896, s. 203; 1897, s. 62, 85, 149; 1898, s. 103; 1901, s. 33, 85, 425; 1902,
s. 97, 145, 209; 1903, s. 473, 638; 1904, s. 87; VEL 1906, s. 9, 25; 1909, s. 142;
1911, s. 133, 157; 1912, s. 1; 1914, s. 269; 1915, s. 122, 145, 194, 232; Po voprosu
o perećeslenii pravoslavnych żitelej Sejnskogo uezda ot Suvalkskogo sobora k So-
pockinskoj cerkvi, ChVEV 1891; Ustrojstvo i osvjaśćenie cerkvi v gorode Sejnach,
ChVEV 1896, nr 1, s. 12; V.V., Ćestvovanie protojereja Ioanna Dobrovol’skogo,
ChVEV 1902, s. 107, 182–183; Raport nastojatelja Pokrovskoj edinoverćeskoj cerkvi
svjaśćennika missionera Kosmy Seravkina, Nikolaju Archiepiskopu Varśavskomu
i Privislenskomu, VEL 1910, nr 23, s. 300; VEL 1910, nr 20/21, s. 272; Prisoede-
nenie k pravoslaviju iż raskola k cerkvi sela Pokrovskago Suvalkskoj guberni, VEL
1911, s. 181; K. Seravkin, Raport (o publićnych i ćastnych besedach v Pogorel’cach,
Beloguri i Russkoj Bude, VEL 1912, s. 142–143; Raport nastojatelja edinoverće-
skoj cerkvi sela Pokrovska, Sejenskago uezda, Suvalkskoj guberni, svjaśćennika K.
A. Seravkina, Nikolaju archiepiskopu Varśavskomu i Privislenskomu, VEL 1913, s.
163–166; K. Seravkin, Raport nastojatelja Pokrovskoj edinoverćeskoj cerkvi, Ni-
kolaju archiepskopu Varśavskomu i Privislenskomu, VEL 1914, s. 138–139; Podvig
svjaśćennoslużitelja, VEL 1915, s. 115–116; Nemcy v Suvalkskoj guberni. V Pokro-
vskom edinoverćeskom prichode, VEL 1915, s. 143–144; Slużenie prićta Sejnskoj
cerkvi Suvalkskoj guberni, russkomu voinstvu v nastojaśćuju vojnu, VEL 1916, s.
176–178; H. Wilk, Osobliwe zabytki architektury ludowej, „Gazeta Białostocka”
1.07.1972 r., nr 180 (6614), il.; E. Iwaniec, Staroobrzędowcy i ich tradycje kultu-
ralne w Sejneńskim, t. II, [w:] Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej, pod red.
Jana Jaskanisa, Warszawa 1975, s. 393–429.
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RACZKI
(Cudownego Obrazu Zbawiciela)

 Dobra Dowspuda
– Raczki w latach
1432–1440 otrzymał
Raczko Tabutowicz
od wielkiego księcia
litewskiego Zygmun-
ta Kiejstutowicza. Do
tych dóbr należała
rzeka Dowspuda (dziś
Rospuda) oraz 8 je-
zior: Krugłe, Sumo-
wo, Karassowo, Dłu-
gie Dalnie (dziś Bolesty), Siekierowo, Głębokie, Garbaś, Gaczne albo Dłu-
gie koło Szafranek1. Wnukowie Raczki, Mikołaj i Stanisław, otrzymali
w 1500 roku od wielkiego księcia Aleksandra potwierdzenie tego nada-
nia. Te puszczańskie jeziora stały się zalążkiem dóbr Raczkowiczów.

W 1514 r. Zygmunt I nadał puszczę Mikołajowi i Stanisławowi Mich-
niewiczom (między rzekami i jeziorami a granicą pruską) i wtedy rozpo-
częła się kolonizacja tych ziem. Mikołaj Michnowicz po podziale dóbr
dowspudzkich otrzymał Dowspudę, która przyjęła nazwę Bakałarzewo,
a Stanisław Michnowicz Dowspudę – Raczki2. W dobrach Raczki powstały
wsie: bojarzy Bolesty (1558), Nieszki (1558), bojarzy Szczodruchy (1599),

Cerkiew w Raczkach

1 J. Wiśniewski, Dobra Dowspudzkie Raczkowiczów, „Rocznik Białostocki”
1963, t. 4, s. 452.

2 W dobrach Michniewiczów były cztery miejscowości o nazwie Dowspuda.
Obecna Dowspuda, Bakałarzewo, Filipów i Raczki. J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 456.
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Wierciochy (1599), Rydzewizna (1599), Witówka (1627), Wasilówka
(1631)3.

Pierwszych osadników Raczkowicze sprowadzili z pogranicza litew-
sko-ruskiego spod Wawerki i Wołkowyska oraz z Podlasia. Mieszkańcom
obrządku wschodniego z tych dóbr obsługę duszpasterską zapewniał du-
chowny z Dowspudy.

Od 1797 r. Raczki znajdują się w rękach Ludwika Paca, późniejszego
generała wojsk francuskich i polskich. Po upadku powstania listopadowe-

Cerkiew
dawniej...
i to samo

miejsce
obecnie

3 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 456.
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go dobra Raczki i Dowspuda skonfiskowano, a w 1836 r. nadano genera-
łowi rosyjskiemu Sulimie, później otrzymał je Jerzy Karcew4.

Inicjatorką budowy murowanej cerkwi w Raczkach była żona właści-
ciela, Zofia Michajłowna Karcewa. W 1897 r. został powołany Komitet
budowlany pod przewodnictwem Jerzego S. Karcewa, właściciela mająt-
ku Dowspuda5. Budowę cerkwi Cudownego Obrazu Zbawiciela (Nieru-
kotworennogo Spasa) zakończono w 1903 r.

Do nowo zbudowanej cerkwi imperatorowa Maria Fiodorowna prze-
kazała krzyż naprestolny i ewangeliarz. Wyświęcenia cerkwi dokonano
18 sierpnia 1903 r.6

Za wybudowanie świątyni kupiec Polikarp Roczegow został nagro-
dzony orderem św. Anny 3 stopnia7. W 1910 r. w cerkwi została pocho-
wana Zofia Karcewa8.

Po ogłoszeniu dekretu tolerancyjnego przez rząd carski, liczba wyznaw-
ców w katolickiej parafii Raczki w 1908 r. powiększyła się o 340 osób9.

Widok na dawny cmentarz w Raczkach

4 Z. Sokołowski, Województwo białostockie. Przewodnik, Warszawa 1972, s. 292.
5 ChVEV 1897, s. 85, 182.
6 ChVEV 1903, s. 364.
7 ChVEV 1904, s. 225
8 VEL 1910, nr 20/21, s. 272.

9 W. Jemielity, Dekanat unicki augustowski w XIX i początkach XX wieku, [w:]
Materiały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce, Lublin 1974, s. 197, tab.
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Decyzją św. Synodu z dn. 17.12.1908 r. skasowano parafie prawosławne
w Perstuniu i Lipsku. Wyznawców z Perstunia dołączono do żeńskiego
monasteru w Teolinie, a z Lipska do cerkwi w Rygałówce. Natomiast kler
z Perstunia mianowano do cerkwi w Raczkach, a z Lipska do soboru ka-
tedralnego w Warszawie z obowiązkiem obsługiwania przytułku dla sol-
datskich detej10.

Liczba parafian przy cerkwi w Raczkach w 1911 r. wynosiła 940 osób.
Tego roku do życia powołano opiekuństwo parafialne (prichodskoje po-
pećitelstwo) pod przewodnictwem miejscowego proboszcza11.

W 1915 r. parafianie i kler cerkwi w Raczkach IV okręgu dekanatu
Warszawskiego wyjechali w głąb Rosji. Proboszcz zakwaterowany został
w Nowodiewiczim Monasterze w Moskwie, również psalmista ewakuował
się do Moskwy12.

Cerkiew w okresie międzywojennym została rozebrana. Obecnie po-
sesja pocerkiewna stanowi własność prywatną13.

Duchowieństwo: O. S. Wozniesienski (– + 05.1910 r.), o. Włodzimierz
Raszewski (5.06.1910–28.06.1912), o. Jakub Karasiew (28.06.1912–
6.07.1915 prot. – 1915 ewakuacja, Novodevićij monastyr v Moskve).

Psalmiści: N. Pawlenko (–9.09.1913), I. Kocyk (–28.02.1914), Wło-
dzimierz Żebicki (21.05.1914–1915 ewakuacja, Moskwa).

Opiekunowie cerkwi: Piotr Salnikow, podpułk. (1909), Józef Bałtu-
ralik (1910), S.A. Michajłow, podpułk. (1911).

Literatura: Ruch służbowy: VEL 1910, s. 60, 148, 159; 1911, s. 91, 157, 261;
1912, s. 198; 1913, s. 261; 1914, s. 93, 172; 1915, s. 184, 232.

10 VEL 1909, s. 17.
11 VEL 1911, 91.
12 VEL 1915, s. 232.
13 Diecezja prawosławna białostocko-gdańska zwróciła się z pozwem do Sądu

w Suwałkach o zwrot placu o powierzchni 2100 m2 oznaczonej jako działka nr 75/1
w Dowspudzie gm. Raczki. Właściciel tej działki przedłożył postanowienie Sądu
Rejonowego w Suwałkach z dnia 15.06.1983 r., stwierdzające jego własność z mo-
cy zasiedzenia. Właściciel zmarł i jego spadkobiercy sprzedali tę działkę. Sąd rosz-
czenie oddalił. Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Suwałkach, sygn. Akt I CO
291/97. Archiwum własne, teczka Dowspuda, mnps.
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RÓŻANYSTOK (KRASNYSTOK)
(parafia Wprowadzenia

Najświętszej Marii Panny do świątyni
i monaster Narodzenia Najświętszej Marii Panny)

Interesujące dla poznania dziejów okolic Różanegostoku są dwa obiekty
obronne w miejscowościach Grodziszczany1  i Grodzisk. Grodziszczany
to wieś leżąca około 30 km na południowy zachód od Grodna. Na jej
gruntach około 0,5 km od Różanegostoku (Krasnegostoku), znajduje się
pierścieniowate grodzisko, które związane jest z najbliższą wsią2.

Majdan grodziska jest wywyższony i oddzielony od wału, a wgłębie-
nie ma średnicę około 25 m. Grodzisko było otoczone dwoma pierścienia-
mi wałów, oddzielonych odrębną fosą3. Wysokość wałów sięgała 2 me-
trów. Wykopaliska archeologiczne powierzchniowe grodziska wykryły
trochę żużlu i ceramiki, określonej na 950–1300 lat. Następne grodzisko,
położone 45 km na zachód od Grodna, jest większe, ma kształt okręgu
o średnicy 45 m. Ślady wskazują, że istniało tu podgrodzie datowane na
XIII wiek (według znalezionej ceramiki). Oba grody administrowały po-
wstałymi tu osadami, broniły ich oraz ochraniały główny szlak drogowy
łączący Litwę poprzez Grodno z północną Polską i północnym Mazow-
szem. Opisane grody były strażnikami wschodniej części szlaku lądowe-
go Wizna – Grodno.

Nowe istotne zmiany w strukturze osadnictwa nastąpiły po przyjęciu
w 1524 r. ogromnych dóbr królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim
przez królową Bonę. Na jej polecenie urzędnicy podjęli reformę rolną,
zwaną pomiarą włóczną. Szczególnie szeroko była prowadzona pomiara

1 M. Hajduk, Haradziśćane. Krajaznaćy sloúik, „Niva” 27.01.1985 r. s. 1, 4–6.
2 A. Kamiński, Pogranicze polsko-rusko-jaćwieskie, „Rocznik Białostocki”,

t. 4 (1963), s. 14.
3 F. V. Pokrovskij, Archeografićeskaja karta Grodnenskoj guberni, Vil’na 1895,

s. 54.
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włóczna w wielkich dobrach grodzieńskich, posiadających rozległe pusz-
cze. Pierwsze z nowych wsi, zakładanych już w sposób zorganizowany,
powstały u wejścia w puszczę trzech dróg łączących Litwę z Koroną. Nas
najbardziej interesuje droga z Nowego Dworu do Goniądza i leżące w jej
pobliżu wsie: Grzebienie, Jaczno z cerkwią, Szostaki, Grodzisk (Grodzisz-
czany), Stockie (Stock), Krzywystok (Różanystok) i Dąbrowa4.

Różanystok nazywano początkowo Tabenszczyzną lub Krzywymsto-
kiem. Z opracowań historycznych wnioskować można, że pierwszy ko-
ściół drewniany został tam zbudowany w 1659 r. a rozebrany w 1759 r.
Natomiast nowy kościół murowany konsekrowano w 1785 r. Budowa trwa-
ła 25 lat.

Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 1980 r. prof.
Anna Czapska z Politechniki Warszawskiej prowadziła w Różanymstoku
prace badawcze. Celem badań były podziemia klasztoru. Stwierdzono, że
... krypta pod głównym ołtarzem posiada grube mury ceglane. Dobrze
przewietrzona krypta ma suche, zdrowe mury na zaprawie wapiennej. Rzut
krypty jest zbliżony w kształcie do równoramiennego krzyża greckiego ...
Dalej czytamy ... w dalszych badaniach w nawie bocznej wschodniej przy
filarze południowo-wschodnim na środku transeptu pod posadzką betono-
wą trafiono na mur z cegły. Poszerzenie wykopu pozwoliło na odkrycie
zarysu muru, którego kształt wskazywał, iż jest to ściana otaczająca pre-
zbiterium pierwszego kościoła, który był orientowany. Podczas budowy
nowego kościoła został wykorzystany fundament muru starego. Odkopu-
jąc wnętrze krypty odnaleziono liczne szkielety, gdyż całe wnętrze krypty
zasypane zostało piaskiem5...

Historycy pisząc o Różanymstoku nie wspominają o istniejącej tu wcze-
śniej świątyni obrządku wschodniego, dla nich historia zaczyna się dopie-
ro od 1659 r., od budowy kościoła katolickiego6.

4 J. Wiśniewski, Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, „Acta Baltico-Slavi-
ca” 1977, t. 11, s. 47

5 A. Czapska, Badania architektoniczne w Różanymstoku i Sidrze, „Białostoc-
czyzna” 1988, nr 3, s. 2.

6 W Kronice cerkiewnej w Jacznie zaznaczono, że według przekazu za Jacz-
nem stała cerkiew rówieśnica cerkwi w Grodnie na Kołoży. Obiekty sakralne chrze-
ścijaństwa wschodniego już wcześniej istniały na Sokólszczyźnie, lecz najazdy ja-
ćwieskie i krzyżackie zapewne przyczyniły się do ich likwidacji. Ponowne zalud-
nienie tych terenów nastąpiło w XV–XVI wieku przez ludność ruską (białoruską)
obrządku wschodniego. Cerkovnaja Letopis’ Jaćnenskoj cerkvi ... rkps.
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Miejscowość stanowiła własność książąt Tyszkiewiczów herbu Leli-
wa. Początki tego rodu sięgają dawnych książąt tatarskich. Według Her-
barza Niesieckiego ... a tym samym przyznają im krew książąt Litewskich,
atoli najlepiej z Okolskim mówić. Temu Okoliski dwóch synów przyznaje
Bonifacego i Tyszkę albo Tymoteusza.

Otóż Tyszka miał pięciu synów: Lwa, Iwana, Gabryela, Michała i Wa-
sila. Ród Tyszkiewiczów7  wyznawał religię ruską. Prawnuk Lwa Teodor
Skumin Tyszkiewicz, prawosławny, był starostą Grodzieńskim, Jurbow-
skim i Słuckim ... od B. Józefata Kuncewicza od schizmy do jedności skie-
rowany8...

Metropolita Michał Rahoza, przed przyjęciem unii będąc zwierzchni-
kiem Kościoła prawosławnego, szukał rady i pomocy u osób świeckich.
W liście do Fiodora Skumina Tyszkiewicza, powiadamiając go o uchwale
biskupów ruskich, wyrażał obawę przed postępem unii i prosił o pomoc...
a niczoho sobie rady podati nie mohuczi, tam na sojmie, o poczuwanje
w tak wielceważnoj sprawie proszu i ufaju9...

Lew Skumin Tyszkiewicz wydał swoją córkę Magdalenę za Iwana Ju-
rewicza Chreptowicza. Chreptowicze posiadali od 1496 r. rozległe nada-

7 Seweryn Wysołouch wywodzi ród Tyszkiewiczów z Rusi Kijowskiej: Tą
wybitną osobistością był późniejszy magnat litewski, wojewoda Podlaski, zaś na-
stępnie Smoleński, hrabia na Łohojsku i Berdyczowie - pan Wasyl Tyszkiewicz. Był
on potomkiem hojnie obdarowanego przez Świdrygiełłę w r. 1437 Kalenika Mysz-
kowicza z możnego i wpływowego w radzie Świdrygiełły w pierwszej połowie w XV
wieku kijowskiego rodu Myszkowiczów. Temu znaczeniu i wpływom prawdopodob-
nie przypisać należy adopcję Kalenika do potężnego w początkach wieku XV rodu
litewskiego Moniwida, którego syn Iwaszko wiernie stał przy boku Świdrygiełły,
jako jego marszałek i starosta Podlaski i Krzemieniecki. Widocznie więc już wów-
czas ruski ród Kalenika ulegał wpływom litewskim. O licznym potomstwie Kaleni-
ka zachowały się nader skromne wiadomości źródłowe. Dowiadujemy się z nich
tylko, iż Kalenik pozostawił synów: Daszka, Seńka, Iwaszka, Tyszkę, Diabra, Gie-
tołda, Okuszka i Teodora. Z pośród nich Tyszko, małoznacząca postać wśród zie-
mian Kijowskich, pozostawił z kolei synów: Borysa, Lwa, Wasyla, Hawryła, i Mi-
chajła. Wymieniony tu Wasyl, syn Tyszki, jak zobaczymy później jest twórcą fortu-
ny rodu Tyszkiewiczów. S. Wysłouch, Z dziejów Łosośny i jej posiadaczy XV–XVI
w., „Atheneum Wileńskie” R. 7 (1930), z. 1–2, s. 148–149.

8 K. Niesiecki, Herbarz Polski , Lipsk 1842, s. 174,
9 A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII

wieku, Białystok 1991 s. 33.
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nia: dobra Lipsk-Hołynka i Krasnybór10. Iwan Iwanowicz Chreptowicz
w 1585 r. darował cerkwi w Lipsku – Hołynce (obecnie Białoruś) 5 włók
ziemi.

O swojej matce Magalenie Tyszkiewiczównej, zmarłej w 1572 r., Chrep-
towicz tak relacjonuje: ... panej Magdalene Skuminovoe, panej matce mojej,
cnotlive i statećne, jako dobromu prystoit’, slużil iz detstva svoego stateć-
nosti, skromnosti i pobożnosti i ućtivych nauk pilen byl ... W dokumencie
tym wymienione są nadania ... i tomu dvorcu Timośkovskomu blizko prile-
glogo volok dve s poddanymi oselymi v sele moem Lipskom v Kopćanech
meśkajućimi, s tymi menovite ... dalej wyrazy w oryginalnym dokumencie
zostały wytarte... v podlinnike eta stroka s polovinoju istrebleny kak za-
metno kislotoju11...

Nasuwa się pytanie, dlaczego dwór nazywał się Tymoszkowskim? W ro-
dowodzie nie było imienia Tymoteusz, a nazwę dworu wywodzono zwy-
kle od imienia właściciela. Wiadomo, że przodek Tyszkiewiczów miał na
imię Tymoteusz. W dokumencie jest wymieniona babka Iwana Chrepto-
wicza ... pani Ludmiła Jurevna, knjażna Tolćinskaja, pani babka moja,
uljubivśy sobe veru starożytnuju Pravoslavnuju, Grećeskuju, v kotorom se
eio milost’ s pokolen’ja prodkov svoich urodila ... A iż tot dvorec moj Ti-
mośkovskij ot cerkvi Lipskoe i ot tych dvuch volok cerkovnych ot eio milo-
sti pani babki moee na tuju cerkov vydanych, est’ ne poblizu tej odno ot
drugoe, ne v odnom mestcu12...

10 Budowniczym kościoła miał być Adam Chreptowicz (1557–1632). Głów-
nym powodem sprowadzenia zakonników był cudowny obraz Matki Bożej. W do-
kumencie zamieniającym fundusz bazylianom krasnoborskim pisał, że wymurował
cerkiew i klasztor w majętności swojej Krasnymborze ... Nadał temu klasztorowi
folwark Cisów i sioło Kamień. ... Bazylianie przebywali w Krasnymborze do 1627 r.,
kiedy w wyniku morowego powietrza, które wygubiło ich poddanych, otrzymali
zamianę funduszu i wynieśli się do Nowogródka ... Antoni Połujański, opisując
kościół krasnoborski, zanotował: gdy po ustaniu morowego powietrza ten kościół
wśród Puszczy Grodzieńskiej przypadkowo odkryty został, przywędrowały tu z Grod-
na Bazylianki. Lecz ponieważ unitom za daleko było uczęszczać do tego kościoła,
odstąpili go bernardynom ... Kościół katolicki na Podlasiu. Zbiór dokumentów erek-
cyjnych i funduszowych, Krasnybór, t. 4, oprac. G. Ryżewski, Białystok 2000,
s. 18, 20.

11 Akty izdavaemye. Vilenskoju Archeografiićeskoju Komisseju dlja razbora dre-
vnich aktov v Vil’ne, Vil’no 1865 t. 1 s. 4.

12 Akty, dz. cyt., t. 1, s. 2.
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Bazyli Tyszkiewicz był wojewodą podlaskim. To on wybudował pierw-
szą świątynię obrządku wschodniego w Krzywymstoku (Krasnymstoku)13.

 Cerkiew wzniesiono z grubej cegły z ceglanym sklepieniem. Była to
charakterystyczna dla XVI w. budowla z ołtarzem skierowanym na wschód.
Być może jej pozostałością są wymienione wyżej fragmenty muru cerkwi
zbudowanej przez Wasyla Tyszkiewicza? Dalsze wykopaliska archeolo-
giczne mogą wyjaśnić tę wątpliwość. Natomiast sam Bazyli Tyszkiewicz,
wówczas już wojewoda smoleński, został pochowany w krypcie cerkwi
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu14. Córka Bazylego
Tyszkiewicza wyszła za mąż za Aleksandra Chodkiewicza, kollatora mo-
nasteru supraskiego. Syn Wasyla Jerzy fundował cerkiew w Ciecierówce
(obecnie Białoruś) nad rzeką Świsłocz, koło Brzostowicy Wielkiej. Jerzy
Tyszkiewicz został pochowany w cerkwi ciecierowskiej. Jego syn Krzysz-
tof był rzymskim katolikiem, a Jan wyznawcą religii greckiej. Rozdzielili
między siebie spadek po Jerzym Tyszkiewiczu ich ojcu. Zobowiązali się do
utrzymania znajdującej się w Ciecierówce cerkwi15.

Następnym właścicielem Krzywegostoku był Gabriel, a jego syn
Abraham był już katolikiem. Syn Abrahama Szczęsny Tyszkiewicz wy-
budował tam pierwszy kościół. O nim czytamy: Szczęsny siódmy syn
Abrahama stolnik Derpski fundator w Różanym Stoku oo. Dominikanów;
mąż w wojennych expedycyach sławny, świętobliwością w domu ludzko-
ścią wielce zalecony, w powiecie grodzieńskim bywał rotmistrzem powia-
towym. W jego domu przedtem Krzywy Stok nazwanym zjawił się obraz
Panny Przenajświętszej wielkimi cudami po wszystkiem Księstwie Litew-
skiem sławny, a w 1657 r. który obraz wielkiemi łaskami Bożemi wsławio-
ny przez Jerzego Biełozora biskupa wileńskiego approbowany, i do ko-
ścioła od tegoż fundatora nowozbudowanego wprowadzony aż po dziś dzień

13 A. Mironović, Krasnystok, „Niva” 1991, nr 20.
14 Archeografićeskij sbornik dokumentov otnosjaśćichsja k istorii severozapda-

noj Rusi izdavaemyj pri upravlenii vilenskogo ućebnogo okruga, Vil’no 1870, t. 9,
s. 66–74; Opis trumien Chodkiewiczów i Tyszkiewiczów, fundatorów i dobroczyń-
ców klasztoru supraskiego, spoczywających w krypcie pod ołtarzem głównym w świą-
tyni supraskiej. A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI
i XVII w., Białystok 1991 s. 94; Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich. Zabłu-
dów XV–XVIII w., oprac. J. Maroszek, Białystok 1994, nr 20, s. 183, 185, 187;

15 Księga wizyty dziekańskiej dekanatu podlaskiego ... w roku 1773, oprac. J. Ma-
roszek, Białystok 1996, s. 39.
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nieustającymi słynie cudami. Miał za sobą Eufrozynę Tyszkiewiczową stol-
nikową Słonimską16 ...

Według ks. Strzeleckiego obraz Matki Bożej zaczął słynąć z cudów
w 1652 r., należało by więć przyjąć rok 1645 za datę jego pojawienia się,
ponieważ obraz siedem lat cudów nie czynił.

Natomiast ks. Bronisław Kant datuje powstanie obrazu na 1652 r.
a pierwsze cuda i łaski na 1658 r. Obraz później przeniesiono do drewnia-
nego kościoła zbudowanego 1660 r.17  Taką samą wersję podaje ks. Tade-
usz Krahel: ... na dworze Tyszkiewiczów w Krzywymstoku przy obrazie
Matki Boskiej zaczęły się w 1658 r. dziać się rzeczy, które uznano za cu-
downe18... Autor szkicu o Krasnostockoj żenskoj obiteli, Eustachy Orłow-
ski, podaje, że Krasnostok to miejscowość znana z cudownej ikony Matki
Bożej. Pochodzenie ikony jest osnute tajemnicą historii. Forma i charak-
ter pisma prawosławny – obraz skladen’ – a według przekazów ikona po-
chodzi z połowy XVI wieku, ofiarowana przez księcia Urusowa podczas
najazdów na Litwę19. Nietrudno się zorientować, iż autorzy ci mówią
o dwóch różnych ikonach – oryginale i kopii.

Ks. Mikołaj Siemieniako w broszurce Krasnostockaja Ćudotvornaja
Ikona Bożej Materi, wydanej w 1906 r.20, podaje, że rodzina książąt Uru-

16 K. Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1842, s. 182
17 B. Kant, Różami uwieńczmy Jej skroń, s. 7; Por. publikacje – o obrazie i ko-

ściele różanostockim – wydane i odnotowane przez K. Estreichera „Bibliografia
Polska” t. IX, s. 302, 308, 327, 343, t. XVIII, s. 679–680.

18 T. Krahel, Różanostocki ośrodek kultu maryjnego w życiu diecezji i regionu,
„Rubieże” 1993, nr 2/3, s. 4.

19 Tenże autor tłumaczy następująco: ikona pożertvovana razumeetsja pravo-
slavnomu chramu, koi v to vremja vo mnożestve ukraśali litovsko-russkij kraj. No
rimskij katolicyzm, śirokoj volnoj razlivśisja po Litve posle Brestskoj unii, smyl ne
malo pravoslavnych chramov i na meste ich v tećenie trech vekov neutomimo na-
sażdal katolićeskija tverdyni v vide velićestvennych kostelov. Odnoj iz takich tver-
dyn’ byl i Krasnostokskij chram, soorużennyj, możno dumat’, na tom samom meste,
gde stojala pravoslavnaja cerkov’–sobstvennica cudotvornoj ikony ... E. Orlovskij,
Kratkij oćerk istorii Berezevćeskago żenskago monastyrja Litovskoj eparchii i Kra-
snostokskoj żenskoj obiteli Grodnenskoj eparchii. [Priłożenie k „Cerkovnym Vedo-
mostjam”] S-Petersburg 1901 s. 15, odb.

20 Mikołaj Siemieniako w 1911 r. został mianowany nauczycielem religii w przy-
tułku monasteru krasnostockiego. Po ewakuacji w 1915 r. do Rosji wstąpił do za-
konu, otrzymując imię zakonne Teofan. Wkrótce otrzymał sakrę biskupią. Życie
zakończył jako męczennik w łagrach sowieckich.
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sowych posiadała starożytną
ikonę Matki Bożej. W koliga-
cjach rodzinnych była ona
przekazywana potomkom w li-
nii żeńskiej. W ręce Tyszkiewi-
czów dostała się jako dar, a być
może jako błogosławieństwo.

Urusowie to książęcy ród
tatarskiego pochodzenia. W II
poł. XIV w. i na początku XV
w. potomkiem Edigieja był
Urus-chan, który był założycie-
lem rodu Urusowych. Jego
dzieci przyjęły wiarę prawo-
sławną i nazwisko Urusow.
Książęta zajmowali wysokie
stanowiska w państwie mo-
skiewskim. Między innymi
Siemion Urusow był wojewo-
dą nowogrodzkim21.

Generał Woronow w książce Vospominanija po Zapadnomu Kraju
stwierdza, że są podstawy sądzić, że ikonę umieszczono w dawnej cerkwi
prawosławnej, a od wprowadzenia unii była to cerkiew unicka. Cudowna
ikona towarzyszyła Tyszkiewiczowi w czasie wypraw wojennych, za zgodą
żony Eufrozyny22. Wygląd ikony przedstawiono następująco: svjataja ikona
predstavljala iz sebja skladen’ obyćnoe ustrojstvo dlja pravoslavnych ikon
i krajam katorago na stvoranach byli prilepleny eśće dve drugija ikony,
kotorymi obraz Bogorodicy mog udobno prikryvatsja (skladen’ etot s bol’śi-
mi mednymi zavesami do sich por chranjatsja v monastyry. Teper’ sv. iko-
na iz skladanja vynuta i vdelana v nebol’śoj dubovyj kiot)23.

Wnętrze cerkwi w Krasnymstoku. Początek XX
wieku

21 Enciklopedićeskij slovar’, t. 34 A, s. 942
22 Według znawców ... są różne typy ikon. Niektóre z najwcześniejszych ikon

mają rozkładane skrzydła, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, kiedy towa-
rzyszyły właścicielom w podróżach ... K. Weitzmann, Pochodzenie i znaczenie ikon,
[w:] Prawosławie, red. Krzysztof i Jadwiga Leśniewscy, Lublin 1999, s. 303.

23 M. Semenjako, Svjatyni Krasnostokskogo monastyrja, Grodno 1901, s. 6, 7;
Odb.
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Według wojewódzkiego konserwatora zabytków w Białymstoku ...
w cerkwi Jacznenskiej znajduje się ikona malowana w typie ikony ruskiej
na desce z XVII wieku24. Jest to dowód, że już na początku XVII wieku
w Krasnymstoku znajdowała się ikona podarowana przez ród Urusowych.
Otóż ikona z Jaczna jest kopią ikony krasnostockiej, a namalowana zosta-
ła w 1624 r. w Lipsku25. To znaczy, że była malowana z oryginału ikony,
której kult był znany w okolicy wcześniej.

Historyk E. Orłowski w szkicu o Krasnostockiej Ikonie Matki Bożej
powołuje się na wyniki badań Jelenowa, Korczyńskiego i Kreczetowicza,
którzy dowodzą, że oryginał ikony jest pochodzenia zachodnio-ruskiego
i mógł należeć do książąt Urusowych. Jelenow zaznaczył, że w 1860 r.
znalazł na ikonie dwa metalowe zawieszenia, na których w przeszłości
była zawieszana lampada. Tenże historyk Orłowski stwierdza, że ikona
Krasnostockiej Matki Bożej była malowana na desce z cyprysu, zaś w ko-
ściołach tradycyjnie obrazy malowane były na płótnie26.

W 1867 r. podczas oględzin ikony znaleziono na jej odwrocie srebrną

Widok na cerkiew i kompleks monasterski w Krasnymstoku. Początek XX wieku

24 J. Kotyńska, BBiDZ Białystok, karta nr 3195.
25 Iosif ep., Grodnenskij Kalendar , Voroneż 1899, s. 129–130.
26 E. Orlovskij, Krasnostokskij monastyr’ (Istorićeskij oćerk’), Vil’na 1905,

s. 5.
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deseczkę, szerokości więcej niż jednego verśka, z napisem słowiańskimi
literami vozobnovlena riza Tyśkevićej ... urodżennaja Solohub knajże albo
knja i słowo ovoj. Rozszyfrowanie dedykacji okazało się, ze względu na
zatarcie napisu, niemożliwe.

Podczas kolejnej wyprawy wojennej męża Eufrozyna Tyszkiewiczo-
wa, by dom nie pozostawał bez opieki Matki Bożej, zamówiła u malarza
z Grodna, Jana Szrettera, kopię ikony malowaną na płótnie.

W ten sposób w Krasnymstoku znalazły się dwie ikony. Oryginał ma-
lowany na cyprysowej desce i kopia malowana na płótnie. O ile ikonę
pisaną na desce od dawna uważano za cudowną, to kopia, jak już wspo-
mniano, przez siedem lat cudów nie czyniła, a po tym czasie obie ikony
okazały się cudownymi27. Wierni jednakowo czcili oryginał i kopię. W cza-
sie kiedy pieczę nad nimi sprawowali dominikanie, oryginał nie był wpi-
sany w rejestr cudownych ikon, tylko kopia ikony figurowała w wizytach
jako cudowna Krasnostocka Ikona Matki Bożej. Oryginał ikony był spo-
radycznie wynoszony dla wiernych. Cały czas znajdował się w pomiesz-
czeniu klasztornym na pierwszym piętrze, przy specjalnie zrobionym oł-
tarzyku.

Według konserwatorskiej dokumentacji historyczno-architektonicznej,
sporządzonej w 1971 r., ... fundatorem konwentu Dominikanów był
Szczęsny Tyszkiewicz stolnik Derpski, właściciel folwarku Tabenszczyzna
i wsi Stock (28 domów). Pierwszy kościół w Różanymstoku był drewnia-
ny, jego budowę rozpoczęto w 1659 r. a ukończono prawdopodobnie
w roku 1663. Dnia 15 sierpnia 1663 r. przeniesiono do kościoła obraz
Matki Bożej ...

W roku 1759 r., za przeoratu Remigiusza Zahorowskiego, dominika-
nie rozpoczęli budowę murowanego kościoła, która zapewne wskutek trud-
ności w zapewnieniu odpowiednich środków przeciągnęła się znacznie
i ostatecznie nigdy nie została zakończona. Wprawdzie kościół był konse-
krowany w 1785 r. przez biskupa Tomasza Ignacego Zienkowicza, lecz
wieże, kopuła nad transeptem oraz elewacje zewnętrzne pozostawały nie-
ukończone. Po wybudowaniu nowego kościoła pierwotny drewniany zo-

27 Ciekawy zapis znajduje się w różanostockiej księdze cudów, przechowywa-
nej w Archiwum Parafialnym w Dąbrowie Białostockiej, pt. Oryginał Albo samo
opisanie ziawienia Cudownego Obrazu Przenajświętszej Maryi Panny Różanostoc-
kiej wespół z cudami, które się przy tym działy ziawienia Roku 1652. Cud w Kra-
snymborze, „Nasz Sztabiński Dom” 2001, nr 4 (37), s. 11.
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stał rozebrany. W tych samych latach podjęto również budowę nowego
klasztoru, ukończonego w 1794 r. Dominikanie dzięki misjom zebrali
znaczne sumy na budowę kościoła.

Kronika wymienia między innymi o. Warzyńca Owłoczyńskiego, któ-
ry przez 12 lat był niezmordowanym kaznodzieją, zmarł podczas głosze-
nia misji. Przez ten okres dzięki jego kazaniom 2556 osób innych wyznań
wróciło na łono Kościoła katolickiego, nawrócił 66 Żydów28.

Po III rozbiorze Polski Krasnystok należał do Prus. W zamian za za-
braną wieś Stock, rząd pruski dał zakonnikom jako jednorazowe wyna-
grodzenie 20 tys. talarów i roczną płacę wyrównującą dochody wsi.

W 1811 r. arcybiskup mohylewski Stanisław Siestrzencewicz ustano-
wił przy kościele w Różanymstoku parafię, powiększoną w 1851 r. o wieś
i dwór Siderka. W 1846 r. nastąpiła kasata klasztoru, a kościół przekaza-
no w użytkowanie duchowieństwu świeckiemu. Po powstaniu stycznio-
wym kościół w 1865 r. został zamknięty.

Pierwsze nabożeństwo prawosławne przed cudowną ikoną odprawio-
ne zostało 17 października 1866 r. Później rozpoczęto roboty, przystoso-
wując świątynię do prawosławnych nabożeństw ... posle prybytja archi-
pastyrja reśeno bylo otvesti dlja predel’noj cerkvi odnu iz riznic [w nawie]
v kotoroj i pomestili obraz Bożej Materi. Etu cerkov’ Sokolskij blagoćin-
nyj osvjatil 25.09.1866 g. vo imja sv. Ioanna Bogoslova29.

W 1867 r. kościół został przekazany prawosławnemu duchowieństwu30,
a  wyposażenie oddane okolicznym kościołom. Wyświęcenia cerkwi do-
konał 4 czerwca 1867 r. biskup brzeski Ignacy. W nabożeństwie uczestni-
czyło ponad 5000 wiernych31. Ikonę Jezusa Chrystusa do cerkwi krasno-
stockiej 17 kwietnia 1867 r. ofiarował cesarz32.

Do cerkwi prawosławnej wróciła oryginalna Krasnostocka Ikona Mat-
ki Bożej, a także kopia ikony. Ks. Siemieniako pisze tak: kogda prinima-
lis’ v Cerkovnyj Komitet v 1867 godu zdanija i ikony byvśago Różanostoc-
kago kostela, to ksiondz żelaja skryt’ podlinnuju ćudotvornuju ikonu Kra-
snostockuju zavernuli eio vraznyj chlam. Krestjanin prisustvujśij pri pere-

28 B. Kant, dz. cyt., s. 29
29 GEV 1901, s. 288.
30 „Vestnik Zapadnoj Rossii” 1867, t. 1, kn. 2, s. 291.
31 LEV 1867, nr 22, s. 950–953.
32 J. Saković, Reć skazanaja 17.04.1867 g. pri perenesenii iz Sokolki v Krasno-

stok obraza Spasitela, LEV 1876, s. 959–966; GEV 1901, s. 311.
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daće imuśćestvo, ukazal svjaśćenniku na skrytuju ikonu, kotoraja byla izvle-
ćena iz pod chlama i otdana prawoslavnym33 ...

Oryginalną ikonę przeniesiono do cerkwi i postawiono na ołtarzu34.
Podczas wielkich świąt była ona wynoszona na środek cerkwi dlja narod-
nogo poklonenija. Wierni składali datki, a także drogocenne kamienie,
upiększając ikonę Matki Bożej35. Biskup grodzieński i brzeski Michał ofia-
rował drogocenne kamienie na upiększenie ryzy oryginalnej ikony Matki
Bożej. Natomiast kopia cudownej ikony, jednakowo czczona przez wier-
nych, znajdowała się za lewym klirosem na kolumnie36.

33 M. Semenjako, dz. cyt., s. 17;.
34 Według Bobrowskiego ... v bol’śom altare pomeśćena ćudotvornaja ikona

Bożej Materi, otkrivaemaja tol’ko vo vremja bogosłużenija. Po ob’im storonam
altarja nachoditsja portrety osnovatelej Feliksa i Evfrosini Tyśkević, a pod cerkov’ju
v pogrebe chranjatsja ich tela. P. Bobrovskij, Grodnenskaja Gubernja, S-Peters-
burg 1863, cz. II, s. 1022.

35 LEV 1889, s. 220.
36 Według Orłowskiego, ikona została zilustrowana następująco: ...Glavnaja

svjatynja monastyrja – ikona Bożiej Materi Krasnostokskoj, v zolotoj rize i v kiote,
nachoditsja na analoe, v altare, otkuda vynositsja na seredinu chrama dlja poklo-
nenija. U kolonny na levoj storone chrama nachoditsja bol’soj obraz, pisannyj na
choloste, predstavljajuśćij soboju kopiju s vyśeupomjatago obraza. Kopia eta imeet
1 arśin 4 verśkov v śirinu, 1 arśin 12 verśkov v vyśinu; na nej nachoditsja neskol’ko
privesok, svedetel’stvujuśćich o mnogich slućajach ćudesnago iscelenija ot nedu-
gov ... E. Orlovskij, Krasnostokskij monastyr, Vil’na 1905, s. 4.

Cerkiew w Krasnymstoku (dawny kościół). Początek XX wieku
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Krasnostocka parafia Wprowadzenia Najświętszej Marii Panny do
świątyni (Vedenskaja) w 1875 r. miała na etacie proboszcza z pomocni-
kiem i 2 psalmistów, obejmowała zaś następujące miejscowości: Krasny-
stok, Jaczno, Grzebienie, Herasimowicze, Ostrowo, Kropiwno, Jałowo,
Szuszalewo, Grodiszczany, Stock, Grabowo, Małyszewka, Kamienka,
Bercowo, Jasionówka, Jamilki, Swiergutowo, Giperwały, m. Dąbrowa i kol.
Kolno37, skupiając 1466 parafian38.

W latach 80. XIX wieku powstają szkoły cerkiewno-parafialne i szko-
ły gramoty. Na terenie parafii krasnostockiej otwarto je w październiku
1884 we wsi Grzebienie z liczbą 10 uczniów, w Kropiwnie – 18 uczniów
i w Ostrowie – 17 chłopców i 5 dziewczynek39. Dbając o oświatę wśród
najmłodszych, uwzględniono sytuacje patologiczne wśród starszych.
W 1891 r. założono Bractwo Trzeźwości. Wstąpiło do niego 50 mężczyzn
i kobiet, składając przyrzeczenie niespożywania żadnych napojów alko-
holowych40.

37 LEV 1875, s. 130.
38 LEV 1878, s. 311.
39 LEV 1887, s. 389, 402, 411.
40 LEV 1891, s. 222.

Widok zabudowań klasztornych w Różanymstoku
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... obecnie kościół w Różanymstoku

Dawna cerkiew w Krasnymstoku
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Jak przed wiekami do Krasnegostoku pielgrzymowało bardzo dużo
wiernych, otrzymując uzdrowienie w swoich chorobach i troskach41. W cer-
kwi krasnostockiej znalazła się jeszcze jedna cudowna Mirotoćivaja Iko-
na Matki Bożej.

Wybór Różanegostoku na miejsce monasteru był nie przypadkowy, jak
zaznaczył biskup Joakim ... ćto nachodjas’ na granice katolićeskogo i pra-
voslavnogo mira vnov’ ućreżdennyj monastyr’ budet nesti vysookuju mis-
siju utverżdenija Pravoslavija sredi mestnogo okatolićennogo belorusskogo
naroda, vozbużdaja v nem pamjat’ o byloj prinadleżnosti k istinnoj Pra-
voslavnoj Cerkvi.

W 1900 r. decyzją św. Synodu 29 lipca postanowiono przenieść z Grod-
na żeński klasztor prawosławny Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Przełożoną została siostra Helena, która przybyła z klasztoru w Leśnej.
Wniosek o przeniesienie klasztoru i utworzenie przy nim szkoły dla dziew-
cząt złożył do Świętego Synodu biskup Joakim z diecezji grodzieńskiej42.
Uroczysta inauguracja klasztoru w Krasnymstoku odbyła się w dniach
7–8 września 1901 r.43

Z Grodna została przeniesiona również wspomniana Mirotoćivaja
Włodzimierska Ikona Matki Bożej44. 22 października 1901 r. została po-

41 W 1857 r. wydana w Wilnie została publikacja o „Cudownym Obrazie Bo-
garodzicy w Różanymstoku”. Autor zanotował około trzystu uzdrowień, otrzyma-
nych za wstawiennictwem Różanstockiej Ikony. P. Bobrovskij, Grodnenskaja gu-
bernja, S-Peterburg 1863, cz. II, s. 1020; Historyk E. Orłowski scharakteryzował
tak kult Krasnostockiej Ikony Matki Bożej: ... Pred drevnim obrazom – skladnem
my vidim gruppu moljaśćichsja palomnikov. Oni pritekajut iz raznych mest: se-
godnja odni, zavtra drugie, a v Troicyn den’ zdes’ sobirajutsja tysjaći pomolitsja
pred upomjanutym obrazom - skladenem. Eto - mestno ćtimaja ćudotvornaja ikona
Bożej Materi. Proischożdenie ikony terjaetsja v glubine vekov. ... sjuda speśyli i ka-
toliki, i uniaty, i pravoslavnye ... E. Orlovskij, Kratkij oćerk ... dz. cyt., S-Peters-
burg 1901, s. 14-16.

42 V. Romanovskij, Osvjaśćenie Ioakimom episkopom grodnenskim i brestskim
teploj cerkvi v zdanii Krasnostokskogo żeskogo monastyrja i poseśćenija im vtoro-
klassnoj żenskoj śkoly, GEV 1901, nr 45, s. 354-356.

43 E. Orlovskij, Kratkij oćerk ..., S-Petersburg 1901, s. 17–18; GEV 1901, nr
33, s. 257, 292, 299.

44 Na uroczystości otwarcia monasteru biskup Joakim przekazał Kołożską Iko-
nę Matki Bożej, oberprokuror św. Synodu Sabler Nerukotvorennyj Obraz Spasitel-
ja, a archimandryta Mikołaj Dałmatow kopię Supraskiej Ikony Matki Bożej.
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święcona domowa ciepła cerkiew św. Sergiusza z Radoneża45. W następ-
nym roku została zorganizowana zbiórka na klasztor w Krasnymstoku46.
Napłynęły obfite dary od osób wysoko postawionych. 500 rubli przeka-
zał, znany z swej ofiarności na cerkwie, prot. Jan Siergiejew z Kronszta-
du47 . Przy klasztorze 4 kwietnia 1904 r. zorganizowano bractwo Carycy
Nebesnoj48, które liczyło 50 osób, a skład którego zaszczycili przełożona
klasztoru, biskup diecezjalny, grodzieński generał gubernator i inni49.

Początkowo zorganizowana parafia krasnostocka skupiała 982 osoby.
W 1894 r. parafia w Krasnymstoku była już dwuetatowa – dwóch duchow-
nych i dwóch psalmistów. Posiadała 37,5 dziesięciny ziemi, 3 dziesięciny
sadu owocowego, przy parafii było 1740 wyznawców50.

45 GEV 1901, s. 354.
46 Stan techniczny świątyni był całkiem nie zadawalający ... velićestvennyj chram

ne dokonćen v architekturnom otnośenii: otverstie dlja kupola, poseredine cerkvi
zakryto prostymi doskami, vnutrennyja steny do sich por ostajutsja bez żivopisi.
Kryśa dala teć’, okonnyja ramy sgnili ... Krome togo, javljaetsja nastol’nnaja neo-
bchodimost’ v postrojke gostinnicy dlja bogomol’cev i chotja by prostago baraka
dlja nich, tak kak żilych pomeśćenij vblizi obiteli net ... E. Orlovskij, Kratkij oćerk
... s. 31.

47 GEV 1902, s. 138.
48 Statut bractwa był sporządzony na wzór bractwa supraskiego i częściowo

św. Zofii w Grodnie. E. Orlovskij, Krasnostokskij monastyr, s. 10.
49 W 1893 r. gubernator grodzieński pisał do Wilna: ... powiat sokólski w więk-

szości zamieszkują katolicy należący do najbardziej spolonizowanych w guberni
grodzieńskiej. W czasie niektórych świąt ogromne rzesze wiernych zbierają się naj-
różniejszych miejscowościach ... kościół [w Różanymstoku] ten służył jako centrum
katolickiej propagandy i fanatyzmu dla okolicznego katolickiego społeczeństwa,
przyjmując najbardziej czynny udział w przekształcaniu unitów w łacinników ... J.
Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia, Biały-
stok 1996, s. 21. Podobny niepokój wokół monasteru był spostrzegany i w następ-
nych latach. Gubernator grodzieński M. Osorgin pismem z dn. 23.02/8.03.1905 r.
do gen.-gubernatora A. Frezego „w sprawie strajku” w Białymstoku oraz o środ-
kach przeciwdziałania dalszym wystąpieniom robotniczym, m.in. uskarża się na to,
że w pow. Sokółka znajduje się klasztor prawosławny w Różanymstoku, którego nie
można zostawić bez ochrony wskutek wielkich nieprzyjaznych stosunków z otacza-
jącą ludnością katolicką... Źródła do dziejów klasy robotniczej na ziemiach pol-
skich, Warszawa 1971, t. 3 cz. 2, nr 663, s. 778–783.

50 N. Izvekov, Statistićeskooe opisanie pravoslavnych prichodov Litovskoj epar-
chii, Vil’no 1893, s. 81.
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Długoletni proboszcz Herman Tymiński zmarł w 1896 r.51

W 1905 r. oprócz dwóch księży i diakona, w filialnej cerkwi w Jacznie
był stały duchowny. Natomiast w klasztorze zamieszkiwała ihumenia, 7
sióstr, 59 nowicjuszek w tym 28 riasofornych i 20 osób przygotowują-
cych się do nowicjatu. Ziemi klasztornej było 8 dziesięcin, a parafia liczy-
ła 1969 osób zamieszkałych we wsiach: Krasnystok, Brzozowa, Ostrów,
Gierasimowicze, Szuszalewo, Nowokamienna, Grabowo, Grodziszczany,
Grzebienie, m. Dąbrowa, urocz. Kolno52, Kropiwno, Małyszewka, Stock,
Chodorówka, Jałowo, Jesionówka. Poza tym na terenie parafii istniała
szkoła żeńska drugiego stopnia, pięć szkół cerkiewno-parafialnych z licz-
bą 160 uczniów oraz narodnoje uczyliszcze kształcące 12 uczniów53.

W 1908 r. w monasterze zamieszkiwała ihumenia, 11 zakonnic i 41
nowicjuszek. Dawny kościół oo. dominikanów przystosowano do potrzeb
obrządku wschodniego. Znajdowały się tu trzy ołtarze, które zostały po-
święcone Narodzeniu Najświętszej Marii Panny, św. św. apostołom Pio-
trowi i Pawłowi oraz św. apostołowi Janowi Teologowi. Cerkiew otrzy-
mała wewnętrzny wystrój – ikonostas oraz freski. Na drugi dzień św. Trójcy
1904 r. biskup grodzieński Nikanor poświęcił kamień węgielny pod nową
murowaną cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny54, a 8 listopada
1908 r. biskup grodzieński Michał ją konsekrował. Cerkiew mogła pomie-
ścić do tysiąca osób, zainstalowano centralne ogrzewanie. Ikonostas od-
nojarusnyj biały, pozłocony massivnyj belyj mramor s cvetnymi kolonka-
mi po uglam javljaetsja verchnim odejaniem dlja prestola i żertvennika.
Ćetyre cennyja panikadila visjat meżdu kolonami dlja osvjaśćenija chra-
ma. Vse okna chrama iz raznocvetnnych stiokel55. W pobliżu monasteru

51 W nekrologu napisano: pokojnyj v Krasnostoke svjaśćenstvoval 24 goda.
Tol’ko neutomimoj energii, taktu i talantu pokojnogo o. Hermana pravoslavie ob-
jazano tem, ćto nyne kak i nekogda v Krasnostok k Ćudotvornomu Obrazu stekajut-
sja tysjaći pravoslavnych i katolikov. Uniaty sosednich prichodov uporno ćużdaju-
śćjusja svoich cerkvej, poćti vse ispovedjutsja i svjatym Tajnam priobśćajutsja v Kra-
snostoke ... LEV 1896, nr 51, s. 537–538.

52 Na potrzeby klasztoru wykupiono majątek Kolno, a także obszar lasu koło
Kuderewszczyzny. Cerkovnaja Letopis’ parafii Jaczno, rkps.

53 Dwóch svjaszczennikov i diakon zamieszkiwali w budynkach monasterskich,
natomiast jeden svjaszczennik i diakon we wsi Jaczno. Spravoćnaja kniga Grod-
nenskoj eparchii na 1905 g., Grodno 1904, s. 130–131.

54 GEV 1904, nr 10, s. 268–275, nr 19, s. 524–552.
55 GEV 1910, nr 41.



165

przebiegała kolej warszawsko-petersburska. Staraniem ihumenii w odle-
głości 3 wiorst od monasteru dla wygody pielgrzymów otwarto w 1903 r.
przystanek kolejowy56.

W 1905 r. mnisi z góry Atos ofiarowali monasterowi ikonę św. Pante-
lejmona z cząstką świętych relikwii (mośćej), która zawieszona została
w głównej cerkwi na jednej z kolumn.

W następnym roku zbudowano szpital, przy którym był zatrudniony
lekarz i felczer, a chorymi opiekowały się siostry zakonne oraz uczennice
ze starszych klas seminarium nauczycielskiego. Przy monasterze istniał
także przytułek dla dzieci oraz kobiet w podeszłym wieku. Szpital był
bezpłatny dla chorych, istniała także apteka z laboratorium gdzie sporzą-
dzano lekarstwa. W szpitalu odbywało posłuszanije 5 siostr, a 2–3 siostry
codziennie odwiedzały chorych w domach. Szpital udzielał pomocy
wszystkim potrzebującym, nie bacząc na narodowość lub wyznanie. Do-
kładna konsultacja medyczna oraz bardzo tanie lekarstwa przyciągały do

Monasterski budynek, który przetrwał do czasów współczesnych

56 GEV 1909, nr 48.
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szpitala ludność z całej okolicy. W szpitalu znajdowała się kaplica57,
a w niej relikwie św. Agapita Peczerskiego. Święte relikwie znajdowały
się w pozłoconym grobie – kiote po prawej stronie szpitalnej cerkwi. Pa-
tronem refektarza w pomieszczeniach monasterskich był św. Sergiusz58.

Mniszki nie tylko prowadziły działalność oświatową i charytatywną,
ale także gospodarczą. Przy klasztorze istniał skład maszyn rolniczych,
magazyn zbóż klasyfikowanych oraz pokazowa hodowla inwentarza. Rol-
nicy mogli na dogodnych warunkach kredytowych zaopatrywać się w zbo-
że, maszyny i inwentarz. Same siostry prowadziły doświadczalne poletka
dla propagowania nowoczesnych metod uprawy roli, jak nawożenie, pło-
dozmian, klasyfikowanie zboża itp.59  Prowadzono wzorcowe ogrodnic-
two, sadownictwo, pszczelarstwo oraz stawy rybne.

Wszystkie prace w gospodarstwie wykonywały same siostry przy po-
mocy uczennic ze starszych klas. Ponadto prowadziły warsztaty ikonopi-
sania, tkactwa, złotnictwa, krawiectwa, introligatornię. Prowadziły też hotel
dla przyjeżdżających gości, herbaciarnię, młyn i kaszarnię. W monaste-
rze działała maszyna – dynamo, która produkowała prąd elektryczny na
potrzeby wszystkich obiektów znajdujących się na terenie klasztoru60.

Przy monasterze w Krasnymstoku istniały następujące szkoły: żeńskie
seminarium nauczycielskie, dwuklasowa wzorcowa szkoła, 2 szkoły gra-
moty61. Spravoćnaja kniga Grodnenskoj eparchii na 1905 g. podaje, że do

57 Znajdowała się tu również cerkiew, którą 8 listopada 1906 r. poświęcił bp
chełmsko-lubelski Eulogiusz. GEV 1906, s. 1216.

58 GEV 1901, s. 354.
59 Objavlenija. Sadovoe chozjajstvo Krasnostokskogo monastyrja sim izveśća-

et, ćto imejutsja v prodaże derev’ja i dekorativnye kustarniki sledujuścich porod
i vozrasta, GEV 1912, s. 260.

60 Nastol’naja kniga, reprint z 1913, Moskva 1993, t. 2, s. 1445.
61 W źródle drukowanym czytamy: pri monastere ustroena vtoroklassnaja śko-

la dlja podgotovki ućytelnic cerkovnych śkol. V etoj śkole prepodaetsja, meżdu pro-
ćim rukodelie, obućenie peniju i igre na skripke. Pri śkole ustroeno osoboe zdanie
dlja kuchni i chlebopekarni. Ustroena monastyrska gostinica, v kotoroj pomeśćenie
i piśća otpuskajutsja bezplatno ... Ustroena narodnaja ćajnaja, biblioteka iz knig
religiozno-nazidatel’nago soderżanija; także ambulatornaja bol’nica, pri kotoroj
żenśćina-vrać bezplatno prinimaet bol’nych iz okrestnych selenij. Pri bol’nice -
apteka: lekarstva otpuskajutsja oćen’ deśevo, - vćetvero deśevl’e, ćem v ćastnych
aptekach. Mnogija iz lekarstvennych rastenij kul’tivirujutsja v monastyrskom sadu.
E. Orlovskij, Krasnostokskoj monastyr’, s. 10; Na budowę vtoroklassnoj śkoly opie-
kun cerkiewno-parafialnych szkół powiatu sokólskiego Jaszczenko ofiarował 1000
rubli. GEV 1901, s. 226.
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żeńskiej dwuklasowej szkoły i pięciu cerkiewno-parafialnych uczęszcza-
ło 160 uczniów, a do szkoły pod zarządem Ministerstwa Oświaty – 12
uczniów. Większość dzieci była pochodzenia chłopskiego, nauka była
bezpłatna. Nauczycielkami były siostry zakonne, które posiadały wykształ-
cenie średnie lub wyższe. Pod ich opieką znajdowało się siedem szkół
wiejskich w okolicach Krasnegostoku.

Postanowieniem św. Synodu z 20 maja 1903 r. został zatwierdzony
program nauczania w szkołach cerkiewno-parafialnych. 20 marca 1907 r.
zostało powołane żeńskie seminarium nauczycielskie62, które 1 czerwca
zostało nazwane na cześć następcy cesarza Aleksego Nikołajewicza Alek-
sijewskaja szkoła63. Nauka w niej trwała trzy lata, a celem było kształce-
nie kadr nauczycielskich do szkół jednoklasowych i dwuklasowych na te-
renie diecezji litewskiej, mińskiej, warszawskiej, wołyńskiej i oczywiście
grodzieńskiej. Przy monasterze również było zorganizowane bractwo64,
które aktywnie włączało się w różne akcje charytatywne i społeczne.

Szkoła żeńskiego seminarium nauczycielskiego w Krasnymstoku

62 Prisvoenie ućreżdennoj pri Krasnostoksom monastyre cerkovno-ućitel’skoj
żenskoj śkole naimenovanie „Alekseevskaja”. GEV 1907, s. 226.

63 Telegrama ... po slućaju zakladki Krasnostokskoj cerkovno-ucitel’skoj Alek-
seevskoj śkoly, GEV 1908, s. 269–273.

64 Ob’njatie pokrovitel’stva imperatricy Aleksandry Feodorovnoj nad bratstvom
Krasnostokskogo monastyrja. GEV 1907, s. 365–366.
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W roku szkolnym 1911/1912 naukę pobierało 57 uczennic, które
otrzymały niepełne stypendia, a koszty kształcenia były częściowo po-
kryte przez rodziców, a także ze środków monasteru65. Dyplomy nauczy-
cielek otrzymały w 1910 r. 22 absolwentki, 1911 – 17 i 1912 – 21 osób.
Szkołą zarządzała ihumenia Helena, która ukończyła Wyższe Pedago-
giczne Kursy. Nauczycielami byli o. Mikołaj Siemieniako, siostra Eufro-
zyna, absolwentka Instytutu św. Anny w Petersburgu, oraz siedmiu pe-
dagogów świeckich. Uczennice III klasy odbywały praktykę w szpitalu
przy monasterze, zdobywając wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy
chorym.

Szkoła jak na owe czasy była bardzo nowoczesna, zwracano nie tyl-
ko uwagę na wykształcenie, ale także na przygotowanie do życia w ro-
dzinie, higieniczny tryb życia, wychowanie religijne66. Trzypiętrowy bu-
dynek szkoły, zbudowany w 1910 r., dysponował centralnym ogrzewa-
niem i elektrycznym oświetleniem67. W  1911 r. św. Synod wyasygnował
100 tys. rubli na budowę nowego korpusu monasterskiego, gdyż począt-
kowo w monasterze mieszkało 30 sióstr, a po 10 latach już około 20068.

Szkoła miała na celu przygotowanie do życia w wiejskich warunkach,
gdyż większość uczennic pochodziła z biednych wiejskich rodzin. Mię-
dzy innymi odbywały one praktykę w kuchni, ucząc się przygotowania
zapasów na zimę a także uwzględniania w żywieniu jarzyn i owoców69.

65 Objavlenija: Ot pravlenija Krasnostokskoj żenskoj vtoroklassnoj cerkovno-
prichodskoj śkoly, GEV 1901, s. 249, 1902 s. 257, 1903 s. 305, 1906 s. 788, 1910 s.
218, 1912 s. 242.

66 Otćet Alekseevskoj cerkoovno-ućitel’skoj śkoly pri Krasnostokskom mona-
styre, GEV 1912, nr 44, s. 288-297.

67 Dzisiejsze opisy budynków pomonasterskich bardzo nieżyczliwie i kłamli-
wie są przekazywane: W roku 1901 lokuje się tu zakon prawosławnych mniszek
z przełożoną, kuzynką cara. Wówczas wznosi się cały zespół budynków klasztor-
nych, z których część stoi do dziś ze słynną „zieloną willą” z drewna oraz „drapież-
nikiem” – okazałym budynkiem z cegły zakonnego ... M. Samojlik, Szlakiem urokli-
wości Biebrzańskiej. Przewodnik, 1999, s. 112.

68 „Pribavlenie k Cerkovnym Vedomostjam”, S-Petersburg 1911, nr 41, s. 1749.
69 Najnowsze publikacje o monasterze potwierdzają nieprzeciętną działalność

i rozwój tej monastycznej placówki: ... uspechy krasnostokskogo monastyrja byli
porazitel’nymi v razvitii i śkol’nogo obrazovanija i praktićeskogo chozjajstva na
sel’skochozjastvennych vystavkach, monastyr otlićalsja diplomami i medal’jami ...
Grodnenskij sv. Rożdestvensko-Bogorodićnyj żenskij monastyr, Moskva 1999, s. 20.
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Uczennice nie tylko poznawały religię prawosławną, w tym Stary i Nowy
Testament, śpiew cerkiewny i język słowiański, a także historię, matema-
tykę, geografię, muzykę, pedagogikę, dydaktykę, rysunek, higienę, wy-
chowanie fizyczne. W szpitalu70  posiadały wydzielony oddział, a w razie
choroby korzystały także z monasterskiej sauny71.

W monasterze uroczyście obchodzono święta: Drugi Dzień św. Trójcy,
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny i Narodzenia Najświętszej Marii Pan-
ny. W organie prasowym zostało odnotowane święto Trójcy Świętej w 1904
roku72. Do Krasnegostoku pielgrzymi przybywali już w czwartek wieczo-
rem, a w piątek 400 osób przystąpiło do Prićastija. Przybyli uczniowie ze
szkoły w Raśnie w powiecie brzeskim wraz ze swoimi nauczycielami.
Zaraz za nimi uczennice szkoły cerkiewno-parafialnej z Brześcia również
z gronem pedagogicznym.

Odprawiono molebien przed Krasnostocką Ikoną Matki Bożej, zakoń-
czony wspólnym śpiewem Pod Twoju milost’. Pociągiem dotarli ucznio-
wie i nauczyciele cerkiewno-parafialnej szkoły w Trześciance w powie-
cie bielskim oraz szkoły w Potoce w powiecie białostockim. O godzinie
drugiej po południu dotarli piechotą uczniowie cerkiewno-parafialnej szko-
ły w Jałówce w powiecie wołkowyckim. Ci młodzi pielgrzymi przeszli
88 wiorst73.

Zachował się też opis święta Voznesenija Gospodnja w 1905 r. Do
Krasnegostoku przybyły cztery procesje z cerkwi w Kuźnicy, Nowym
Dworze, Jacznie i Siderce74 . Na nabożeństwie śpiewały dwa chóry: mo-

70 Torżestvo otkritija I-oj sv.-Ol’ginskoj obśćiny sestr prosveśćenija pri Kraso-
stoksom monastyre, GEV 1912, s. 387-396.

71 Otćet po Alekseevskoj Cerkovno-Ućitel’skoj śkole pri Krasnostokskom żen-
skom monastyre za 1911/12 ućebnyj god. GEV 1912, nr 44–45, s. 287–297

72 Troicyn den’ v Krasnostoke, „Pribavlenie k Cerkovnym Vedomostjam” 1903,
nr 24, s. 916–918, 1904, nr 24, s. 885–887, nr 27, s. 1119-1122; Slużenija preosvja-
śćennago Nikanora v Krasnostokskom monastyre v den’ sv. Troicy, GEV 1904, nr
22, s. 626–632.

73 Cer. Ved. 1904, nr 24; Tłum. J. Charkiewicz, „Wiadomości Bractwa” 1994,
nr 2, s. 18

74 W „Przewodniku po województwie białostockim”, wydanym w okresie mię-
dzywojennym, niezbyt życzliwym dla prawosławia, odnotowano: ... przybywały tu
liczne pielgrzymki prawosławne, dla pomieszczenia których wystawiono kilka bu-
dynków, ponadto wystawiono tu jeszcze drugą cerkiew ... M. Orłowicz, Przewodnik
po woj. białostockim, Białystok 1937, s. 305.
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nasterski i szkolny. W nabożeństwie uczestniczyło 15 tysięcy wiernych.
Po św. liturgii został odprawiony moleben przed Krasnostocką Ikoną Mat-
ki Bożej, a nabożeństwo zakończono procesją75.

Zgodnie z Klirovoj Vedomostiju z 1913 r. parafia w Krasnymstoku li-
czyła 1912 osób zamieszkałych w 244 domach na terenie 13 miejscowo-
ści. Sam monaster czynił przygotowania do przyjazdu do Krasnegostoku
cara Mikołaja I, w czym przeszkodził wybuch I wojny światowej.

Dane statystyczne o chrztach, ślubach i zgonach
w parafii w Krasnymstoku (Różanymstoku)

Rok Chrzest Ślub Zgon

1878 57 13 42
1879 84 13 34
1880 63 10 54

1882 72 13 56
1883 72 16 46
1884 74 7 36
1885 72 7 63
1886 75 17 58
1887 80 12 59

Źródło: G. Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie. Cz.
deomograficzna: chrzty, śluby, zgony, Ryboły 1992, s. 94.

Dzięki wysiłkowi sióstr na czele z energiczną przełożoną Heleną, mo-
naster w ciągu 15 lat istnienia okrzepł i rozwijał się76. Postanowieniem
św. Synodu w lutym 1905 r. na prośbę biskupa brzeskiego i grodzień-
skiego pod zarząd żeńskiego monasteru krasnostockiego przekazana zo-
stała parafia drohiczyńska ze wszystkimi chramami, śkolami i ugodija-

75 V. Romanovskij, Cerkovnoe torżestvo v Krasnostokskom żenskom monastry-
re. GEV 1905, nr 26, s. 700–703; „Vilenskij Vestnik” na 1906 g., Vil’no 1905,
s. 18–24.

76 I. Bulhakova, Krasnostokskij monastyr i ego otdelenie v Drohićine, „Pravo-
slavnyj Kalendar” na 1966 g., Varśava 1965, s. 92–95.
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mi77... Ihumenia Helena (Konowałowa) swoje obowiązki przyjęła 31
marca 1905 r., przejmując następujące cerkwie: murowana cerkiew św.
Mikołaja, drewniana św. Barbary z refektarzem monasterskim, cmentarna
cerkiew św. Anastazji, kaplica św. Nikanora w przybudówce kościoła
franciszkanów, cerkiew św. Agapity Pieczerskiego w kościele benedyk-
tynek, gdzie znajdował się szpital, szkoła żeńska drugiego stopnia otwar-
ta w 1897 r. oraz przytułek dla dzieci i starszych osób. 31 marca 1905
r. przybył do Drohiczyna biskup grodzieński i brzeski Nikanor celem
uroczystego przekazania monasteru. Następnego dnia odprawił św. litur-
gię i poprowadził procesję do cerkwi św. Barbary, gdzie znajdowała się
ikona św. Barbary z cząstką relikwii Świętego Krzyża Pańskiego. Dnia
27 kwietnia biskup Nikanor poświęcił kaplicę św. Nikanora w przybu-
dówce kościoła franciszkanów, a na uroczystość przybyła procesja z wi-
rowskiego monasteru z ihumenią Zofią na czele. Po zakończeniu nabo-
żeństwa został położony kamień węgielny pod budowę szpitala, a tak-
że wyświęcono pomieszczenia dla przytułku. 12 grudnia 1905 r. ihume-
nia Helena przekazała swoje obowiązki nad szkołą dwuklasową ma-
tuszczce Eufrozynie. Szkoła mieściła się w budynku byłego klasztoru
franciszkańskiego. Liczba uczennic stale wzrastała, i tak dla przykładu
poczynając od 1901 r. w internacie zamieszkiwało 50 osób, 1902 – 64,
1903 – 56, 1904 – 43, 1905 – 91, 1906 – 96, 1907 – 100 i 1908 – 120
osób. W latach 1907 i 1908 – 17 dziewcząt kontynuowało naukę w Se-
minarium Nauczycielski w Krasnymstoku. Szkoła istniała do 1915 r.

Zbliżający się front I wojny światowej spowodował w 1915 r. beżeń-
stwo sióstr do Rosji. Monaster został ewakuowany do moskiewskiej Pu-
stelni św. Katarzyny78.

77 GEV 1905, nr 31;Cer. Ved., 1905, nr 34; L. I., Denisov, Pravoslavnye mona-
styri Rossijskoj imperii. Polnyj spisok, Moskva 1908, s. 566; I. Bulhakova, Krasno-
stokskij monastyr i ego otdelenie v Drohićine, „Pravoslavnyj Kalendar” na 1966 g.,
Varśava 1965, s. 92-95.

78 Miejsce to porośnięte lasem, początkowo nosiło nazwę Ermolinskaja Rośća.
Znajdowało się w pobliżu wsi Jermolino, której właścicielami byli bracia Michał
i Jan Jermolinowie. Później miejscowość ta przeszła w posiadanie cara Aleksija
Michajłowicza, który urządził tam zwierzyniec do polowań. Pewnego razu po od-
bytych łowach car pozostał na noc i we śnie miał widzenie: pred nim predstala
deva angel’skoj krasoty, oblećennaja v beluju kak sneg odeżdu: eto byla svjataja
Velikomućennica Evkaterina. Święta powiedziała: ne użasajsija car, Ja jaavilas’,
ćtobty skazat’ Tebe, ćto Hospod’ v etu noć razreśil ot bremeni suprugu Tvoju i da-
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Ze sobą mniszki zabrały dwie cudowne Krasnostockie Ikony Matki
Bożej oraz Włodzimierską Ikonę Matki Bożej79. Pozostawiony klasztor
Niemcy zamienili na magazyny zboża i siana80. Natomiast siostry i kler
monasteru byli wystawieni na poniewierkę, tułaczkę i nawet męczeńską
śmierć. Wśród męczenników XX wieku znaleźli się duchowni związani
z krasnostockim monasterem: o. Jarosław Sawicki, diakon Jakub Frenc
i o. Mikołaj Siemieniako, późniejszy arcybiskup Teofan81.

W 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości, w Krasnymstoku, teraz
już Różanymstoku, została utworzona parafia katolicka, którą w 1920 r.
formalnie przejęli salezjanie wraz z kompleksem budynków i beneficja-
mi. Ksiądz katolicki napisał, że w parafii krasnostockiej jest tylko 323 pra-
wosławnych82.

roval Tebe dśćer na uteśenie. Cudowne widzenie dało pretekst do budowy w 1663 r.
drewnianej cerkwi w Evkaterininskoj Rośće. W ciągu roku została wybudowana
murowana cerkiew i męski monaster. Umieszczono tu cudowną ikonę św. wielko-
męcznnicy Katarzyny z ćastićkoj mośćej svjatoj, która zachowała się do czasów
obecnych. Tradycją było, że organizowano uroczystą procesję z cudowną ikoną,
wnosząc ją do każdego domu, gdzie odprawiano molebny. Po zmianie ustroju w Rosji
monaster w Jermolino został zamknięty, mniszki rozpędzone, budynki i cerkwie
przekazane na potrzeby władzy totalitarnej - więzienia. W latach 1931–1991 go-
spodarzami byli kolejno NKWD – KGB – MWD. Decyzją św. Synodu z dn. 14
kwietnia 1992 r. w obiektach monasterskich zwróconych Cerkwi otwarto męski
monaster. Svjato-Evkaterinskaja Pustyn’, Moskva 1996, ss. 32, il.

79 2.02.1915 g. perenesenije obraza iz Krasnostokskogo monastyrja Ćudotvor-
noj Ikony Materi Bożoj v Grodnenskuju Krestovuju cerkov Archirejskogo doma po
slućaju vojny Germanii s Rossijej, GEV 1915, s. 164.

80 A. Vjarbicki, Rużanastocki sanktuaryj, „Niva” 25.11.2001 r., nr 47 (2376),
s. 9, il.

81 Warto przytoczyć słowa Lidii Aleksejewnoj Gołowkowoj, autorki monogra-
fi: Ostavi nam dolgi naśa, poświęconej żeńskim monasterom w Krasnymstoku (Ró-
żanymstoku), Grodnie i Pustyni św. Katarzyny w Jermolinie około Moskwy ... tak
novye chozjaeva żizni rosporadilis’ so starinnoj Evkaterininskoj Pustyn’ju, s eio
svjatynjami, starcami i s beżancami iz pod Grodna (Krasnostokskij monastyr’) iska-
vśimi spasenija i zaśćity ot vragov v sosednej Velikoj Rossii ... A. Troc, Męczennicy
z Krasnostockiego monasteru, „Przegląd Prawosławny” 2000, nr 9, s. 13–14, il.

82 W Kalendarzu na 1997 r. wydawnictwa „Orthdruk” odnotowano: przekaz
powiada, że siostra Helena – ostatnia ihumenia prawosławnego monasteru w Kra-
snym Stoku [Różanymstoku] – wypędzona wraz z siostrami w 1921 r. ze swej sie-
dziby przez tłum fanatyków podjudzanych przez księży.
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W kronice obecnego żeń-
skiego monasteru w Dojlidach
zanotowano: w 1921 r. ihume-
nia Helena wraz z grupą sióstr,
które wyszły z piekła bolszewic-
kiego, wróciła do Różanegosto-
ku. Miały nadzieję, że znajdą
przytułek w zabudowaniach
przez siebie wzniesionych, lecz
tak się nie stało. Salezjanie nie
podali im braterskiej ręki i sio-
stry musiały wrócić do Grod-
na, gdzie bardzo w trudnych
warunkach niosły swój ciężki
krzyż. Całe życie siostry nie
miały stałego pobytu ... w Ży-
rowicach ostatnio. Na począt-
ku lat 90–tych przeniesiono je
do Połocka, gdzie i znajduje się
cudowna ikona Matki Bożej
Krasnostockiej 83...

W Państwowym Archi-
wum w Petersburgu znajdują się dokumenty dotyczące Evakuacyja chra-
movych kaśtonascej Grodzenskaj guberni84  podczas I wojny światowej.
Dokumentacja znajdowała się w kancelarii św. Synodu, do której trafiały
pisma, listy, informacje od poszczególnych biskupów diecezjalnych
z skąd został wywieziony majątek cerkiewny. We wspomnianym archi-

Na cmentarzu w kwaterze, gdzie chowano pra-
wosławnych, pozostał tylko jeden krzyż

83 Zgodnie z Ustawą z 1991 r. o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicz-
nego Kościoła Prawosławnego, prawosławna diecezja białostocko-gdańska wystą-
piła o zwrot cerkwi, która znajduje się w Różanymstoku oraz budynku poklasztor-
nego użytkowanego przez Zespół Szkół Rolniczych, a także gruntów o pow. 8,27
ha. Arcybiskup Sawa wystąpił do ministra szefa Urzędu Rady Ministrów Jana Ro-
kity o zwrot majątku cerkiewnego, który był własnością prawosławnej cerkwi.
W 1993 r. diecezja białostocko-gdańska odstąpiła od roszczeń obiektów wzniesio-
nych przez prawosławnych. Mimo to, dzięki wysiłkom arcybiskupa Sawy, odrodził
się monaster, ale nie w Różanymstoku a w Białymstoku-Dojlidach.

84 Vjartanne Nr 2, Belaruski Fond Kul’tury, Minsk 1994, s. 143–149.
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wum znajduje się dokumentacja monasteru krasnostockiego dotyczące lat
1914–191885.

Siostry nie mogąc zamieszkać ani w Krasnymstoku, ani w Grodnie,
powróciły do Pustelni św. Katarzyny, gdzie aż do 1931 r. usiłowały konty-
nuować działalność rozpoczętą w Krasnymstoku.

Po wypędzeniu z Pustyni część z nich powróciła do Grodna, skąd
w 1960 r. zostały znów wypędzone do Żyrowic, a stamtąd, na początku
lat 90. przeniesione do Połocka86. Ihumenia Helena wraz z kilkoma mnisz-
kami została 3 sierpnia 1937 r. rozstrzelana87.

Krasnostockie ikony jednak ocalały. Oryginał znajduje się w Połocku,
kopia zaś w cerkwi św. Mikołaja we wsi Jermolino pod Moskwą.

Działalność monasteru krasnostockiego obecnie jest kontynuowana
przez ośrodki monastyczne w Grodnie, Połocku i w Białymstoku – Dojli-
dach. Ten ostatni monaster rozpoczął swoje życie religijne na dobre, z za-
miarem stałej lokalizacji w Zwierkach około Zabłudowa pod duchową
opieką męczennika Ziemi Białostockiej św. męcz. dzieciątka Gabriela.

Warto wspomnieć o szczególnej roli, jaką odgrywał w historii Kościo-
ła prawosławnego Krasnystok (Różanystok). Niech pamięć o świętych
miejscach nie zaginie wśród wiernych, a szeroko rozpowszechniane po-
pularne publikacje88  nie zaciemnią prawdy o tym świętym prawosławnym
ośrodku.

Przełożona monasteru: Ihumenia Helena (Konowałowa)

Duchowieństwo: O. Michał Zublewicz (23.11.1871–28.02.1872), o.
Herman Tymiński (11.02.1872– + 12.03.1896)89 , o. Piotr Romanowicz
(29.08.1892–), o. Bazyli Nikolski (22.04.1896 – 14.01.1901; + 1919 r.), o.

85 Vjartanne – 2, dz. cyt., s. 143–149.
86 Grodnenskij svjato-Rożdestvo-Bogorodickij żenskij monastyr’, Moskva 1999,

s. 47.
87 A. Troc, Ihumenia Helena, przełożona monasteru krasnostockiego, „Prze-

gląd Prawosławny” 2001, nr 5, s. 33-34.
88 Cały zeszyt poświęcony koronacji Obrazu Matki Bożej Różanostockiej,

„Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” R. VII(IX) 1981, nr 4(42),
ss. 138.

89 (Zauscinskij Feodor svjaśćennik) S. F. Z., Nekrolog, LEV 1896, s. 112, 537-
538.
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Aleksander Niekrasow (– 19.03.1901), o. Włodzimierz Romanowski
(3.02.1901–4.09.1906), o. Mikołaj Siemieniako (11.09.1906 – 1915, ewa-
kuacja, Moskva; + 1937 r.)90, o. wik. Mikołaj Jerżykowski (24.03.1901–
30.06.1907), o. katecheta Wiaczesław Sztiepienko (–11.08.1911), o. wik.
Jan Sugrobow (17.07.1902 – 1915), o. wik. Jan /Józef ?/ Woszczenko
(2.09.1911–1915), o. wik. Jarosław Sawicki (4.07.1911–1915 ewakuacja,
Svjato-Evkaterinovskaja Pustyn’około Moskvy).

Psalmiści: Samojłowicz /?/ (– /1884/–30.01.1886), o. diak. Piotr Im-
szennik (26.02.1886–23.02.1890), Włodzimierz Szpakowski (13.03.1890
– 14.01.1901), Ciekałowski /?/ (–1894–), Aleksander Kizielewicz
(17.04.1901–diakon –), Sergiusz Skworcow (–1902 diakon – 25.05.1911),
Aleksander Cebrykow (9.04.1904 – diakon–), Paweł Sulima (11.02.1905
– diakon – 12.08.1913), o. diak. Jakub Ferenc (12.08.1913–1915 ewaku-
acja, Svjato-Evkaterinovskaja Pustyn’około Moskvy).

Opiekunowie cerkwi: Wincenty Sannik, ob. wsi Jaczno (25.04.1892),
Osip Semenczuk, ob. wsi Grzebienie (19.08.1896; 6.09.1899).

Literatura: Pożertvovanija: LEV 1889, s. 220; Ruch służbowy: LEV 1872,
s. 150, 201; 1878, s. 37; 1881, s. 34, 443; 1883, s. 451; 1884, s. 358; 1886, s. 33,
79; 1890, s. 65, 81, 107; 1892, s. 150, 296; GEV 1905, s. 562; 1906, s. 979; 1907,
s. 257; 1909, s. 367; 1911, s. 203, 256, 302, 307; 1913, s. 329; Osvjaśćenie b. Ro-
żanostokskogo kostela, LEV 1866, s. 968; S. Elenov, Osvjaśćenie Krasnostokskoj
cerkvi, GGV 1867, nr 23, s. 117–118, nr 24 s. 121–122; – LEV 1867, nr 22, s. 950–
959; Bratstvo trezvosti, LEV 1891, s. 222; S.F.Z., Nekrolog. Svjaśćennik German
Tyminskij, LEV 1896, nr 51, s. 537–538; Kratkij oćerk istorii Berezevćeskogo żen-
skogo monastyrja Litovskoj eparchii i Krasnostokskoj żenskoj obiteli Grodnenskoj
eparchii, Prib. k Cer. Ved. 1901, nr 35, s. 1250–1259, odb. ss. 32; I. Korćinskij,
Torżestvo perenesenija Rożdestvo-Bogorodićnogo monastyrja iz gor. Grodny v uro-
ćiśće Krasnystok, Sokol’skogo uezda, GEV 1901, nr 27, s. 291–293, nr 38 s. 299–
301; K-ij, Prazdnik sv. Troicy v Krasnostokskim żenskom monastyre, GEV 1901,
nr 21, s. 162–164; Prazdnicnoe torżestvo predel’nogo chrama sv. ap. Petra i Pa-
vla Krasnostokskogo monastyrja, 29.06.1901 g. GEV 1901, nr 27, s. 211; V. Ro-
manovskij, Osvjaśćenie ep. Ioakimom cerkvi v zdanii Krasnostokskogo żenskogo
monastyrja i poseśćenija im vtoroklassnoj żenskoj śkoly, GEV 1901, nr 40, s. 354–
356; Godovśćina perenesenija żenskogo monastyrja iz Grodny v Krasnystok, GEV

90 Sinodik za veru i cerkov Christovu postradavśich v Minskoj eparchii, Kievec
1996, s. 16.
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1902, nr 37, s. 321–322; V. Romanovskij, Cerkovno-śkol’nyj prazdnik v Krasno-
stoke, GEV 1902, s. 219–220; Korrespodencija iż Krasnostoka: „Ne perest – li
Bożij?”, GEV 1903, s. 83; V. Romanovskij, Iz Krasnostoka. [Slużba Passii v mo-
nastyre], GEV 1903, nr 13, s. 151; K-ij, Torżestvo v Krasnostokskom żenskom mo-
nastyre 24–25 maja sego goda, GEV 1903, nr 22, s. 238–239; Prazdnik sv. Troicy
v Krasnostokskim żenskom monastyre, GEV 1903, nr 22, s. 238–239; Krasnostok-
skaja żenskaja vtoroklassnaja śkola, GEV 1903, nr 23, s. 248–249; Obitel’ – Pro-
svetitel’nica, Prib. k Cer. Ved., 1903, nr 18–19, s. 695–709; Ustav Krasnostoksko-
go bratstva, GEV 1904, nr 20, s. 537–561; Slużenija ep. Nikanora v Krasnostok-
skom monastyre v den’ sv. Troicy, GEV 1904, nr 22, s. 626–632; V. Romanovskij,
Osvjaśćenie cerkvi i Kirillo-Mefodeevskoe torżestvo v Krasnostoke, GEV 1904, nr
22, s. 643–649; V. Romanovskij, Cerkovnoe torżestvo v Krasnostokskom żenskom
monastyre, GEV 1905, nr 26, s. 700–703; – Poućenie, skazannoe na vsenoćnom
bdenii 7 sentjabrja 1905 g., za archierejskim slużeniem v cerkvi Krasnostoksko-
ago żenskago monastyrja, GEV 1905, nr 38, s. 1041–1046; – Poućenie, skazan-
noe v Krasnostokskom chrame 1–go nojabrja 1905 g., GEV 1905, nr 44, s. 1194–
1197; Poseśćenie gen. – gubernatorom A. A. Freze Krasnostokskago monastyrja,
5 ijunja 1905 g., „Vilenskij Vestnik” na 1906 g., Vil’na 1905, s. 18–24; D. Milju-
tin, Krasnostokskij eparchial’nyj sobor, GEV 1905, nr 38, s. 3–6, nr 39 s. 3–5,
nr 41 s. 2–4; E. Orlovskij, Krasnostokskij monastyr’. Istorićeskij oćerk, „Vilen-
skij Kalendar” na 1906 g., s. 8–17, foto; – Krasnostok. Zametka turista, GEV 1906,
nr 23, s. 648–651; V. Romanovskij, Reć’, skazannaja, pred molebnom 19 fevralja
1906 g. v Krasnokstokskom chrame, GEV 1906, nr 8, s. 227–230; Pravoslavnyj,
Torżestvo v Krasnostoke 11 maja 1906 g., GEV 1906, nr 24–25, s. 691–694; –
Trojcyn den’ v Krasnostoke, GEV 1906, nr 24–25, s. 694–697; Sobranie predsta-
vitelej pravoslavnych bratstv v Krasnostoke 29 aprelja 1907 goda, Grodna 1907,
ss. 32; Ob’njatie pokrovitel’stva imperatricy Aleksandry Feodorovnoj nad Brat-
stvom Presvjatoj Bogorodicy Krasnostokskago monastyrja, GEV 1907, s. 365–366;
Krasnostokskija torżestva v prazdnik śv. Troicy, 9–10.06.1907 g., GEV 1907, nr 23,
s. 222–228; Krasnostokskij chram, „Vilenskij Kalendar” na 1908 g., s. 148, foto;
Telegramma Hosudara Imperatora po slućaju otkrytija Krasnostokskoj Alekseevskoj
śkoly, GEV 1908, s. 269–272; Telegramma Hosudaryni Imperatrice v den’ Tezo-
imenitstva ot Krasnostokskoj Obiteli, GEV 1909, nr 42, s. 394–395, 1914 nr 17/18
s. 333–334 nr 40/41 s. 391; L. I. Denisov, Pravoslavnye monastyri Rossijskoj Im-
perii. Moskva 1908, s. 211–213; Torżestvo zakladki zdanija Alekseevskoj żenskoj
cerkovno-ućitel’skoj śkoly, GEV 1908, nr 38, s. 271–272; Telegramma Hosudary-
ni Imperatricy Aleksandry po slućaju otkrytija Krasnostokskoj żenskoj sel’sko-cho-
zjajstvennoj skoly, GEV 1909, nr 42, s. 394–395; K. Michalovskij, Osvjaśćenie
novogo teplogo chrama v ćest’ i pamjat’ Uspenija Bożej Materi v Krasnostokskom
żenskom monastyre, GEV 1909, nr 48, s. 559–563; N. Ś/elutinskij/: Osvjaśćenie
zdanija żenskoj cerkovno-ućitel’skoj Alekseevskoj śkoly v Krasnostokskom mona-
styre, GEV 1910, nr 41, s. 549–554; Postrojka novogo korpusa v Krasnostokskom
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monastyre, Prib. k Cer. Ved. 1911, nr 41, s. 1749; Ob’javlenie ot Soveta Alekse-
evskoj żenskoj cerkovno-ućitel’skoj śkoly, GEV 1912, s. 242; Otćet po Alekseevskoj
cerkovno-ucitel’skoj śkole pri Krasnostokskom żenskom monastyre za 1911/12 ućeb-
nyj god, GEV 1912, nr 44–45, s. 288–297; N., Prazdnik Presvjatoj Bogorodicy
v Krasnostoke, GEV 1912, nr 1–2, s. 3–9; Torżestvo otkritija I-oj sv.-Ol’ginskoj
obśćiny sestr prosveśćenija, GEV 1912, s. 387–396; 3–e nojabr’ja v Krasnostoke,
GEV 1913, s. 518–529; O dejatel’nosti Krasnostoskogo żenskogo monastyrja, Prib.
k Cer. Ved. 1913, nr 18–19, s. 275; Poseśćenie goroda Grodna i Krasnostokskogo
żenskago monastyrja, Flavianom, mitropolitom Kievskim i Halickim, 21–24 ijun-
ja 1914 g., GEV 1914, s. 383–396; Krasnostokskaja ikona Bożiej Materi, „Pravo-
slavnyj Kalendar” na 1960 g., Varśava [1959], s. 55, 69; Różanystok. Kościół
i klasztor podominikański, dokumentacja historyczno-architektoniczna wykonana
na zlecenie PWRN Białystok, Wydział Kultury, Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków, oprac. Zofia Piłaszewicz, Białystok 1971, mnps; S. Strzelecki, Kto malował
pierwszy obraz Matki Bożej Różanostockiej? „Wiadomości Kościelne” 1980, nr 2,
s. 68–84; B. Kant, Różami uwieńczmy Jej skroń. Przygotowanie do koronacji ob-
razu Matki Bożej w Różanymstoku, Łódź 1980, ss. 71; J. Szczygielska, Sanktuarium
Maryjne w diecezji białostockiej. Uroczysta koronacja Cudownego Matki Bożej Ró-
żanostockiej, „Słowo Powszechne” 26–28.06.1981 r., nr 129 (10617) wyd. B.;
J. Szczygielska, Koronacja Wspomożycielki Różanostockiej. Korony papieskie na
skroniach Matki Polskich Kresów, „Słowo Powszechne” 3–5.07.1981 r., nr 134
(10622), s. 1–2, il.; Koronacja obrazu Matki Boskiej Różanostockiej, „Wiadomo-
ści Kościelne” 1981, nr 2 (40), s. 59–64; A. Opaliński, Nazwy nie całkiem wła-
sne. Polemika [dot. Krasnystok-Różanystok], „Przegląd Tygodniowy” 2.04.1989
r., nr 14; (tom), Cerkiew do zwrotu. W Różanymstoku, „Kurier Poranny” 20.07.1993
r., nr 137(898), s. 1, il.; J. Werpachowska, Różanystok w rękach Rokity. Czy rosz-
czenia Cerkwi prawosławnej uszczuplą katolickie sanktuarium?, „Kurier Podla-
ski” 20.07.1993 r., nr 138(2555), s. 1–2; J. Werpachowska, Różany odcień ekume-
nizmu, „Kurier Podlaski” 20.07.1993 r., nr 138; Polemika. E. Kisiel bp, Oświad-
czenie, „Gazeta Współczesna” 28.07.1993 r., nr 144(12793), s. 4; J. Maroszek, Re-
welacyjne odkrycie. Oryginalny obraz Matki Boskiej Różanostockiej z 1652 roku
znajduje się w Połocku, „Gazeta w Białymstoku” 9.11.1995 r., nr 261(1033), s. 4–
5, il.; J. Gadek, Mur runął podzielić nie można. W Różanymstoku trwa spór o klasz-
torne budynki, „Gazeta Współczesna Tydzień” 17.099.1999 r., s. 10, il.; (JO),
Chcieli kawałek, dostali wszystko. Sokólscy radni powiatowi zgodzili się na zwrot
majątku kościelnego w Różanymstoku razem z blokami i ich mieszkańcami. Kościół
nie jest zadowolony z tej decyzji, „Kurier Poranny” 16.02.2000 r., s. 3, il.; A. Troc,
Dzieje cudownych krasnostockich ikon Matki Bożej, „Przegląd Prawosławny” 2000,
nr 8, s. 15–17, il.; A. Troc, Męczennicy z Krasnostockiego monasteru, „Przegląd
Prawosławny” 2000, nr 9, s. 13–14, il.; G. Sosna, Monaster krasnostocki, (w:) Życie
monastyczne w Rzeczypospolitej, pod. red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Cho-
mika, Białystok 2001, s. 172–191. A. Troc, Ihumenia Helena, przełożona mona-
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steru krasnostockiego, „Przegląd Prawosławny” 2001, nr 5, s. 33–34; A. Zieliń-
ska, Cuda Różanostockiej Madonny. Sanktuarium w Różanymstoku, niewielkiej
miejscowości koło Dąbrowy Białostockiej, jest uważane za jedno z najbardziej zna-
nych miejsc świętych na Podlasiu, „Kurier Poranny Magazyn” 2.11.2001 r., s. 12–
13, il; G. Sosna, Różanystok – Ikona Matki Bożej (Krasnostocka), (w:) Święte miej-
sca i cudowne ikony. Białystok 2001, s. 242–273, il.
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RUDAWKA
(św. Anny)

W 1636 r. królewscy komisarze na polecenie króla ponownie mieli
zbadać i uporządkować gospodarkę puszczańską, opisać granice i podzie-
lić puszczę na kwatery. Puszcza Perstuńska dzieliła się na kwaterę wołku-
ską i skazadubską. Granica kwatery wołkuskiej ciągnęła się do granicy
Puszczy Przełomskiej w kierunku Czarnej Hańczy i tą rzeką do ujścia rzeki
Wołkusz. Znajdowały się w niej 34 ostępy, w tym ostęp Lipiny pod Ruda-
wą (lasy w kierunku północnym i południowym od Rudawki).

Wieś Rudawka położona była na 20 włókach gruntów. Mieszkańcy
odbywali pańszczyznę na 2 włókach folwarcznych w Skieblewie i Staro-
żynie, należących do dworu leśniczego w Wołkuszu1. Rudawka leży u uj-
ściu rzeki Wołkuszanka, która z kolei wpada do Czarnej Hańczy. Wzdłuż
Czarnej Hańczy powstał maleńkie ośrodki wytapiające z rudy żelazo.
Dymarki w Rudzie Mikaszówce założył ród rudników Domuradow. Rudę
wytapiano również w Rudawce, o czym świadczy nazwa miejscowości.

Rewizja z 1669 tak pisze o zniszczeniach wojennych w latach 1655–
1660: ...ta wieś wszystka przez Moskwę spustoszała, tylko Korobielowa
wdowa mieszka i Bednorz... W Rudawce osiadłych były tylko 2 włóki, 18
włók leżało pustką. Komisarze królewscy zdecydowali się znieść więk-
szość folwarków i pańszczyznę w zniszczonych wsiach na terenie całej
ekonomii grodzieńskiej.

Największe jednak straty spowodowała zaraza w latach 1710–11. Wtar-
gnęła ona także na teren puszczańskich dóbr kamedulskich. W 1710 r.
w Rudawie zmarło 30 osób. Według spisu z 1711 r., sporządzonego przez

1 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w pow. augustowskim od końca XV do koń-
ca XVIII w., [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Biały-
stok 1967, s. 161.
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kamedułów, w Rudawce zmarło 25 osób, co stanowi 78% mieszkańców,
a pozostało przy życiu 22%, tj.7 osób2.

Trudno jednoznacznie dać odpowiedź, kiedy powstała cerkiew św. Anny
w Rudawce. Król Jan Kazimierz przywilejem z 6 stycznia 1667 r. fundo-
wał na wyspie jeziora Wigry klasztor kamedułów. Zakonnicy po częścio-
wym sfałszowaniu przywileju zostali uznani za właścicieli leśnictw per-
stuńskiego i przełomskiego z dworami Wołkusz i Pomorze oraz 36 wsia-
mi. Rozwinęli przemysł drzewny, jak smolarnie i wytapianie rudy. Do nich
należała Ruda Mikaszowa. Kiedy włączono puszczę do dóbr królewskich,
wydany został przywilej zwerfikowany na dobra kamedulskie. Zakonnicy
otrzymali wchody i łąki – zabrano chłopom ze wsi Rudawka te łąki, które
od dawna do nich należały ... od mostu w Rudawce do ujścia rzeki Woł-
kusz3. Zabrane grunta włączyli do folwarku w Prolejkach.

Prace komisji królewskiej nie zakończyły sporów. W dalszym ciągu
dochodziło do najazdów itp., a procesy ciągnęły się latami. Na przykład
5 sierpnia 1770 r. w czasie kiermaszu przy cerkwi w Rudawce ludzie ka-
medulscy pobili się z ludźmi ekonomicznymi (ekonomia grodzieńska). Jed-
ną z przyczyn był spór o łąki i wchody do lasów4.

Dawna kaplica unicka, obecnie katolicka

2 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa ... dz. cyt., s. 209.
3 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa ... dz. cyt., s. 192, 231.
4 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa ... dz. cyt., s. 235.
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Kameduli swe dobra utrzymali do końca Rzeczypospolitej. W 1711 r.
mieli w Rudawce 3 domy z 10 gospodarzami, w 1773 r. – 6 domów, w 1789
roku – 7 domów z 48 mieszkańcami, a w 1796 r. – 7 gospodarzy opłacają-
cych czynsz.

W XIX w. powstała wieś Hruszki (dziś Gruszki), należąca z Rudą Mi-
kaszówką do klucza perstuńskiego w ekonomii grodzieńskiej. Wieś Ru-
dawka stanowiła własność kamedułów aż do kasaty zakonu w 1802 r.
Znaczny rozwój miejscowości nastąpił podczas budowy Kanału Augu-
stowskiego w latach 1828–1836.

Należy tutaj wspomnieć, że ludność ruska najdalej posunęła się w XVI
wieku w okolice Augustowa i Rajgrodu i tam najszybciej uległa poloni-
zacji. W „Schematyzmie jubileuszowym diecezji łomżyńskiej” czytamy,
że do parafii Mikaszówka należą między innymi wsie: Dworczysko, Grusz-
ki, Kudrynki, Lubinowo, Muły, Okółek, Osienniki, Rudawka, Rygol,
Strzelcowizna i Wołkusz5 .

Natomiast o dawnej wsi parafialnej Rudawka odnotowano: kaplica
drewniana w Rudawce o wymiarach: długość 10 m, szerokość 5 m, wyso-
kość 8 m. Trwał o nią spór między łacinnikami i unitami. W 1815 r. usta-
lono, iż na uroczystość św. Anny czasu nowego stylu (gregoriańskiego)
będzie tam odprawiał ksiądz rzymskokatolicki, a czasu starego stylu (ju-
liańskiego) ksiądz grekokatolicki. Nowy spór z 1835 r. spowodował po-
wtórne porozumienie biskupa augustowskiego z chełmskim. Ukazem z 6
listopada 1874 r. cesarz przyznał kaplicę unitom, a w rok potem stała się
prawosławną6 ...

W 1910 r. katolicy kierowali prośbę ... o vozvraśćenii im postroennoj
na sredsatva katolikov i zakrytoj v 1875 godu v nazvannom selenii rimo-
katolićeskoj ćasovni i kladbiśća pri nej7. Prośba była załatwiona odmow-
nie, gdyż po 1/ v sele Rudavke v nastojaśćee vremja nikakoj ćasovni net,
a byvśaja ćasovnja byla ne katolićeskoj, a greko-uniatskoj i 2/ pri cerkvi,
postroennoj na meste byvśej ćasovni, kladbiśća nikogda ne bylo i ne mo-
żet byt’ po policejsko-sanitarnym pravilam8.

8 VEL 1910, s. 87.
5 Schematyzm jubileuszowy diecezji łomżyńskiej 1925-1975, Łomża [1974], s. 87.
6 W. Jemielity, Dekanat unicki augustowski w XIX i początkach XX w., [w:] Ma-

teriały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce, KUL, Lublin 1974, s. 190; W. Je-
mielity, Diecezja łomżyńska. Studium historyczne parafii, Łomża 1990, s. 23, 27 foto.

7 VEL 1910, s. 75.
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W „Schematyzmie” z 1975 r. czytamy: Kaplica drewniana w Rudaw-
ce, trwał o nią spór między łacinnikami i unitami9 ... W 1920 r. katolicy
rewindykowali tę kaplicę. Podobnie jak kiedyś, obchodzono w niej uro-
czystość św. Anny i wówczas odprawiała się msza św.10  W ołtarzu znajdu-
je się obraz św. Anny.

Dziś na terenie parafii rzymskokatolickiej Mikaszówka jest to drew-
niana kaplica św. Anny, a po obrządku wschodnim nie pozostał nawet ślad.

9 Schematyzm jubileuszowy diecezji łomżyńskiej 1925-1975, Łomża [1974], s. 88.
10 W. Jemielity, Dekanat unicki augustowski w XIX i początkach XX wieku, [w:]

Materiały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce. KUL, Lublin 1974, s. 200.
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RYGAŁÓWKA
(Przemienienia Pańskiego)

Po północnej stronie Biebrzy osadnictwo przekroczyło rzekę Niedźwie-
dzicę, wchodząc na teren zwany Lipskim. Przed 1506 r. Hrynko Chodkie-
wicz Wołłowicz z Bali dostał ziemie po obu stronach tej rzeki. Założył
tam dwór Lipsko (dziś Lipsk Murowany). Obok dworu powstały wsie:
Siółko, Rygałówka, Jaczniki, Dolinczany, Lipszczany i Dulkowszczyzna1.
Dobra te należały kolejno do Wołłowiczów, Wojnów, Micutów, Jundził-
łów, Bouffałów, Karwowskich i Augustowskich.

Chodkiewicz ufundował cerkiew św. Mikołaja w Rygałówce, a w Po-
narlicy ufundowali kaplicę właściciele dóbr Makarowicze. Przed 1795 r.
do parafii w Rygałówce należały wsie: Brzonosówka, Chorążowce, Do-
linczany, Dulkowicze, Jaczniki, Kaczury, Lipszczany, Ponarlica, Rakowi-
cze, Rohożyn, Rygałówka i Siółko.

Zgodnie z danymi statystycznymi parafii w Rygałówce liczba wier-
nych według wielkanocnej spowiedzi bez małoletnich kształtuje się na-
stępująco: w 1827 r. – 783 osób, 1838 r. – 988, 1856 r. – 992, 1863 r.
– 1165, 1867 r. – 1277, 1868 r. – 1335, 1869 r. – 1378, 1870 r. – 1407
osób, a według wsi: Chorążowce – 147 osób, Dolinczany – 63, Dul-
kowszczyzna – 93, Jaczniki – 184, Lipszczany – 130, Ponarlica – 73,
Rohożyn – 128, Rakowicze – 359, Rygałówka – 133, Siółko – 87 osób,
razem 1407 osób. Natomiast w 1874 r. liczba wiernych wzrosła i wyno-
siła 1957 osób2.

1 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w pow. augustowskim od XV do końca XVIII
w., [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok 1967,
s. 73.

2 Chomskij greko-uniatskij mesjaceslov na 1867 g., i nast.; W. Jemielity, Deka-
nat unicki augustowski w XIX i początkach XX w., [w:] Materiały do dziejów spo-
łeczno-religijnych w Polsce, Lublin 1974, s. 159–160.
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W materiale z wizytacji szkół w suwalskiej guberni, przeprowadzonej
w 1872 r., czytamy: Szkoły unickie w Kuriance, Rygałówce i  Łabnie. Te
trzy szkoły należą do lepszych. Organizacja w nich dobra, istnieje podział
na grupy. Od samego początku dzieci uczą się równocześnie czytać, pisać
i liczyć stosownie do wymagań w każdym oddziale. Starsi uczniowie do-
brze czytają, piszą i rachują, znają historię i geografię oraz inne przed-
mioty, jakie wymienia Paulson w swojej książce. Ponadto są chóry szkol-
ne, występują podczas uroczystości kościelnych. Wyróżnia się w Łabnie.
Dyrektor dał nauczycielom nagrody pieniężne, zaś uczniom książki, zeszy-
ty, nożyki itp. Pomieszczenia szkolne są obszerne i wygodne, chociaż w Ry-
gałówce trzeba nieco zmienić. W Łabnie do studni jest ponad kilometr.
Dyrektor zwrócił się do naczelnika powiatu, który obiecał wykopać na
wiosnę nową studnię3.

W 1875 r. parafia Rygałówka powróciła na łono Cerkwi prawosław-
nej. Świątynia Przemienienia Pańskiego przeszła kapitalny remont, a 23
czerwca 1882 r. uroczyście została wyświęcona4. Odremontowano rów-
nież dom parafialny5. Tego roku została też odnowiona kaplica świętych
apostołów Piotra i Pawła we wsi Ponarlica6.

Raportem z dnia 15 listopada 1892 r. dziekan okręgu suwalskiego
monitował do władz duchownych ... o otkryti prichodskogo bractva pri
sej cerkvi ... W 1896 r. cerkiew wzbogaciła się o ofiary rzeczowe7. Du-
chowny z Kronsztadu prot. Jan Siergiejew przekazał 100 rubli8.

Na terenie parafii w prywatnych mieszkaniach zostały założone
cerkiewne jednoklasowe szkoły: we wsi Rakowicze9  w 1897 r., w Cho-

3 W. Jemility, Szkolnictwo w guberni suwalskiej, Suwałki 1997, s. 222.
4 ChVEV 1882, s. 222; W dziesięć lat później remont cerkwi był ponowio-

ny. Diecezjalny Komitet Budowlano-Remontowy Chełmsko-Warszawskiej diecezji
wyasygnował 200 rubli, pozostałą sumę uzupełnili parafianie. ChVEV 1890,
s. 286.

5 ChVEV 1883, s. 250.
6 ChVEV 1882, s. 271.
7 ChVEV 1896, s. 47.
8 ChVEV 1896, s. 169.
9 Cerkovnaja odnoklassnaja Rakovićeskaja śkola, pomeśćaetsja v krestianskoj

izbe za 30 rubli v god. ućaśćichsja 26 malćikov.Ućitel’nica Ol’ga Petrovna, okon-
ćila Virovskuju vtoroklassnoju śkolu. Żalovanie 240 rublej. VEL 1910, s. 130.
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rążowcach10  w  1898 r., w wsi Romanowszczyna – Lipszczany11  w 1900
roku, a w 1902 r. we wsi Sofiejowo (Zofiowo)12. Naukę w 1910 r. w Ra-
kowiczach pobierało 26 chłopców, w Chorążowcach – 27 chłopców i 2
dziewczynki, w Romanowszczynie – Lipszczanach – 14 chłopców i 6
dziewcząt, a w Sofiejowie – 12 chłopców13. W 1913 r. na tym terenie ist-
niało 5 szkół cerkiewno-parafialnych14.

Dawna cerkiew prawosławna, obecnie kościół katolicki

10 Cerkovnaja odnoklassnaja v derevni Chorużevcy. Suśćestvujet s 1889 g. Po-
meśćaetsja v krestjanskoj izbe za 30 rublej v god. Ućaśćichsja 27 malćikov i 2 de-
voćki. Ućitel’ Adam Skovyś, okonćil savinskuju vtoroklassnoju śkolu, żalovanie 120
rublej, VEL 1910, s. 130.

11 Cerkovnaja odnoklassnaja Romanovśćeno-Lipśćanskaja suśćestvujet s 1900
g. Pomeśćaetsja v krestjanskoj izbe za 30 rublej. Ućaśćichsja 14 malćikov i 6 devo-
ćek. Ućitelnica Elena Bulyga, okonćiła Lesnjanskuju vtoroklassnoju śkolu, żalova-
nie 180 rublej, ona że ucitel’nica penija i rukodelja, VEL 1910, s. 131.

12 Cerkovno odnoklassnaja śkola v derevni Sofievo suśćestvujet s 1902 g. Po-
meśćaetsja v krestjanskoj izbe za 30 rublej v god. Ućaśćichsja 12 malćikov. Uci-
tel’nica Sofija Aleśko, okonćila Teolinskuju vtoroklassnoju śkolu, żalovanie 120
rublej, VEL 1910, s. 131.

13 VEL 1910, s. 130, 131.
14 Zarządzający pięcioma cerkovno - prichodskimi szkołami proboszcz ryga-

łowskiej cerkwi Porfiriusz Rudźkow w dniu święta świętych Cyryla i Metodego
nagrodzony został Biblią, VEL 1913, s. 162.
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W 1897 r. parafia za sumę 111 rubli zakupiła dzwon15, a  w końcu XX
wieku poczyniono starania o budowę murowanej cerkwi w Rygałówce16.
Uroczystego wyświęcenia dokonano w 1902 r.17

W 1905 r. ukazał się dekret tolerancyjny, który szczególnie zaważył na
liczbie parafian przy rygałowskiej cerkwi. Pokaźna ilość byłych unitów
pod wpływem agitacji zmieniła wyznanie na rzymskokatolickie. W 1911
r. parafia skupiająca 489 osób znajdowała się w IV warszawskim okręgu
dekanalnym. W 1913 r. poświęcono nową szkołę w Lipszczanach18 .

Cmentarna
kaplica

w Rygałówce

15 ChVEV 1897, s. 162.
16 Wizytujący parafię 3 sierpnia 1896 r. arcybiskup Heronim wnioskował o bu-

dowę nowej cerkwi, gdyż dotychczasowa była wyjątkowa uboga. ChVEV 1896, s.
251, 302.

17 Reć’ proiznesennaja archimandritom Evlogiem, po osvjaśćenii novago chra-
ma v sele Rigalovka, Suvalskoj guberni, ChVEV 1902, nr 51, s. 621-622.

18 P. Rud’kov, Osvjaśćenie novago zdanija Lipśćanskoj cerkovnoj śkoly, VEL
1913, s. 65.
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Po I wojnie światowej cerkiew w Rygałówce, jak i cmentarna kaplica
św. Mikołaja, zostały przekazane Kościołowi katolickiemu. W urzędowym
druku diecezji rzymskokatolickiej czytamy: ... była tu parafia unicka ...
w 1875 r. stała się prawosławna ... w maju 1919 r. utworzono tutaj para-
fię19... Kościół z kamienia i cegły, w stylu bizantyjskim ... Na cmentarzu
grzebalnym stara, drewniana kaplica pw. Opieki św. Józefa, w stylu bi-
zantyjskim20... Obecnie po lewej stronie kaplicy zachowało się kilka mogił
prawosławnych.

W sprawozdaniu z  wizytatacji parafii w 1921 r. zostało odnotowano:
... podobnie jak pozostałe, składa się w ogromnej większości z unitów... Te
same źródło informuje: ... w 1936 r. na ogólną liczbę 392 rodzin w 212
ojcowie otrzymali chrzest w cerkwi. W pewnej znów części rodzin ojcowie
byli chrzczeni w świątyni rzymskokatolickiej, a matki w cerkwi. Na 10 wio-
sek tej parafii 5 największych było przedtem całkowicie prawosławnych.
Przy dawnej wierze pozostało jeszcze kilkadziesiąt rodzin21 ...

Cerkiew została przebudowana, zmieniono kopułę, jednakże wygląd
zewnętrzny został zachowany. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Prze-
mienienia Pańskiego z czasów unickich. Sami zaś parafianie na piśmie
zaświadczyli przynależność do Kościoła ... wielu z nich złożyło potem wy-
znanie wiary katolickiej, ale obojętność religijna i brak szacunku dla księ-
dza pozostały. Ci ostatni wymagali wychowawczego wpływu Kościoła22...
Odnośnie cmentarza obecny proboszcz katolicki odpowiedział: cmentarz
nie jest jednowyznaniowym. W związku z przeszłością grekokatolicką i pra-
wosławną są groby tegoż ostatniego wyznania, ale w formie szczątkowej23.

Duchowieństwo: O. Zygmunt Giejsztor (1867, 1869)24, o. Józef Do-
chniak (1873–), o. Jan Jarmołowicz (–10.03.1878 dziekan – 10.01.1891),

19 Po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie w 1918 r. jeden z rodzi-
ców z parafii Rygałówka powiedział do swojej córki, której odradzał małżeństwo
z prawosławnym, ...Rosjanie już odeszli i nie wrócą, a „polska wiara” będzie za-
wsze ... W. Jemielity, Dekanat unicki augustowski ... dz. cyt., s. 200.

20 Schematyzm jubileuszowy diecezji łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 88, foto.
21 W. Jemielity, Dekanat unicki augustowski ... dz. cyt., s. 200.
22 W. Jemielity, Dekanat unicki augustowski ... dz. cyt. s. 201.
23 „Biuletyn TPL” Lipsk n/Biebrzą 1999, nr 306, s. 1.
24 Decyzją św. Synodu 16.12.1898 r., przyznano jednorazową pomoc, w wyso-

kości 40 rubli, dla Marii Giejsztor, wdowy po proboszczu rygałowskiej cerkwi.
ChVEV 1899, s. 1.
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o. Filip Jarmołowicz (10.01.1891–1.08.1900), o. Włodzimierz Sejbuk
(1.08.1900–1903), o. Ksenofont Milkow (1903–16.10.1906), o. Porfiriusz
Rudźkow (1.12.1906–21.06.1913), o. A. Głodowski (21.06.1913–),
o. Grzegorz Pietraszko (1913–1915 ewakuacja, gubernia Woroneż).

Psalmiści: Jerzy Warno (1.10.1877–11.01.1886), Jan Szumiłow (1896–
26.09.1899 diakon – 1915 ewakuacja, Kaługa).

Opiekunowie cerkwi: Jan Doroszko, ob. wsi Rakowicze (24.02.1882),
Jan Kieczeń, ob. wsi Siełka (1892, 1896, 1899, 1906), Jan Kieczenja, ob.
wsi Rakowicze (1910).

Literatura: Pożertvovanija na cerkov’: ChVEV 1878, nr 8, s. 2; 1890 s. 47,
286; 1896, s. 169; 1897, s. 162; 1902, s. 594; Ruch służbowy: ChVEV 1880, s.
210; 1882, s. 116; 1885, s. 105; 1891, s. 33; 1896, s. 182, 234, 314; 1899, s. 1, 36,
497; 1900, s. 409; 1903, s. 95; VEL 1906, s. 169, 193; 1907, s. 71, 135; 1908, s. 9;
1913, s. 142, 190, 237; 1915, s. 69, 145, 232; Zakladka cerkvi v Rigalovke Su-
val’skoj guberni, ChVEV 1900, s. 409; 1901, s. 290–291; Reć proiznesennaja Ar-
chimandritom Evlogiem po osvjaśćenji novago chrama v sele Rigalovke, Suval’kskoj
guberni, ChVEV 1902, s. 621–622; Nemcy v Suvalkskoj guberni. V sele Rigalovke,
VEL 1915, s. 144.
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SEJNY
(św. Apostołów Piotra i Pawła)

Tereny dzisiejszej Sejenszczyzny zamieszkałe były we wczesnym śre-
dniowieczu przez ludność jaćwieską. Po upadku Jaćwieży w XIII w. teren
uległ wyludnieniu i pozostał rozległą puszczą, być może w swoich siedzi-
bach przetrwały jedynie resztki ludności jaćwieskiej. W XV w., kiedy usta-
bilizowała się sytuacja polityczna i została wytyczona granica litewsko-
krzyżacka, rozpoczęto kolonizację tych ziem.

W 1520 r. król Zygmunt I polecił Januszowi Kostewiczowi, wojewo-
dzie podlaskiemu, wydzielić w Puszczy Przełomskiej, nad rzeką Sejną,
pół mili wzdłuż i wszerz puszczy dla hetmana kniazia Iwana Michajłowi-
cza Wiśniowieckiego. Wiśniowiecki, mieszkający w Wiśniowcu na Wo-

Dom Ludowy zbudowany na fundamentach cerkwi. Okres międzywojenny
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łyniu, osadził tutejszego namiestnika, który wzniósł dwór Sejny (zwany
później Wysokimi Sejnami lub Wysokim Dworem), zalążek Sejn.

Osadnictwo rozwinęło się tu za rządów Bony. Osadnicy pochodzili
z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Byli to ludzie tiahli – chłopi
pańszczyźniani obciążeni na pańskim folwarku. Właściciele dóbr tutaj
raczej nie mieszkali, mieli swoje rezydencje lub zamki w dawnych do-
brach, a nadwornymi dobrami zarządzali namiestnicy. Ludność słowiań-
ska pochodzenia ruskiego występowała głównie wśród bojarów i namiest-
ników dworskich. Pochodziła z innych dóbr, z Wołynia, Brześcia i Grod-
na. Za rządów Bony przeprowadzono reformę gospodarczą, znaną jako
pomiara włóczna.

Znawca osadnictwa na tych terenach powiada, iż ... brak śladów by
zakładano tutaj cerkwie. W czasie pomiary nie ma o niej ani wzmianki1 ...
Być może istniało zalecenie królowej Bony, aby nie budować tutaj cer-
kwi, a także pomijać dawne świątynie.

W rękach Wiśniowieckich Sejny pozostawały do 1593 r., później wnucz-
ka Iwana sprzedała je staroście przeroślskiemu, leśniczemu przełomskie-
mu Jerzemu Grodzieńskiemu. W 1602 r. Jerzy Grodzieński zapisał swoje
dobra sejnenskie dominikanom2  z Wilna, tworząc tym samym miasto pry-
watne.

Sejny należały do województwa trockiego, a w 1793 r. do nowo utwo-
rzonego województwa grodzieńskiego. W 1796 r. władze pruskie skonfi-
skowały dobra zakonne, a dominikanów przeniesiono w 1804 r. do Róża-
negostoku.

W Sejnach zamieszkiwała również ludność prawosławna, urzędnicy
i ich rodziny, a także wykonawcy innych zawodów. Osiedleni od dawna
w powiecie sejneńskim mieszkańcy wyznania prawosławnego należeli do
soboru w Suwałkach, a decyzją biskupa chełmsko-warszawskiego
w 1891 r. do cerkwi w Sopćkinie dołączono następujące wsie: Burbiszki,
Konstantynówka, Macharce, Muły, Posejny, Rygol, Stanowisko, Wierśnie
oraz o nieokreślonej nazwie: Bordzień, Keleni, Kodle, Kuzabiszek, fol-
warki Komorożcy i Lejpiszki. Wieś Zielenka pozostała przy soborze w Su-

1 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XIX w.,
[w:] Studia i materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej, Białystok 1963, s. 56.

2 H. Wilk, Sejny. Śladami zabytków, „Gazeta Białostocka” 25.07.1970 r. nr
208/5919/ s. 5, il.; L. Postołowicz, Cztery herby „Kurier Poranny” 11-13.01.1991 r.
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wałkach, a osada Sersie (?) przy parafii w Druskiennikach3 . Wierni pra-
wosławni z Sejn, przypisani do parafii w Pokrowsku, zabiegali o budowę
cerkwi w Sejnach.

W 1894 r. poczyniono starania o wynajęcie pomieszczenia na urządze-
nie świątyni. Ofiarodawcy dostarczyli ikony i niezbędna utensylia4, by
można było odprawiać nabożeństwa. 3 grudnia 1895 r. wyświęcono cer-
kiew świętych apostołów Piotra i Pawła. Cerkiew sejeńska weszła w skład
parafii pokrowskiej i była obsługiwana przez jednego z dwóch duchow-
nych tej parafii5. W dwa lata później budynek cerkiewny remontowano
i poszerzono6.

Decyzją św. Synodu z 9 września 1903 r. powołano samodzielną para-
fię w Sejnach z etatem proboszcza i psalmisty. Jednocześnie zlikwidowa-
no etat pomocnika proboszcza w parafii pokrowskiej na rzecz cerkwi w So-
poćkinie7.

Dane metrykalne o chrztach, ślubach i zgonach
 w parafii prawosławnej w Sejnach

Rok Chrzest Ślub Zgon

1905 10 3 3
1906 12 3 5
1907 13 3 3
1908 16 1 11
1909 10 3 2
1910 19 6 8
1911
1912 5

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Sejnach. Księgi metrykalne niekompletne.

Nowo utworzona parafia wymagała budowy nowej cerkwi, gdyż do-
tychczasowa znajdowała się w wynajętym budynku. Były trudności z lo-

3 Perećeslenie pravoslavnych żytelej Sejenskogo uezda ot Suvalskogo sobora k
Sopockinskoj cerkvi. ChVEV 1891, nr 7, s. 99.

4 VEL 1898, s. 53.
5 Ustrojstvo i osvjaśćenie cerkvi v gorode Sejnach, ChVEV 1896, nr 1, s. 12.
6 ChVEV 1899, s. 36.
7 ChVEV 1903, s. 473.
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kalizacją8. W grudniu 1909 r. poczyniono pierwsze kroki organizacyjne
związane z budową cerkwi9. 20 września 1910 r. powołano komitet budo-
wy cerkwi10, a w 1913 r. na budowę wyasygnowano kwotę 26500 rubli11.
Wybuch I wojny światowej uniemożliwił zrealizowanie tego planu. Zdo-
łano wybudować tylko fundamenty. W okresie międzywojennym na tych-
że fundamentach wzniesiono Dom Ludowy, obecnie przebudowano na
Miejski Ośrodek Kultury.

W 1936 r. Sejny liczyły 3410 mieszkańców, w tym 2508 katolików,
817 Żydów, 28 ewangelików, 48 staroobrzędowców i 9 prawosławnych12.

Duchowieństwo: O. Aleksander Nikolski (1.01.1904–1906), o. Jan Ni-
kolski (1908, 1909), o. Piotr Gricaj (1910 – – 1915 ewakuacja, Czerpiełow).

8 VEL 1910, nr 20-21, s. 272.
9 V rasporaditel’nych zasedanijach Popićitel’stva pri Sejenskoj pravoslavnoj

cerkvi ob’jazannosti meżdu ćlenami ego raspredeleny sledujuśćim obrazom ... Za-
javlenija bednych ob otkazanii pomośći dolżny byt’ prinimaemy vsemi ćlenami Po-
pićitel’stvai, pri proverke takovych – dokladavaemy v bliżajśem że zasedanii vmeste
so spravkami ... VEL 1910, s. 2.

10 VEL 1910, s. 252.
11 VEL 1913, s. 357.
12 M. Orłowicz, Przewodnik po województwie białostockim, Białystok 1937,

s. 356.

W miejscu cerkwi, stoi obecnie Miejski Ośrodek Kultury
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Psalmiści: Jan Budienczuk (1.01.1904–4.03.1913 diakon – 1915 ewa-
kuacja, Połtawa).

Opiekunowie cerkwi:  Piotr Czerkasow, naczelnik straży (1894; 1897),
P. A. Jaszczenko, naczelnik powiatu (1897), A. P. Rybinkow, sędzia
(1.05.1912).

Literatura:  Po voprosu o perećeslenii pravoslavnych żitelej Sejnskogo uezda
ot Suvalkskogo sobora k Sopockinskoj cerkvi. ChVEV 1891, nr 7, s. 99; Ustrojstvo
i osvjaśćenie cerkwi v Gorode Sejnach, ChVEV 1896, nr 1, s. 12; Cerkovnoe Popi-
ćitel’stvo: VEL 1910, s. 2, 252; 1911, s. 77; Pożertvovanija na cerkov: ChVEV
1898, s. 53; 1903, s. 346; 1906, s. 153; Ruch służbowy: ChVEV 1897, s. 461; VEL
1903, s. 638; 1904, s. 37; 1906, s. 57; 1908, s. 113; 1909, s. 259; 1912, s. 103; 1913,
s. 83, 142; 1915, s. 232; Podvig svjaśćennoslużitelja, VEL 1915, s. 115–116; Nem-
cy v Suvalkskoj guberni ... v Sejnach, VEL 1915, s. 144; P. Gricaj, Slużenie prićta
Sejenskoj cerkvi Suvalkskoj guberni, russkomu voenstvu v nastojaśćuju vojnu, VEL
1916, s. 176–178; E. Iwaniec, Staroobrzędowcy i ich tradycje kulturalne w Sejneń-
skim, t. II, [w:] materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej, pod red. Jana Jaskanisa,
Warszawa 1975, s. 393–429.

Cmentarz staroobrzędowców w Sejnach
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SIDERKA 
(Przemienienia Pańskiego)

W początkach XVI w. wydzielono z puszczy grodzieńskiej puszczę
nowodworską, rozdając ziemię panom litewsko-ruskim i bojarom. Na
ogromnym obszarze, należącym wcześniej wyłącznie do władców Litwy,
pojawiła się własność szlachecka. Nad rzeką Sidrą, wzdłuż granicy wło-
ści nowodworskiej, dostał puszczę Michał Halecki, starosta owrucki. Po-
wstały dobra Siderka z dwiema wsiami1.

Dwór Sidra Michała Haleckiego wzmiankowany był w 1540 r. Osie-
dlono tu Rusinów przybyłych z Dubna spod Grodna i z Tarusicz. Koło
dworu wzniesiono cerkiew2. Zaczęto też kolonizować zachodni brzeg rze-
ki Sidry. Osadnicy, zwani wolonami zasidrańskimi, w latach 1539–1540
zeznali przed komisją królewską, że mieszkali tutaj już przed 11 laty, a więc
osiedlili się przed 1528 r.

Ze sporów granicznych można ustalić początki wsi Jarosze, Śniczany,
Starowlany, Barwicha, Siekierka, Makowlany, Szostaki, Grzebienie, Jaczno
z cerkwią (1540). W 1562 r. Ostafi Wołłowicz otrzymał ziemie naprzeciw
Sidry, a następnie w roku 1576 r. otrzymał Mościchę, Barwichę, Zalesie,
Słomiankę.

Nazwy wsi pochodziły od rodów osocznickich, np. Korenie, Jacewi-
cze, Jurosze. W Siderce występuje Pronc Kręglewicz. W  XVII w. obszar
nad Brzozówką i nad Sidrą uległ wpływom polskim, przede wszystkim
przez przyrost polskiej ludności w miasteczkach Nowy Dwór, Sidra, Kuź-
nica, a także oddziaływanie Kościoła katolickiego. Natomiast wsie były
zamieszkałe przez ludność ruską.

1 J.Wiśniewski, Osadnictwo Wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz
zróżnicowanie i przemiany etniczne, „Acta Baltico-Slavica”, t. 11 (1977), s. 31.

2 Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. 1 (1980), s. 38.
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Dawna cerkiew...

... a obecnie kościół
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Zachował się dokument z roku 1706, skarga podkanclerza Szczuki na
spustoszenie Sidry i okolicznych miejscowości przez wojska Sapiehów3.
W Siderce wymieniana była cerkiew drewniana św. Michała. Być może
patron obrany został przez właściciela Michała Halickiego.

W II poł. XIX w. cerkiew nosiła wezwanie Przemienienie Pańskiego4.
W spisie kościołów z r. 1744 wymienia się unicką cerkiew siderkowską5.

Wojny północne, przemarsz wojsk szwedzkich, rosyjskich, saskich i pol-
skich przyniosły zniszczenia oraz straty ludnościowe. W 1708 r. pojawiło
się morowe powietrze, które przyniosło śmierć wielu ludziom. Chłopi
opuszczali wsie, np. wieś Szostaki cała opustoszała, poddani się rozeszli6,
niektórzy już nie wrócili. O Śniczanach w 1712 napisano, że ta wieś zruj-
nowała się dużo i nad trzech ludzi nie było, dopiero wracać się zaczyna-
ją7. W puszczy ekonomii grodzieńskiej prowadzono zasiedlenie wsi. Je-
den z urzędników królewskich pisał zebranie rozpłoszonego klęskami
wojennymi poddaństwa z ekonomii tułącającego się pod różnymi poseso-
rami8.

W latach 1775–1794 Siderka przeszła we władanie rodziny Zawistow-
skich. W 1789 r. liczyła 24 dymy chłopskie i 1 folwarczny. Pod koniec
XVIII w. Siderkę posiadał Ignacy Zawistowski, który dla ludności greko-
katolickiej wzniósł w latach 1819–1825 murowaną cerkiew, ogrodzoną
kamiennym murem z drewnianą dzwonnicą, wyświęconą 18 maja 18259.

W tej cerkwi znajdowała się cudowna ikona Matki Bożej. Według au-
tora „Grodnenskogo Kalendara” ... eto oćen’ drevnjaja - sćitajut, ćto ona
suśćestvujet zdes’ okolo 400 let – pisana masljanymi kraskami na cholo-
ste, ot vremeni uże poistlevśem – riza na nej iz ozoloćennoj bumage - na
glave Bogomateri i Hospoda Iisusa metallićeskaja derżava - dlina vsego
obraza 1 arśin 4 verśkov, śirina 12 verśkov10.

Po powrocie unitów do Cerkwi prawosławnej (1839) w 1846 r., liczba

3 Akty Vilenskie,. t. 7, Vil’na 1873, s. 458.
4 LEV 1892, nr 48, s. 399.
5 T. Bielski, Krynki i okolice, Poznań 1972, mnps, s. 206.
6 J.Wiśniewski, Osadnictwo Wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz

zróżnicowanie i przemiany etniczne, „Acta Baltico-Slavica”, t. 11 (1977), s. 58.
7 J.Wiśniewski, Osadnictwo ... dz. cyt., s. 58.
8 J.Wiśniewski, Osadnictwo ... dz. cyt., s. 61.
9 Klirovaja Vedomost’ na 1913 g., rkps.
10 Iosif ep., Grodnenskij Kalendar..., Voroneż 1899, s. 145–146.
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parafian wynosiła 650 mężczyzn i 381 kobiet. W 1875 r. parafia przedsta-
wiała się następująco: cerkiew Przemienienia Pańskiego (Preobrażeńska),
kler składający się z proboszcza i psalmisty, parafian 1520 mieszkających
w Siderce, Szostakach, Kudrawce, Synkowcach, Podsudkach, Stawrowie,
Juroszach, Siemionach, Makowlanach, Siekierce, Barwice, Sołomiance,
Mostisze, Jałówce, Lisich Norach, Chwaszczewie, Trościanach, Roma-
nówce, Bitym Kamieniu, Kuplisku, Racewie, Wólce, Długim Łudze i m.
Siderce11.

Po śmierci Ignacego Zawistowskiego w 1871 r. majątek przeszedł we
władanie wnuczki - hrabiny Łubieńskiej, a ta sprzedała go Arseniuszowi
Winogradowowi. Ostatecznie w 1879 r. Siderkę przejęła jako dar córka
Winogradowa Olga Matuszyńska. W 1876 r. właściciel wsi Siderka,
A. M. Winogradow, ofiarował 700 rubli na remont dachu cerkwi oraz ogro-
dzenie. 21 grudnia 1880 r. cerkiew po remoncie została wyświęcona, a ofia-
rodawca z Moskwy ofiarował prestoł i żertwiennik z drewna cypryso-
wego12.

 Dane statystyczne o chrztach, ślubach i zgonach w parafii Siderka

Rok Chrzest Ślub Zgon Rok Chrzest Ślub Zgon

1878 59 11 49 1883 66 19 23
1879 95 10 58 1884 77 9 45
1880 71 16 79 1885 92 16 53

1886 84 14 68
1882 83 23 48 1887 88 13 64

Źródło: G. Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie. Cz.
demograficzna: chrzty, śluby, zgony, Ryboły 1992, s. 99.

W latach 1885–1887 szkoły gramoty powstały we wsiach Szostaki (15
ucz.), Synkowce (12 ucz.), Sołomianka (16 ucz.)13. W 1893 wymieniono,
że przy parafii jest 49,5 dziesięcin ziemi, 230 domów oraz 1774 wier-
nych14. Według Spravoćnoj kniżki z 1905 r. informowano: cerkiew muro-

11 LEV 1876, s. 150; 1878, s. 311.
12 LEV 1881 s. 18, 59.
13 LEV 1886, s. 427; 1887, s. 389.  
14 N. Izvekov, Statistićeskoe opisanie ... Vil’na 1893, s. 82.
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wana, parafian przy niej 1924, zamieszkałych w 22 wsiach. Na terenie
parafii 4 szkoły cerkiewno-parafialne z liczbą 139 ucz., 3 szkoły gramoty
– 45 ucz. i narodnoje uczyliszcze – 85 ucz. Liczba parafian 2117 osób.
Ziemi cerkiewnej 49 dziesięcin15.

Cerkiew
cmentarna
w Siderce

15 Spravoćnaja kniżka Grodnenskoj eparchii na 1905 god,, Grodno 1904,
s. 133–134.
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Według Klirovoj Vedomosti z 1913 r. parafię stanowiły miejscowości:
Siderka – 322 osób, Szostaki – 130, Sidra – 1116, Kudrawka – 53, Syn-
kowce – 209, Posutki – 72, Stawrowo – 8, Jurasze – 65, Sniczany – 74,
Makowlany – 348, Sikierka – 102, Bierwicha – 173, Sołomianka – 158,
Mosticha – 60, Romanówka – 8, urocz. Kalwinszczyzna – 6. Razem 1823
osób. Na terenie parafii zamieszkiwało też 667 wyznawców religii moj-
żeszowej i 2842 katolików. Te same źródło podaje, że właściciel mająt-
ku Siderka pod koniec XVIII w. przekazał 47 dziesięcin ziemi na cer-
kiew, zaś w 1865 r. dokupiono 2 dziesięciny 2188 sążni kw. Ogólny are-
ał wynosił 49 dziesięcin 2160 sążni kw., w tym: siedliska 2 dziesięciny,
ornej 33 dziesięciny, sianokosu 9 dziesięcin i pozostałe 5 dziesięcin 2160
sążni kw. to nieużytki. Grunta znajdowały się w 10 miejscach w różnej
odległości.

Komitet parafialny 31 maja 1911 r. postanowił wyremontować cer-
kiew i wznieść nową dzwonnicę. Na ten cel zobowiązano się wnieść po
jednym rublu od jednej dziesięciny ziemi, co dawało sumę 1863 rub. i 29
kop17. W 1913 mieszkaniec wsi Synkowce Stefan Tieterczyk ofiarował
dzwon o ciężarze 6 pudów i 18,5 funtów18.

W 1915 roku nastąpiła ewakuacja ludności w głąb Rosji. Po powrocie
prawosławni zostali pozbawieni cerkwi, w 1920 r. zabrano ją na kościół,
a parafianie zostali przyłączeni do parafii Jaczno.

W okresie międzywojennym majątek Siderka należał do Matuszyń-
skich i ich zięcia Mauzera oraz dwóch synów Anatola i Aleksandra, któ-
rych Rosjanie w październiku 1939 r. wywieźli. Około 1939 r. majątek
zostaje rozparcelowany i sprzedany.

Według Klirovych Vedomosti parafii Jaczno liczba wyznawców we wsi
Siderka przedstawiała się następująco: rok 1921 – 189, 1937 – 278 osób,
1946 – 194, 1962 – 207 osób.

W 1971 r. w Siderce na cmentarzu wybudowano kaplicę św. Jana
Chrzciciela.

16 Zachowała się wzmianka, że w Sidrze było odprawiane nabożeństwo przez
duchownego z Siderki. I. Grochowska, Zbór kalwiński w Sidrze na początku XVIII
w., „Białostocczyzna” 1986, nr 1, s. 20; Zachował się funduszowy zapis Jana Ho-
łowczyńskiego cześnika Wielkiego Księstwa Litewskiego na zbór ewangelicki w Si-
drze z 2 października 1630 r. AktyVilenskie, t. 7(1873), s. 445–447.

17 GEV 1912, s. 29.
18 GEV 1913, s. 383.
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W 1975 r. cerkiew ograbiono. Pomimo migracji ludności wiejskiej do
aglomeracji miejskich cerkiew pozostaje zadbana.

W „Atlasie gwar słowiańskich Białostocczyzny” czytamy: większość
prawosławni (około dwie trzecie) parafia Jaczno (do 1920 r. Siderka),
pozostali katolicy, kościół na miejscu (dawniej parafia Sidra). Po II woj-
nie światowej 10 rodzin wyjechało na stałe do Związku Radzieckiego, a do
wsi przybyły 2 rodziny. Podstawowym środkiem porozumiewania się miesz-
kańców między sobą jest gwara białoruska19 .

W „Schematyzmie” białostockiej diecezji katolickiej czytamy: ... pa-
rafia została erygowana 14 października 1946 r. Obecny kościół parafial-
ny zbudowany w 1825 r. ... Kościół był budowany dla unitów. W 1865 r.
rząd carski zamienił go w cerkiew prawosławną a w 1920 r. oddany zo-
stał katolikom. Stąd zewnętrzny wygląd kościoła zmieniał się w ciągu lat20...

Jakby się nie starano zatrzeć ślad, kościół przypomina świątynię ob-
rządku wschodniego.

Duchowieństwo: O. Jan Sawicz (1818–9.09.1867)21, o. Aleksander
Skabałłanowicz (–19.07.1878), o. Bazyli Nikolski (24.08.1878–16.10.1892
dziekan okr. sokólskiego – 22.04.1896)22 , o. Anatol Sawicz (31.05.1896–
+ 22.04.1900), o. Dymitr Gołowin (23.05.1900–), o. Jan Kraskowski (1903
–7.11.1905), o. Mikołaj Siemieniako (3.12.1905–11.09.1906), o. Paweł

19 Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. 1 (1980), nr 17,
s. 37–38.

20 Spis kościołów i duchowieństwa archidiecezji w Białymstoku, Białystok 1979,
s. 160; Według A. Czapskiej opis kościoła przedstawiony następująco: Na prawo
od dworu, ale bliżej szosy, na małym pagórku został w 1825 r. wzniesiony niewielki
kościół. Była to fundacja I. Zawistowskiego, ówczesnego właściciela dóbr Siderka.
Kościół murowany, o rzucie prostokąta z kwadratową wieżą, z kryptą w podziemiach,
w której znajdują się trumny właścicieli majątku oraz przywiezione z Sidry ze znisz-
czonego zboru kalwińskiego. W 1870 r. kościół został przekształcony na cerkiew
i wtedy hełm na wieży zastąpiono baniastą kopułką. W czasie I wojny światowej
wieża została częściowo zniszczona i przy odbudowie obniżona, a po zmianie z po-
wrotem na kościół katolicki przykryto ją prostym, 4-spadowym dachem krytym bla-
chą. A. Czapska, Nie istniejący dwór w Siderce, „Biuletyn konserwatorski woje-
wóztwa podlaskiego”, Białystok 1999, s. 198, il.

21 Nekrolog, LEV 1881, s. 112.
22 (rh), Życiovy ślach sakol’skaha blahaćynnaha (Vasilija Nikol’skaha), „Niva”

14.05.2000 r., nr 20 (2296), s. 9, foto.
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Sawicki (16.12.1906 –), o. Symeon Ga-
chowicz (7.07.1907–24.09.1909), o. An-
toni Rekeć (10.10.1909–1915 ewa-
kuacja).

Psalmiści: Eugeniusz Muzalewski
(25.10.1873–1.09.1876), Mikołaj Kusza-
kowicz (8.11.1876 – + 2.01.1894), Win-
centy Motowicki (12.03.1894– 28.02.
1903), Antoni Selewonik (20.05.1903–
11.06.1903), Stefan Parfeniuk (16.06.
1903–24.10.1909), Teodor Daniluk
(28.11.1909–24.04.1913), Aleksy Patej-
czuk (11.06.1913 – 1915).

Opiekunowie: Adam Danilczik, ob.
w. Synkowce (19.02.1879), Wincenty Siwicki, ob. w. Szostaki (29.01.1889;
19.09.1896), Wincenty Kalinowski, mieszczanin Sidry (11.04.1899), Alek-
sander Matuszyński, dworzanin (1902–17.05.1903; 1912).

Literatura: Pożertvovanija na cerkov’: LEV 1877, s. 57; 1881, s. 59, 222;
1896, s. 53; GEV 1902, s. 111; 1903, s. 465; 1909, s. 98, 456; 1910 s. 392; 1912, s.
29; 1913, s. 383; 1915; Ruch służbowy: LEV 1873, s. 353; 1876, s. 303, 381;
1878, s. 238, 245, 298; 1879, s. 59; 1882, s. 204, 375; 1889, s. 26; 1892, s. 349;
1894, s. 3, 83; 1893, s. 402; 1895, s. 64; 1896, s. 162, 251, 402; 1899, s. 162; GEV
1900, s. 173, 210; 1903, 101, 225, 237, 269, 270; 1905, s. 531, 1190, 1308; 1906, s.
979; 1907, s. 265; 1909, s. 378, 397, 418; 1913, s. 147, 258; 1914, s. 120; 1915, s.
11; T. Wasilewski, Testament Ostafiego Wołłowicza, „Odrodzenie i Reformacja w
Polsce”, t. 7 (1962), s. 168–173; Uroczystości 150-lecia istnienia kościoła w Sider-
ce – 23.10.1975 r., „Wiadomości Kościelne” 1975, s. 136-140; I. Grochowska, Zbór
kalwiński w Sidrze na początku XVIII w., „Białostocczyzna” 1986, nr 1, s. 19–21;
M. Talarczyk, Z dziejów Siderki, „Kurier Podlaski” 4–6.01.1991 r., nr 3 (1915) s. 7;
Replika Z dziejów Siderki, „Kurier Podlaski” 22–24.02.1991 r., nr 38 (1950), s. 11;
I. Saverćanka, Astafej Valović (historyka – bijahrafićny narys), Minsk 1992, ss. 94.

O. Bazyli Nikolski, dziekan sokól-
skiego okręgu (1892–1896)
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SKIEBLEWO

Król Zygmunt Stary i królowa Bona dążyli do stworzenia prywatnego
majątku rodziny królewskiej. Liczne królewszczyzny w Polsce i Litwie
były wydzierżawiane lub oddawane w zastaw. W 1527 r. Bona podjęła
reformę, zwaną pomiarą włóczną, celem uporządkowania gospodarki w do-
brach królewskich. W puszczach zaczęły znikać małe osady, powstawały
duże wsie, przystąpiono też do nowej kolonizacji – zakładania wsi i miast
na terenie Puszczy Perstuńskiej.

Po wyjeździe Bony Zygmunt August wrócił do zastawów i dzierżaw.
Wtedy to z Puszczy Perstuńskiej z kilkoma wsiami osadników utworzono
leśnictwo perstuńskie. Wziął je w zastaw Stanisław Andrzejowicz Dowoy-
no i powierzył leśniczemu Janowi Więckowiczowi. Należały do niego wsie:
Bohatery, Kurianowicze, osocka część wsi Markowicze, bartnicka część
wsi Rakowicze oraz część wsi Łojki, zakładano także nowe wsie.

W latach 1561–1569 osiedlono chłopów pańszczyźnianych w dużej
wsi Szkieblewo (dziś Skieblewo) na miejscu uroczyska Szkieblewo w Lesie
Lipskim. Szkieblewo początkowo nazywano Siołem Lipskim. Siedzibą
leśniczego stał się nowy dwór Wołkusz, zbudowany w tym samym czasie
na skraju puszczy przy młynie, obok drogi do Augustowa. Do pracy na
folwarku założono wieś Skieblewo, dla obsługi dworu i zarządu puszczą
osiedlono także we wsi Żabickie rodzinę Żabickich z obowiązkiem no-
szenia listów.

W 1559 r. ostęp Lipsków Puszczy Perstuńskiej przylegał do rzeki Bo-
bry i zaczynał się za polami osoczników Kurjanowiczów1.

1 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do końca
XVIII w. [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok
1967, s. 126.
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W Skieblewie założono cer-
kiew uposażoną w 2 włóki grun-
tu. Według źródła drukowane-
go2, cerkiew istniała już w 1569
roku.

Wojna w latach 1655–1660
dotknęła i wieś Skieblewo.
W 1668 roku z 32 włók, 20 sta-
ło się pustką, w następnym roku
w dalszym ciągu 18 stało pu-
stych3. Komisarze królewscy
zdecydowali się znieść więk-
szość folwarków i pańszczyzny
w zniszczonych wsiach w całej
ekonomii grodzieńskiej.

Największe spustoszenie
spowodowała zaraza grasująca
w 1710 r., zmarło 20 osób. W na-
stępnym roku w Skieblewie było
tylko 7 domów zamieszkałych przez 24 osoby, 10 domów stało pustych4.

Przywilejem z dnia 6 stycznia 1667 r. król Jan Kazimierz fundował na
wyspie jeziora Wigry klasztor kamedułów. Dobra kamedulskie były bar-
dzo rozległe. W wyniku układów między królem a nuncjuszem papieskim
i kamedułami postanowiono odebrać leśnictwa z puszczami. Jednak więk-
szość starych wsi leśnictwa perstuńskiego pozostawiono.

W 1744 r. pozostało kilka spornych do rozstrzygnięcia spraw między
kamedułami a ekonomią grodzieńską. Komisja zatwierdziła kamedułom
w posiadanie Pankowskie, należące do osoczników Kurianek Wielkich,
natomiast ks. Korniłowiczowi, prezbiterowi cerkwi lipskiej, zabrano dwie
włóki cerkiewne w Skieblewie. Odebranie włók cerkiewnych spowodo-
wało, że w 1744 r. cerkiew ta cała upadła5.

W sprawozdaniu z wizytacji szkół guberni suwalskiej, przeprowadzo-

Miejsce, gdzie ongiś była cerkiew. W tym
miejscu w latach 80. XX w. wzniesiono po-
mnik bohaterów powstania styczniowego

2 A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII
w., Białystok 1991 s. 270, 274, 278.

3 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa ... dz. cyt. s. 172.
4 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa ... dz. cyt. s. 209.
5 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa ... dz. cyt. s. 126.
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nej w 1872 r., wizytator odnotował:
Szkoła unicka w Skieblewie. Zosta-
ła otwarta w tym roku. Dzieci czy-
tały szybko, ale bez zrozumienia i ze
złym akcentem. Zresztą nauczyciel
też źle akcentuje. Dyktando wypa-
dło lepiej, liczenie w pamięci i na
tablicy bardzo dobrze. Z historii
świętej przerabiano stary testament.
Dzieci nie znały żadnej modlitwy po
rosyjsku. Nauczyciel wyjaśnił, że
w cerkwi unickiej używa się języka
polskiego, także podczas modlitwy
w domu. Rzeczywiście, do szkoły
przyszli niektórzy gospodarze i pro-
sili, aby na lekcjach bardziej zaj-
mować się językiem polskim, żeby
dzieci mogły zrozumieć modlitwy

w cerkwi. Dyrektor nie może pozwolić na to wśród ludności pochodzenia
rosyjskiego, gdy od Polaków wymaga modlitw po rosyjsku6.

Skieblewo przyłączono do parafii Lipsk. Znajdująca się w cerkwi
w Skieblewie ikona zwana Matką Bożą Bazylianką została przeniesiona
do Lipska7. W 1870 r. w Skieblewie zamieszkiwało 206 grekokatolików.
W 1905 r., po wydaniu ukazu tolerancyjnego, unici z parafii w Lipsku zo-
stali wchłonięci przez parafię katolicką.

Dzisiaj ... w rzymskokatolickim kościele parafialnym w Lipsku nad Bie-
brzą przechowywany jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który okre-
ślany jest Matka Boża Bazylianka. Obraz zasłania sukienka wykonana
w 1893 r. Dawniej, w XVIII i 1 poł. XIX w. przechowywany był w unickiej
cerkwi w Skieblewie, a później przeniesiony do Lipska. Obraz ten według
tradycji był bardzo czynnie kultywowany8.

6 W. Jemielity, Szkolnictwo w guberni suwalskiej, Suwałki 1997, s. 221-222.
7 Niektórzy podają jednak, że skieblewski, drewniany kościółek wraz z obra-

zem do Lipska przeniesiono cały. T. Moćkun, Cudami słynący, „Gazeta Współcze-
sna” 1.08.2001 r., nr 148.

8 J. Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia
1596-1996, Białystok 1996, s. 23.

Ikona Matki Bożej „Bazylianki”. Obec-
nie znajduje się w Lipsku
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STRABLA

Osiadłą na Podlasiu ludność historyk Jerzy Wiśniewski podzielił, w za-
leżności od miejsca zamieszkania, na trzy grupy. Na południu dominowali
bojarzy pochodzenia ruskiego, na północy litewsko-ruskiego, na styku z Ma-
zowszem wytworzył się pas mieszany ludności polsko-ruskiej. Ciągnął się
on od Drohiczyna poprzez Brańsk, Suraż, Tykocin aż do Wysokiego Ma-
zowieckiego. Wzdłuż Narwi, aż do Tykocina, powstawały cerkwie prawo-
sławne. Wsie bojarskie skupiały się przeważnie wokół dawnych grodów,
przy głównych drogach i rzekach. Takimi grodziskami były Zajączki po
prawej stronie Narwi, a po lewej Plutycze, a także Strabla, na co wskazuje
wzniesienie powyżej doliny rzeki oraz średniowieczny cmentarz.

Badania archeologiczne okolic wsi Plutycze stwierdziły, że położone
w pobliżu rzeki piaszczyste wzniesienie wśród okresowo podmokłych łąk
było dogodnym miejscem dla osadnictwa różnych epok1. Wśród podmo-
kłych łąk nadnarwiańskich na gruntach wsi Zajączki2  odkryto natomiast
grodzisko dolinne. Jest to nasyp wyniesiony ponad poziom o 1–1,25 m.
Przy jego rozkopywaniu znaleziono kilka dużych kamiennych płyt. Wiele
przesłanek skłania do stwierdzenia, że była to fortyfikacja przyboczna grodu
suraskiego, ochraniająca łączność pomiędzy Surażem a Bielskiem (Suraż
podlegał Bielskowi).

Znany archeolog Kamiński tak pisze o Surażu: ... gród suraski został
zbudowany przez któregoś z książąt ruskich pod koniec XI w. jako przed-
moście Rusi na lewym brzegu południowego biegu Narwi3. Władcy ruscy,

1 S. Wierzbicka-Pawłowska, Materiały krzemienne i ceramiczne ze stanowiska
Plutycze, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 49 (1979), z. 2, s. 217–219.

2 J. i A. Kamińscy, Grodzisko we wsi Zajączki, „Wiadomości Archeologiczne”
1956, z. 4, s. 365–366.  

3 A. Kamiński, Pogranicze polsko-rusko-jaćwieźskie, „Rocznik Białostocki”,
t. 4 (1963), s. 21.
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a później litewscy, aby umocnić swe panowanie na tych ziemiach, osa-
dzali pod grodami i na szlakach głównych dróg i rzek pewną ilość wsi
bojarów, zobowiązanych do służby wojennej i zamkowej. Powstały także
wsie chłopskie, jak Samułki Małe – dawna nazwa Siółko (należące do
probostwa bielskiego), Łapcie, od nazwy obuwia z łyka, Jacewicze, daw-
na osada młynarzy królewskich wzmiankowana w 1576 r.: na rzece Stra-
bli młyn 1 płacą z niego Jacewiczy 4. Wieś Doktorce to dawna nazwa pasz-
nia Chudziebin (wypas bydła)5.

Król Zygmunt I w XVI w. nadzielił Strablę swemu nadwornemu leka-
rzowi, który wzniósł tu dwór i otoczył go ogrodem na wzór włoski. Wraca-
jąc do Suraża – parafia w XVI w. obejmowała 30 wsi. Należały do niej
wieś Kożany wraz z folwarkiem, gdzie znajdowało się już wspomniane
grodzisko Zajączki, a także wieś Doktorce. Wszystkie wsie starostwa su-
raskiego rozlokowane były w kierunku wschodnim i północnym.

Następnym właścicielem Strabli został Adam Turowski, stolnik wiski,
który dopiero w 1617 r. pobudował drewniany kościółek. Adam Turowski
w swoim testamencie z 1638 r. pisał ... żeby, który z moich na tą Maiet-
ność miał być inszey wiary przeciwney Kościołowi Katolickiemu rzym-
skiemu, ażeby chciał niszczyć Chwałę Bożą6... Z tego wynika, że ludność
zamieszkująca okolicę Strabli była prawosławna, a po unii została zmu-
szona przez fundatora do zmiany obrządku wschodniego na łaciński. Ks.
kanonik Jan Komosa, proboszcz parafii katolickiej w Strabli, powiedział:
... Na cmentarzu są też fragmenty bardzo starych ogrodzeń jeszcze z XV w.
i szczątkowe pomniki. Cmentarz porośnięty starymi drzewami nie jest ad-
ministrowany przez parafię, lecz od kilku lat znajduje się w gestii konser-
watora zabytków. Stary cmentarz jest mocno zniszczony, przypomina ne-
kropolie po tamtej stronie granicy. Gdybyśmy z niego korzystali, wszystko
wyglądałoby inaczej7 ...

Na zdewastowanym obecnie cmentarzu jeszcze w latach 70. można

4 Jacewiczy, [w:] Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. 1 (1980),
s. 53.

5 J. Kazimierski, Rejestr pomiarowy miasta Suraża z roku 1562, „Teki Archi-
walne”, t. 2 (1954), s. 150.

6 J. Hościłowicz, Z przeszłości kościoła parafialnego w Strabli, „Biuletyn kon-
serwatorski województwa podlaskiego”, Białystok 2000, z. 6, s. 33.

7 Pamięć fundatora. Świątynie mauzolea w krajobrazie kulturowym Podlasia,
Białystok 1998, s. 19-20.
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było odczytać na kamiennych pomnikach ruskie imiona, teraz ślad po nich
zaginął. Można przypuszczać, że na cmentarzu zapewne istniała cerkiew-
ka, może też stała w pobliżu obecnego kościoła, gdyż wieś ... zapewne
w końcu XVI czy też na początku XVII w. posiadała kaplicę, położoną w ob-
rębie założenia dworskiego lub w jego pobliżu. Przybywali [do niej] ka-
płani w celu odprawiania nabożeństw8 ... Przypuszczać można, że była to
kaplica prawosławna, a po unii była zarządzana już przez katolików. Po-
twierdza to inwentarz z 1612, który wymienia ... Nad ołtarzem wykłada-
nym czerwonym jedwabiem zasłoniony w pół obraz moskiewski Panna
Maryia z Dzieciątkiem srebro a pozłota na niem zamykający się. Innych
moskiewskich obrazów dwa z pozłotą na srebrze oraz pospolitych siedem
również moskiewskich, bez określenia tytułów9. Dalej czytamy: Spośród
ponad 70 obiektów ujętych inwentarzem 22 stanowiły obrazy. Malowane
na desce i płótnie, niektóre obłożone srebrnymi sukienkami ... związane
z ikonografią bizantyjską i łacińską. Autorka sugeruje, że była to myśl
ekumeniczna zapoczątkowana Unią Florencką 1439 r. i potwierdzona Unią
Brzeską w 1596 r.10  Należy stwierdzić, że postanowienia unii florenckiej
na ziemiach Rzeczypospolitej nie zostały zrealizowane. Natomiast zacho-
wane ikony mogły pochodzić ze starej prawosławnej cerkwi lub kaplicy.

Po unii brzeskiej cerkiew w Strabli straciła kolatora, bez poparcia ze
strony właściciela osady uległa zniszczeniu. Pamiątką po obrządku wschod-
nim pozostała ikona, która obecnie znajduje się w parafialnym kościele.
Gabriel Kurzeniecki w testamencie z 1696 r.11  pisał tak: O Obronie Pan-
ny Nayświętszey cudami słynąca12 ... Była to ikona wspomniana w inwen-

8 J. Hościłowicz, Z przeszłości kościoła parafialnego w Strabli, „Biuletyn kon-
serwatorski województwa podlaskiego”, Białystok 2000, z. 6, s. 47.

9 J. Hościłowicz, Z przeszłości kościoła parafialnego w Strabli, „Biuletyn kon-
serwatorski województwa podlaskiego”, Białystok 2000, z. 6, s. 10.

10 J. Hościłowicz, Z przeszłości kościoła parafialnego w Strabli, „Biuletyn kon-
serwatorski województwa podlaskiego”, Białystok 2000, z. 6, s. 10.

11 W wykazie urzędników miasta Bielska: stolnicy – Obracht (Albrycht) Ku-
rzeniecki, 1640 r., + 20.031658 r.; Marcin Michał Kurzeniecki towarzysz chorągwi
wojewody kijowskiego hetmana w. kor. Odnotowany w latach 1658, 1666, 1683.
Urzędnicy podlascy XIV – XVIII wieku. Spisy, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 1994,
s. 59–60.

12 J. Hościłowicz, Zespół pałacowy w Strabli, jego dzieje i konserwcja, „Biule-
tyn konserwatorski woj. białostockiego” 1996, s. 12.
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tarzu z 1612 roku. Sama ikona Matki Bożej malowana na desce lipowej
z dwiema naprzeciwległymi szpongami pochodzi z końca XVI w., zaś ryza
z XVIII w., szkoła moskiewska, wymiary 32 x 27 cm. Opis ikony według
konserwator Marii Orthwein przedstawia się następująco: Matka Boska
w popiersi zwrócone w prawo z pochyloną głową z dłońmi wzniesionymi
w geście modlitwy. Postać okrywa czerwono-brązowy moforion ozdobio-
ny złotymi gwiazdkami i oblamowaniem. Głowa osadzona na długiej szyi.
Twarz owalna, oczy podłużne z wydzielonymi fałdami pod oczodołowymi,
łuki brwiowe wysoko uniesione, nos pokryty, wąski, z małymi skrzydełka-
mi, usta z wydatnymi małymi wargami. Dłonie o długich, cienkich pal-
cach z odchylonymi kciukami. Czepiec i chiton – biało-ugrowe. Tło ugro-
wo-zielonkawe z napisem cyrylicą w lewym narożniku. Ikona przykryta me-
talową sukienką, z wydłużonym sercowatym wycięciem, w którym widocz-
na jest twarz i fragmenty twarzy postaci. Forma sercowata z obramieniem
tworzącym chustę, zdobiona plecionką i gwiazdą. Z obu stron rozchodzą
się promienie. Na głowie korona kabłąkowa, pochylona ku prawemu na-
rożnikowi, zwieńczona krzyżykiem. Szata Marii składa się z 5 łukowatych
pasów, repusowanych i grawerowanych, biegnących ku dolnej krawędzi,
dekorowanych wicią roślinno-kwiatową. Tło pokryte ornamentem ze styli-
zowanych motywów roślinnych – wici i kwiatów. Deska lipowa z dwiema
naprzeciwległymi szpongami, nad górną odciśnięte koło13 ...

W 1673 r. właścicielką części wsi Strabla z kościołem była stolnikowa
wiska14 – Marianna Turowska z Obór, wdowa po Adamie. Do niej należa-
ły: Doktorce, Łapice, Molawicze, Ogrodniki i folwark Biały. Drugim wła-
ścicielem części wsi Strabla (a także Boguszek, Bojar, Czerewek, Kożan
i Zajączek) i zarazem jej mieszkańcem był Stanisław Lewicki, podstoli
podlaski, syn Zofii Lewickiej, właścicielki Niewodnicy.

13 Dokumentacja prac konserwatorskich wykonanych przy obrazie MB z ko-
ścioła parafialnego w Strabli, oprac. Maria Orthwein, Warszawa 1975, mnps.; Por.
Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim w Polsce i Rosyjskim Kościele prawo-
sławnym, Warszawa-Moskwa 1989, il. nr 46.

14 Pozycja kościoła strabelskiego za czasów stolników wiskich nie była jedno-
znaczna. Strabla nadal pozostawała w parafii suraskiej, dekanacie bielskim. Jesz-
cze w 1658 roku wśród wymienionych parafii nie było Strabli, a istniejącą świąty-
nię określono jako kaplicę. J. Hościłowicz, Z przeszłości kościoła parafialnego
w Strabli, „Biuletyn konserwatorski województwa podlaskiego”, Białystok 2000,
z. 6, s. 31.
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W kronice supraskiej zachowała się wzmianka o Strabli: ... 1690 goda
dana zapiska o tom, ćto Strabel’skomu prichodskomu svjaśćenniku [kato-
lickiemu] otdan byl gde-to ućastok zemli „klin” kotoryj raspolożen nasu-
protiv kresta po doroge v Lysye na śest’ let, s tem, ćtoby on soverśal litanii
i otćityval Bogorodice Devo radujsia15 ...

Następnie Strabla stała się własnością Kurzenieckich z Kurzeńca w po-
wiecie oszmiańskim herbu Bogoria16. W 1717 r. Michał Kurzeniecki wstąpił
do monasteru w Supraślu i ... tutaj zakończył swój żywot z imieniem za-
konnym Marcjana. W 1725 r. supraskiemu monasterowi przekazał pra-
wem wieczystym swoje strabelskie dobra oraz patronat nad kościołem17.

W tym samym dokumencie napisano ... Wiecznemi i nieodzewnemi czasy
daię, daruię i zapisuię y prawo patranowanie przez wielebnych w Chry-
stusie imci Xięży Opatom Supraslskim i następcom moim do Kościoła Stre-
belskiego zostawiam18.

Katolicki biskup Stefan Rupniewski rozszerzył swój komentarz do za-
pisu fundacyjnego, nakazując ... codzienne mszy i nabożeństwa z muzyką
organową według brewiarza rzymskiego a msze i requiem w każdym ty-
godniu za zmarłych fundatorów w podwójnym rytuale19. Potwierdził też
metropolicie Leonowi Kiszce prawo patronatu, a także rozszerzył je o dzie-
dziców Strabli i następców opatów supraskich. Obsadzanie stanowisk ko-
ścielnych w parafii zastrzeżone było dla opatów supraskich, raz w tygo-
dniu odprawiano nabożeństwa za zmarłych dobroczyńców w podwójnym

15 N. Dalmatov, Suprasl’skij monastyr, S-Petersburg 1892, s. 188; W archiwum
cerkiewnym w Rajsku znajdował się funduszowy zapis króla Augusta I z 1671 r.
o nadaniu 2 włók pustych we wsi Rayskie nazwaney do starostwa bielskiego należą-
cey Wielebnemu Symeonowi Mackiewiczowi prezbiterowi cerkwi do obrazu Matki
Bożej Cudownego. Gabriel Kurzeniecki w 1690 r. na sześć lat wydzierżawił pleba-
nowi strabelskiemu część gruntu ... Klin ten, co idzie przeciwko krzyża od granicy
po drodze, idącey do Łysych ... aby codziennie były odprawiane nabożeństwa. J.
Hościłowicz, Zespół pałacowy w Strabli, jego dzieje i konserwcja, „Biuletyn kon-
serwatorski woj. białostockiego” 1996, s. 32.

16 J. Hościłowicz, Zespół pałacowy w Strabli, jego dzieje i konserwcja, „Biule-
tyn konserwatorski woj. białostockiego” 1996, s. 6.

17 N. Dalmatov, Suprasl’skij monastyr, S-Petersburg 1892, s. 224 i nast.
18 J. Hościłowicz, Zespół pałacowy w Strabli, jego dzieje i konserwcja, „Biule-

tyn konserwatorski woj. białostockiego” 1996, s. 33.
19 J. Hościłowicz, Zespół pałacowy w Strabli, jego dzieje i konserwcja, „Biule-

tyn konserwatorski woj. białostockiego” 1996, s. 34.
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rytuale, czyli rzymskim i grekokatolickim, poza tym jednak świątynia
nosiła miano parafialnej, należała do dekanatu bielskiego, a nabożeństwa
odprawiane były według rzymskiego rytu.

Bracia Michała Kurzenieckiego, Kazimierz i Zygmunt, rościli preten-
sje do majątku Strabla. Monaster jako zadośćuczynienie zapłacił tysiąc
złotych. Leon Kiszka, unicki metropolita i opat supraski, przewidując dal-
sze roszczenia do majątku Strabla, zawarł kontrakt z Michałem Kurze-
nieckim na sumę 85 tys. złotych. Umowa była zawarta na nazwisko Leona
Kiszki, który przekazał ją aktem prawnym monasterowi supraskiemu.
W 1721 r. Leon Kiszka wycenił majątek na 130 tys. zł z zaznaczeniem, że
z tych dochodów będą utrzymywać dwóch zakonników i jednego brata
w Warszawie (monaster posiadał rezydencję w Warszawie). A oto urywek
tego aktu: Ja Leon Kiszka będący zdrów ciałem i duchem przekazuye ma-
jątek Strablę ze wszystkimi dochodami ze Strebelskimi dworami Leszczeń-
skim i Białodworskim i wsiami Lenno, Łapni, Mulawicze ze Strabelskimi
ogrodnikami i Białodworskimi znajdujące się w województwie Podlaskiem
według kontraktu na sumę 130 tys. zł. ...Daruję tym aktem oo. archiman-
drytom Supraskim i moim następcom prawo patronatu nad Strabelskim
kościołem oraz pobudować Warszawską rezydencję20.

Bracia suprascy zamieszkali w Strabli we dworze Kurzenieckich.
W 1720 r. Leon Kiszka zapłacił księdzu Tomaszowi Łapińskiemu tysiąc
zł za kościelną karczmę z zastrzeżeniem ... zakaz stawiania karczmy przy
dworskiej karczmie21.

W 1725 r. przełożony klasztoru Innocenty Charkiewicz przeznaczył
sumę 579 zł 22 gr dla trzech zakonników rezydujących w stolicy. Poza
tym archimandryta Charkiewicz zapłacił księdzu Łapińskiemu 4 tys. zł za
daninę otrzymaną z wyżej wymienionych wsi (18 szanków żyta i 44 zło-
tych podatku). W 1735 r. po śmierci proboszcza Tomasza Łapińskiego
w kronice zapisano: Temu plebanowi wiodło się nieźle lecz nie pilnował
kościoła przesiadując najwięcej w Surażu, z tego jedynie powodu, że nie

20 N. Dalmatov, Suprasl’skij monastyr, S-Petersburg 1892, s. 224–225.
21 Ks. Tomasz Łapiński, ówczesny proboszcz ... wziowszy 1000 złp., a p.m. od

Leona Kiszki metropolity całey Rusi, opata Supr., za karczmę kościelną, dał asseku-
racyą, że ani on, ani successerowie jego nie będą pretendowali jey stawić przy
dworney karczmie, alias na gruncie kościelnym, a sumę ulokowano na kahale tyko-
cińskim. J. Hościłowicz, Zespół pałacowy w Strabli, jego dzieje i konserwcja, „Biu-
letyn konserwatorski woj. białostockiego” 1996, s. 33.
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miał co robić w swojej parafii, która temi czasy do Rajskiej cerkwi nale-
żała22.

Po śmierci Michała – Marcjana Kurzenieckiego, w 1736 r. fundację
zakwestionował brat – Zygmunt Kurzeniecki, który wniósł sprawę do sądu
w Brańsku. Sprawa nie została załatwiona, ponieważ nie nadano jej bie-
gu. Konstytucja sejmu grodzieńskiego z 1726 r. zabroniła nabywania ma-
jątku przez osoby duchowne. Z tej to przyczyny w 1759 r. majątek Strabla
został sprzedany Józefowi Kurzenieckiemu za 92 tys. zł. Porozumienie
zostało zawarte przed Trybunałem Lubelskim i zapisane w księdze sądu
brańskiego pod rokiem 1760. Otrzymane pieniądze zostały pożyczone
Branickiemu z 7% rocznymi odsetkami z zabezpieczeniem na majątku
Choroszcz23.

Braniccy wypłacali po 300 talarów rocznie zakonnikom mieszkają-
cym w warszawskiej rezydencji. Jeszcze w 1740 r. pożyczono Branickie-
mu 35 tys. tynfów zabezpieczone majątkiem Branickich24. Według wyli-
czenia z 1777 r., Braniccy byli winni monasterowi w roku 1740 sumę 44
tys. 333 zł. i w 1759 r. – 92 tys. zł. W 1792 r. doszło do porozumienia
z żoną Branickiego, monaster zniżył odsetki do 6%. Dług na Branickich
ciążył do 1809 r.

Następca Branickich, Potocki, w 1809 r. zawarł umowę z senatorem J.
Teylsem, a dług w przeliczeniu na ruble wyniósł 7974 rub. i 60 kop. (za-
bezpieczenie hipoteczne). Przy sprzedaży majątku Potoccy wnieśli po-
wyższą sumę do banku – monaster mógł korzystać z odsetek do 1842 r. Po
tym okresie nowym zarządzeniem lokata kapitału przeszła w ręce pań-
stwa. W ten sposób przestały istnieć dobra monasterskie w Strabli.

Po śmierci Michała Kurzenieckiego sukcesorzy sprzedali Strablę Sta-
rzeńskim herbu Lis. Właścicielem dóbr strabelskich został Maciej Maury-
cy Starzeński. Wraz z objęciem dóbr stał się kolatorem miejscowego ko-
ścioła, który po prawie trzydziestoletniej przynależności do Kościoła
unickiego powrócił do Kościoła łacińskiego25. Z nazwiskiem nowego wła-

22 J. Hościłowicz, Zespół pałacowy w Strabli, jego dzieje i konserwcja, „Biule-
tyn konserwatorski woj. białostockiego” 1996, s. 35.

23 N. Dalmatov, Suprasl’skij monastyr, S-Petersburg 1892, s. 268.
24 Żaloba nastojatelja Suprasl’skogo monastyrja na grafa Branickago o neu-

plate 35 tysjać tynfov, Akty Vilenskie, t. 7, s. 517.
25 J. Hościłowicz, Z przeszłości kościoła..., dz. cyt., s. 36.
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ściciela związane jest ostateczne wy-
rugowanie obrządku wschodniego
z dóbr Strabelskich.

I tak w wizycie generalnej parafii
suraskiej z 1773 r. czytamy: ... Do tey
cerkwi należała wioska Doktorce
do starostwa Strabelskiego należąca,
lecz za objęciem tego starostwa WJM
Pan Starzyński do odmienienia obrząd-
ku z greckiego na rzymski pod karą cie-
lesną przymusił i do kościoła Strabel-
skiego przyłączył roku 1768. Dzisiaj
garstka wiernych prawosławnych ze
Strabli i okolicy korzysta z cerkwi
w Rajsku.

Literatura: N. Dalmatov, Suprasl’skij Blagoveśćenskij monastyr, S-Petersburg
1892; M. Sacharević, Strablja. Chronika mjascovasci, „Czasopis” R. 6 (1995), nr
5(52), s. IV okł., rys.; J. Hościłowicz, Zespół pałacowy w Strabli, jego dzieje i kon-
serwacja, „Biuletyn konserwatorski woj. białostockiego”, Białystok 1996; A. La-
szuk, Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w województwie
podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1998; A. Troc, Strabla w prze-
szłości, „Przegląd Prawosławny” 2000, nr 3, s. 32–33; J. Hościłowicz, Z przeszło-
ści kościoła parafialnego w Strabli, „Biuletyn konserwatorski woj. podlaskiego”,
Białystok 2000, z. 6, s. 7–58, il.; S. Dworakowski, Zapomniana, „Kurier Poranny”
dod. „Turystyka” 23–26.08.2001 r., nr 119, s. VI, il.

Strabelska Ikona Matki Bożej
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SURAŻ
(Przemienienia Pańskiego)

Suraż nad Narwią jest jednym z najstarszych miast na Podlasiu. Gro-
dzisko w Surażu, założone w XI w., pełniło funkcję ośrodka administra-
cyjnego księstwa ruskiego. Powstanie ośrodka znacznie przyczyniło się
do osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Granica mazowiecko-ruska na
przestrzeni XI–XIII w. nie stanowiła linii stałej, a ludność przenikała na-
wzajem w głąb swoich terytorium.

W środkowej części Podlasia element ruski i polski zmieszał się ze
sobą, tak że osiedla ich często nosiły nazwy ruski lub lacki, co w Surażu
można doskonale obserwować w nazwach ulic i części miasta.

Trzeba także zwrócić uwagę na grodzisko Zajączki, które mieści się na
prawym brzegu Narwi, około 15 km na wschód od Suraża. Zabytek jest
tak zniwelowany przez wylewy Narwi, że zachowała się tylko używana
do dzisiaj nazwa Zamczysko lub Horodzisko1. Jest to grodzisko dolinne
położone wśród podmokłych łąk Narwi, nasyp wzniesiony ponad poziom
o 1–1,25 m, regularnie kolisty o średnicy do 35 m, otoczony rowem. Obiekt
datowany jest na XI–XIII w. Przy rozkopach znaleziono kilka dużych ka-
miennych płyt2.

Wiele przesłanek skłania do stwierdzenia, że była to fortyfikacja przy-
boczna grodu suraskiego, ochraniająca łączność Suraża z Bielskiem (Su-
raż podlegał Bielskowi). Gród suraski został zbudowany przez książąt

1 F.V.Pokrovskij, Archeografićeskaja karta Grodnenskoj gubernii, Vil’na 1895,
s. 69; Belaruski Kalendar na 1971 g., Belastok 1970, s. 127.

2 A. Kamiński, Pogranicze polsko-ruskie-jaćwieskie między Biebrzą a Narwią,
„Rocznik Białostocki” 1963, t. 4 s. 20.
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ruskich pod koniec XI w. jako przedmoście Rusi na lewym brzegu połu-
dniowego biegu Narwi3.

Osadnictwo mazowieckie rozwijało się na wschód od Lizy, natomiast
obszar na wschód od Suraża i na północ od Narwi to północne krańce
ziemi bielskiej i drohickiej. Miasto położone jest po obu stronach Narwi,
łączył je most. W odległości 30 m od rzeki znajduje się grodzisko, usypa-
ne wały, otaczający fosę dawny majdan.

Według Stafińskiego, autora monografii o miasteczku, Suraż w XI w.
należał do książąt ruskich, a w 1241 roku do Mazowsza i został znisz-
czony przez Tatarów. Wielki książę litewski Erdzwiłł Motowiłłowicz, syn
Mendoga, w 1244 r. opanował Suraż i odbudował zamek. W 1382 r. wład-
ca Mazowsza zajął ziemię drohicką i mielnicką, m.in. Suraż. W 1383 r.
wielki książę litewski Jagiełło odebrał Suraż i sąsiednie grody i w 1384 r.
przekazał je Witoldowi. W 1392 r. zamek został zniszczony przez Krzy-
żaków4 .

W wyniku przeprowadzonych w 1992 r. wykopalisk (w trakcie pogłę-
bienia piwnicy) znalezione zostały fragmenty ceramiki. Skład masy garn-
carskiej, faktura i warunki wypału pozwalają datować znaleziska na schy-
łek VII i koniec VIII w. Zagłębienie, w którym je znaleziono, określić
można jako „półziemiankę”. Prokopiusz z Cezarei, historyk żyjącego
w czasach bizantyjskich cesarza Justyniana VI, tak pisze o Słowianach:
mieszkają w nędznych chatkach rozsiedleni z dala jedni od drugich a prze-
ważnie każdy zmienia kilkakrotnie miejsca zamieszkania5.

Ślady osadnictwa występowały w odległości ok. 200 m od obecnego
koryta rzeki. Podręcznik sztuki wojennej, spisany na przełomie VI i VII
w., informuje: ... ponieważ osiedla dla Sklawinów i Autów leżą jedno za
drugim wzdłuż rzeki i łączą się ze sobą tak, że nie ma pomiędzy nimi żad-

3 Zdaniem Aleksandra Kamińskiego ...grodzisko Suraża i etymologia tej nazwy
wskazuje, iż gród suraski został zbudowany przez któregoś z książąt ruskich pod
koniec XI w. jako przedmoście Rusi na lewym brzegu południowego biegu Narwi.
Były to północne kresy ziemi bielskiej i dzielnicy drohickiej... A. Kamiński, Pogra-
nicze polsko-ruskie-jaćwieskie między Biebrzą a Narwią, „Rocznik Białostocki”
1963, t. 4 s. 21

4 A. Stafiński, Z przeszłości Suraża. Materiały do monografii miast obecnego
powiatu białostockiego, Białystok 1937.

5 M. Karczewski, Osadnictwo z najstarszych faz wczesnego średniowiecza na
terenie dzisiejszego Suraża „Białostocczyzna” 1995, nr 3, s. 34.
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nej znaczniejszej przeprawy a wszędzie w sąsiedztwie są lasy, błota i szu-
wary6.

Na Podlasiu lokalizacja osiedli wzdłuż rzeki Narwi ciągnie się od środ-
kowej Narwi aż do Suraża. Cerkwie powstawały w Narwi, Puchłach, Ka-
niukach, Rybołach, Wojszkach, Kożanach, Strabli, Surażu. Zdaniem Jó-
zefa Maroszka:... Nad Narew na południowy wschód i południe od Biel-

ska Podlaskiego osadnictwo wróciło w XV i XVI w. Od wschodu była to
w dużym stopniu kolonizacja ruska. Powstał wówczas zespół wsi bojar-
skich, których mieszkańcy pełnili posługi, bronili zamku i stawali w rocie

Zrekonstruowany na podstawie dokumentów pomiarowych z 1561 roku plan Sura-
ża z XVI wieku. [Źródło: A. Stefański: Z przeszłości Suraża. Białystok 1937]

6 M. Karczewski, Osadnictwo z najstarszych faz wczesnego średniowiecza na
terenie dzisiejszego Suraża „Białostocczyzna” 1995, nr 3, s. 34; Zdaniem Jana Tysz-
kiewicza ... osadnictwo ruskie - rozwijające się nad górną Narwią od Suraża po-
czynając - u schyłku XIII w. miało jedno tylko drożne połączenie z kolonizacją wy-
chodzącą znad Świsłoczy. J. Tyszkiewicz, Zarys dziejów okolic Białegostoku od
starożytności do początku XVI w., [w:] Studia i materiały do dziejów miasta Białe-
gostoku, Białystok 1968, t. 1, s. 70.
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namiestnika suraskiego: Chodory, Szerenosy, Zimnochy, Kościany, Osta-
sze, Oksztule, Hołówki, Lesznia7.

Prawa miejskie Suraż otrzymał w 1445 r. Prawo niemieckie magde-
burskie nadawało jednakowe przywileje mieszkańcom Suraża tak łaciń-
skiej jak i greckiej wiary8.

W 1501 r. wielki książę Aleksander potwierdził prawo magdeburskie.
Król Zygmunt w przywileju dla Bielska z dnia 5.01.1507 r. zapisał królo-
wej Helenie Suraż, Bielsk i Brańsk w dożywocie: czynim znamienito sim
naszym listom, sztoż z łaskij naszoje dali jeśmo najaśniejszoj poniej Koro-
lewoj i wielkioj jej mił Alenie niewiestce naszoj miłoj zamok Bielsk i z miesty
z Surażom i z Branskom sowsimi bojary i słuhami putnymi i ludmi tiahły-
mi i daniki Bielsk powieta i z ich wsimi zemlami danimi hroszowymi
i z kapszczynami i z mytnymi peniezmi iz czyny.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy powstała cerkiew, jednak moż-
na przypuszczać że istniała już za czasów książąt ruskich, o czym może
świadczyć cerkiew św. Jana na wzgórzu, której już w XVI w. nie wymie-
niono, pozostał tylko plac9. Dokument z 1528 r. wspomina o sporze po-
między plebanem suraskim a mieszczanami greczeskago zakonu o dzie-
sięcinę. Mieszczanie twierdzili, że z Rusi nigdy dziesięciny na kościół nie
było. Przywilej Aleksandra Jagiellończyka, jak i wyrok króla Zygmunta I,
nakazywał Rusinom płacić daninę plebanowi10. W 1562 r. zarejestrowano
w rejestrze pomiarowym w Surażu dwie cerkwie – św. Spasa i św. św. apo-
stołów Piotra i Pawła11.

7 J. Maroszek, Układ przestrzenny miasta Suraża, „Białostocczyzna” 1995,
nr 3, s. 40.

8 W. Jarmolik, Prawa miejskie Suraża za Jagiellonów, „Białostocczyzna” 1989,
nr 1, s. 6.

9 A. Stafiński, Z przeszłości Suraża, Białystok 1937, s. 34, plan.
10 W świetle dokumentu króla Aleksandra dla kościoła w Surażu z 27 paździer-

nika 1501 r. dziesięcinę dla plebana łacińskiego obowiązani byli płacić mieszcza-
nie zarówno Rutheni jak i Lechici z łąk i pól, które nowo otrzymali od króla, a któ-
re świeżo delimitował Mikołaj Mikołajewicz starosta bielski. J. Maroszek, Układ
przestrzenny miasta Suraża, „Białostocczyzna” 1995 nr 3, s. 44.

11 W 1562 r. na ulicy Zabłudowskiej, po lewej stronie, znajdowała się posesja
cerkiewna zwolniona z podatków (gdzie stała cerkiew św. Jana). Na terenie miasta
znajduje się kilka starych cmentarzysk. Jedno z najdawniejszych znajduje się przy
końcu ul. Zabłudowskiej na wzgórzu zwanym „św. Jan”, gdzie stała niegdyś cer-
kiew. Cmentarzysko to liczy ponad 500 lat. A. Stafiński, Z przeszłości Suraża, Bia-
łystok 1937, s. 34.
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Tradycja historyczna miasta określa: Suraż Lacki leżał na lewym za-
chodnim brzegu Narwi, a Suraż Ruski na wschodnim brzegu prawym. Na
prawym brzegu przy ulicy Bielskiej stała cerkiew św. św. apostołów Pio-
tra i Pawła, a przy ulicy Ruskiej (dziś Mostowa) na wprost ulicy Spaskiej
cerkiew św. Spasa.

Wizyta z 1698 r. tak opisuje cerkiew św. Spasa: ...opuszczona, przez
nieprzyjaciół zrabowana, zniszczona przez swoją dawność i starość znaj-
duje się blisko zamku, ledwo można poznać, że to budynek cerkiewny12 ...

W 1558 r. Hermok pop spaski posiadał 1 włókę ziemi wśród włók Za-
rzeckich, która była obciążona czynszem. W 1562 r. również zaznaczono,
że Hermok pop spaski posiadał 1 włókę ziemi i przy ulicy Ruskiej po pra-
wej stronie idąc od rynku do mostu Narewskiego pierwszą parcelę posia-
dał pop spaski 3 prętów oraz ogrodowych prętów 5 od płatu wolne. W la-
tach 1569–1570 mocą królewskiego przywileju został on uwolniony od
płacenia czynszu. Cerkiew św. Spasa pod koniec XVIII w. już nie istniała.

Od 1590 r. Suraż stanowił starostwo niegrodowe i przez jakiś czas był
dzierżawiony przez Sapiehów; dobra stanowiły uposażenie stołu królew-
skiego. W roku 1638 należał do dóbr, na których zabezpieczone było upo-
sażenie królowej Cecylii Renaty, żony króla Władysława IV.

Według Litovskich Eparchial’nych Vedomosti z 1895 r. na miejscu cer-
kwi św. Spasa, został wybudowany murowany kościół13.

Cerkiew św. św. apostołów Piotra i Pawła w 1547 r. została zwolniona
od płacenia podatków14. W 1558 r. pop piotrowski uprawiał ½ włóki grun-

12 Iosif, ep., Grodnenskij Kalendar, s. 148; A. Stafiński, Z przeszłości Suraża,
Białystok 1937, s. 34.

13 W wizycie cerkwi suraskiej z 1773 r. wspomina się o cmentarzu, na którym
stała cerkiew św. Spasa i plebania: ... Także plac za rzeką Narwią funduszowy, na
którym cerkiew stała przedtem. Item plac za rzeką, funduszowy przy Placach szpi-
talnych leżący. Przydatki do włóki w Zawykach, między rzeką Narwią na Ostrowiu
zagonów 14 długości staj 4. W Zająkach zagonków 4, na staj dwoji, z sianożęcią.
W Brukowszczyźnie zagonów 14 na staj dwoje. Z których gruntów legacyjnych wy-
płaca z włóki po zł 6 ... Księga wizyty dziekańskiej dekanatu podlaskiego ... Biały-
stok 1996, s. 112.

14 Obok cerkwi św. Piotra znajdowała się Góra Popowa, którą ostawiono na
oprawowanie grobli u młyna JKM i niżej w źródle napisano dla brania piasku u mły-
na na groblę ostawiono góry prętów 3½. Dzisiaj na tym miejscu znajduje się plac.
W XIX w. zbudowano murowaną cerkiew prawosławną. J. Maroszek, Układ prze-
strzenny miasta Suraża, „Białostocczyzna” 1995, nr 3, s. 43.
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tów15 . W rejestrze pomiarowym z 1562 r.16  wymieniono, że siolo Zawyki,
Wasil Siemenowicz pop ku cerkwi s. Piotra posiada 1 włókę ziemi a także
... Ku cerkwi s. Piotra mieście Sarażu stoiącey 1 włókę. Przy ulicy Zabłu-
dowskiej po lewej stronie znajdowała się posesja cerkiewna ... pop Wasil
Siemionowicz prętów 9 ½ wolnych. W rejestrze wymieniono także, że Wie-
remiej Dziak posiadał w siole Hruskie Miesczkie 2 morgi gruntu. Wymie-
nia się także pod nr 1 Proskircunei [prosfornia – GS] z popem Piotrow-
skim morgi 3 tez w siele Hruskim. W siole Zawyki Iwan Bebko Chwieczko
pop 1 włókę17.

Z wyżej wymienionych dokumentów wynika, że w Surażu mieszkało
3 księży i diakon, stała tu cerkiew parafialna i filialna. Wg rejestru pomia-
rowego z 1562 r. właściciele włók posiadali imiona ruskie: Chwiedor, Fie-
dor, Iwan, Iliasz, Hawriło, Andruszko, Prokop, Waniuta, Waśko, Wiere-
miej, Onisko, Hricz i inni. Natomiast we wsiach Zawoiki, Dubki, Uzięble,
Dorożki, Wyprotki, Tryczewki, Rozdoły, Pomihacze i Klepacze na 396
osób było 223 Rusinów i 113 Polaków oraz 60 osób innego pochodzenia.

W 1673 r. w skład parafii wchodziły następujące miejscowości: Ba-
ranki, Dorożki, Dubki, Hryniewicze, Klepacze, Kościany, Kowale, Ma-
łyszki, Oliszki, Oziabły, Panki, Suraż, Zawyki18.

W księgach metrykalnych cerkwi rybołowskiej zachował się wpis: 15
czerwca 1754 r. po południu o godzinie 4–tej przeszła wielka burza ...
W Surażu cerkiew defundo wywróciła y ściany w małe kawałki połamała,
dzwony pozbijała. Szkody nigdy szacowanej poczyniła po Miastach, Mia-
steczkach y Wsiach19.

Wizyta cerkwi suraskiej z 1773 r. opisuje: cerkiew pod tytułem S. Apo-
stołów Piotra i Pawła i S. Męczenniczki Praksedy drewniana bruksowa-
na, słomą kryta. Wewnątrz cerkwi pomostu nie ma, stół z tarcic po części.
Okien 4. Ołtarz wielki, stolarskiey roboty z obrazem Zbawiciela Pana, na

15 Według regestru imion i przezwisk ludzi osiadłych na włókach, morgach miej-
skich surażskich w roku 1558: Hermak, pop Spaski włókę 1 za Narwią podle Puýana,
a na Piasku, podle sadzawki króla imci y Kościanow, pop Piotrowski ½ włóki. Akty
Vilenskie , t. 14, s. 50.

16 J. Kazimierski, Rejestr pomiarowy miasta Suraża z roku 1562, „Teki Archi-
walne”1954, t. 2, s. 163.

17 Piscovaja kniga Grodnenskoj Ekonomii ... T. 2, Vil’na 1882, s. 459.
18 A. Laszuk, Zaścianki i królewszczyzny, Warszawa 1998, s. 113.
19 E. Pańko, Z naszej przeszłości, „Wiadomości PAKP” 1971, [nr] 3, s. 67.
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drzewie malowany ...pochodził z cerkwi św. Spasa. Do parafii należało:
miasteczko Suraż oraz wieś Zawyki, Baranki. Odnotowano również, że
...do tey cerkwi należała wioska Doktorce dawna zwana „Paszni Chu-
dziabin” do starostwa Strabelskiego należąca lecz za objęciem tego staro-
stwa WJM Pan Starzyński do odmienienia obrządku z greckiego na rzym-
ski pod karą cielesną przymusił i do kościoła Strabelskiego przyłączył roku
176820.

Do cerkwi należały: plac na którym stoi cerkiew, plac, na którym zbu-
dowana plebania, włóka jedna na trzy zmiany z sianożęciami. Włóka na
Zawykach na 3 zmiany – pierwsza w poletku zwanym Dombrowa, druga
w poletku zwanym Chodkowie i trzecia w Zawykach. Grunta legacyjne

Na pierwszym planie cerkiew unicka... w głębi prawosławna. Rok 1867

20 ...Grunta. Plac 1, na którym cerkiew stoi, drugi gdzie plebania zabudowana,
włóka jedna na 3 zmiany z sianożęciami, włóka jedna na Zawykach na trzy zmiany,
pierwsza w Poletkach Dombrowie, a druga w Chodowie, trzecia na wsi Zawykach.
Grunta legacyjne zaś cerkwi: włóka jedna i trzy ćwierci na 3 zmiany. Place legacyj-
ne w mieście Surażu: pół placa na ulicy Chorozkiey, po miedze Maleckiego. Item
plac na ulicy Chorozkiey, po miedzy Błazko. Item plac w Polu na Kurhankach, o mie-
dze Kozkow. W Drugim Rezie pół placa, o miedze Kłoskow. Te place legacją są
nadane od mieszczan ... Księga wizyty dziekańskiej dekanatu podlaskiego ... Biały-
stok 1996, s. 112.
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tej cerkwi włóka i trzy ćwierci na trzy zmiany. Do parafii należały 4 place
legacyjne w mieście21. Zaznaczono, że do tej cerkwi ...należy filia w Za-
wykach. Sama cerkiew drewniana dranicami kryta z kopułką, krzyżem drew-
nianym ... posadzki nie ma ani stołowania, okno wybite, drzwi bez proboju
i zamka, cmentarz nie ogrodzony ...Zalecenia wizytatora nakazywały ...
cerkiew potrzebuje pokrycia, stolowania i ogrodzenia cmentarza, dzwon-
nica reperacji ...W cerkwi znajdowała się cudowna Boruńska Ikona Mat-
ki Bożej na płótnie malowana. Wota należące do tego obrazu Nóżek srebr-
nych 2, serduszek srebrnych 3, 1 obrączka, bisiurków małych sznurków 6,
bisiurków większych sznurków 522 ...

Cerkiew w Zawykach w 1773 r. została rozbudowana, materiał na to
uzyskano z  rozebranej cerkwi w Bacieczkach. W 1880 r. remontowana.
Miała 32 dziesięciny gruntu. Przy cerkwi była także kapliczka ze źródeł-
kiem, a w niej Włodzimierska Ikona Matki Bożej.

Kolejne wizyty cerkwi suraskiej do 1788 r. powtarzały te same zalece-
nia dla proboszcza Grzegorza Koczewskiego, który żadnych wyżej wy-
mienionych zarządzeń nie wykonał. Wizytator odnotował ...tudzież aktów
wiary, nadziei, miłości i żalu przy cerkwi nie znalazłem... Być może było
to celowe postępowanie unickiego parocha, aby wierni przeszli na „praw-
dziwą wiarę”.

W 1804 r. cerkiew suraska należała do dekanatu białostockiego, a pa-
rafię stanowiło: 7 domów w Surażu, 26 w Zawykach i 13 w Barankach23.
Z powyższego widać, że w okresie unii stopniowo zmniejszała się liczeb-
ność, a tym samym i żywotność parafii.

Po przyłączeniu Obwodu Białostockiego do Prus, Suraż pozostał mia-
stem królewskim, będąc własnością władcy Prus. W 1801 r. mieszkało
w nim 210 rodzin, w tym wyznania katolickiego i unickiego 790 osób,
a proboszczem parafii unickiej był ks. Baranowski. W 1807 r. Suraż zo-
stał włączony do Cesarstwa Rosyjskiego.

Po powrocie unitów na łono Cerkwi Prawosławnej w Surażu odnoto-
wano: bardzo stara i biedna cerkiew, kryta słomą, wiernych nawrócono

21 J. Maroszek, Układ przestrzenny miasta Suraża, „Białostocczyzna” 1995, nr
3, s. 45.

22 A. Troc, Cudowna Boruńska Ikona Matki Bożej w Zawykach, „Przegląd Pra-
wosławny” 1999, nr 11, s. 32.

23 Księga wizyty dziekańskiej dekanatu podlaskiego ... Białystok 1996, s. 112.
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na łaciństwo24... W 1857 r. w Surażu zamieszkiwało 1400 osób, w tym:
katolicy 69%, żydzi 18 % i prawosławni – 183 osoby, co stanowiło 13%25.

Wydarzenia powstania styczniowego szczególnie w Surażu pozosta-
wiły niezatarte ślady. W nocy z 22 na 23 maja 1863 r. w święto Zesłania
Ducha Świętego powieszono proboszcza parafii prawosławnej ks. Kon-
stantego Prokopowicza26. Pochowany został przy cerkwi w Zawykach27.

W piątą rocznicę pogrzebu zięć Iwan Makowiejewski wzniósł na gro-
bie pomnik z napisem: Zdies’ pokoitsia prach sviaśćennika m. Suraża otca
Konstantina Prokopiovića kotoryj varvarski byl zamućen pol’skimi mja-
tieżnikami v 1863 goda 23 maja i v etu że noć byl poveśen protiv doma na
dereve topole. Sej pomnik soorużyl zjat’ neocenenogo stradal’ca v 1868
godu 25 maja prystav 2 ućastka goroda Grodna Ivan Feodorović Makove-
jevski. Na miejscu śmierci ks. Konstantego Prokopowicza w Surażu znaj-
dował się pomnik postawiony staraniem ks. Mikołaja Wiesiołowskiego,
z kamienia, z wmurowaną ikonką św. św. Konstantego i Heleny w srebr-
nej oprawie. Napis na krzyżu głosił: Na etom meste zamućen pol’skimi
mjateżnikami nastojatel’ Surażskoj cerkvi svjaśćennik Konstatin Proko-
pović 23 maja 1863 goda. Sorużen v 1901 godu. Uroczyste poświęcenie
pomnika dokonane zostało w dzień święta parafialnego (św. Paraskiewy)
14 października 1902 r.28

24 Zachowało się oświadczenie ówczesnego proboszcza suraskiej cerkwi
o. I. Markiewicza o gotowości przejścia na prawosławie. Zapiski Iosifa mitropolita
Litovskogo, S-Petersburg 1883, t. 3, s. 441; Por. A. Stafiński, Z przeszłości Suraża,
Białystok 1937, s. 35, foto.

25 P. Bobrovskij, Materialy dlja geografii po statistike Rossii. Grodnenskaja
Gubernja, S-Petersburg 1863, cz. 2, s. 998.

26 Stradanija Pravoslavnogo duchovenstva Litovskoj eparchii ... LEV 1863,
s. 334–335, s. 374–383, 444, 521, 803, 876; „Russkij Polomnik” 1891, nr 14, s. 219–
220; GEV 1909, nr 29, s. 276–282, il.; Oprócz zabójstwa o. Konstantego Prokopo-
wicza z Suraża, w Zawykach dn. 25 lipca 1863 r. poniósł śmierć męczeńską Law-
rencjusz Siemeńczuk s. Michała. GEV 1909, nr 29, s. 302–303.

27 O cerkwi w Zawykach więcej wiadomości, zob. Iosif ep., Grodnenskij Ka-
lendar, Voroneż 1899, cz. 2, s. 373–377.

28 W 1895 r. w dzień święta parafialnego Przemienienia Pańskiego poświęco-
no pomnik wzniesiony przed oknami domu parafialnego, w miejscu zrąbanej topo-
li, na której był powieszony o. Konstanty Prokopowicz. Ciało jego było pochowa-
ne na cmentarzu obok filialnej cerkiewki w Zwykach. Prichożanin, Osvjaśćenie
pamjatnika svjaśćenniku Konstantinu Prokopoviću (+1863 g. 23 maja) v zaśtatnom
gorode Suraże, GEV 1902, s. 450–451.
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Pomnik w miejscu pochówku przy cerkwi w Zawykach przetrwał do lat
80. XX wieku. W tym samym grobie spoczywali żona i dziecko o. Kon-
stantego. Decyzją białostocko-gdańskiego abpa Nikanora ciała całej rodzi-
ny przeniesiono na cmentarz w Białymstoku-Wygodzie. Przy dawnej cer-
kwi w Zawykach (obecnie kościół) nie pozostał żaden ślad po ich grobie29.

W 1867 r. w Surażu na wysokim brzegu Narwi została wybudowana
murowana cerkiew30. Środki pieniężne przekazał graf Michał Murawiow
w wysokości 3000 rubli, z Ministerstwa również 3000 rubli, zaś 1000 rubli
przekazał senator Włodzimierz Karmazin. Cerkiew została bogato wypo-
sażona31. W środku znajdowała się ikona Nieruktvorennogo Spasa, malo-
wana na desce, w srebrnej złoconej ryzie z wysadzoną perłami koroną na
głowie i z literami w języku słowiańskim. Długość 6 a szerokość 5 wiersz-
ków. Umieszczona była w kiocie ze szlachetnego czerwonego drzewa.

W cerkwi znajdowała się również Iwerska Ikona Matki Bożej malowa-
na na cyprysowej desce, długości 3/4 arszyna, szerokości 10 wierszków
w srebrnej ryzie z koroną na głowie, wysadzoną 38 cennymi kamieniami32.

W związku z budową kolei warszawsko-petersburskiej w 1863 r. po-
bliskie Łapy zostały dołączone do parafii Suraż, gdyż spora liczba ludno-
ści prawosławnej tam zamieszkała. Jednak już w 1898 r. w Łapach zbudo-
wano cerkiew i erygowano samodzielną parafię.

Zgodnie z wykazem z 1875 r. w skład parafii wchodziły miejscowo-
ści: m. Suraż i wsie – Baranki, Bogdanki, Czerewki, Kożany, Pańki, Rzep-
niki, Tryczówka, Zawyki i Złotniki33. Liczba wyznawców w 1878 r. wy-
nosiła 1115 osób34. 23 listopada 1882 r. pożar zniszczył wszystkie budyn-

29 W Spisie kościołów i duchowieństwa Archidiecezji Białostockiej o byłej cer-
kiewce czytamy: ... zbudowana 360 lat temu w stylu barokowym. Była katolicką,
następnie posiadali ją unici, po likwidacji unitów od 1867 prawosławni do 1918 r.
Od tego czasu z małym wyjątkiem w latach 1940-1941 była i jest katolicką, chociaż
stanowiła własność gminy suraskiej, dopiero w 1990 r. wykupiono ją i jest własno-
ścią parafii. Nabożeństwa są odprawiane w każdą niedzielę i święta. Odpust, na
którym przybywa z okolic nie mniej prawosławnych niż katolików, obchodzony jest
w niedzielę po uroczystości Imienia Maryi. Komentarz zbędny.

30 LEV 1865, s. 510; VZR 1867, t. 3, kn. 8, s. 137; I. Mironović, Osvjaśćenie
cerkvi vzaśtatnom gorode suraże Belostokskogo uezda, LEV 1867, s. 1065-1068;

31 VZR 1867, t. 3, kn. 8, s. 137.
32 Iosif, ep., Grodnenskij Kalendar ..., Voroneż 1899, cz. 2, s. 148.

33 LEV 1876, s. 151.
34 LEV 1878, s. 311.
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ki gospodarcze proboszcza wraz z inwentarzem, na ogólnie oszacowaną
sumę 940 rubli35.

W latach 80. XIX w. zakładano cerkiewno-parafialne szkoły i szkoły
gramoty. Na terenie parafii suraskiej otwarto taką 24 czerwca 1884 r. w Za-
wykach. Wśród 20 uczniów było 12 katolików i 4 dziewczynki. Szkoła
gramoty powstała też w Złotnikach. Na 15 uczniów było 3 katolików i 5
dziewczynek. Wykładowcami byli absolwenci Puchłowskogo narodnogo
uczyliszcza36.

W 1885 r. z okazji tysiąclecia śmierci św. Metodego odbyły się uro-
czystości, w których udział wzięli uczniowie narodnych uczyliszcz z Su-
raża, Zawyków, Juchnowca i Łap (91 osób w tym 41 katolików) wraz z cer-
kiewno-parafialnymi szkołami w Zawykach i Złotnikach (45 osób)37. Po
dwóch latach szkoła gramoty w Złotnikach została zlikwidowana bez po-
dania przyczyny38. W 1890 r. otwarto szkołę gramoty w Kowalewie39.
W diecezjalnym organie prasowym był komunikat o gotowość zatrudnie-
nia w Zawykach nauczyciela, mającego predyspozycje do prowadzenia
chóru przy miejscowej cerkwi40.

Dane statystyczne o chrztach, ślubach i zgonach w parafii Suraż

Rok Chrzest Ślub Zgon Rok Chrzest Ślub Zgon

1878 62 13 29 1883 51 8 25
1879 45 18 29 1884 53 9 31
1880 36 11 29 1885 50 11 53

1886 50 10 57
1882 39 8 25 1887 58 16 70

Źródło: G. Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie. Cz. de-
mograficzna: chrzty, śluby, zgony, Ryboły 1992, s. 106.

35 LEV 1882, s. 427.
36 LEV 1885, s. 22; 1886, 427; 1887, s. 363.
37 Prazdnovanie v Surażskom uciliśće tysjaćiletija so dnja blażennoj konćiny

Slavjanskogo Pervoućitelja śv. Mefodija sovmestno: Surażskim, Zavykovskim, Juch-
noveckim i Lapskim narodnymi uciliśćami i Zavykovskogo i Zolotnickoju cerkovno-
prichodskimi śkolami, Belostokskogo uezda, Grodnenskoj guberni, 6-go aprelja 1885
goda, LEV 1885, nr 22, s. 228–229.

38 LEV 1887, s. 402.
39 LEV 1892, s. 304.
40 LEV 1897, s. 297; 1898, s. 262, 270.
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W 1898 r. parafia suraska liczyła 1407 osób zamieszkałych w 9 miej-
scowościach: Suraż, Baranki, Bogdanki, Dorożki, Zawyki, Złotniki, Ko-
żany, Pańki i Czerewki. Należy zaznaczyć, że parafia kożańska została
zlikwidowana w 1835 r., a należące do niej miejscowości podzielono po-
między parafię Suraż i Ryboły. Cerkiew w Kożanach w latach 70. XIX w.
została rozebrana i ponownie zbudowana w 1886 r. Natomiast parafię re-
aktywowano dopiero 29 kwietnia 1905 r.41 W 1894 r. we wsi Złotniki zbu-
dowano kapliczkę42.

Według Grodnenskogo Kalendara do parafii Suraż należały dwie filial-
ne cerkwie (w Kożanach i Zawykach), dwie kapliczki (na „Świętym Miej-
scu” przy źródełku w Pańkach i w Złotnikach). Ziemi cerkiewnej 42 dzie-
sięciny 2132 sążni, w tym: siedziba i ziemia orna 21 dziesięcin 2063 sążni,
sianokosu było 4 dziesięciny 2052 sążni i nieużytków 16 dziesięcin 417
sążni43.

W 1915 r. cerkiew w Surażu podczas działań wojennych została uszko-
dzona. Tego roku doszło do masowego uchodźstwa prawosławnej ludno-
ści, wraz z proboszczem ks. Janem Sosnowskim, w głąb Rosji. Parafia
przestała istnieć, a grunta cerkiewne – 51 ha – przeszły w posiadanie Skarbu

41 GEV 1905, s. 564; Według danych statystycznych z 1892 r. liczba parafian
wynosiła 690 mężczyzn i 637 kobiet. Ziemi cerkiewnej 74 dziesięciny oraz 71 dzie-
sięcin ziemi byłej parafii kożańskiej, wkorzystanej przez kler z Ryboł. N. Izvekov,
Statistićeskoe opisanie ..., Vil’na 1893, s. 78-79; Zgodnie z Spravoćnoj kniżkoj
Grodnenskoj eparchii na 1905 g. w Surażu areał ziemski to 74 dziesięciny, liczba
parafian - 1468 osób, 2 cerkiewno-parafialne szkoły z liczbą 61 uczniów, budynki
parafialne proboszcza państwowe, psalmista wynajmuje mieszkanie, tamże s. 72.

42 Kapliczka zbudowana własnym sumptem przez mieszkańca wsi Złotniki,
Andreja Jakowlewa Wojtiuka, na pamiątkę wydarzenia z 17 października 1888 r.
i wyświęcona 28.08.1894 r. 30 września tego roku budowniczy został nagrodzony
arcypasterskim błogosławieństwem, LEV 1894, s. 356.

43 Iosif, ep., Grodnenskij cerkovno-pravoslavnyj kalendar ..., Voroneż 1899,
cz. 2, s. 148-150; Zgodnie z Klirovoj Vedomosti z 1910 r. dowiadujemy się, że oprócz
wspomnianego areału ziemskiego parafia dysponowała 32 dziesięcinami przy cer-
kwi w Zawykach. Jednak kler z całego tego areału nie korzystał, gdyż w swoim
czasie zawładnęli nim włościanie. Na placu cerkiewnym z ogrodem w 1890 r. zbu-
dowano cerkiewno-parafialną szkołę, tam mieszkańcy pobudowali swoje domy.
W Surażu zamieszkiwało w 7 domach 55 wyznawców prawosławia, w Zawykach
– 25 i 186, w Koncowiźnie – 4 i  36, w majątku Dołki 1 i 5. Razem w 37 domach
zamieszkało 284 osób. Klirovaja Vedomost’ Surażskoj cerkvi ... za 1910 g., rkps.
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Państwa. W 1929 r. cerkiew została rozebrana, a cegłę zużyto na remont
kościoła parafialnego. Dwa domy przeszły na własność państwa. Na miej-
scu cerkwi w 1930 r. postawiono pomnik upamiętniający dziesiątą roczni-
cę odzyskania niepodległości, a na placu urządzono skwer. Cmentarz
w miejscu, gdzie dawniej stała cerkiew św. Piotra i Pawła, popadł w ru-
inę44. Władze duchowne w Warszawie monitowały do władz państwowych

44 Autor monografii o Surażu pisał tak o cerkwi: W roku 1915 cerkiew suraska
została zniszczona wskutek działań wojennych. Z tą datą kończy się istnienie para-
fii prawosławnej w Surażu. Duchowny prawosławny, ostatni proboszcz Joan So-
snowskij, w 1915 roku wyjechał do Rosji. Majątek pocerkiewny w ilości 51 ha, wy-
właszczony z parafii rz.-kat., znajduje się obecnie w posiadaniu Skarbu Państwa.
W roku 1929 pozostałe po spalonej cerkwi mury zostały zużyte do odbudowy znisz-
czonego kościoła parafialnego. Z budynków po cerkiewnych stoją dotychczas 2 domy,
które służą obecnie władzom Państwowym jako schronienie. Na miejscu zniszczo-
nej cerkwi urządzono skwer i w roku 1930 w 10 rocznicę Odzyskania Niepodległo-
ści wystawiono pomnik kamienny. Cmentarz prawosławny założony w 1867 r. na
wielkim placu, ogrodzonym w miejscu gdzie stała cerkiewka unicka, przetrwał do
chwili obecnej w stanie ruiny. A. Stafiński, Z przeszłości Suraża, Białystok 1937,
s. 36.

Prawosławny cmentarz w Surażu
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w sprawie otwarcia parafii w Zawy-
kach i zwrot cmentarza45, lecz bez re-
zultatu.

Faktycznie już w okresie między-
wojennym wszelkie ślady prawosła-
wia zostały zlikwidowane46. Po II
wojnie światowej jedynie cmentarz
w opłakanym stanie przypominał
o istnieniu tu obrządku wschodniego.

Duchowieństwo: O. Herman/k/
(1558), o. Iwan Bebko (1562), o. Wa-
sil Siemionowicz (1562), o. Grzegorz
Koczewski (1773, 1788), o. Baranow-
ski (1801), o. Ioasaf Markiewicz
(1838–1841)47, o. Konstanty Prokopo-
wicz (1850 – + 23.05.1863)48, o. Da-
niel Iwacewicz (5.07.1863–), o. Jan
Kotowicz (1864–19.08.1879), o. Pla-
ton Giereminowicz (10.02.1880–
9.02.1881), o. Mikołaj Wiesiołowski
(9.03.1881–23.05.1905), o. Aleksan-
der Paszkiewicz (23.05.1905–
17.01.1907), o. Jan Sosnowski
(11.05.1907–1915 ewakuacja).

Pomnik proboszcza suraskiego o. Kon-
stantyna Prokopowicza (+23.05.1863
roku), przeniesiony na cmentarz w Bia-
łymstoku.

45 „Voskresnoe Ćtenie” 1928, s. 148, 666.
46 Podczas wykopaliska prowadzonego na ulicy Mostowej w centrum Suraża

w związku z pracami kanalizacyjnymi, archeolog Dariusz Krasnodębski z Instytu-
tu Archeologii i Etnologii PAN stwierdził: Najciekawszym odkryciem jest to, że na
miejscu ulicy Lackiej (Mostowej) stał do okresu międzywojennego cmentarz unicki,
okalający nieistniejącą już miejscową cerkiew ... Ten cmentarz odkryliśmy jakby na
nowo. Niestety, część płyt nagrobnych została przed wojną użyta do wybrukowania
tutejszych ulic, resztę najprawdopodobniej zniszczono ... T. Rożek, Ulica Mostowa
pod lupą. Suraż. Prace archeologiczne wokół Rynku, „Kurier Poranny Magazyn”
16.11.2001 r., nr 268(3370), s. V, il.

47 Nekrolog, LEV 1894, nr 52, s. 522.
48 Nekrolog GEV 1909, nr 27, s. 276-282, il.
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Psalmiści: Osip Sosnowski (– + 17.01.1884), Wiktor Drobot (28.
01.1884–14.12.1891), Aleksy Trofimowicz (14.12.1891–11.02.1893),
Michał Terentjew (11.02.1893–24.05.1905), Teodor Pańko (24.05. 1905–
13.05.1910), Bazyli Antosiuk (18.06.1910–7.08.1912), Wiktor Sulima
(5.05.1914–).

Opiekunowie cerkwi: Osip Kożanczuk, ob. wsi Zawyki (15.01. 1875),
Nikifor Sidoruk, ob. wsi Czerewki (20.01.1878), Jakub Kostiesza, ob. wsi
Zawyki (22.09.1881), Osip Siemienczuk, ob. wsi Zawyki (29.10.1884),
Jan Kożan, ob. wsi Zawyki (11.05.1890; 10.10.1893; 5.06.1897;
23.02.1901), Jakub Szotko (15.01.1909).

Literatura: Stradanija pravoslavnogo duchovenstva Litovskoj eparchii ot
pol’skich mjatieżnikov, LEV 1863, s. 374–383; M. Germinović, Zakladka novoj
kamennoj cerkvi v gorode Suraz i skazannoe slovo. LEV 1865, s. 772–782; I. Miro-
nović, Osvjaśćenie cerkvi vzaśtatnom gorode Suraże Belostokskogo uezda, LEV
1867, s. 1065–1068; Pożertvovanija na cerkov: GEV 1901, s. 270, 312; 1902, s.
111; 1903, s. 441; 1912, s. 248; Ruch służbowy: LEV 1875, s. 24; 1878, s. 38, 311;
1879, s. 270, 286; 1880, s. 59; 1881, s. 49, 94, 327; 1882, s. 388, 427; 1884, s. 39,
374; 1887, s. 402; 1889, s. 130; 1890, s. 158; 1891, s. 425; 1892, s. 11; 1893, s. 49,
367; 1897, s. 199, 297; 1898, s. 262, 270; 1900, s. 170; GEV 1905, s. 569, 594;
1907, s. 3, 195, 342; 1910, s. 158, 185; 1912, s. 249; 1914, s. 120, 174; Kovaljuk,
Raspostraniteli gramotnosti v srede krestjanok v Grodnenskoj gubernii (prichod
Suraż),. LEV 1889, nr 44, s. 378, – VZP 1867, t. 3, kn. 8, s. 136–138; Sav-ij Tim.,
Iz gor. Suraża.[Chramovoj prazdnik Preobrażenija Hospodnija – torżestvo pravo-
slavija, osvjaśćenie pamjatnika, 6.08.1895 g.], LEV 1895 nr 34 s. 316; – Reć ska-
zannaja pri osvjaśćenii pamjatnika na meste mućennićeskoj konćiny svjaśćennika
Konstantina Prokopovića, LEV 1895, nr 34, s. 316–317; Prichożanin, Osvjaśćenie
pamjatnika svjaśćenniku Konstantinu Prokopoviću (+1863 g. 23 maja) v zaśtatnom
gorode Suraże, GEV 1902, s. 450–451; Stradal’cy i mućeniki za veru pravoslavnu-
ju i narodnost’ russkuju v Zapadnoj Rusi, v ćastnosti v Grodnenskoj gubernii, GEV
1909, nr 27, s. 276–282, il.; A. Stafiński, Z przeszłości Suraża. Materiały do mono-
grafii miast obecnego powiatu białostockiego, Białystok 1937; J. Kazimierski, Re-
jestr pomiarowy miasta Suraża z roku 1562, „Teki Archiwalne”, Warszawa 1954, t.
2; A. Czapiuk, Struktura społeczno-gospodarcza Suraża w drugiej połowie XVI w.,
[w:] Społeczeństwo staropolskie t. III, pod red. A. Wyczańskiego, Warszawa 1983;
W. Jarmolik, Prawa miejskie Suraża za Jagiellonów, „Białostocczyzna” 1989, nr 1,
s. 6–8; J. Maroszek, Układ przestrzenny miasta Suraża, „Białostocczyzna” 1995, nr
3, s. 37–55, il.; K. Konecka, Filomata z Zawyk, „Gazeta Współczesna” 24–
29.12.1996 r., nr 249(13652), s. 16–17, il.; E. Komar, Przezwiska i przydomki miesz-
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kańców parafii (rzymskokatolickiej) suraskiej w XVI-XVIII wieku, [w:] Przezwiska
i przydomki w językach słowiańskich, pod red. Stefana Warchoła. Cz. 1. Wydaw-
nictwo UMCS, Lublin 1998, s. 179–187; S. Dworakowski, Po lackiej i ruskiej stro-
nie. Są w Surażu trzy osobliwości: Góra Zamkowa skrywająca sekrety średniowie-
cza, figura Chrystusa Nazaretańskiego i Prywatne Muzeum Archeologiczne, „Ku-
rier Poranny” 8.06.2001 r., nr 133, s. 14, il.; (h), Archeologiczna sensacja. W okoli-
cy Góry Zamkowej w Surażu znaleziono cegłę i kafle z XI i XII w., „Gazeta Współ-
czesna” 20.06.2001 r., nr 118, il.; IMIK, Znalezione w Surażu, „Gazeta w Białym-
stoku” 8.11.2001 r., nr 261, il; D. Fionik, Suraż ... znaćnye' pryhażun, „Przegląd
Prawosławny” 2002, nr 6, s. 42–43.
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SUWAŁKI
(Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny)

Wieś Suwałki (zwana Kościelną Wsią) powstała w latach 80. XVII w.
w północno-wschodniej część puszczy perstuńskiej nad rzeką Czarną
Hańczą. Założycielem wsi był klasztor kamedułów, położony na wyspie
jeziora Wigry (założony 1667 r.). Kameduli sprowadzili do Suwałk kolo-
nistów z Mazowsza i Podlasia. W 1710 r. August II nadał wsi Suwałki
prawo na jarmarki i targi, w 1715 r. założono kościół drewniany, a w 1720
roku nadano prawo miejskie oraz herb, w którym widnieją patronowie
kamedułów1.

Suwałki powstały przy starym gościńcu z Grodna przez Sejny do Kró-
lewca. Po upadku Rzeczypospolitej Suwałki znajdowały się pod panowa-
niem pruskim.

W 1796 r. miasto przeszło na własność rządu. Po rozejmie tylżyckim
(1807 r.) Suwałki weszły w skład Księstwa Warszawskiego. Większego
znaczenia nabrały, kiedy utworzono Królestwo Polskie. Położenie Suwałk
na trakcie kowieńskim przyczyniło się do ulokowania w nim siedziby wo-
jewództwa augustowskiego.

W 1816 r. utworzono tytularne województwo augustowskie, które zo-
stało zlikwidowane w 1834 r. i zastąpione gubernią augustowską. Jego
stolicą w dalszym ciągu pozostawały Suwałki. Spowodowało to szybki
rozwój miasta, które pod koniec XIX wieku osiągnęło 17 tys. mieszkań-
ców. Od 1866 do 1915 roku były Suwałki stolicą guberni suwalskiej.

Według „Cholmsko-Varśavskogo Eparchial’nogo Vestnika” w guber-
nialnym archiwum znajdowały się akta potwierdzające, że cerkiew istnia-
ła po tym, jak założono miasto Suwałki2. W 1836 r. pojawiła się potrzeba

1 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XIX w.,
[w:] Studia i materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej, Białystok 1963, s. 118.

2 ChVEV 1885, s. 114.
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utworzenia w Suwałkach prawosławnej parafii. Samo miasto, jak i okoli-
ce, było zamieszkane przez wyznawców prawosławia, jak również przez
staroobrzędowców, którzy pojawili się tu przed 1780 rokiem.

 W 1836 r. rząd rosyjski postanowił zorganizować straż graniczną przy
granicy z Prusami. Główny dyrektor do spraw wewnętrznych Gołowin
zwrócił się do rządu w sprawie ...o neobchodimosti ustroenija greko-ros-
sijskoj cerkvi v gorode Suvalkach. Wydzielono 60 tys. złotych na budowę
cerkwi oraz 5400 zł na utrzymanie kleru parafialnego. Gubernator augu-
stowski na budowę cerkwi wydzielił działkę w pobliżu parku.

W Suwałkach kwaterował 19 i 20 pułk strzelców oraz straż graniczna
i urzędnicy. Zabiegi o pobudowanie cerkwi trwały od 1837 r. i zostały
uwieńczone położeniem w następnym roku kamienia węgielnego. Projek-
tantami cerkwi byli architekci Marconi i Thon, a budowę ukończono
w 1840 r. Świątynia została zlokalizowana na podmokłym terenie3, wil-
goć oraz przemarzające ściany wymusiły w 1881 r. remont z osuszeniem

Cerkiew
w Suwał-

kach,
zbudowana

w latach
1838–1840

3 W 1877 r. członkowie prichodskogo popićitel’stva po dokonaniu ... osmotra
eja v vernich ćastjach sten obnarużilos’ skvoznyja treśćiny; svody i steny raz’edeny
teec’ju ot osennich dożdej ... Cerkov vsja propitana syrostiju ... Biskup Leontij
w porozumieniu z gubernatorem i głównym inżynierem – architektem podjęli de-
cyzję o przebudowie cerkwi, na co wyasygnowano sumę 41575 rubli 58 kop. Po
zakończeniu robót 7 czerwca 1881 r. cerkiew wyświęcił arcybiskup Leontij. J. Juch-
novskij, Cerkov Uspenija Bożiej Materi v gubernskom gorode Suvalkach, ChVEV
1885, nr 8, s. 116.
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murów i ociepleniem cerkwi. Zmieniono wówczas wygląd pięciu wież
i w miejsce kolumn dobudowano obszerny pritwor 4. Natomiast stary iko-
nostas i krzyże z kopuł przekazano do jednej z wiejskich cerkwi5.

Według danych z 1863 r. liczba prawosławnych wynosiła 329 osób,
a w 1869 r. parafia liczyła już 1123 osoby6. Cerkiew wzbogaciła się w 1889
roku o dwie ikony: Opieki Matki Bożej (Pokrowy) i Zaśnięcia Najświęt-
szej Marii Panny (Uspienija) petersburskiego malarza Postemskiego, któ-
re zostały umieszczone w dębowych kiotach7 . W 1890 r. parafia uroczy-
ście odnotowała 50-lecie budowy cerkwi soboru Zaśnięcia Najświętszej
Marii Panny w Suwałkach, uświetniając jubileusz wydaniem monogra-
fii8 . Z tej publikacji możemy dowiedzieć się o liczbie parafian, i tak:

Rok Mężczyźni Kobiety Razem Rok Mężczyźni Kobiety Razem

1872 668 264 932 1882 701 268 969
1873 682 232 914 1883 708 304 1012
1874 787 309 1096 1884 768 321 1089
1875 648 224 872 1885 842 325 1167
1876 648 224 872 1886 840 374 1214
1877 682 232 914 1887 884 383 1267
1878 610 213 823 1888 952 361 1313
1879 678 225 903 1889 1416 356 1772
1880 663 235 898 1890 1473 402 1875
1881 623 230 853

Z tabeli wynika, że znaczną większość parafian stanowili mężczyźni,
gdyż w samym mieście jak i okolicy zgrupowane były oddziały wojsko-
we. Do parafii sobornej należała również kadra urzędnicza w gminach
i miasteczkach powiatu suwalskiego (Wiżajny, Koniecbor, Filipowo,
Kukow, Pawłówka, Wólka, Gutta, Jelenowo i Czostków), w sumie około
stu osób.

4 ChVEV 1883, s. 250.
5 ChVEV 1881, nr 18, s. 269.
6 Cholmskij greko-uniatskij mesjaceslov na 1869 g., s. 75.
7 ChVEV 1891, s. 375.
8 Sonevickij I.I., Suvalkskij Uspenskij sobor. Ego prośloe i nastojaśćee (po po-

vodu pjatidesjatiletnjago jubileja sobora 1840 g. –5 maja - 1890 g.). Varśava 1891,
ss. 28, 6 il.
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Przy cerkwi utworzono (1866) przytułek dla dzieci, w 1895 r. zamiesz-
kiwało w nim 18 osób9. Natomiast w 1896 r. otwarto cerkiewną szkołę
jednoklasową. W 1910 r. pobierało w niej naukę 36 uczniów10. Przy Uspien-
skom soborze istniało Suvalksloe Pravoslavnoe Prichodskoe Popići-
tel’stvo11.

Zgodnie z „Pamjatnoj Kniżkoj” z 1913 r. do sobornej parafii Zaśnięcia
Najświętszej Marii Panny należała filialna cerkiew św. Mikołaja w gim-
nazjum męskim i cmentarna cerkiew Wszystkich Świętych w Suwałkach.
Z chwilą utworzenia (1840) parafi w Suwałkach była obsługiwana przez

Cerkiew po przebudowie w latach 1880–1881

9 ChVEV 1896, s. 27.
10 Cerkovnaja odnoklassnaja śkola v gor. Suvalkach suśćestvuejt s 1896 g. Po-

meśćaetsja v zdanii mestnago pravoslavnogo prijuta. Ućaśćichsja – 36, mał’ćikov
21 i devoćek 15. Zavedujuśćij i zakonoucitel’ svjaść. Andronik Ockovskij. Ucitel’
Ivan Melech, okonć. Jabloćinskuju vtoroklassnuju śkolu, żalovanie 360 rublej i kvar-
tirnych 60 rublej. Prichod - 420 rublej, raschod – 420 rublej, VEL 1910, s. 130.

11 Zob. Pamjatnaja Kniżka Suvalkskoj gubernii na 1898 g., s. 158; na 1899 g.,
s. 190-191; na 1902 g., s. 156-157; na 1907 g., s. 183-184; na 1912 g., s. 192; na
1913 g., s. 202-203.
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proboszcza i dwóch psal-
mistów. W 1869 r. utwo-
rzono etat diakona, a od
roku 1882 dla pomocnika
proboszcza.

W 1894 r. przystąpio-
no ponownie do remontu
soboru. Tym razem zde-
cydowano się na jego roz-
budowę, powiększenie
o połowę. Po raz kolejny
przedłużono cerkiew w
kierunku południowym,
dobudowując drugi pri-
twor, a na nim dwukondy-
gnacyjną wieżę z  dzwon-
nicą. Zwiększono też licz-
bę okien i kształt kopuł,
które stały się bardziej
strzeliste12. Wewnątrz
świątyni wstawiono iko-
nostas o trzech kondygna-
cjach13.

Kolejne zmiany nastą-
piły po przekazaniu cer-
kwi kościołowi katolickiemu, a ostateczny kształt nadano cerkwi w 1923
roku.

Anna Czapska pisze tak: Istniejący na głównym placu na osi kościoła
parafialnego i gimnazjum kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny, przerobiony z cerkwi projektu H. Marconiego i Thona, jest budynkiem
mało ciekawym pod względem architektonicznym. Liczne przebudowy znie-
kształciły pierwotną charakterystyczną dla obrządku wschodniego bryłę
oraz ogólny wystrój architektoniczny wnętrza14. Zgodnie z „Schematyzmem

Dawna cerkiew garnizonowa

12 ChVEV 1895, s. 128.
13 ChVEV 1896, s. 27.
14 A. Czapska, Architektura Suwałk, [w:] Studia i materiały do dziejów Su-

walszczyzny, Białystok 1965, s. 226.
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diecezji łomżyńskiej” jest to obecnie kościół Najświętszego Serca Jezuso-
wego, przerobiony z cerkwi15.

Według Monografii miast Królestwa Polskiego liczba ludności w Su-
wałkach 1900 r. wynosiła 22700 osób, gdyż ...za rogatkami stoją ogromne
koszary dla wojska, jakby odrębne miasto tworzące16... Po ukazaniu się
dekretu tolerancyjnego z 1905 r. w Suwałkach w 1906 r. 91 osób wyzna-
nia prawosławnego przeszło na katolicyzm17.

15 Schematyzm jubileuszowy diecezji łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 185; W wy-
dawnictwie albumowym o Suwałkach czytamy: świątynię wzniesiono w latach 1838-
1840 najprawdopodobniej wg projektu H. Marconiego, a budowniczymi byli K. Ton
i W. Szpinalski. Przeróbki, a zwłaszcza przebudowa cerkwi po I wojnie światowej
na kościół katolicki, zmieniły zdecydowanie pierwotny wygląd obiektu, który bywa
prezentowany w przewodnikach nie z względu na walory architektoniczne, lecz cie-
kawą historię. J. Bacewicz, Suwałki i Ziemia Suwalska. Schyłek wieku, Wydawnic-
two Wigry 2000, s. 128, il.

16 Jaegnes Leonard de Verdmon, Krótka monografia wszystkich miast, miaste-
czek i osad w Królestwie Polskim, Warszawa 1902, s. 265.

17 W. Jemielity, Dekanat unicki augustowski w XIX i początkach XX wieku, [w:]
Materiały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce, KUL Lublin 1974, s. 197.

... obecnie kościół św. ap. Piotra i Pawła
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Zgodnie ze spisem ludności 1 stycznia 1909 r. w guberni suwalskiej
zamieszkiwało: miasto – 3%, w osadach – 3% i we wsiach 2% ludności
prawosławnej18.

Oprócz sobornej i cmentarnej cerkwi w Suwałkach istniały jeszcze dwie
świątynie garnizonowe19 oraz kaplica w gimnazjum20.

Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła – cerkiew garnizonową
2–go lejb-gusarskogo Pavlogradskogo polka – zbudowano w 1900 r. Świą-
tynia ta powstała wraz z otaczającym ją kompleksem koszar. Jej niewąt-
pliwą ozdobą była potężna wieża, zwieńczona kopułą, oraz podobne, choć
mniejsze, wieżyczki nad prezbiterium.

Po odzyskaniu niepodległości przejął ją kościół katolicki, a w 1923
roku duszpasterstwo wojskowe21. Wówczas też pozbawiono ją cech świad-

18 Kaczyński, Gubernia suwalska w statystyce, [w:] Studia i materiały do dzie-
jów Suwalszczyzny, s. 294. Zachował się do dzisiaj Spis parafian z 1913 roku: Ve-
domost’ Varśavskoj Eparchii Suvalkskago Uspenskago Sobora za 1913 –oj god
obretajuśćymsja pri onoj cerkvi v prichode niżejavlennych cinov ljudjam, so izja-
vleniem protiv koegożdo imeni o bytii ich v svjatuju Ćetyredesjatnicu u Ispovedi
i svjatych Tajn Prićastija, i ktoż ispovedalsja tokmo, a ne prićastilsja, i ktoż ne ispo-
dedalsja. Ostatnich kartek rękopisu brakuje. Odnotowano urzędników, wojskowych,
mieszczan, włościan i ich rodziny zamieszkałych w 257 domach przez 1030 męż-
czyzn i 952 kobiet. Rękopis znajduje się u prob. parafii Ełk, ks. Jana Kojło.

19 W Archiwum Państwowym w Suwałkach zachowały się dwie księgi metry-
kalne wojskowych parafii: 1) Metrićeskaja kniga dannaja blagoćinnym Varśavska-
go Voennago Okruga svjaśćennikom o. Grigoriem Sokol’skim v Voenno-Mestnuju
Suvalkskuju cerkov vo imja sv. Nikolaja dla zapisi rodivśichsja, brakom soćeta-
vśchsja i umerśich na 1866 god. [Svjaśćennik Nikolaj Krasnopol’skij]

Rok Chrzest Ślub Zgon

1866 5 2 11

2). Dublikat aktov grażdanskago sostojanija po cerkvi 6-go Lejb-Dragunskago
Pavlogradskago Ego Velićestva polka na 1887 god. [Svjaśćennik Aleksandr Posla-
vskij].

Rok Chrzest Ślub Zgon

1887 1 1 2
1888 2 2 9

20 ChVEV 1898, s. 4.
21 Zgodnie z protokołem Św. Synodu z dn. 6.07.1923 r. Ministerstwo Wojsko-

we wyraziło zgodę na przekazanie cerkwi do dyspozycji władz diecezjalnych, jed-
nak rzeczywistość była inna. „Wiadomości PKP” 1923, nr 14–15, s. 12.
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czących o jej poprzednim przeznaczeniu. Zdjęto kopuły i część wieży-
czek. Cerkiew znacznie ucierpiała w czasie wojny, kiedy wycofujący się
z miasta Niemcy wysadzili w powietrze główną wieżę. Ostatnio zastąpiły
ją dwie nowe, wybudowane w narożnikach świątyni. Zgodnie z “Sche-
matyzmem diecezji łomżyńskiej” obecnie kościół rektoralny pw. św. ap.
Piotra i Pawła. Kościół z cegły w stylu bizantyńskim. Plebania z cegły
zbudowana przez władze carskie22.

Budowę cerkwi Kazańskiej Ikony Matki Bożej, garnizonowej 5-oj strel-
kovoj brigady, rozpoczęto w 1904 r., a nową cerkiew wyświęcono 8 wrze-
śnia 1907 r. Mogła ona pomieścić 2000 osób. Koszt budowy sięgnął 129047
rubli. W 1913 r. proboszczem był ks. Jan Makarewski, diakonem Jan Sze-
welew, a psalmistami Piotr Kratewicz i Aleksander Renda. Obok cerkwi
stał pomnik bohatera z Port Artur, generała Kondratienko. Po odzyskaniu
niepodległości cerkiew został zburzona.

Podczas I wojny światowej ludność wyznania prawosławnego była
ewakuowana w głąb Rosji. Po jej powrocie sytuacja prawosławnych dia-
metralnie się zmieniła. Cerkiew soborna, zlokalizowana w centrum rynku
(plac Mickiewicza), została zabrana na kościół rzymskokatolicki, a daw-
na cerkiew w koszarach przy ul. Augustowskiej zamieniona na kościół
garnizonowy23. Natomiast cerkiew przy Szosie Sejneńskiej władze woj-
skowe zamieniły na skład.

Budynek gimnazjum im. Karola Brzostowskiego (obecnie im. Marii
Konopnickiej) w rynku posiadał kaplicę prawosławną, która została za-

22 Schematyzm jubileuszowy diecezji łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 186; W wy-
dawnictwie albumowym o Suwałkach czytamy: Po wybudowaniu w 1999 r. wież –
kościół parafialny (także siedziba dekanatu) pw. św. Piotra i Pawła stał się okazałą
świątynią. Wzniesiony był ok. 1900 r. jako cerkiew garnizonowa na potrzeby stacjo-
nujących tu wojsk rosyjskich (był to schyłkowy okres Królestwa Kongresowego). Po
I wojnie światowej cerkiew przebudowano na kościół katolicki i w 1923 r. przeka-
zano duszpasterstwu wojskowemu. Zniszczenia podczas II wojny swiatowej były tak
duże, że kościołowi groziła całkowita rozbiórka (część wyposażenia wnętrza wy-
wieziono do innych parafii, m.in. do Becejł). J. Bacewicz, Suwałki i Ziemia Suwal-
ska. Schyłek wieku, Wydawnictwo Wigry 2000, s. 131, il.; Identyczna cerkiew zo-
stała zbudowana w latach 1905-1907 w Grodnie na pamiątkę zaginionych podczas
wojny rosyjsko – japońskiej. Przetrwała obie wojny światowe i lata ateizacji, obec-
nie jest katedrą biskupa grodzieńskiego. „Pravoslavnyj Vestnik” 2001-2002, nr 12-
2, s. 26, il.

23 M. Orłowicz, Przewodnik po woj. białostockim, Białystok 1937, s. 335.



237

brana. Autorka monografii poświęconej architekturze Suwałk opisując go
wspomniała: ...odrębną bryłę stanowiła kaplica obrządku wschodniego
z galerią dla chóru i wysuniętą absydą. Wystrój architektoniczny kaplicy
został zupełnie zniszczony przez przerobienie jej na salę gimnastyczną24.

Autor Przewodnika po woj. białostockim z okresu międzywojennego
odnotował, że starowiercy dość liczni w Suwałkach i okolicy posiadają
przy drodze do Sejn cerkiew drewnianą25 ...

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych postanowiono ograniczyć
do minimum liczbę prawosławnych placówek. Do 1915 roku na terenie
dziewięciu powiatów dawnej Kongresówki znajdowało się 28 cerkwi i ka-
plic: 1) koleński – Kolno, 2) ostrołęcki – Wojciechowice i Myszyniec,
3) ostrowski – Ostrów Mazowiecka, 4) wysokomazowiecki – Wysokie
Mazowieckie, Hodyszewo i Łapy, 5) łomżyński – 3 w Łomży, 6) augu-
stowski – Augustów, Balla (Cerkiewna) Kościelna, Hołynka, Perstuń,

Dawna cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, obecnie kościół Najświętsze-
go Serca Jezusowego

24 A. Czapska, Architektura Suwałk, [w:] Materiały do dziejów Suwalszczyzny,
Białystok 1965, s. 222.

25 M. Orłowicz, Przewodnik po woj. białostockim, Białystok 1937, s. 335.
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Raczki, Rygałówka, Lipsk, Łabno,
Sopoćkin i Teolin, 7) szczuczyński –
2 w Grajewie, 8) suwalski – 3 cer-
kwie i 1 kaplica w Suwałkach i 9) sej-
neński – Sejny i Pokrowsk (Karolin).
Zdaniem wojewody kwestja wyzna-
nia prawosławnego nie nastręcza
trudności, we wszystkich bowiem
wspomnianych powiatach obecnie
zamieszkuje tylko 2248 dusz prawo-
sławnych, z której to liczby na powiat
suwalski przypada 962 i na powiat
sejneński 512 dusz, reszta zaś ludno-
ści prawosławnej rozproszona jest
w liczbie zupełnie znikomej na tere-
nie 7 pozostałych powiatów26. Wobec
powyższego zapadła decyzja ... utrzy-
mać jedynie parafię prawosławną
w Suwałkach w myśl sprawozdania
tutejszego ... resztę zaś parafii nale-

żałoby bezwarunkowo skasować jako zbędne. W skład parafii suwalskiej
wejdą następujące miejscowości: Suwałki – 595 dusz, Bakałarzewo – 3,
fol. Czerwonka – 10, os. Przerośl – 4, kol. Przerośl, Poszeszupie – 1, La-
skowskie – 26, Józefowo – 18, w pow. Sejneńskim, Aleksandrówek – 153,
Nikołajewsk – 327, Pokrowsk (Karolin) – 64, Konstantynówka – 15, Iwa-
nówka – 5. Razem dusz 122327.

Z okresu międzywojennego zachowało się kilka roczników ksiąg me-
trykalnych, które świadczą o stanie parafii pod względem dokonania po-
sług religijnych: chrztów, ślubów i zgonów28. Jak podają statystyki, ogól-

26 G. Sosna, Kościół prawosławny na Białostocczyźnie w ocenie władz II Rze-
czypospolitej. Wybór dokumentów. Sytuacyjne sprawozdania Urzędu Wojewódzkie-
go w Białymstoku z lat 1928–1939, Ryboły 1991, aneks s. 1–2.

27 Tamże, aneks s. 3
28 Księga pierwsza: Metrićeskaja kniga dlja zapisi rodivśichsja, brakosoćeta-

vśichsja, umerśich i prisoedienivśichsja k Pravoslaviju po prichodu Suvalskoj Ve-
sesvjatskoj cerkvi s 1925-1928 (niekompletne). Druga księga z lat 1929–1931 zaty-
tułowana: Księga metryk wydana dziekanem sokólskim do cerkwi św. Gieorgija w m.

Krzyż prawosławny przy drodze wylo-
towej z Suwałk do Gołdapi
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na liczba mieszkańców w Suwałkach wynosiła 25 271, w tym: Polacy sta-
nowili 65,14%, Żydzi 31,18%.

Z przeogromnego majątku cerkiewnego w Suwałkach prawosławni
mogli zachować jedynie drobną część29. Resztka cerkiewnych utensylii
oraz wyposażenia (m.in. kioty) w 1947 r. staraniem proboszcza z Gródka
o. Włodzimierza Doroszkiewicza została przewieziona do budujących się
cerkwi w Gródku i Jałówce30.

Suwałki pow. Suwalskiego na rok 1929. Obie księgi podpisane zostały przez dzie-
kana prawosławnego okręgu sokólsko-suwalskiego prot. K. Michajłowa. Zapisy
posług religijnych były prowadzone w jęz. polskim. Trzecia księga Badań Przed-
ślubnych parafii św. Jerzego w Suwałkach od 1935 r. podpisana przez dziekana
sokólskiego ks. Jerzego Mackiewicza. Czwarta księga o urodzonych, zaślubionych
i zmarłych za 1939 r.  Należy zaznaczyć, że (sądząc po urzędowym papierze z napi-
sem Varśavskoj Sinoda’lnoj Tipografii) zachował się spis parafian z początku lat
20. z adnotacją udziału ich w spowiedzi wielkanocnej. Z treści jego wynika, że
ogólna liczba parafian wynosiła 244 mężczyzn i 276 kobiet. Na pierwszej stronie
zanotowano: Duchovnye – Nastojatel’ Suvalkskoj sv. Georgievskoj cerkvi protoje-
rej Antonij Grigor’ević Marcinkević let 79, żena ego Konstancija Semenovna let
69, deti Ich; ispolnjajuśćaja dolżnost’ psalomśćika Varvara let 46, Vera let 44. Da-
lej zapisano: Prichożane żiteli g.g. Suvalok, Avgustova i ich okrestnostej i ot pri-
choda edinoverćeskogo Pokrovsk. Dalej cyrylicą zapisano nazwisko, imię i imię
ojca oraz wiek parafian. W końcu Spisu złożył podpis: Nastojatel’ Suvalkskoj sv.
Georgievskoj cerkvi prot. Antonij Marcinkević, psalomśćik Varvara Marcinkević.
Rękopis obecnie znajduje się u ks. Jana Kojło, prob. parafii Ełk.

29 Ostatnio na zapleczu zakrystii suwalskiej konkatedry pw. Św. Aleksandra
odnaleziono unikalny obraz przedstawiający Trójcę Świętą, „Kurier Poranny”
14.02.2001 r., nr 38(3143) s. 2, il.

30 W Suwałkach w garnizonowym kościele przy ulicy Sejneńskiej (d. cerkwi)
znajdowało się w podziemiach dużo utensylii cerkiewnych i obrazów świętych.
Utensylia były wykorzystywane przez mieszkańców jako opał, a obrazy rozkradane
i wykorzystywane do celów gospodarczych. Po załatwieniu formalności u władz
świeckich i duchownych, proboszcz z Gródka, ks. Włodzimierz Doroszkiewicz,
sprowadził następujące przedmioty: 1/ ołtarz (ikonostas) duży, rozmiaru 6 x 7 m,
dębowy, rzeźbiony, w którym brak 4-ch obrazów w bramie (carskiej) oraz w lewych
drzwiach, 2/ dwa krzyże drewniane, połamane, 3/ jeden krzyż metalowy, złamany
w połowie, 4/ Golgota cała z czterech części, 5/ cztery ołtarzyki, bez obrazów, 6/
część małego ołtarza, 7/ trzy lichtarze (podświeczniki) duże, połamane, 8/ jeden
żyrandol o 32 świecach, połamany, 9/ dwa stare żyrandole, nieużywane w złym
stanie, 10/ osiem obrazów żelaznych dużych, rozmiar 1,5 x 0,75 cm, 11/ dziesięć
obrazów żelaznych, małych, rozmiar 75 x 50 cm, 12/ jeden stół drewniany (prestoł),
w stanie złym, 13/ jeden obraz duży, żelazny „Zmartwychwstania”, zniszczony, 14/
cztery obrazy okrągłe Apostołów, 15/ oraz resztki połamanych obrazów i ołtarzy-
ków. Odpis protokółu z dn. 28.10.1947 r. Archiwum własne, teczka Gródek, mnps.
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Cmentarz w Suwałkach
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Z pięciu istniejących przed
I wojną światową w Suwał-
kach cerkwi pozostała prawo-
sławnym jedynie cmentarna
cerkiew Wszystkich Świętych,
zbudowana w 1891 r. Leśnic-
two ofiarowało wtedy 401
sztuk kloców sosnowych,
a wierni złożyli kwoty pienięż-
ne31. Została ona wyświęcona
w 1892 r. Obok cmentarza32

wybudowano również dom dla
stróża i budynek gospodarczy.
Była to kaplica drewniana na
podmurówce w stylu rosyjskim
z jedną kopułą, zwieńczoną ośmioramiennym krzyżem33.

Od 1940 r. cerkiew cmentarna stała się świątynią parafialną i była ob-
sługiwana przez duchownych z najbliższych parafii. W 1956 r. cerkiew
suwalska uzyskała status samodzielnej parafii. Od 20 do 50 osób uczęsz-
czało w święta na nabożeństwa, które były odprawiane: 3 niedziele w Su-

Cmentarna cerkiew w Suwałkach

31 ChVEV 1891, s. 269.
32 Do czasów obecnych zachował się Opis’ mogil na pravoslavnom kladbiśće v

gorode Suvalkach. Sostavlena 12-go i 14-go aprelja 1930 goda ktitorom Suvalk-
skoj cerkvi Ivanom Bażenovym s pomość’ju popicitelja toj-że cerkvi Antona Gube-
ra i prichożanami toj-że cerkvi Feodora Kuśnareva i Grigorija Stepanova Gri-
gor’eva. W niniejszym rejestrze opisano aktualny stan 503 mogił; W wydawnic-
twie albumowym o Suwałkach czytamy: Suwalski kompleks cmentarzy (za Czarną
Hańczą, ul. Bakałarzewska i zarzecze) – pochodzący z pierwszej poł. XIX w. – jest
nekropolią wyjątkowej wartości, m.in. ze względu na sąsiadowanie ze sobą kilku
cmentarzy różnych wyznań... Cmentarz katolicki sąsiaduje przez parkan z ewange-
lickim, obok prawosławny (w części także staroobrzędowy) z drewnianą cerkiew-
ką... W okresie Królestwa w Suwałkach, jako siedzibie władz guberialnych, zatrud-
niani byli carscy urzędnicy. Pochowano ich tu wraz z rodzinami. Są też groby rosyj-
skich wojskowych... Kolejnym cmentarzem jest żydowski kirkut ze „ścianą płaczu”.
Za tym samym murem swój kwartał ma cmentarz muzułmański – mizar. J. Bace-
wicz, Suwałki i Ziemia Suwalska. Schyłek wieku, Wydawnictwo Wigry 2000, s.
133, il.

33 ChVEV 1892, s. 354.
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wałkach i 1 niedzielę w Augustowie. Plebania mieściła się przy ulicy Ko-
nopnickiej 6. Było to pomieszczenie czynszowe, składające się z jednego
pokoju i kuchni. W tym czasie do parafii Suwałki należała bardzo zdewa-
stowana cerkiew przy ul. Armii Czerwonej. W krótkim czasie tak plac
z cerkwią, jak i ziemia cerkiewna zmieniły właściciela. W 1962 r. parafię
wizytował abp białostocko-gdański Stefan.

Według Klirovoj Vedomosti z 1967 r. liczba parafian wynosiła 58 osób,
zamieszkałych w 27 domach, a mianowicie: m. Suwałki – 13 domów i 28
osób, m. Augustów 11 i 24 oraz wieś Aleksandrowo pow. Sejny – 3 i 6.
Odnotowano więc znikomą liczbę wyznawców, ale uwzględniono jedy-
nie tych, którzy otwarcie uczestniczyli w posługach religijnych. W latach
1976–79 w cerkwi przeprowadzony był remont. Kilkakrotnie była okra-
dziona. Obecnie obsługiwana jest ona przez duchownego dojeżdżającego
z Białegostoku.

Na zdjęciu J. E. Arcybiskup Stefan z duchowieństwem i wiernymi podczas wizytacji
w 1962 r.



243

Dane statystyczne o chrztach, ślubach i zgonach w parafii Suwałki

Rok Chrzest Ślub Zgon Rok Chrzest Ślub Zgon

1843 2 4 - 1892 44 17 35

1845 18 6 1 1899 69 23 35
1846 11 7 4
1847 15 12 1926 49
1848 17 6 1927 59
1849 9 8 1928 55 6 9
1850 9 7 1929 48 14 25
1851 8 3 2
1852 8 4 1 1935 14
1853 5 2 4 1936 10
1854 3 1 5 1937 11
1855 3 2 5 1938 10

1939 48 17 35
1857 6 7 1940 5

1859 4 3 3 1943 1
1944 1

1868 11 4 4
1869 7 2 2 1948 1
1870 6 3 5
1871 5 3 4 1957x 1

1958 7
1875 4 5 - 1959 1
1876 8 3 2 1960 1

1961 18 1 3
1879 14 4 12 1962 1 - 2
1880 18 8 13 1963 1
1881 16 7 12
1882 21 9 17 1966 2
1883 42 5 20 1967 3
1884 47 13 26 1968 -
1885 50 11 21 1969 3
1886 46 1970 3
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Rok Chrzest Ślub Zgon Rok Chrzest Ślub Zgon

1971 - 1978 2
1972 4 1979 2

1980 1
1977 1

Źródła: Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Suwałkach 1843–1899. Ar-
chiwum Państwowe w Suwałkach nr zesp. 63–170.

Metrićeskaja kniga dlja zapisi rodivśichsja, brakosoćetavśichsja, umerśich i priso-
edinisychsja k Pravoslavju po prichodu Suvalkskoj Svjato-Gieorgievskoj cerkvi s 5 de-
kabrja 1926 goda. Archiwum Cerkiewne w Ełku.

Badania przedślubne (Braćnyj obysk) parafii św. Jerzego w Suwałkach 1935–1948.
Archiwum Cerkiewne w Ełku.

 x – dot. cerkwi w Suwałkach, Ełku i Augustowie, gdyż te trzy placówki były obsłu-
giwane przez jednego duchownego, a parafia – cerkiew św. św. ap. ap. Piotra i Pawła
w Ełku.

Grunta parafialne: Powierzchnia cmentarza 1,5 ha oraz grunta orne
8,77 ha34.

Duchowieństwo: O. Eliasz Rżepecki (–/1869/ – + 16.08.1882)35 , o.
wik. Nikodem Sokołow (1869)36 , o. wik. Jan Juchnowski (22.01.1882 –
15.09.1882 prob. – 3.12.1887), o. wik. Mikołaj Szemietiłło (30.09.1882 –
18.05.1888), o. Michał Pomerancew (30.12.1887–1.10.1888), o. wik. Epi-
faniusz Siennicki (1888 – 1889), o. Leoncjusz Jankowski (1.10.1888 –
dziekan okręgu Suwalskiego /16.08.1891–1895/ – 16.11.1908), o. wik.
Marek Chruscewicz (1889–), o. wik. Konstanty Agejew (22.08.1893–
1.09.1896), o. wik. Gabriel Szymański (17.10.1896 – 1.12.1900), o. wik.
Jan Maruchniak (1.12.1900 – 1902–), o. Jerzy Liwotow (1908 – 26.04.1910
dziekan 4 okręgu warszawskiego – 31.01.1913), o. wik. Andronik Oczkow-
ski (1907–31.01.1913), o. Andrzej Sitkiewicz (31.01.1913 – /dziekan 4

34 Klirovaja Vedomost’ na 1962 r., rkps.
35 I. Juchnovskij, Pamjati pokojnogo nastojatelja Suvalkskoj cerkvi protoiereja

Ilii Rżepeckogo, ChVEV 1882, nr 18, s. 319-320.
36 Według Cholmskogo greko-uniatskogo mesjacelova na 1869 god zakonoući-

tel Suvalskich gimnaziji to późniejszy episkop Iosif, autor „Grodnenskogo Kalen-
dara”
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okręgu warszawskiego – 18.07.1914/ – 1915 ewakuacja), o. wik. Aleksy
Jakuta (9.02.1913–1915 ewakacja).

Po powrocie z uchodźstwa: o. Antoni Marcinkiewicz (1925,1926, 1927–
10.07.1928), o. Kondrat Fetisow (10.07.1928 – 12.1928), o. Paweł Biało-
boki (4.10.1928–11.10.1928), o. Innocenty (Majecki) hieromnich (12.1928
– 1929), o. Włodzimierz Żeromski (02.1929–13.12.1934), o. Tymoteusz
Diukow (13.12.1934–), o. Włodzimierz Żeromski (1935–1944).

W latach 1944–1956 cerkiew obsługiwana była przez kler z innych
parafii.

Po roku 1956 – o. Borys Dykaniec (1956–1961), o. Bazyli Szklaruk
(10.06.1960–15.10.1964), o. Mikołaj Sidorski (1964–1984), o. Mikołaj
Kalina (1984–31.08.1997), o. Jan Kojło (1.09.1997–/2002/ –

Diakoni: o. Symeon Ławrow (–1869, –1.10.1889), o. Jan Kryżanow-
ski (1.10.1889–1.09.1891), o. Aleksander Iwanow (1.09.1891–1.04.1897),
o. Antoni Marcinkiewicz (1.04.1897–9.11.1914 ks. – 1915 ewakuacja).

Psalmiści: Daniel Jurkiewicz (1852), Bazyli Diminski (1854), Samuel
Paniłowski (1859), Apolinariusz Styrankiewicz (1868), Sebastian Jażgu-
nowicz (–9.02.1881), Sergiusz Woronowicz (?), Mikołaj Sokołowski
(1884), Aleksander Szczerbow (?), Jan (Adrian?) Bogdanowicz (–
31.10.1893 diakon – 1894), Jan Pankiewicz (–1.09.1897), Mikołaj Ba-
bienko (1.09.1897–1.10.1899), Tomasz Kuźmicz (–1.03.1901), Piotr Sa-
dowski (1.03.1901 –), Cyryl Bielecki (–1902), Włodzimierz Wieżański
(1902 – 15.10.1903), Antoni Danilczuk (1.11.1899–1.12.1903), [psal. z Au-
gustowskiej cerkwi (nazwisko ?) 1.01.1904–], Aleksander Żebicki (–+
24.01.1914), Paweł Kołbuś (15.10.1903–11.12.1913 diakon – 24.01.
1914–), J. (Samulak) Samojlik (13.02.1914–22.101914), Aleksander Sza-
pował (23.101914–1915 ewakuacja), Barbara Marcinkiewicz (2.09.1924–
4.08.1928), Włodzimierz Chomicki (–27.12.1928), o. diak. Włodzimierz
Stremiakow (4.08.1928 – 27.12.1928), Piotr Gliński (16.06.1929–
1.08.1930), Jan (Myszkowski) Myszkiewicz (6.08.1930 – 6.09.1930),
Borys Kuszewicz (6.09.1930 – 5.03.1931), Eugeniusz Rżecki37  (5.03.1931–
/1940/–), Maria Grygorjewna (1960).

37 Zmarł w 1958 r., poch. na cmentarzu w Suwałkach.
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Opiekunowie cerkwi: Józef Sidorski (3.12.1877), Mikołaj Wasiljew
(14.12.1881), Adrian Abramowicz (11.01.1885), Ksenofont Obrazcow
(25.04.1888, 1894), A. Tołubiejew (1896), T. Sokalski (1897), Paweł
Mossakowski (8.11.1906; 1913), Leonidas Olifirowicz (21.05.1924), Jan
Bażanow ( -10.07.1930), Aleksander Jarmiński, gen. rezerwy (1.08.1930;
1933; 31.12.1936), Bazyli Krynicki (1958; 1967), Jan Gołowczyc (1997),
Teodor Tkacz (2000).

Literatura: Prichodskoe popićitel’stvo, ChVEV 1878, nr 20, s. 4–5; O prichod-
skich popićitel’stvach pri cerkvach cholmsko-varśavskoj eparchii (suvalkskoe).
ChVEV 1878, nr 20, s. 4–5; K. Ćechović, Dnevnik Archipasterskogo obozrenija
cerkvej. Osvjaśćenie cerkvej v Lesne i Suvalkach, ChVEV 1881, nr 14, s. 217–
219; I. Juchnovskij, Pamjati pokojnogo nastojatelja Suvalskoj cerkvi protojereja
Ilii Rżepeckogo, ChVEV 1882, nr 18, s. 319–320; Nominacje w popićitel’stve.
ChVEV 1881, s. 68; 1882, s. 221, 286, 342, 378; 1883, s. 3, 63, 284; 1885, s. 77,
164, 215, 397; 1886, s. 57, 191, 202; 1892, s. 114; 1893, s. 347; 1895, s. 97, 286,
581; 1896, s. 112; 1897, s. 43, 118; 1898, s. 133, 200; 1899, s. 2, 251; Ustav Su-
valkskogo Pravoslavnogo Detskogo Prijuta, ChVEV 1883, nr 20, s. 344–346; Izvle-
ćenie iz otćeta o sostojanii i dejstvijach suvalkskogo prichodskogo popićitel’stva
za 1884, 1885 i 1886 gg., ChVEV 1887, nr 22, s. 351–354; – za 1887 g., ChVEV
1888, nr 23, s. 378–380; – za 1889 g. ChVEV 1890, nr 23, s. 422–424; – za 1890
g., ChVEV 1891, nr 22, s. 375–379; – za 1891 g., ChVEV 1892, nr 24, s. 488–
491; – za 1893 g., ChVEV 1895, nr 3, s. 59–61; Juchnovskij I., Cerkov’ Uspenija
Bożiej Materi v gubernskom gorode Suvalkach, ChVEV 1885, nr 8, s. 114–116;
Raskajanie uporstvujuśćich, ChVEV 1887, s. 180; Pożertvovanija na cerkov’:
ChVEV 1882, s. 402; 1885, s. 174; 1888, s. 176; 1889, s. 458; 1893, s. 56; 1894,
s. 30, 83, 113; 1895, s. 114, 128, 394; 1896, s. 47, 90; 1897, s. 43, 162; 1898, s. 4,
38, 154; 1899, s. 49; 1902, s. 307; 1903, s. 134, 639; VEL 1913, s. 177; Ruch
służbowy: LEV 1888, s. 381; ChVEV 1881, s. 67, 83, 182, 200; 1882, s. 20, 37,
58, 222, 342; 1883, s. 80; 1884, s. 143, 144, 190, 315; 1885, s. 296; 1887, s. 24;
1888, s. 176, 185, 322, 387; 1889, s. 382, 458; 1890, s. 229; 1893, s. 298, 378;
1894, s. 84, 178; 1895, s. 74, 397; 1896, s. 90, 298, 313, 369; 1897, s. 118, 142,
202, 347; 1899, s. 181, 521, 557; 1900, s. 89, 174, 601; 1901, s. 121, 135; 1902,
s. 293, 413; 1903, s. 245, 521, 589, 638; 1904, s. 101; VEL 1906, s. 185; 1907, s.
104; 1908, s. 181; 1910, s.124, 135; 1911, s. 117, 157; 1913, s. 55, 141, 357; 1914,
s. 65, 77, 306, 235, 318; 1915, s. 122, 145, 231; 1916, s. 125; Wiad. PKP 1924,
nr 21–22, s. 2, nr 29–30, s. 5; 1925,, nr 8, s. 3; 1928, nr 15, s. 2, nr 17, s. 5, nr 21,
s. 5; 1929, nr 23–24, s. 6; „Voskresnoe Ćtenie” 1930, nr 16, s. 7, nr 39, nr 40;
1931, nr 21; 1933, nr 17; 1935, nr 7; 1936, s. 318; 1937, s. 349; Jankovskij L.:
50–letnij jublej Suvalskogo Uspienskogo chrama, ChVEV 1890, nr 11, s. 178–179;
Izvlećenie iz otćeta o dejatel’nosti Suvalskogo prichodskogo popićitel’stva za 1890
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g., ChVEV 1891, nr 22, s. 375–379; Sonerickij I. I., Suvalskij Uspenskij sobor.
Ego prośloe i nastojaśćee (po powodu pjatidesjatiletnjago jubileja sobora 1840
g. – 5 maja 1890 g.) Varsova 1891; Perećeslenie pravoslavnych żytelej Sejensko-
go uezda ot Suvalskogo sobora k Sopockinskoj cerkvi, ChVEV 1891, nr 7, s. 99;
L. Janovskij, Zakladka kladbiśćenskogo chrama vo imja „Vsech Svjatych” v gor.
Suvalkach, ChVEV 1891, nr 17, s. 269–270; M. Chruscević, Osvjaśćenie kladbi-
śćenskoj vo imja „Vsech Svjatych” cerkvi v gor. Suvalkach, Ch-VEV 1892, nr 19,
s. 354–355; Izvlećenie iz oyćeta Suvalskogo prichodskogo popecitel’stva za 1891
goda, ChVEV 1892, nr 24, s. 488–494; Otćet Suvalskogo popićitel’stva za 1893
g., ChVEV 1895, s. 59–61; K. Aggeev, Poseśćenie gor. Suvalok i osvjaśćenie Su-
valskogo sobora Flavianom archiepiskopom Cholmsko-Varśavskim, ChVEV 1894,
nr 21, s. 353–354; Izvlećenie iz otćeta o dejatel’nosti Suvalskogo cerkovno-pri-
chodskogo pravoslavnogo popićitel’stva za 1894 god, ChVEV 1896, nr 2, s. 27–
29; Iz Suvalok (koncert ljubitelej cerkovnogo penija, 20.05.1902 g.), ChVEV 1902,
nr 23, s. 258; Poseśćenie Archiepiskopom Ieronimom gor. Avgustova i Suvalok,
ChVEV 1903, nr 18, s. 224–226; G. A. Vorob’ev, Poezdka v Vigry. Iz istoriko-
archeologićeskich ekskursij, „Istorićeskij Vestnik” 1904, t. 97, nr 9, s. 938–953,
il.; S., Poseśćenie gosudarem imperatorom gor. Suvalok, ChVEV 1904, nr 46, s.
551–553; N. K-skij, Iz eparchii. Suvalki. (Prośćanie o. nastojatelja Leontija Jan-
kovskogo s prichodżanami), VEL 1908, nr 22, s. 192–193; Iz eparchii. Suvalki.
(Zavedenie molebnych penii s akafistom posle većerni), VEL 1909, nr 6, s. 67,
82; G. Livotov, Palomnićestvo Suvalkskich detej v Teolinskij monastyr k prestol’no-
mu prazdniku – 6 avgusta, VEL 1910, nr 17, s. 234–236; Raport nastojatelja Su-
valkskogo sobora prot. G. Livotova o detskom dnevnom prijute v gor. Suvalkach,
VEL 1910, s. 252–253; 1911, s. 190–192; Iz gor. Suvalki.(Obśćee sobranie pri-
chożan sobora, 28.101.1912 g.), VEL 1912, s. 359–360; A. Sitkević, Palomniće-
stvo iz Suvalok v Teolinskij monastyr, VEL 1913, s. 270–272; Tenże, Obnovlenie
Suvalkskogo Uspenskogo sobora, VEL 1913, s. 312–313; Prośćanie nastojatelja
prot. G.V. Livotova s prichożanami, VEL 1913, s. 109; A. Sitkević, Svjaśćennyj
pamjatnik 300–letija Doma Romanovych v Suvalkskom Uspenskom sobore, VEL
1914, s. 146–147; Nikolaj archiep., Reć skazannaja novorukopolożennomu svja-
śćenniku Antoniju Marcinkeviću iz gor. Suvalok, VEL 1914, s. 319; A. Marcinke-
vić, Reć’ skazannaja pri pervom slużenii v Suvalkskom sobore pred blagodarstven-
nym molebnom posle rukopolożenija v san svjaśćennika 9.11.1914 g., VEL 1914,
s. 349–350; Oskvernenija Nemcami pravoslavnych cerkvej v Suvalkskoj guberni,
VEL 1914, s. 352–355; A. Sitkević, Ćudesnoe videnie Boziej Materi v Suvalkskoj
guberni, VEL 1916, s. 76–78; Tenże, Slovo skazannoe v Suvalkskom Uspenskom
sobore po izgnaii Nemcov iz Suvalkskoj guberni (v sentjabre – oktjabre 1914 g.),
VEL 1916, s. 78–79; Slużenie duchovenstva Varśavskoj eparchii bol’nym i rane-
nym voinam v nastojaśćuju vojnu ... v Suvalkach, VEL 1916, s. 129–131; T. Ra-
dziwonowicz, Suwalszczyzna w okresie I wojny światowej. Sytuacja ludności cy-
wilnej w latach 1914–1915, „Białostocczyzna” 1994, nr 1, s. 28–35; (tm), „Osku-
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bana” cerkiew. [Kradzież z cerkwi na cmentarzu w Suwałkach], „Kurier Podlaski”
6.07.1992 r., nr 126(2292) B, s. 1, il.; J. Bacewicz, Suwałki i Ziemia Suwalska.
Schyłek wieku, Wydawnictwo Wigry 2000; R. B. Larysa, Svidetel’stvuet fotogra-
fija, „Pravoslavnyj Vestnik”, Grodno 2001–2002 nr 12–2, s. 26.
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SZTABIN

Sztabin jest ściśle powiązany z Krasnymborem, ponieważ przez trzy-
sta lat dzieje sztabińskiej parafii (pierwotnie jako kaplicy, potem filii),
ściśle wiązały się z parafią Krasnybór.

W 1506 r. król Aleksander nadał szmat puszczy rodowi Chreptowi-
czów. Został tam zbudowany dwór Przekop (dziś Krasnybór). Jak pisze
ks. W. Jemielity, osadnictwo w dobrach Chreptowiczów było mieszane:
...ludność ruska najdalej posunęła się na zachód wzdłuż rzeki Biebrzy,
przez dobra Krasnybór i puszczę Jaminy. Dotarła ona również w okolice
Augustowa i Rajgrodu, gdzie w XVI wieku uległa polonizacji1 ...

Potwierdza to autor monografii „Krasnybór” Grzegorz Ryżewski, któ-
ry odnotował, że ... prowadzący badania nad gwarami ludowymi powiatu
augustowskiego Tadeusz Zdancewicz uważał, iż dowodzą one, że teren
dóbr krasnoborskich charakteryzował się znacznym udziałem elementu
białoruskiego w kolonizacji2.

Druga posiadłość w dobrach Chreptowiczów to Osinki (dziś Sztabin)3,
położony przy drodze do Augustowa. W przywileju Zygmunta I, wyda-
nym w 1518 r., czytamy określenie granicy posiadłości Chreptowiczów:
... poczowszy rekoju Lebiedinoju w reku Bobru, a rekoju Bobru do Osi-
nok...

Trudno dzisiaj powiedzieć, kiedy zbudowano cerkiew w Osinkach.

1 Jemielity W., Parafia Sztabin, Łomża 1990, s. 7.
2 G. Ryżewski, Krasnybór. Kościół katolicki na Podlasiu. Zbiór dokumentów

erekcyjnych i funduszowych Nr 4, Białystok 2000, s. 4.
3 Od początku XVI wieku występowała nazwa uroczysko Osinki, następnie

sioło Osinki, od 1627 r. miasteczko Osinki i dopiero w 1761 r. pojawiła się nazwa
Sztabin. G. Ryżewski, Od Osinek do Sztabina, „Nasz Sztabiński Dom” 2000, nr
11(32), s. 9.
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Wiadomo, że parafia prawosławna w Kra-
snymborze istniała w 1513 r. Można je-
dynie przypuszczać, że w owym czasie
mogła być i zbudowana cerkiew w Szta-
binie.

Potwierdza to akt nadania plebanowi
krasnoborskiemu grunta wsi Osinki z 27
sierpnia 1598 roku, w którym czytamy:
...która wioska acz ma w sobie włók 10
wymierzonych, jednak 2 włóki na popa
greckiego nabożeństwa, w tejże wiosce
mieszkającego są oddzielne4.

W 1627 r. Adam Chreptowicz fundował
następną cerkiew w Osinkach (Sztabinie),
przy której mieszkał prezbiter. Potomek
Chreptowiczów, Karol Brzostowski, powie-
dział, że jego przodkowie po matce Ewie
Chreptowiczowej fundowali cerkiew ruską
dla swych poddanych5.

Ród Chreptowiczów od końca XV w.
do połowy wieku XVII należał do najza-

możniejszych rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego, jego przedstawi-
ciele byli kollatorami i opiekunami cerkwi w Krasnymborze i Sztabinie.
Po unii brzeskiej powiększyli szeregi Kościoła greckokatolickiego. Datę
zmiany obrządku trudno jest ustalić. Autor „Krasnegoboru” podaje, że
powstała jako unicka w 1627 roku6.

Wiadomo, że cerkiew w Osinkach istniała do 1656 r., później przemia-
nowano ją na kaplicę rzymskokatolicką. W monografii „Parafia Sztabin”
czytamy: była ona uposażona w pięć włók gruntu i piętnaście morgów łąki.
Po zmianie wyznania ziemie te przejęli Chreptowicze i płacili kapelanowi
500 złotych rocznie za odprawianie nabożeństw w niedziele i święta. Ka-
plicą opiekował się proboszcz z Krasnegoboru7.

4 Tamże, s. 4.
5 Tamże, s. 4.
6 Tamże, s. 5.
7 W. Jemielity, Parafia Sztabin, Łomża 1990, s. 11.

Popiersie Joachima Chreptowi-
cza przy sztabińskim kościele, na
dawnym placu cerkiewnym
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Do Krasnegoboru w XVII wieku
został sprowadzony zakon bernardy-
nów, którego zadaniem było prowa-
dzenie misji wśród wschodnich chrze-
ścijan. Postępował proces polonizacji
i latynizacji cerkwi parafialnej w Kra-
snymborze. W Osinkach cerkiew
unicką zamieniono na świątynię ka-
tolicką. Karol Brzostowski pisał: Lud
oświecając się przyjął wiarę kato-
licką8.

Trzeba zaznaczyć, że puszczę sko-
lonizowali, zorganizowali dobra, fun-
dowali początkowo cerkwie, później
kościoły, trzej Chreptowiczowie: Teo-
dor, Jerzy i Adam. Wiadomo, że Adam
Chreptowicz był pierwotnie prawo-
sławny, potem przyjął obrządek za-
chodni, co dało powód, by i ludność
przeszła na katolicyzm.

Z aktu 1598 r. dowiadujemy się, że do parafii w Krasnymborze należa-
ły następujące osady: Cisów, Jesionowo, Kamień, Krasnoborki, Kunice
(Kunicha), Lebiedzin, Osinki (Sztabin), Przekop (Krasnybór) oraz osady
bojarów: Dyla, Iwana Tokacza, Andrzeja, Fiodora Wilamonowicza9. Na-
zwy osad i mieszkańców świadczą o wschodnim rodowodzie.

O tym, że w Osinkach (Sztabinie) istniała cerkiew i grunta duchow-
nego prawosławnego jeszcze w XIX wieku pisał Ludwik Pietrusiński:
Morgi te doprowadzają do folwarczku, stojącego na wzgórku przy drodze.
Zwał on się niegdyś Popowszczyzną. Opisywane przez niego miejsce znaj-
duje się tuż na północny wschód od Sztabina. Dalej wyjaśnia, że nazwa
folwarku wskazuje, że był on własnością duchownego obsługującego pra-
wosławną parafię, popa, lub powstał w należących do niego włókach10.

8 A. Czapska, Centralny kościół z XVI w. w miejscowości Krasnybór, pow. Au-
gustów, [w:] Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok
1967, s. 475.

9 G. Ryżewski, Krasnybór, Białystok 2000, s. 13.
10 Tamże, s. 5.

Popiersie potomka Chreptowiczów –
Karola Brzostowskiego – na skwerze
naprzeciwko kościoła
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 Według Schematyzmu jubileuszowego diecezji łomżyńskiej [rzymsko-
katolickiej] wydanego w 1975 r. o parafii w Krasnymborze odnotowano:
... parafię erygowano około 1506 r. z fundacji króla Zygmunta I i litew-
sko-ruskiego rodu Chreptowiczów... Natomiast o parafii Sztabin ...Chrep-
towicze rozbudowali miasteczko Osinki i nazwali je Sztabin. W 1780 r. bi-
skup katolicki wileński pozwolił na budowę kościoła, podobno na miejscu
cerkwi unickiej ... Sztabin był filią parafii Krasnybór11 ...

Wiśniewski potwierdza, że za Joachima Chreptowicza wymierzono
w Sztabinie kwadratowy rynek, na środku w 1780 r. w miejscu cerkwi
stanął kościół drewniany. Postawiono go, aby – jak twierdzą źródła z 1779
roku – zwabić lud do powiększenia dochodów ze Sztabina12.

W ten sposób ostatecznie zostały zatarte ślady obiektów obrządku
wschodniego na terenach dawnej puszczy krasnoborskiej, zaś dotychcza-
sowi jej mieszkańcy, w większości pochodzenia ruskiego, spolonizowali
się i powiększyli szeregi Kościoła katolickiego.

Literatura: W. Jemielity, Parafia Sztabin, Łomża 1990; A.. Dobroń-
ski, Krasnybór i Dominikanie, Białystok 1993; Kościół katolicki na Pod-
lasiu. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych. T. 4 Krasnybór,
wstęp i oprac. Grzegorz Ryżewski, Białystok 2000; G. Ryżewski, Pro-
blem miejskości Sztabina, [w:] Małe miasta. Historia i współczesność, pod
red. M. Zemło i P. Czyżewskiego, Supraśl 2001, s. 61–74; J. Samusik,
Dwór w Cisowie. Dzieje Rzeczypospolitej sztabińskiej, „Zabytki” 2001,
nr 3, s. 80–84, il. Sum.

11 Schematyzm jubileuszowy diecezji łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 86, 90.
12 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa od XV do XVIII w., [w:] Studia i materiały

do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok 1967, s. 245.
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SZUDZIAŁOWO
(św. Jerzego Zwycięzcy)

W I poł. XVI w. w wielkich dobrach grodzieńskich, w skład których
wchodziły rozległe puszcze, była prowadzona pomiara włóczna. Zapo-
czątkowała ją królowa Bona, a Zygmunt August kontynuował reformę i ko-
lonizację1 . W tym okresie powstała wieś Szudziałowo, a także wsie Słoja,
Knyszewicze, Ostrów i inne2 . Na tych zasiedlanych się terenach lokowa-
no miasto Kuźnicę, a także rozbudowano Krynki, którym w 1569 r. nada-
no prawo miejskie3 .

W czasie kolonizacji pasa ziem od Biebrzy po Krynki osiedlono tam
ludność ze starych ruskich wsi położonych pod Tykocinem, Surażem i Biel-

1 W 1611 r. rodzina Eysmontów (Eysymentów) domagała się zwrotu dóbr Szu-
działowo, zabranych podczas pomiary włócznej. Sprawa ciągnęła się do 1667 r.,
kiedy to sejm za króla Jana Kazimierza przyznaje Eysmontom dobra obejmujące
włok 63 morgów 15 i folwark Milkowszczyzna. Ród Eysmontów herbu Korab wy-
wodzi się z Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. Bielski, Krynki i okolice, Poznań
1972, s. 123, mnps.

2 Nazwę „Szudziałowo” możemy odnieść do ziemi Jadźwingów, po łacinie
zwanej Sudowią. W pierwszej części nazwania „Szudziałowo” – „Sud” – docho-
wał się jakiś ślad dawnego pobytu tu Jadźwingów (Sudovii). Może też o powstaniu
nazwy „Szudziałowo” zadecydowały „łowy” – polowania na zwierzynę w lasach,
które się tu odbywały: „-łów, - łowy” – Szudziałów – Szudziałowo. T. Bielski,
Krynki i okolice, Poznań 1972, s. 122, mnps.; W “Gazecie Sokólskiej” z 1925 r.
zachowała się notatka: ...Rada Gminy na posiedzeniu w dniu 15 lutego b.r. uchwa-
liła: 2) wystąpić z prośbą do Pana Starosty o przywrócenie dawnej nazwy wsi obec-
nie zwanej „Szudziałowo” na „Skarbowiec”, którą to nazwę najeźdźcy – Moskale
zatarli. W razie jakich wątpliwości zobowiązać Urząd Gminy do dostarczenia do-
kumentów lub świadków. „Sokólski Zeszyt Historyczny” 1992, nr 5, s. 9.

3 J. Wiśniewski, Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz
zróżnicowanie i przemiany etniczne, „Acta Baltico - Slavica” 1977, t. 11, s. 40.
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skiem, a także ludność litewską. W 1578 r. we włości kryńskiej mieszkało
sporo Litwinów. W XVI w. pojawili się też pierwsi Polacy, przede wszyst-
kim w miastach. W Krynkach spotykamy ich już w 1558 r.

Osadnicy spod Krynek przybyli zza Niemna, o czym świadczą ich na-
zwiska. Natomiast nazwiska mieszczan kryńskich wskazują na ich pocho-
dzenie ze wschodniego Mazowsza i Podlasia. Przed 1601 r. powstały tak-
że zaścianki na zachód od wsi Kamionka, Słoja, Ostrów i Szudziałowo
(nadane w 1597 r.).

Na południe od Biebrzy powstał, należący do leśnictwa nowodwor-
skiego, kuźnickiego i sokólskiego, ciąg wsi zwany Długą Wsią. Dalej na
południe od Długiej Wsi zorganizowano między innymi wsie Knyszewi-
cze, Słoja, Szudziałowo, Ostrów, Sanniki, Kruszyniany, Skroblaki i inne.
Tworzyły one osobne, daleko od siebie położone, wsie – ulicówki.

W czasie wojen i epidemii w latach 1655–1708 opustoszały wsie wzdłuż
drogi wiodącej z Grodna przez Krynki na Podlasie. Zniszczenia nie unik-
nęło także Szudziałowo. Rusini mieszkający na północy, między Puszczą
Augustowską a Biebrzą, na wschód od Długiej Wsi i na południe od So-
kółki, przeważnie należeli do kościoła wschodniego, a na zachodzie, mię-
dzy Biebrzą i Sokółką (a więc we wsiach młodszych) do kościoła katolic-
kiego4 .

Najstarszym dokumentem mówiącym o Szudziałowie jest akt erekcyj-
ny kościoła w Sokółce z roku 1592. Król Zygmunt III Waza (uważany za
inspiratora unii), fundując kościół zobowiązał plebana sokólskiego, aby
swoim kosztem wybudował kaplicę drewnianą w Pohanicy i Słoi. Kapli-
cę jednak wybudowano w Szudziałowie, w dni świąteczne obsługiwał ją
kler z Sokółki.

Zygmunt III Waza, zmieniając w roku 1601 pierwotne nadanie fundu-
szu dla kościoła w Sokółce, pisał o Szudziałowie jako filii kościoła w So-
kółce.

Nie przypadkowo wybrano Szudziałowo, ponieważ zamieszkała tu
ludność pochodziła ze starych ruskich wsi podgrodzieńskich. W owym
czasie administratorem Szudziałowa był Wawrzyniec Jeleński, szlachcic
z Korzenia Jurowego. Majętność ta należała do posiadłości królewskiej.
Być może on był fundatorem cerkwi dla swoich poddanych.

4 J. Wiśniewski, Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz
zróżnicowanie i przemiany etniczne, „Acta Baltico - Slavica” 1977, t. 11, s. 70.
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Dzieje cerkwi i kościoła są bardzo zagadkowe. Czy mamy tu do czy-
nienia z jednym obiektem sakralnym, czy może z dwiema świątyniami.
W Kronice zaznaczono, że jeśli chodzi o ... sam budynek kościoła, to jego
dzieje aż do roku 1684 są nieznane. Pochodząca z 1684 r. umowa między
plebanem sokólskim a pisarzem dóbr królewskich co do budowy nowego
kościoła w Szudziałowie głosi, że istniejący tam kościół jest mocno opa-
dły5. Budowę nowego kościoła Narodzenia Marii Panny ukończono w 1688
roku. Wezwanie to (Preczysta) jest bardzo charakterystyczne dla cerkwi.
Mogło to być wezwanie najwcześniejszej świątyni w Szudziałowie. Być
może wierni z Szudziałowa po tym okresie należą do parafii w Ostrowiu.

Ks. Bielski o Ostrowiu pisze tak: ...dość wielka wieś, licząca na po-
czątku XX wieku 759 dziesięcin ziemi – nie występuje w opisach parafial-
nych w dawnych latach. Być może że była w całości kiedyś prawosławna,
stąd nie figurowała w spisie katolickiej parafii kryńskiej6.

Dokument z roku 1713 informuje o skardze złożonej przez duchowne-
go cerkwi samogródzkiej Michała Popławskiego do sądu grodzkiego
w Grodnie ... przeciwko ich imściom panom w Bogu przewielebnemu imci
xiędzu Adamowi Rokickiemu – dziekanowi dekanatu grodzieńskiego tu-
dzież w Bogu wielebnemu imci xiędzu Krzysztophowi Borowskiemu – ko-
mendarzowi Szudziałowskiemu, imci xiędzu Janowi Kobylinskiemu – ple-
banowi Sokolańskiemu [sokólskiemu] tak też ich imciom panom... Du-
chowny skarży się na pobicie a także gwałt czyniony na domownikach
...xiądz Borowski wpadszy obsesem z czeladźą do izby, zaraz powali wy-
wlekli na podwórze, także go bili, męczyli7. Finałem tego najazdu było
osadzenie duchownego w więzieniu w Sokółce. W obronie swjaszczenni-
ka wystąpiła okoliczna szlachta, składając oświadczenie w sądzie grodz-
kim, pod którym 20 osób złożyło podpisy8.

Szlachta złożyła też petycję do dziekana sokólskiego, jednakże usły-
szała następujące słowa komendarza (administratora) szudziałowskiego
Krzysztofa Borowskiego ... tak że tych bambizów popów którego spotkaw-
szy gdziekolwiek iako psów będziemy zabiali9. Powodem najazdu mogło
być to, że Samuel Mościcki, oboźny starodubowski, na cerkiew samo-

5 T. Bielski, Krynki i okolice, Poznań 1972, mnps, s. 123.
6 T. Bielski, Krynki i okolice, Poznań 1972, mnps, s. 115.
7 Akty Vilenskie, t. 7, s. 478-480.
8 Akty Vilenskie, t. 7, s. 22-24.
9 Akty Vilenskie, t. 7, s. 480.
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grudzką zapisał fundusz, a mianowicie: na zbudowanie świętey cerkwi,
Cmętarz y plebaniey i grunta... oraz ...ofierze pańskiey mszy świętey pieśń
była śpiewana za dusze zmarłe słowieńskim językiem10 .

Z powyższego widać, że komendarz szudziałowski uporał się z unic-
kimi wiernymi Szudziałowa, wprowadzając do cerkwi język polski i oby-
czaje łacińskie, a duchowni unici byli podporządkowani jego władzy. Po-
został jednak oporny duchowny z Samogróda, którego fizycznie przy-
muszano do polonizacji i latynizacji cerkwi.

W księdze metryk kościelnych kościoła kryńskiego pod rokiem 1606
znajdujemy chrzest z Szudziałowa. Natomiast w księdze metryk chrztu jest
zapis, że 29 kwietnia 1778 r. ochrzcił dziecko w tymże kościele ks. Grze-
gorz Wańkowski, należący do obrządku wschodniego i będący komenda-
riuszem (administratorem) kościoła szudziałowskiego. Ks. Mieczysław
Stopczyński, opisując parafię Szudziałowo, zaznacza, że od roku 1774
rezyduje stale przy kościele szudziałowskim kapłan obrządku grecko-
wschodniego Grzegorz Wańkowski, będący wdowcem. Nie był to staru-
szek – rezydent, ale kapłan jeszcze czynny11.

Ks. Bielski w monografii o Krynkach zaznacza ...kościół w Szudziało-
wie jest obsługiwany przez ks. obrządku greckiego; widocznie mamy tam
parafię tegoż obrządku (1778 r.)12.

Z powyższego można także wnioskować, że cerkiew prawosławna,
istniejąca w XVI w., po unii została zamieniona na kościół, gdyż duchow-
ny unicki był współgospodarzem świątyni. Następna wzmianka z 1787 r.
mówi, że dziecko chrzcił w Krynkach ks. Michał Tomaszewski, mansjo-
nariusz (rezydent) szudziałowski. Dużo miał roboty ten duchowny z na-
wracaniem na „prawdziwą wiarę”.

W 1839 r. następuje powrót unitów do kościoła prawosławnego. W la-
tach 70. XIX w. w dotychczasowym kościółku w Szudziałowie urządzo-
no cerkiew filialną parafii Ostrów13.

Zgodnie z Klirovoj Vedomostju parafii Ostrów z 1880 r. odnotowano:
cerkiew poświęcono dnia 23 kwietnia 1879 r. pw. św. Jerzego, drewniana
mała, jeden prestoł, utensylii cerkiewnej brak, pomieszczeń dla ducho-
wieństwa brak, ziemi cerkiewnej 38 dziesięcin.

10 Akty Vilenskie, t. 7 , s. 22-24.
11 T. Bielski, Krynki i okolice, Poznań 1972, mnps, s. 122-125.
12 T. Bielski, Krynki i okolice, Poznań 1972, mnps, s. 48.
13 Iosif, ep., Grodnenskij Kalendar, Voroneż 1899, cz. 2, s. 25.
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Według subiektywnej opinii autora „Kroniki cerkiewnej” do zamknię-
cia kościoła doszło dlatego, że były ciągłe zatargi parafian z księdzem,
zaś bezpośrednim powodem była odmowa wyjazdu księdza ze św. sakra-
mentem do chorego wyznania grekokatolickiego, który z braku swego du-
chownego poprosił o tę posługę duchownego katolickiego. Chory zmarł
bez opatrzenia św. sakramentem14.

Pod koniec XIX wieku staraniem właściciela majątku Słójka, Alek-
sandra Annieńkowa i jego żony Olgi, w większości z ich środków, rozpo-
częto budowę nowej murowanej cerkwi. Decyzją św. Synodu z dnia 24
kwietnia 1900 r. przy cerkwi w Szudziałowie erygowano samodzielną
parafię15.

Według Spravoćnoj kniżki z 1905 r. parafia składała się 14 miejscowo-
ści: Szudziałowo, Biały Ług, Boratyńszczyzna, Borowszczyzna, Kozło-
wy Ług, Nowinka, Ostrówek, Rowek, Słojki, maj. Słójki, Sukowicze,
Talkowszczyzna, Trostjapoli, Trostjanaja, w których mieszkało 1125 pa-
rafian, 3 szkoły cerkiewno-parafialne, w których uczyło się 84 uczniów
i 3 szkoły gramoty. Ziemi cerkiewnej było 46 dziesięcin16.

W 1907 r. cerkiew murowana wraz z dzwonnicą została wyświęcona.
Wzniesiono ją na wzgórzu, gdzie stała pierwsza cerkiew, po północnej
stronie wsi (między obecnym Urzędem Gminy a Ośrodkiem Zdrowia).
Natomiast kościół pobudowano po stronie południowej17. Stary budynek
cerkwi, a poprzednio kościoła, rozebrano i zbudowano szkołę we wsi Su-
kowicze. Wybudowano plebanię (była siedziba Urzędu Gminy), budynki

14 W owym czasie proboszczem w Szudziałowie był ks. Kazimierz Jemielity.
Oficjalnym powodem zamknięcia kościóła było, według gubernatora grodzieńskiego,
to że nielegalnie został zamieniony z filialnego na parafialny. T. Bielski, Krynki
i okolice, Poznań 1972, mnps, s. 126.

15 LEV 1900, s. 170; Wśród starszych parafian było żywe wspomnienie, że
traktem kryńsko-szudziałowskim pewnego razu podróżowała jakaś słynna i bogata
osobistość wyznania prawosławnego (mogło to być w latach 1880–1890). Osoba ta
prawdopodobnie była z Petersburga. Zobaczywszy tak piękną miejscowość jak Szu-
działowo, a w niej małą i starą cerkiewkę, postanowiła, że w swoim testamencie
zapisze pewną sumę na budowę nowej cerkwi. Tak też się stało. W niedługim czasie
przyszło zawiadomienie o sporządzonym testamencie, a w nim duża suma rubli
z przeznaczeniem na nową świątynię w Szudziałowie. Archiwum własne, teczka
Szudziałowo, mnps.

16 Spravoćnaja kniżka Grodnenskoj guberni na 1905 g., Grodno 1904, s. 134.
17 T. Bielski, Krynki i okolice, s. 127.
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Rozbiórka cerkwi (1935 r.) w Szudziałowie

Dawna szkoła rozebrana w latach 80. XX wieku
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gospodarcze (służą do dziś) i zabudowania psalmisty, które po 1915 r. zo-
stały rozebrane oraz szkołę, która przetrwała do czasów współczesnych.

Zgodnie z Klirovoj Viedomostju z 1913 r. parafia Szudziałowo liczyła
232 domy zamieszkałe przez 1238 osób w miejscowościach: Szudziało-
wo – 9 domów i 47 osób, Sukowicze – 73 i 419, Ostrówek – 28 i 154,
Nowinka – 21 i 103, Boratyńszczyzna – 13 i 69, Kozłowy Ług – 10 i 53,
Rowek – 17 i 87, Borowszczyzna – 11 i 38, Słojka – 9 i 41, Trześciano
(Stare) – 14 i 75, urocz. Trześciano (Nowe) – 3 i 26, Talkowszczyzna – 19
i 103, urocz. Biały Ług – 3 i 16, urocz. Klin – 1 i 6, maj. Słojka – 1 i 4.
Ziemi cerkiewnej 45 dziesięcin 860 sążni kw., w tym: pod cerkwią 2 dzie-
sięciny 28 sążni kw., ornej 37 dziesięcin 640 sążni kw., sianokosu 6 dzie-
sięcin 192 sążni kw. Cmentarz parafialny, o powierzchni 1 dziesięciny,
założono w 1879 r. W 1913 r. stanęła tam kaplica w stanie surowym. 5
października 1914 r. podczas pożaru proboszcz parafii o. Bazyli Iwaniuk
poniósł straty na sumę 495 rubli18.

Wybuch I wojny światowej spowodował ogromne straty. Uszkodzona
została cerkiew, szczególnie dzwonnica. Ewakuacja ludności w głąb Ro-

18 GEV 1914, s. 402.

W miejscu cerkwi wzniesiono Gminny Ośrodek Kultury
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sji dopełniła strat materialnych i moralnych życiu wyznawców prawosła-
wia. Po powrocie z uchodźstwa ludność rozpoczęła życie religijne w od-
mienionych warunkach. Nie było możliwości wskrzeszenia parafii, nie
mówiąc o odbudowie cerkwi. Spłonęła również cerkiew w sąsiednim Ostro-
wie. Ludność została dołączona do parafii Jurowlany19.

Większość mieszkańców Szudziałowa była wyznania katolickiego
i szybko rozpoczęła budowę kościoła20. Cegła pochodziła z rozbiórki cer-
kwi21. Cerkiewne budynki mieszkalne i gospodarcze zostały zabrane przez
administrację państwową, a niektóre z nich po dziś pozostają w jej użyt-
kowaniu, łącznie z gruntami. Po parafii pozostał jedynie cmentarz o po-
wierzchni 1,18 ha z nielicznymi już mogiłami, mocno zdewastowany22.

Duchowieństwo: O. Jan Olchowski (3.08.1900–14.08.1901), o. Piotr
Eleniecki (8.10.1901–25.08.1909), o. Antoni Rekeć (17.09.1909–
10.10.1909), o. Bazyli Iwaniuk (6.09.1910–1915).

Psalmiści: Łukasz Ignaciuk (12.05.1900–24.06.1900), Hipolit Andrusz-
kiewicz (24.06.1900–20.03.1902), Piotr Żuk (20.03.1902–17.02.1904),
Eliasz Sołowjew (1904–12.12.1905), Tomasz Kluk (22.06.1906 –

19 Zgodnie z Klirovoj Viedomostju parafii Jurowlany z 1923 r. liczba ludności
parafii szudziałowskiej po powrocie z bieżeństwa przedstawiała się następująco:
Szudziałowo – 10 powróciło i 5 pozostało, Sukowicze - 176 i 13, Ostrówek z kol. -
104 i 12, Nowinka – 51 i 22, Boratyńszczyzna – 28 i 2, Kozłowy Ług – 19 i 3,
Słójka - Borowszczyna – 66 i 8, Talkowszczyzna – 127 i 9, Stare Trościane – 30
i 21, Nowe Trościane – 77 i 0, urocz. Perekale (Poczopek?) – 19 i 0, Rowek – 59
i 7, razem powróciło 766 osób, jeszcze nie powróciły 102 osoby. Archiwum wła-
sne, teczka Szudziałowo.

20 Stary kościół drewniany został zakupiony w Korycinie. W 1935 ks. Ignacy
Troska kupił za 700 złotych cerkiew prawosławną z uszkodzoną podczas I wojny
światowej dzwonnicą. Natomiast stary kościół sprzedał za 5750 zł. T. Bielski, Krynki
i okolice, Poznań 1972, mnps, s. 128.

21 Odnośnie budowy kościoła w “Spisie kościołów” czytamy: ...w latach 1935-
37, dzięki staraniom proboszcza ks. Ignacego Troski, zbudowano kościół w stylu
neogotyckim. Zakupiona cegła pochodziła z ruin szudziałowskiej cerkwi prawosław-
nej... Spis kościołów i duchowieństwa archidiecezji białostockiej, Białystok 1998,
s. 267; Z wypowiedzi mieszkańców z Szudziałowa na temat rozbiórki cerkwi wy-
nika, że uznają ten fakt za wandalizm.

22 T. Darmochwał, Przewodnik. Północne Podlasie Wschodnie Mazowsze, Bia-
łystok 2000, s. 186.
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15.11.1906), Jakub Ferenc (27.06.1907 – diakon – 12.08.1913), Sylwe-
ster Kunachowicz (17.12.1913–28.06.1914).

Opiekunowie cerkwi: Marek Bułhak (1900), Paweł Gudolewski
(28.02.1901), Jan (Grybok) Grybko (18.06.1903; 25.08.1906; –/1913/–).

Literatura:  Pożertvovanija na cerkov: LEV 1900, s. 411; GEV 1903, s. 85,
281; Ruch służbowy: GEV 1900, s. 189, 265, 298; 1901, s. 265, 322; 1902, s. 138;
1905, s. 1309; 1906, s. 658, 978; 1907, s. 3, 257, 442; 1908, s. 187; 1909, s. 327,
367, 397; 1910, s. 374; 1913, s. 329, 409; (ib), Drugie Szudziałowo, „Gazeta Współ-
czesna” 14.04.1986 r., nr 87(10779), s. 3; „Kurier Podlaski” 7–9.07.1989 r., nr
132(1545), s. 11, il.; M. Gasperczyk, Po cerkwi ani śladu. Starsi mieszkańcy wspo-
minają jeszcze niezwykłe piękno szudziałowskiej cerkwi, „Przegląd Prawosławny”
1993, nr 2 (92), s. 27, il.
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TYKOCIN
(św. Mikołaja)

Trzy kilometry na południe od dzisiejszego Tykocina i tym samym od
Narwi znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko, które archeolodzy
nazywają „Tykocin I”. Tykocin późniejszy wyznaczał północno-wschod-
nią granicę osadnictwa mazowieckiego.

Henryk Łowmiański, opierając się na źródłach pisanych, stwierdził iż
...obszar między Biebrzą a Narwią we wczesnym średniowieczu do XIII
wieku łącznie stanowił puszczę graniczną między Jaćwieżą, Rusią i Ma-
zowszem1. Jan Tyszkiewicz pisał zaś, że ... Znaleziska archeologiczne po-
świadczają jednak osadnictwo ruskie dopiero od X wieku, a jedynie mie-
szane bałtyjsko-słowiańskie wcześniej od VII wieku. Dla Wizny najwcze-
śniejsze osadnictwo wydaje mi się pochodzić z XI wieku. Grodzisko w Ty-
kocinie datować można podobnie2. Na późną kolonizację tych ziem wpły-
nęły wyniszczające wojny jaćwieskie, krzyżackie, litewskie, ruskie i ma-
zowieckie.

W Tykocinie mogła istnieć osada jaćwieskiego plemienia Zlińców –
stosunkowo wcześnie zostali wyparci. W XIII w. gród uległ całkowitemu
zniszczeniu.

Po zagarnięciu Podlasia przez Litwę osadnictwo mazowieckie z pół-
nocnego wschodu załamało się, a nawet cofnęło. Wcześniej zrezygnowa-
no z mazowieckich okręgów grodowych Tykocina i Święcka. Unia pol-
sko-litewska stworzyła podstawę do ponownej kolonizacji. Rozwinęły się
stosunki handlowe między Polską a Litwą. Ważny szlak handlowy wiódł

1 A. Kamiński, Pogranicze polsko-rusko-jaćwieskie, między Biebrzą a Narwią,
„Rocznik Białostocki” 1963, t. 4, s. 9.

2 J. Tyszkiewicz, Zarys dziejów okolic Białegostoku od starożytności do po-
czątku XVI w., [w:] Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, pod red.
J. Antoniewicza i J. Joka, Białystok 1968, t. 1, s. 61.
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z Wilna w kierunku Poznania i Krakowa przez Grodno i Łomżę. Przy prze-
prawie przez Narew, na południowym brzegu rzeki, powstał gród. W XV
wieku Tykocin był już portem rzecznym i strażnikiem przeprawy na wiel-
kim szlaku z północnego Mazowsza i Warszawy do Grodna i Wilna3.

Kolejnym etapem kolonizacji było założenie przez księcia Janusza
miasta Tykocina, nadanie w 1424 r. wójtostwa i praw miejskich 28 czerw-
ca 1425 r.4  Działalność kolonizacyjną mazowieckiego księcia nad Narwią
w okolicy Tykocina przerwał książę Witold, który w 1425 zagarnął Tyko-
cin i pas ziemi aż po Bug. Wielki książę Witold ponowił w grudniu 1425
przywilej dla wójta Tykocina.

Po śmierci wielkiego księcia Witolda w 1433 r. książę litewski Zyg-
munt Kiejstutowicz nadał Tykocin wraz z okolicznymi ziemiami staroście
smoleńskiemu Janowi Gasztołdowi5. Tykocin w prywatnych rękach litew-
skich Gasztołdów zmienił swój charakter. Gasztołdowie sprowadzali tutaj
chłopów ruskich i litewskich, tworząc najdalej na południowy zachód wy-
sunięte skupisko ludności pochodzenia litewsko-ruskiego, które ze względu
na silne mazowieckie otoczenie uległo polonizacji już w XVII wieku.

Właściciel Tykocina uposażył kościół św. Trójcy. Za Gasztołdów zbudo-
wano też w Tykocinie cerkiew pod wezwaniem świętej Trójcy. W owym cza-
sie był zwyczaj nadawania świątyni jednakowego wezwania tak w obrządku
wschodnim, jak i zachodnim. Jednak w późniejszym czasie patron cerkwi
uległ zmianie, podczas gdy kościół zachował wezwanie Świętej Trójcy.
W latach 1479–80 wśród bagien został zbudowany klasztor bernardynów.

Po wygaśnięciu rodu Gasztołdów, którzy władali miastem przez 110
lat, Tykocin przeszedł w ręce Zygmunta Augusta, który przystąpił do bu-
dowy zamku. W XVI wieku miasto rozwijało się wzdłuż Narwi. Na za-
chodzie powstała dzielnica żydowska zwana Kaczorowem, a na wscho-
dzie – Nowe Miasto, z osobnym rynkiem i cerkwią św. Mikołaja, zbudo-
waną przed 1559 r. (u zbiegu ulic 11 Listopada i Szkolnej)6.

3 A. Kamiński, Pogranicze polsko-rusko-jaćwieskie między Biebrzą a Narwią,
„Rocznik Białostocki” 1963, t. 4, s. 13.

4 J. Wiśniewski, Początki Białegostoku i okolicznego osadnictwa, [w:] Studia
i materiały do dziejów miasta Białegostoku, pod red. H. Majeckiego, Białystok 1985,
t. 4, s. 11.

5 Teki Glinki, nr 29, s. 4, 19.
6 W. Trzebiński, Działalność urbanistyczna magnatów i szlachty w Polsce XVIII

wieku, Warszawa 1962, s. 101.
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Według dokumentu z 1823 r. cerkiew prawosławna zbudowana była
na jednej z przyrzecznych ulic (zwanej Choroszczańską) i frontem była
zwrócona na Kozi Rynek. Posiadała dwie włóki gruntu we wsi Sanniki.

W 1573 r. cerkiew św. Mikołaja strawił pożar. O jej istnieniu świadczy
także lustracja z 1576 r. w której pop ruski został zwolniony od płacenia
podatku z posiadanych 6,5 prętów ulicznych. Z analizy inwentarza z 1571
roku wynika, że Rusini stanowili 16% ogółu mieszkańców, natomiast Li-
twini ok. 0,5%. Odnośnie lustracji cerkwi wizytator 24 maja 1615 r. odno-
tował: ...przewielebny Prokop Piotrowic prezbiter Trójcy Świętej w Lip-
sku, qua dozorca cerkiew Bożych od oświeconego abpa Ruckiego metro-
polity kijowskiego, halickiego i wszystkiej Rusi postawiony, widząc złą dys-
pozycję i rządzenie się prezbitera natenczas tykocińskiej cerkwi, grunta
do tejże cerkwi należące puszcza trzymać parafianom chrześcijanom, aby
one zasiewali i usum frutum z nich prezbiterowi dicta proportione dawali,
trzymali te grunta, aż do przybycia swiaszczennika7...

Nieco przed 1637 r. cerkiew tykocińską zniszczył pożar. Metropolita

7 Akty Vilenskie, Vil’na 1865, t. 1, s. 145; J. Maroszek, Dziedzictwo unii ko-
ścielnej w krajobrazie kulturowym Podlasia, Białystok 1996, s. 17.
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Korsak w liście pisanym 17 czerwca 1637 r. w Wilnie donosił ... v Tyko-
tine cerkov zalożena svjatogo otca Nikoly, z dopuśćenja Bożogo, z grun-
tu tak sama, jako i z domom ierejskim zgorela, zaćim dlja niśćety svja-
śćenik, tak svojej, jako parafijan tamośnich cerkvi zbudovati ne mogući,
do inśoja eja perenesti musil: odkol’ leżaći odlogom ... parafianie tak v
meste, jako vkolo meśkajućie, odny na inśe mestca do schizmy perenosi-
tisja poćali, drugie bez żadnogo nabożen’stva meśkajući, prosili nas, aby
es’mo sposobobyslili takij, prez kotoryj by mogla sja cerkov pobudovati,
nabożenstvo zvykloe odprafvovati i na potomnye ćasy za pripadkami znovu
pobudovati8 .

W 1637 r. staraniem archimandryty supraskiego Nikodema Szybiń-
skiego król Władysław IV dał przywilej na odbudowę cerkwi św. Mikoła-
ja w Tykocinie, w którym czytamy między innymi: ... cerkiew Ruska nie-
gdy w Tykocinie w mieście naszym w ulicy ku rzece pod tytułem św. Miko-
łaja założona z gruntu przez ogień iest zniesiona tak, że tylko sam plac
został, a za tym ludzie religiey Greckiey w Tykocinie mieszkaiący bez na-
bożenstwa swego, bez ślubów małżeńskich, krztu y inszych ceremoniy chrze-
ścianskich zostawać muszą, życząc przeto aby to mieysce na chwałą Bożą
oddane pusto nie leżało, ponieważ tenże przerzeczony W[ielebny] archi-
mandryt z zakonnikami supraskiego monasteru, podeymuię się swym kosz-
tem na zwysz mienionym placu w Tykocinie cerkiew zbudować y odpra-
wieniem w niey nabożeństwo wedle obrządków religiey Greckiey u Unii s
Kościołem świętym Katolickim Rzymskim9. Grunta należące do Cerkwi
prawosławnej przed unią były następujące: ... na cerkiew Ruską y na insze
dobro tak mieście Tykocinie iak y na dwie włóce we wsi Sannikach leżące
do tey cerkwi z dawna służące10...

Proboszcz katolicki Ludwik Stempkowski też otrzymał przywilej od
królowej, żony Władysława IV Cecylii Renaty, na plac cerkiewny wraz
z gruntami we wsi Sanniki11, ale o te grunta trwały przez wiele lat spory.

Cerkiew tykocińską i jej fundusze inkorporowano wieczyście do mo-
nasteru supraskiego, a metropolita kijowski Rafał Korsak dokumentem z 15
czerwca 1637 r. potwierdził i nakazał przy tykocińskiej twierdzy urządzić

8 Archoelogićeskij sbornik dokumentov ... t. 9 (1879), nr 50.
9 J. Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia,

Białystok 1996, s. 17.
10 Tamże, s. 18.
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rezydencję metropolitalną, ...jakobyśmy i my mitropolita, jako i drugije
IMć episkopowie jeduczi na sejmy do Warszawy, abo do KJM mieli gdie
po dorozie skłonitisia i odpoczinuti. Tak też żeby i kupcy religii Greczeskoj
kotoryje kilka raz na jarmarki w roku do Tykotina z różnych miejsc izjez-
dżajutsja mogli swoho nabożenstwa zażiwati. Niemniej też i dlja toho, aby
prez rozmnożenje narodu Ruskoho i samoje miesto kotoroje jest spusto-
szałoje mogło sja napołniti placy pustye osiesti12...

Metropolita Korsak skierował 17 czerwca 1637 r. do Aleksandry Wie-
siołowskiej, żony starosty tykocińskiego, list z prośbą o pozwolenie na
budowę cerkwi, motywując ją tak: ... cerkov sgorevśuju mnogo tomu na-
zad vo vlast’ i vladenie prepodobnomu otcu suprasl’skomu archimandri-
tu, ćtoby bogoslużenie ne prekraśćalos’ i ljudi naśej grećeskoj very, kru-
gom żitel’stvujuśće, ne ostavalis’ bez bogoslużenija i obyknovennych svo-
ich obrjadov... Starościna odpowiadała listem, że nic przeciwko nie ma
w kwestii gruntów (do teyże cerkwi zdawna służące), jak i miejsca (zdaw-
na oddanego mieysca cerkwi Bożey)13.

W 1640 r. archimandryta Szybiński kupił od Jagnieszki Mathaszowey,
mieszkanki Tykocina, dwa place – jeden w mieście, drugi za miastem,
naprzeciwko cerkwi. Na placu położonym nad Narwią urządzono przy-
stań. Monaster posiadał dwie barki, tędy transportowano zboże do Gdań-
ska ...Na rzece Narwie na polach spichrz, kryty gontami, drzwiów w gó-
rze, i w dole ma sześć14... Drogą wodną sprowadzono z Gdańska ikono-
stas do cerkwi w Supraślu.

11 Można przypuszczać, że w Sannikach również istniała cerkiew. Por. F. Do-
bran’skij, Opisanie rukopisej Vilenskoj Publićnoj Biblioteki, cerkovno-slovjanskich
i russkich, Vil,na 1882; W wymienionym Opisaniu znajdujemy Służebnik z XVIII
w. z nadpisem na pierwszej kartce: Ja Bohdan Jahatkowski L.P.B.W. daie ten mszał
z przypisaniem do niego Połustaw do cerkwi Siennickiey Zwiastowania Nayświęt-
szey Panny na chwałę Bożą za odpuszczenie grzechów swoich roku 1733 msca No-
bra dnia 8 według starego kalendarza. Tamże, s. 307.

12 J. Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podla-
sia, Białystok 1996, s. 18; W 1655 r. w Tykocinie zmarł unicki metropolita kijow-
ski Antoni (Anastazy) Sielawa, arcybiskup połocki, [w:] Encyklopedia Powszech-
na 1866, t. 23, s. 417–418.

13 Archoelogićeskij sbornik dokumentov ... t. 9, nr 51.
14 A. Budilović, Neskol’ko svedenij o drevnem pravoslavnom prichode i pozd-

nejśej greko-uniatskoj cerkvi v Tykotine Lomżinskoj gubernii. ChVEV 1893, nr 2,
s. 30, przypis.
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 W kronice monasterskiej z 1823 r. zapisano: Gdy zaś Nikodem Szy-
biński został archimandrytą i prokurował port dla Supraśla w Tykocinie,
natenczas Supraśl i nawigacją do Gdańską ze zbożem szczęśliwie zaczął
i lepiej wszystkie interesa zaczęły się fundować, a całej dyspozycji klasz-
tornej znaczna nastąpiła melioracja. Cerkiew w Tykocinie prowadziło 3
mnichów.

Po śmierci archimandryty supraskiego Nikodema Szybińskiego (otru-
ty w Warszawie), ks. katolicki Stępkowski, roszcząc sobie prawo do cer-
kwi, wraz z mieszczanami napadł na posesję cerkiewną. Robotnicy bu-
dowlani zostali pobici, a materiały na cerkiew zostały zrabowane wraz
z barkami ze zbożem. Sprawa trafiła do sądu w Wilnie. W 1644 r. wyro-
kiem potwierdzony został przywilej cerkwi z 1637 r. Mimo to ks. Stemp-
kowski od królowej Cecylii otrzymał zgodę na cerkiewne beneficja jako
vacant i wystąpił do sądu w Brańsku o ich potwierdzenie15.

Zachowane dokumenty z lat 1644 i 1662 wskazują na kilkakrotne pró-
by odebrania cerkwi wraz z napadami na ludzi monasterskich. Jeszcze
w 1655 r. król Jan Kazimierz potwierdził fundusz dla cerkwi tykocińskiej.
Pomimo napadów, sądów i silnej opozycji miejscowego kleru, supraski
monaster utrzymywał cerkiew. W kronice supraskiej zanotowano: ...w
Tykocinie cerkiew wystawił archimandryta Aleksy Dubowicz, który w Su-
praślu przebywał w latach 1645–165216.

W 1659 r. Jan Kazimierz, za zasługi poniesione dla króla, nadaje staro-
stwo tykocińskie na własność Stefanowi Czarnieckiemu, który z kolei w na-
stępnym roku przekazał dobra swojej córce Aleksandrze Katarzynie, któ-
ra wyszła za mąż za Jana Klemensa Branickiego. Klemens Branicki sa-
mowolnie objął patronat nad cerkwią w Tykocinie i przekazał cały mają-
tek cerkiewny wraz z cerkwią ks. Porębskiemu17. Spory o cerkiew w Ty-
kocinie miały dalszy ciąg. Na początku lat dwudziestych XVIII w. nabo-
żeństwa nie były odprawiane ...bolee menie dvacati let... do 1744 goda,
vovse ne soverśalos’18 ...

15 A. Budilović, Neskol’ko svedenij ... ChVEV 1893, nr 2, s. 31
16 Archoelogićeskij sbornik dokumentov ... t. 9, nr 59, s. 214–215; N. Dalmatov,

Suprasl’skij Blagoveśćenskij monastyr’, S-Petersburg 1892, s. 160.
17 A. Budilović, Neskol’ko slov... ChVEV 1893, nr 2, s. 34.
18 A. Budilović, Neskol’ko svedenij o drevnem pravoslavnom prichode i pozd-

nejśej greko-uniatskoj cerkvi v Tykotine Lomżinskoj gubernii, Ch-VEV 1893, nr 2,
s. 34.
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Podczas przeorowania w supraskim monasterze biskupa Jerzego Buł-
haka, ks. Antoni Porębski ponowił próbę odebrania cerkwi. Według prze-
ora berenardynów cerkiew ... deserton et dewastatem ac in nihiluna re-
dacton...

W 1742 r. duchowny katolicki napadł na cerkiew i  zawładnął nią, a za-
konnicy bernardyni zrabowali drzewo budowlane. Sprawa ciągnęła się
w konsystorzu janowskim do 1744 r. Ksiądz Porębski został zasuspendo-
wany na osiem dni, a bernardyni powinni byli zwrócić drzewo supraskie-
mu monasterowi, lecz zużyli je na remont spichlerza.

Spory o cerkiew w Tykocinie pomiędzy monasterem supraskim a klasz-
torem bernardynów ciągnęły się do 1747 r., kiedy to pozwolono na odpra-
wienie mszy w cerkwi tykocińskiej. Zgodnie z umową za rok dzierżawy
monaster supraski miał otrzymać ...żyta 10 kwart, jęczmienia 6 kwart, psze-
nicy 2 kwarty, 1 barana, 1 fasok masła, półówkę swiniaka, serów 60 sztuk
i 1 dukat na wino19...

Kolejną cerkiew w Tykocinie zbudowano w 1758 r. Z wizyty dziekań-
skiej dekanatu podlaskiego z 1773 r. wynika, że parafia unicka tykocińska
już nie istnieje. Magnat Branicki nie odbudował zniszczonego zamku w Ty-
kocinie, a swoją rezydencją uczynił Białystok. Rozebrane mury posłuży-
ły do budowy klasztoru misjonarzy. Duszpasterska działalność bernardy-
nów tykocińskich poza zwykłą obsługą własnego kościoła, krzewieniem
trzeciego zakonu św. Franciszka oraz bractw kościelnych miała na swoim
koncie także określoną działalność misyjną wśród prawosławnych, póź-
niej unitów20.

Była to działalność niezwykle owocna. Zlikwidowano parafię w Ty-
kocinie a później w Boguszewie. Wizyta z 1773 r. cerkwi boguszewskiej
tak stwierdziła: ... parafianina żadnego nie ma, gdyż już od dawnego cza-
su wszystkie na obrządek łaciński poprzechodzili...

W 1796 r. przy cerkwi w Tykocinie, według inwentarza, służył ks. Jan
Piramowicz, któremu to ihumen supraski Teodozjusz Wisłocki przekazał

19 N. Dalmatov, Suprasl’skij Blagoveśćenskij monastyr’, S-Petersburg 1892,
s. 254

20 N. Dalmatov, Suprasl’skij Blagoveśćenskij monastyr’, S-Petersburg 1892,
s. 358; Według pruskiego opisu miast polskich z końca XVIII w., w  m. Tykocin
zarejestrowano 33 duchownych mężczyzn i 1 zakonnicę. J. Wąsicki, Pruskie opi-
sy miast polskich z końca XVIII w. Departament Białostocki, Poznań 1964,
s. 123–124.
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majątek i cerkiew, powierzając opiekę nad wiernymi21. Ostatnim duchow-
nym unickim był Gieysztor22. W 1818 r. pisano ...administrator wzmie-
nionych funduszów do tyle razy rzeczoney Plebanij należących, J. Gieysz-
tor iako maiący Probostwo w Kordonie Rossyiskiem... W tym czasie już
żadnych unitów w Tykocinie nie było, a ks. Gieysztor tylko zarządzał
majątkiem. Cerkiew pozostawała bez pasterza i bez wiernych i w latach
1818–1826 wyglądała jak podaje opis: ...cerkiew z kostkowego drzewa na
kamiennym fundamencie w formie ośmiokąta, długość 30 łokci a szero-
kość 15 łokci a wysokość 12 łokci, kopuła w trzech kontygnatach blachą
kryta...

W 1823 r. była już bez krzyża, w zakrystii znajdował się... krzyż żela-
zny, duży z blaszkami z wieży spadły. Ogrodzenia przy cerkwi nie było...
ogołocona z oparkanieniem ... Według wizyty z 1818 r. cerkiew była w do-
brym stanie, lecz w 1823 r. potrzebowała remontu. Ikonostasu nie było,
znajdowały się jednak jeszcze ikony: św. Mikołaja malowana na płótnie,
Spasitiela Ukrzyżowanego na Krzyżu, Matki Boskiej Neporoćnogo Zaća-
tija, św. Wasyla Wielkiego...

W protokołach z lat 1818–1823 zaznaczono ...beneficjum to nie iest
curatum; bo nie masz w tym Mieście żadnego mieszkańca Ritus Graeco-
Uniti... a dalej ...Przy tey Cerkwi Parafia żadna nie znayduie się i admini-
stratora mieyscowego nie masz... A inwentarz z 1823 r. odnotował: ...Cer-
kiew wspomniana żadney Parochyi nie ma, prócz przychodnich i służą-
cych do 10 osób do Spowiedzi i Komunij przystępuiących... Duchowny

21 W 1805 r. supraski bp unicki Mikołaj Duchnowski czynił starania, by cer-
kiew tykocińską dołączyć do parafii w Choroszczy. N. Dalmatov, Suprasl’skij Bla-
goveśćenskij monastyr’, S-Petersburg 1892, s. 369; Por. Plan Kruszewskiego z ok.
1796 r. Na nim zaznaczona cerkiew unicka. W. Trzebiński, Działalność urbani-
styczna magnatów i szlachty w Polsce XVIII w., Warszawa 1962, s. 104.

22 Zabawnie brzmi biogram współzałożyciela zakonu Zgromadzenia Zmartwych-
wstania Pańskiego Piotra Semenenko ... U rodziców ojca Mikołaja Semenenko wy-
znania prawosławnego oficera armii rosyjskiej, pełniącego posadę na urzędzie gra-
nicznym nad Narwią i Bugiem, w okolicy Tykocina, prawdopodobnie w Krypnie
i matki Anny z Zielińskich, polskiej szlachcianki wyznania kalwińskiego, w Doli-
stowie k/Tykocina dnia 29.06.1814 r. urodził się syn Piotr. Przypadek sprawił, że
został on ochrzczony w kościele rzymskokatolickim, prawdopodobnie w Tykocinie,
ponieważ „rodzice nie mogli znaleźć świątyni (a raczej duchownego) swego wyzna-
nia”. J. Gułkowski, Z historii myśli i działalności chrześcijańskiej w Polsce. Piotr
Semenenko (1814–1886), „Novum” 1977, t. 11, s. 101–110.
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katolicki w 1824 r. tak napisał: ...nie ma tam żadnego parafianina tego
obrządku i tylko przychodzący lub emigranci do niey uczęszczali dawney
na nabożeństwo..., tłumacząc tym, że cerkiew i majątek powinni być przy-
łączone do parafii rzymskokatolickiej23.

Majątek cerkwi tykocińskiej przedstawiał się następująco: dom i ogród
w Tykocinie 1 morga, blisko Tykocina ogród o powierzchni 2 morgów
i 75 prętów, plac cerkiewny 75 prętów i we wsi Sanniki 18 morgów, na
Zagumieniu 14 morgów 150 prętów, koło Lipnik 20 morgów, nie ujęto 1
morgu ogrodu kupionego przez archimandrytę Szybińskiego. Opinia Wo-
jewódzkiego Komisarza głosiła: ...fundusz ten iest niedostateczny na utrzy-
manie parocha, gospodarstwo zaniedbane, wypadałoby aby do Probostwa
[rzymskokatolickiego] był przyłączony. Tykocin należał do Królestwa
Polskiego, zaś monaster supraski znajdował się w Cesarstwie Rosyjskim.

Cerkiew tykocińska wraz z majątkiem należała do oo. bazylianów
w Warszawie. Był plan przyłączenia jej do cerkwi w Wysokiem Mazo-
wieckiem, ale zaznaczono ... żadnego parafianina niema prócz kilku do
roku przechodniów, a w mieście stołecznym Tykocinie jednak że się do roku
znaydzie przechodniów kilkunastu i z iedney strony z Rusią graniczącą.
Koncentrować cerkwi Tykocińskiey do cerkwi Wysoko-Mazowieckiey, a oso-
bliwie bez zgłoszenia do Jaśnie Oświeconych Xiążąt Potockich – nie wy-
pada24. Dalej odnotowano, że około Tykocina ...gdzie w Okoł Rusi nie
masz...

Ostatecznie cerkiew wraz z beneficjami została przyłączona do probo-
stwa tykocińskiego. W 1826 r. powołano komisję, która zaleciła wycenić
majątek cerkiewny i wpisać do ksiąg wieczystych na rzecz Kościoła kato-
lickiego. Członek komisji, paroch parafii w Hodyszewie ks. Adam Bań-
kowski wraz z obywatelami wycenili cały majątek cerkwi tykocińskiej na
2750 złotych, w tym: cerkiew 900 zł, plebania 100 zł, spichlerz 500 zł,
plac cerkiewny 50 zł, dwa ogrody 500 zł, ziemia w Sannikach 70 zł. Uten-
sylia cerkiewne zostały tylko spisane i zaznaczono, by oddać ...na użytek
innemu kościołowi. Natomiast ...plac po zniesieniu cerkwi zostaiący, który
do żadnego użytku y do zbudowania nadal służyć nie może, z powodu, że

23 A. Budilović, Neskol’ko svedenij ... ChVEV 1893, nr 4, s. 63.
24 A. Budilović, Neskol’ko svedenij o drevnem pravoslavnom prichode i pozd-

nejśej greko-uniatskoj cerkvi v Tykotine Lomżinskoj gubernii. Ch-VEV 1893, nr 4,
s. 65.
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nadto iest szczupły, trzymaiący łokci warszawskich 52 szerokości, a łokci
27 długości25.

W 1833 r. cerkiew tykocińską przeniesiono na Ostrą Górę do Sokół26.
Tabella wykazująca stan funduszów Duchowieństwa Obrządku Grecko-
Katolickiego dycezyi chełmskiey, sporządzona w kancelarii konsystorza
chełmskiego w 1840 r., przy Tykocinie w rubryce cerkiew podaje nie ma.
Pozostała jedynie nazwa jednej z ulic – Zacerkiewna, przypominająca o ist-
nieniu tu świątyni obrządku wschodniego27. Wizytujący w 1853 r. parafie
w guberni augustowskiej ks. J. Kamiński stwierdził: obrzędy bowiem uży-
wane w cerkwi wschodniej już tam nie istnieją. Z poglądu samego na od-
bywane ceremonie religijne trudno poznać, do jakiego wyznania lud w Ty-
kocińskiem należy. Pisał dalej, iż do tego przyczynił się w dużym stopniu
poprzedni dziekan, śp. J. Giejsztor. Rządził się on samowolnie, a wśród
sąsiadów nie napotykał oporu, gdyż był głową familijną 6 dekanalnych
księży. Ta sama rodzina nadal tam pracuje28.

W Wilnie w Bibliotece Publicznej w końcu XIX wieku znajdowały się
księgi należące do cerkwi tykocińskiej, Triod’ postnaja i Psaltir, pocho-
dzące z początku XVIII wieku29. W Triodi na 79 kartce zachował się na-
pis: Oyciec Stefan Hrymaniewski prezbiter rybołowski protopop Podlaski
ręką własną roku Pańskiego 1710. Ta księga nadana do Cerkwi Tykociń-
skiej na wieczne czasy a jest do Ryboł wzięta pożyczona tym sposobem
powinna być zwrócona dla cerkwi tykocińskiey. Druga księga Psaltir za-
wiera 179 kartki, a na 147 kartce zapis: Oicec Gabriel Łozinski prezbiter
cerkwi Tikocky, rodem z Uhnowa powiatu Bełzkiego.

W „Istorićeskom Vestnike” z 1887 r. t. 29 nr 7 czytamy: ... w okolicach
Tykocina jest potwierdzenie, że w średniowieczu istniało tu prawosławie,
o czym świadczą nazwy miejscowości, jak: Popowlany, Łopuchowo, Le-

25 M. Gorodeckij, Pamjatniki drevnjago pravoslavija v Mazoveckom uezde (Lom-
żinskoj guberni), „Istorićeskij Vestnik” 1887, t. 29, nr 7, s. 140–141.

26 W. Jemielity, Diecezja Łomżyńska, Łomża 1990, s. 90.
27 Prichody uprazdnennye v Cholmskoj eparchii s 1820 po 1867 g. ChVEV

1884, s. 244; J. Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym
Podlasia, Białystok 1996, s. 18.

28 W. Jemielity, Dekanat unicki augustowski w XIX i początkach XX wieku, [w:]
Materiały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce, Lublin 1974, s. 164.

29 F. Dobran’skij, Opisanie rukopisej Vilenskoj Publićnoj Biblioteki, cerkovno-
slovjanskich i russkich, Vil,na 1882 s. 62–62, 328.
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śniki, Jeżewo, Pajewo, Sanniki, Sawino, Sokoły-Nowosiółki, Wyliny, So-
koły-Ruś, Ruś-Stara. We wsi Leśniki na granicy z sąsiednią wsią znajdo-
wał się kamień pochodzący z fundamentu świątyni, a uroczysko nosi na-
zwę Cerkwisko. Starsi mieszkańcy autorowi wspomnianego periodyku
wyjaśniali, że na tym miejscu dawno temu była ruska cerkiew. Obecnie
trudno szukać śladów chrześcijaństwa wschodniego w tych okolicach,
wszystkie starano się dokładnie zatrzeć30.

W kościele tykocińskim św. Trójcy w bocznym ołtarzu zachował się
jednak obraz Matki Bożej z 2 poł. XVII w.31  – ikona typu Hodegetria,
Matka Boża na lewej ręce trzyma Dzieciątko Pana Jezusa Chrystusa bło-

30 Autor monograficznego cyklu o cerkwi w Tykocinie, o. Aleksander Budzi-
łowicz, tak to zakończył swój opis: V 1840 godu „russkoj cerkvi” v Tykotine uże ne
było i nikakich cerkovnych vladenij, po dokumentach cholmskoj greko-unijatskoj
duchovnoj konsistorii ni v samom gorode ni v Sannikach uże ne znaćilos’. A. Budi-
lović, Neskol’ko svedenij o drevnem pravoslavnom prichode i pozdnejśej greko-
uniatskoj cerkvi v Tykotine Lomżinskoj gubernii. Ch-VEV 1893, nr 4, s. 68.

31 Por. Karta nr 1706 z BBiDZ w Białymstoku.

Cerkiew z Tykocina przeniesiona na cmentarz w Sokołach. Stan z lat 60. XX wieku.
[Źródło: Miasta Polskie w Tysiącleciu, 1965, t. 1, s. 282]
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gosławiącego. Ręka złożona do błogosławieństwa według obrządku
wschodniego i oblicze Matki Bożej przypominają Supraską Ikonę Matki
Bożej. Natomiast ryza (sukienka) oraz inne ornamenty na ikonie z Tyko-
cina pochodzą z XVIII i XIX w. i wykonane są w stylu zachodnim.

Duchowieństwo: O. Tymoteusz Wierzbicki (1641), o. Hilary Appo-
nowicz (1673), o. Gabriel Łoziński (?), o. Jan Piramowicz (1796), o. Ja-
kub Gieysztor (1818).

Literatura: 12.05.1637 g. Privilej Vladislava IV monastyrju na Tykotinskuju
cerkov, [v:] Archeografićeskij sbornik dokumentov, otnosjaśćichsja k istorii Seve-
ro-zapadnoj Rusi, izdavaemyj pri Upravlenii Vilenskogo ućebnogo okruga. T. 9,
Vil’na 1879, s. 160–162.

15.06.1637 g. Gramota uniatskogo mitropolita Rafaila Korsaka monastyrju na
Tykocinskuju cerkov i eja funduś, [v:] Archeografićeskij sbornik dokumentov, otno-
sjaśćichsja k istorii Severo-zapadnoj Rusi, izdavaemyj pri Upravlenii Vilenskogo
ućebnogo okruga. T. 9, Vil’na 1879, s.163–164.

17.06.1637 g. Pis’mo mitropolita Korsaka marśalkovoj V.K.L. Veselovskoj ob.
otdaće Suprasl’skomu monastyrju Tykocinskuju cerkov i otvet eja, [v:] Archeogra-
fićeskij sbornik dokumentov, otnosjaśćichsja k istorii Severo-zapadnoj Rusi, izda-
vaemyj pri Upravlenii Vilenskogo ućebnogo okruga. T. 9, Vil’na 1879, s. 164–166.

15.02.1640 g. Ustupka probosta Tykotinskogo s uvolneniem Suprasl’skomu
monastyrju ot pozva na korolevskij sud, za Tykotinskuju cerkov’, [v:] Archeografi-
ćeskij sbornik dokumentov, otnosjaśćichsja k istorii Severo-zapadnoj Rusi, izdava-
emyj pri Upravlenii Vilenskogo ućebnogo okruga. T. 9, Vil’na 1879, s. 166–167.

31.10.1640 g. Prodażnaja zapis’ na plac, kuplenyj archimandritom v gorode
Tykotine, [v:] Archeografićeskij sbornik dokumentov, otnosjaśćichsja k istorii Seve-
ro-zapadnoj Rusi, izdavaemyj pri Upravlenii Vilenskogo ućebnogo okruga. T. 9,
Vil’na 1879, s. 167–168.

9.05.1655 g. Potverżdenie dekreta Vladislava IV o prisużdenii Tykotinskoj cer-
kvi Suprasl’skomu monastyrju, [v:] Archeografićeskij sbornik dokumentov, otnosja-
śćichsja k istorii Severo-zapadnoj Rusi, izdavaemyj pri Upravlenii Vilenskogo ućeb-
nogo okruga. T. 9, Vil’na 1879, s. 216–222.

24.03.1673 g. Otryvok privileja dannogo korolom Michailom Suprasl’skomu
monastyrju v podtverżdenie privileev Vladislava i Jana Kazimira na Tykocinskuju
cerkov’, [v:] Archeografićeskij sbornik dokumentov, otnosjaśćichsja k istorii Seve-
ro-zapadnoj Rusi, izdavaemyj pri Upravlenii Vilenskogo ućebnogo okruga. T. 9,
Vil’na 1879, s. 247–248.

3.04.1795 g. Privillegija korolja Pol’skago Ioanna Kazimira, kotoroju nadelja-
et monachov v Tykocine placami na podderżanie pravoslavnoj cerkvi, [v:] Akty
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izdavaemye Kommissieju Vysoćajśe ućreżdennoju dlja razbora drevnich aktov v
Vil’ne. Tom I. Akty Grodnenskago Zemskago Suda, Vil’na 1865, nr 38, s. 141–143.

3.04.1795 g. Privilegija korolja Pol’skago Michaila na plac dlja postrojki v
Tykocine pravoslavnoj cerkvi s utverżdeniem proćich funduśej, [v:] Akty izdava-
emye Kommissieju Vysoćajśe ućreżdennoju dlja razbora drevnich aktov v Vil’ne.
Tom I. Akty Grodnenskago Zemskago Suda, Vil’na 1865, nr 39, s. 144–147.

3.04.1795 g. Privillegija korolja Pol’skago Vladislava IV, prisużdajuśćaja Su-
prasl’skim Bazylijanam zemli, osparivaemyja u Tykocinskoj cerkvi, [v:] Akty izda-
vaemye Kommissieju Vysoćajśe ućreżdennoju dlja razbora drevnich aktov v Vil’ne.
Tom I. Akty Grodnenskago Zemskago Suda, Vil’na 1865, nr 40, s. 148–151.

 M. Gorodeckij, Pamjatniki drevnjago pravoslavija v Mazoveckom uezde (Lom-
żinskoj guberni), „Istorićeskij Vestnik” 1887, t. 29, nr 7, s. 130–141; N. Dalmatov,
Suprasl’skij Blagoveśćenskij monastyr’, S-Petersburg 1892; A. Budilović, Neskol’ko
svedenij o drevnem pravoslavnom prichode i pozdnejśej greko-uniatskoj cerkvi v
Tykotine Lomżinskoj gubernii. Ch-VEV 1893, nr 1–4; W. Trzebiński, Działalność
urbanistyczna magnatów i szlachty w Polsce XVIII wieku, Warszawa 1962, (w tym:
Tykocin, s. 101–109, plan); W. Monkiewicz, Tykocin, KAW RSW „Prasa-Ruch-
Książka”, Białystok 1983; M. Kulesza, Cerkiew unicka w Tykocinie, praca magi-
sterska, UwB Wydz. Historyczno-Socjologiczny, Białystok 1999/2000, ss. 73, mnps.
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WOŁKUSZE
(św. ap. Jana Ewangelisty)

Północno-wschodnie ziemie Białostocczyzny zostały skolonizowane
przez ludność nadniemieńską. Ze źródeł z XV i XVI w. wynika, że nad
Niemnem przeważała ludność ruska, ale także mieszkali Litwini. W pierw-

szym okresie kolonizacji ogromnej
Puszczy Grodzieńskiej kierunki i za-
sięg nowego osadnictwa były wyty-
czane przez główne drogi oraz rzeki.
Pierwszym dworom nadano nazwy
rzek, np. Łosośna. Osiedlano w nich
osoczników, ludność poddańczą, do
obsługi tych dworów i folwarków.

Poczyniono także nadania koło
Kuźnicy i powyżej, nad rzeką Łoso-
śną. Za czasów Kazimierza Jagielloń-
czyka dostał tu ziemię Mieleszko Mi-
chajłowicz, dając początek wsiom
Mieleszkowce i Wojnowce. W 1503
roku otrzymał nad Łosośną 2 wior-
sty Waśko Doroszkiewicz, od które-
go syna Bohufała poszedł ród Bouf-
fałów. Dał on początek dworom
i wsiom Łosośna i Wołkusze1.

Zdaniem autorów „Katalogu parków i ogrodów zabytkowych dawne-
go woj. białostockiego”, spotykano wiele różnych fundacji sakralnych ...ty-

Miejsce, gdzie ongiś stała cerkiew

1 J. Wiśniewski, Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, „Acta Baltico-Slavi-
ca” 1977, t. 11, s. 61; Por. K. i J. Samusikowie, Dwór nad Łosośną, „Spotkanie
z Zabytkami” 2000, nr 2, s. 20.
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powym elementem „porządnej” siedziby dworskiej II połowy XVI w. stały
się kaplice dworskie ustawione najczęściej przy granicy ogrodu ozdobne-
go... Cerkwie wzniesiono ... w Wołkuszu2.

W nowo zagospodarowanych terenach Puszczy Kuźnickiej Bouffało-
wie wznieśli dla Rusinów cerkiew w Wołkuszach3. Inny Wołkusz, leżący
przy drodze z Grodna do Augustowa, gdzie znajdował się dwór leśnicze-
go perstuńskiego4, często mylono z Wołkuszami Bouffałów.

Do dzisiaj zachowała się kapliczka niedaleko wsi Wołkusze przy szo-
sie Sokółka – Kuźnica. Kapliczka wznosi się na niewielkim wzgórzu w po-
bliżu strumienia. Słup – kapliczka ma wysokość około czterech metrów,
zwieńczony jest czterospadowym dachem, kryty czerwoną dachówką z me-
talowym krzyżem, wykonanym z grubego drutu. Pagórek usłany jest wiel-
kimi kamieniami i można przypuszczać, że jest to starożytne cmentarzysko.

Według podania na kapliczce znajdował się niegdyś metalowy orzeł.
Pastuszkowie pasący trzodę rzucali kamieniami w ptaka, który zniszczo-
ny znajduje się w środku kaplicy. Inna wersja opowiada o zakopanym skar-
bie i amatorach złota, którzy prowadzili rozkopki5.

W wydawnictwie z końca XIX w. poświęconym rodzinie Bouffałów
(właścicieli dworu w Wołkuszach), czytamy iż: ... jest to kapliczka posta-
wiona na miejscu cerkwi wybudowanej przez Wasila Doroszkiewicza Bo-
uffała6. Autor artykułu przypuszcza, że była to cerkiew św. Jana Ewange-
listy, ponieważ we wnęce był umieszczony orzeł – symbol tego właśnie

2 E. Bończak-Kucharczyk, J. Maroszek, K. Kucharczyk, Parki i ogrody zabyt-
kowe w krajobrazie kulturowym Podlasia. Katalog parków i ogrodów zabytkowych
dawnego woj. białostockiego, Białystok 2000, s. 28.

3 Często Wołkusz (gm. Lipsk) mylą z miejscowością Wołkusze (gm. Kuźnica).
Por. A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII w.,
Białystok 1991 s. 73; Zob. Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. III.
P-Ż. Wydawnictwo Akcydensowe, Warszawa 1982, s. 604;

4 Zdaniem Jerzego Wiśniewskiego ...Na północy wydzielono leśnictwo perstuń-
skie z siedzibą leśniczego w nowym dworze Wołkusz. Osiedlając się na nowym miej-
scu osadnicy ze starych wsi nadawali nazwę poprzedniego miejsca zamieszkania. J.
Wiśniewski, Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, „Acta Baltico-Slavica” 1977,
t. 11, s. 39, 42.

5 M. Hajduk, Volkuśy. Krajaznaćy sloúnik, „Niva” 1980, nr 50, s. 1, 4.
6 Według Antoniego Mironowicza cerkiew istniała już w 1586 r., własność pry-

watna, diecezja metropolitalna, uposażenie dwie włóki. A. Mironowicz, Podlaskie
ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII w., Białystok 1991, s. 270, 275, 279.
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ewangelisty7. Wiadomo również, że ...kiedyś istniała Wołkuska Ikona Matki
Bożej, która przyciągała mieszkańców z całej Grodzieńszczyzny8.

W źródłach z końca XVIII w. odnotowane jest ...jadąc gościńcem wy-
tyczonym wielkim grodzieńskim od Popławców ku Wołkuszowi wsi Wiel-
możnego Bouffała znajduje się po lewej ręce o okresie najwięcej kroków
od drogi miejsce (na którym teraz zboża zasiewają) mając nie jakie znaki
niegdyś pomieszanie, gdzie jak powiadają starsi ludzie mieli i mieszkać
niejaki szlachcic nazwiskiem Borys Boufał i odtąd te grunta nazywają
Borysowszczyzna9.

Na pewno znajdował się tu dwór Wasila, a obok stała cerkiew. Teraz to
miejsce tylko upamiętnia kapliczka – słup.

Dobra Bouffałów przeszły w XIX w. w ręce Ostromęckich, a później
Bogolubowej. W XIX w. wieś Wołkusze należała do parafii prawosław-
nej w Kuźnicy Białostockiej10. W 1908 r. zamieszkiwały tu w 3 domach
24 osoby.

W latach 80. w Wołkuszach mieszkało 58 gospodarzy, przeważnie
emerytów, którzy należeli do parafii rzymskokatolickiej w Kundzinie. Zie-
mia oddana do Skarbu Państwa trafiła do spółdzielni w Łosośnie, która
według opinii mieszkańców nieefektywnie nią zagospodarowała.

7 L. Postołowicz, Pomnik, kolumna czy... kapliczka? „Podlasie”, Białystok [1991]
nr 5, s. 31.

8 A. Mironowicz, Kult miejsc świętych na Białostocczyźnie, [w:] Prawosławie
we współczesnym świecie, Białystok 2001, s. 48.

9 Tamże; Por. K. i J. Samusikowie, Dwór nad Łosośną, „Spotkanie z Zabytka-
mi” 2000, nr 2, s. 20.

10 Spravoćnaja kniżka Grodnenskoj eparchii na 1905 g., Grodna 1905, s. 129.
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WYSOKIE MAZOWIECKIE
(św. św. Kosmy i Damiana)

Wysokie to średniowieczna osada w Ziemi Drohickiej nad rzeką Brok,
położona na Wysoczyźnie Bielskiej. Osada Wysokie należała do grodu
Święck. Wczesnośredniowieczne grodzisko Święck datowane jest na X-
XIII w. W połowie XIII w. szlak łączący Ruś z Jaćwieżą biegł przez Gró-
dek nad Nurcem, Święck i Wiznę. W Święcku istniała komora celna. Szla-
kiem tym transportowano zboże do magazynów zbożowych w Wiznie.
Tędy książęta ruscy prowadzili wyprawy wojenne na Jaćwieź. Na pogra-
niczu tym spotkało się osadnictwo ruskie i mazowieckie, a materiał ar-
cheologiczny sugeruje, że osadnictwo to pozostawiło zabytki średniowiecz-
ne typu słowiańskiego. Najazdy litewskie i krzyżackie zahamowały osad-
nictwo na tym terenie, gród Święck uległ zniszczeniu.

Mazowsze zrezygnowało z okręgów grodowych Tykocina i Święcka.
Upadek Wizny ustalił pozycję Łomży jako głównego ośrodka, rolę Święcka
przejął Zambrów. Są to wymowne oznaki załamania i cofnięcia się mazo-
wieckiego osadnictwa z północnego wschodu. Siły książąt mazowieckich
okazały się w XIV w. na terenach północno-wschodnich zbyt słabe w sto-
sunku do Litwy i Krzyżaków.

W1416 r. Podlasie włączono do Litwy. Dawni osadnicy pozostali na
zajętych terenach, nowi przybyli z Rusi i Mazowsza. W 1469 r. Kazimierz
Jagiellończyk założył osadę pierwotnie nazwaną Wolą. Osada jako
własność królewska dotrwała do 1492 r., kiedy dokonano lokalizacji
miasta.

W księgach Metryki Litewskiej z 1597 r. jest mowa o przywilejach nada-
nych miastu po 1503 r. ...priwelej Miasteczku Wysokomu w Drohickom
Powiete... Nieznany jest dokument lokacji miasta, a tylko wnioskować
można ze źródeł pośrednich, że istniał. Późniejszy przywilej na prawo
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magdeburskie stwierdza, że na krótko przed 1492 r. król Kazimierz Jagiel-
lończyk osadził miasto Wysokie ...na czynszu i innych płatach...

Książę Aleksander Jagiellończyk aktem z 11 września 1494 r., wyda-
nym w Brześciu, określił granice mazowieckiego miasta i nadał wójto-
stwo Janowi Hińczy z Wierzchucy. Miasto dożywotnio dzierżawione było
przez kolejnych starostów drohickich. Jak twierdzi znawca osadnictwa na
Białostocczyźnie prof. Jerzy Wiśniewski ...najdalszą wysuniętą wyspą
ruską Wielkiego Księstwa Litewskiego na zachodzie była mała włość Wy-
sokie Mazowieckie z cerkwią miejską, podlegająca namiestnikowi Dro-
hickiemu z wsiami Osipy, Pożogi, Bryki, która zresztą wcześniej się spo-
lszczyła1...

W 1496 r. Aleksander Jagiellończyk erygował w Wysokiem kościół
parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny i nadał plebanowi dwie
włóki gruntu. W tym czasie osadnicy ruscy-prawosławni budowali cer-
kwie i zakładali parafie, zachowując język i obrządek wschodni. Na prze-
łomie XV i XVI w. powstały parafie prawosławne w Hodyszewie, Wyso-
kiem Mazowieckiem, Czyżewie (?), Tykocinie oraz liczne na ziemi dro-
hickiej i bielskiej2.

Cerkiew w Wysokiem Mazowieckiem została wybudowana, jednak
dokładnej daty nie można ustalić ...Fundusz Nayiasnieyszego Króla IMci
Zygmunta Augusta pod dato Roku 1553 aktykomowany w Grodzie Brań-
skim w Roku 17163... Duchowny prawosławny posiadał 3 włóki gruntu

1 J. Wiśniewski, Osadnictwo Wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz
zróżnicowanie i przemiany etniczne, „Acta Baltico-Slavica” t. 11 (1977), s. 17.

2 Jeszcze w XIX w. autor artykułu dotyczącego prawosławia w Wysokiem
Mazowieckiem pisał: Teperv Mazovecke suśćestvujet odna ostavśajasja ot unii cer-
kov, samych skromnych razmerov; cerkov eta kamennaja vystroenaja ona v 1789 g.
vladeliceju Aneleju Vengrovskoj sredi mestećka na plośćadi nazyvaemoj po starym
planam „Russkij rynok”. V cerkvi, kogda ej sużdeno było sdelat’sja pravoslavnym
chramom, było najdena dva dokumenta, sostojaśćie iz kopij v pol’skom perevode s
gramot pol’skogo korolja Sigizmunda Avgusta dannych: pervaja 1-go dekabrja 1553
goda, poslednjaja – 4 janvarja 1562 goda, t.e. eśće do voznikonovenija Brestskoj
cerkovnoj unii. Gramotami etimi napisannymi na slavjanskom jazyke, pol’skij ko-
rol’ vsledstvie pros’by svjaśćenniku Vysockoj Kosmodemianskoj cerkvi żaluet etoj
cerkvi tri voloki zemli. N. Gorodeckij, Pamjatniki drevnego Pravoslavija v Mazo-
veckom, „Istorićeskij Vestnik” 1887, t. 29, nr 7, s. 133.

3 „Drevnjaja i Novaja Rossija” 1878, t. 1, s. 357, cyt. za: N. Gorodeckij, Pamjatniki
drevnego Pravoslavija v Mazoveckom, „Istorićeskij Vestnik” 1887, t. 29, nr 7, s. 133.
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w Wysokiem i Brykach, potwierdzone w 1562 r. na prośbę popa cerkwi
św. św. Kosmy i Damiana 4.

Przywilej funduszowy świadczy, że liczba parafian była znaczna tak
w samym miasteczku, jak i we wsiach należących do parafii5. Pierwotna
osada rozwinęła się na północnej stronie rzeki Brok, a po nadaniu prawa
magdeburskiego w 1503 r. przeniesiona została na lewy brzeg rzeki, roz-
budowując się w kierunku południowym. Centralnym punktem miasta był
rynek, cerkiew i obszerny cmentarz, zlokalizowany na zachód od rynku.

Wojny szwedzkie, przemarsze wojsk, choroby, głód zahamowały roz-
wój miasta. Wysokie Mazowieckie poniosło straty materialne, a także
odczuło spadek ludności. Jeżeli w 1580 r. miasto zamieszkiwało 860 osób,
to w 1662 r. tylko 560 osób.

W Suprasl’skim Pomjanniku pod rokiem 1688 duchowny z rodziną
z Wysokiego poprosił o wpis na modlitwę: Pomjani Hospodi iereja Ila-
riona ... iz mesta Vysokogo Mazoveckogo6...

W opisie z 1844 r. znalazła się informacja, że w końcu XVII i na po-
czątku XVIII w. w Wysokim były dwa rynki: targowy i cerkiewny. Na
tym drugim, który nie posiadał bruku, stała studnia, z której mieszkańcy
zaopatrywali się w wodną pitną.

 W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowała się wizyta general-
na cerkwi z 1728 r. Z niej się dowiadujemy, że ...cerkiew pod Tytułem
Świętych Cudotwórców Kosmosa i Damiana Colationis IMci Króla ... drew-
niana zbyt stara kamiennym parkanem ogrodzona ... dach gątowy prze-
ciekaiący, mieyscami poprawiony. Kopuła bez krzyża. Na babińcu Dzwon-
nica pod daszkiem. Okien w cerkwi cztery a w ołtarzu dwie w ołów robio-
ne ... obrazów Namiestnych cztery, zacnych Między Kolumny pod złoto
staroświeckie Carskie Drzwi Snicersko rżnięte ... I tem obraz Nayświęt-
szey Panny do processyi przybrany z Skrzydłami... Nie zatarto całkowicie
śladów prawosławia, gdyż wymienia się obrazy ...a Moskiewskich trzy.

4 ChVEV 1894, s. 354–356.
5 Miejscowości w orbicie miasta o nazwie: Łopuchowo, Popowa Hora, Popo-

wlany, Ruś Nowa, Ruś Stara, Sokoły, Sowino czy ulica Ruska w mieście, świadczą
o obecności mieszkańców obrządku wschodniego. ChVEV 1896, nr 21, s. 384.

6 Roku Bożija 1688 mesjaca Ijunja dnja 7, na svjatych prepodobnych otec Fomy
i Akakija. Pomjani Hospodi iereja Ilariona, Evkaterinu, Samuila, Tatjanu, Anasta-
ziju, Ijana, Feodora, Andreja, Luk’jana, Efimija, Marinu, Annu, Ovdokiju ... Ruko-
pisnoe Otdelenie Vilenskoj Publićnoj Biblioteki, vyp. I. Vil’na 1871 s. 142.
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Służebnik znayduiący się dyzunitski niepotrzebny w Interdykt podaie się...
Wyposażenie cerkwi było bardzo ubogie. Czyniono starania o utensylia
i wystrój wewnętrzny. Natomiast cerkiewny fundusz ziemski był dosta-
teczny: ...Gruntu Włokę iedną we trzy Pola idącą. Siedlisko Plac przy
Cerkwie ad praesens Pusty Drugie Siedlisko albo plac gdzie gumno stoi,
folwark Nazwany. Item za tymże Gumnem Siedlisko obszerne wzdłuż Na
stai a wszerz idzie do Goscinca. Item Siedlisko w Długiey Ulicy Zagonow
Szesc y ... Morg Za kościołem Zagonow Osimnaście a wzdłuż stoi dwoie.
Morg znięty bez ieden o miedze Na Dyaka Nadany. Te Grunta y Placy ...
sie dostatecznie w Inwentarzach Mieyskich co Rocznych ... Nad te pomie-
nione Grunta ieszcze włokę Gruntu w Brykach we trzy także Pola idącą
cum attinentys. 

Fundusz ten potwierdzony
był w 1553 i 1562 r. W końcu
wizyty wizytator zostawił zale-
cenie: Ieden ale ciężki defekt
Cerkwie wysockiey wiele zgrzy-
biały, któremu cum festinantio-
ne zabiegać ...Dobrodzieow
y Parochian Swoich ... Szkołę
z należytym Praeceptorem przy
Cerkwie ustalować Dzieci ma-
łych do Nauk Ruskich animo-
wać y pilnie applikować omni-
no obowiązuiemy... [Aneks].

Do parafii należało miasto
Wysokie i wieś Bryki. Wysiłki
Kościoła przyspieszyły poloni-
zację i latynizację ludności

unickiej. Mimo tych zabiegów w 1789 r. zdołano w Wysokiem przy ulicy
Długiej wybudować murowaną cerkiew, o czym świadczy napis na ka-
mieniu wmurowanym w cokół prezbiterium. Późnobarokową cerkiew na
planie ośmioboku zbudowano na dawnym cmentarzu cerkiewnym. We-
wnątrz prezbiterium była ona sklepiona ośmiopołaciową kopułą, pokryta
blachą7.

7 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, woj. łomżyńskie, pod red. M. Kałamaj-
skiej-Saeed, Warszawa 1986, s. 91.

Cerkiew zbudowana w 1789 r. Stan z XIX
wieku
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Po pokoju tylżyckim z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego utwo-
rzono Księstwo Warszawskie. Granica państwowa podzieliła miasto na
dwie części: część położoną po lewej stronie rzeki włączono do Rosji (ob-
wód białostocki), prawa strona pozostała w Księstwie.

W 1815 r. utworzono autonomiczne Królestwo Polskie – Wysokie
Mazowieckie włączono do powiatu tykocińskiego w obwodzie łomżyń-
skim. Na terenie Królestwa Polskiego istniała tylko jedna diecezja unic-
ka – chełmska8. Był projekt przyłączenia do cerkwi w Wysokiem Mazo-
wieckiem cerkwi tykocińskiej, ale zaznaczono: żadnego parafianina nie-
ma prócz kilka do roku przechodniów, a w mieście stołecznym Tykocinie
iednak że się do roku znaydzie przechodniów kilkunastu i z żadney strony
z Rusią graniczącą. Koncentrować cerkwi Tykocińskiey do cerkwi Wyso-
ko-Mazowieckiey, a osobliwie bez zgłoszenia do Jaśnie Oświeconych Xią-
żąt Potockich – nie wypada9. Administrator parafii w Wysokiem Mazo-
wieckiem ks. F. Bańkowski odnotował, że w 1840 r. spowiadały się 42
osoby10.

Z lat 1812–1874 pochodzą dane dotyczące wiernych z unickiego de-
kanatu augustowskiego, spowiadających się w cerkwi w Wysokiem Ma-

8 Wymownym przykładem stopniowego porzucania unii i zasilania szeregów
kościoła katolickiego jest notatka: ... Do Wysokiego Mazowieckiego w 1843 r. przy-
był bazylianin z Warszawy J. Cylwikowski. Skierował go biskup chełmski, pomimo
małej liczby wiernych i niedokończonej restauracji cerkwi. Nie mając gdzie odpra-
wiać nabożeństw, zwrócił się z prośbą do dziekana wysockiego, aby mu pozwolił
przez pewien czas korzystać z kościoła parafialnego łacińskiego obrządku w tymże
miasteczku. Ofiarował przy tym swoją pomoc w słuchaniu spowiedzi, zbliżał się
bowiem okres wielkanocny. Dziekan przedstawił prośbę bpowi Straszyńskiemu. Ten
odpowiedział, iż dotąd kapłani obu obrządków współpracowali z sobą i nikt tego
nie kwestionował, lecz teraz „urząd krajowy zdaje się tego zabraniać”. Pomimo to
biskup pozwolił księdzu Cylwikowskiemu odprawiać msze św. i udzielać sakramen-
tów swoim parafianom w świątyni rzymskokatolickiej, aż do momentu ukończenia
remontu cerkwi. Mógł również spowiadać łacinników, lecz nie otrzymał zgody na
udzielenie innych sakramentów. W. Jemielity, Dekanat unicki augustowski w XIX
i początkach XX w., [w:] Materiały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce, Lu-
blin 1974, s. 163.

9 A. Budilović, Neskol’ko svedenij o drevnem pravoslavnom prichode i pozd-
nejśej greko-uniatskoj cerkvi v Tykotine Lomżinskoj gubernii. Ch-VEV 1893, nr 4,
s. 65.

10 W. Jemielity, Hodyszewo Sanktuarium Maryjne, Łomża 1973, s. 22.
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zowieckiem: w 1812 – 16 osób, 1838 – 40, 1856 – 42, 1868 – 1811, 1870 –
16 i 1874 – 33 osób12. W skład parafii w 1870 r. wchodziły następujące
miejscowości: Broszewo – 4 osoby, Łomża – 3, Wojny – 2, Wyliny – 1,
Wysokie Mazowieckie – 6, razem 16 osób. Natomiast jeszcze w 1863 r.
odnotowano 23 grekokatolików.

 W 1872 r. przybył do parafii ks. Dionizy Goralewicz, który pochodził
z Galicji. 30 grudnia 1870 r. został administratorem parafii Hodyszewo.
W sprawozdaniu do władz duchownych w Chełmie donosił, że parafianie
odprawiają nabożeństwo w języku polsko-łacińskim. Biskup Kuziemski
wydał okólnik dla duchowieństwa i wiernych, dotyczący ...oczyszczenia
obrządku wschodniego z naleciałości łacińskich. O dalszych swoich trud-
nościach ks. Goralewicz relacjonował: ...w niedzielę i święta odprawia
się na zmianę w Hodyszewie i Wysokim (20 km). Przejazdy są utrudnione,
ponieważ nie posiada koni i pieniędzy na ich wynajęcie...

Według danych chełmskiej unickiej diecezji, parafia w Wysokiem
Mazowieckiem należała do dekanatu sokołowskiego, a wyznawców było
1813. Po przyłączeniu unitów do prawosławia, ks. Goralewicz w 1875 r.
przyjął prawosławie. W 1880 r. na potrzeby kleru wybudowano dwa domy
parafialne14.

Cerkiew, znajdująca się w opłakanym stanie, potrzebowała remontu15.

11 Mazowiecka unicka parafia, prob. x Józef Blus, 18 dusz parafian, dekanat
Sokołowski, Cholmskij greko-uniatskij mesjaceslov 1869 g.

12 W. Jemielity, Dekanat unicki augustowski w XIX i początkach XX w., [w:]
Materiały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce, Lublin 1974 s. 159; Według
innego źródła w 1874 r. w Wysokiem Mazowieckiem, Łomży i wsiach: Bryki, Brzo-
ski, Wojny, Grzymały, Zawrucie, Zalesie, Mazury, Mystki, Ruś Stara, Średnica,
Falki i Chmiele zamieszkiwało 34 parafian. M. I. Gorodeckij, Pamjatnik drevnjago
pravoslav’ja v Mazoveckom uezde, „Istorićeskij Vestnik”, t. 29 (1887), s. 136.

13 Cholmskij grekouniatskij mescjaceslov na 1869 g.
14 ChVEV 1883, s. 250; 1901, s. 234.
15 W przededniu połączenia unii z prawosławiem cerkiew znajdowała się w na-

stępującym stanie: ... vnutrennost’ eja, ikonostas sorużennyj v sorokovych godach
nyneśnjago stoletija – bolee ćem skromnyj, carskija dveri byli snjaty. Ćtoby uż so-
vsem vyvesti ich iz upotreblenija i zaprjatany gde-to na chorach, prestol pristavlen-
nyj k stene po katolićeskomu obrjadu, a nad nim – malen’kaja ikona Bożej Materi,
ves’ma plochoj żivopisi. Vsja cerkovnaja utvar sostojala iż neskol’kich starych riz,
olovjannoj ćaśi i mednoj monstrancja. M. Gorodeckij, Pamjatnik drevnjago pravo-
slav’ja v Mazoveckom uezde, „Istorićeskij Vestnik”, t. 29 (1887), s. 136.
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Wysiłkiem ks. Karasiewa i ofiarodawców16  w 1896 r. do istniejącego obiek-
tu sakralnego dobudowano prostokątną nawę z wieżą od frontu. Wymie-
niono podłogę, odmalowano cerkiew, restaurowano ikonostas17. Przybyły
nowe ikony: św. Mikołaja, św. Aleksandra Newskiego i św. Trójcy. Para-
fia w Wysokiem Mazowieckiem należała do dziekanatu suwalskiego chełm-
sko-warszawskiej diecezji.

Dane statystyczne o chrztach, ślubach i zgonach w parafii
Wysokie Mazowieckie

Rok Chrzest Ślub Zgon Rok Chrzest Ślub Zgon

1876 9 1 6
1877 7 - 4 1896 27 4 7
1878 9 1 3 1897 33 3 5
1879 10 4 9 1898 39 9 14
1880 13 3 5 1899 20 7 14
1881 7 - 2 1900 22 6 6
1882 15 - 5 1901 8 3 5
1883 9 4 2 1902 7 3 2
1884 10 2 3 1903 4 4 4
1885 12 2 5 1904 15 1 6
1886 24 1 8 1905 3 2 3
1887 9 1 5 1906 8 6 4
1888 17 1 9 1907 4 2 2
1889 19 2 6 1908 5 4 2
1890 14 2 4 1909 11 1 4
1891 13 3 5 1910 9 2 4
1892 18 6 11 1911 6 1 3
1893 19 7 18 1912 6 2 2
1894 21 3 10 1913 4 7 6

Źródło: G. Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie. Cz.
demograficzna: chrzty, śluby, zgony, Ryboły 1992, s. 117.

16 ChVEV 1896, s. 350-531, 441.
17 Ikony w cerkwi i ikonostasie malowane były przez tego samego malarza jak

i w Hodyszewie. M. I. Gorodeckij, Pamjatnik drevnjago pravoslav’ja v Mazovec-
kom uezde, „Istorićeskij Vestnik”, t. 29 (1887), s. 137.
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Według statystyki w latach
1876–1913 w parafii ochrzczo-
no 486 osób, 104 par zaślubio-
no a zmarło 212 osób18. Zgod-
nie z zarządzeniem władz die-
cezjalnych z dn. 27 sierpnia
1879 r. i na prośbę proboszcza
z Pułtuska prawosławni za-
mieszkujący w Ostrowi Mazo-
wieckiej i na terenie powiatu
zapisani zostali do cerkwi
w Wysokiem19. W 1890 roku
w powiecie mazowieckim za-
mieszkiwało 476 osób prawo-
sławnych. Natomiast etat dia-
kona w parafii Wysokie Mazo-
wieckie został przeniesiony do

cerkwi w Augustowie. W 1890 r. dokonano remontu cerkwi20.
W Klirovoj Vedomosti na 1910 r. odnotowano, że od 1891 r. istnieje

przy cerkwi popićitel’stvo. W 1904 r. ufundowano dzwony do cerkwi21.
Cerkiewno-parafialna szkoła została otwarta w Wysokiem Mazowieckiem
14 października 1907 r.22  Natomiast na wydzielonej części cmentarza rzym-

Dawna cerkiew, obecnie kościół Narodzenia
Najświętszej Marii Panny

18 W Księgach metrykalnych wymienione są miejscowości, z których pocho-
dzili parafianie – pod rokiem 1891 – m. Mazowieck [Wysokie Mazowieckie], st.
kol. Szepietowo, m. Ostrów, Nur, wieś Wysokie Chojne, Komorowo, Szulborze
Koty. Rok 1892 – m. Mazowieck [Wysokie Mazowieckie], Małkinia, Ostrów, Czy-
żew, wsie Zawrocie, Kulesze, Sokoły, Brok, Komorowo, Zaręby Kościelne, Duda.
W każdym roku spotykano nowe miejscowości.

19 ChVEV 1879, s. 335.
20 Obnovlenie i osvjaśćenie cerkvi v posade Mazovecke, ChVEV 1890,

s. 402–404.
21 ChVEV 1904, s. 221.
22 Odnoklassnaja cerkovnaja śkola pomeśćaetsja v naemnom pomeśćenii za 50

rub. v god. Ućaśćichsja – 11: mal’cikov 3 i devoćek 8. Zavedujuśćij i zakonoućitel’
– svjaść. Nikolaj Ivanov. I.d..ućitel’nicy – Melanija Ivanovna – iz 5-go klassa Cholm-
skogo Marijnskogo uciliśća, żalovanie 240 rublej. Ućitel’ penija – psal. Nikolaj
Kostiućenko. Prichod 455 rub. 95 kop., raschod – 408 rub. 95 kop., ostatok – 47
rublej. VEL 1910, s. 129.
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skokatolickiego zlokalizowano kwaterę na pochówki wyznawców prawo-
sławia. A ze środków św. Synodu wyasygnowano 2100 rubli na remont
cerkwi23.

Zgodnie z Klirovoj Vedomostju z 1913 r. cerkiew znajdowała się w dzie-
kanacie 5 okręgu warszawskiego. Liczba prawosławnych wynosiła 151
osób zamieszkałych w 49 domach, a mianowicie: Wysokie Mazowieckie
– 39 domów i 115 osób, Szepietowo – 3 i 5, Sokoły – 5 i 24 oraz Tykocin
– 2 domy i 7 osób. Ziemi cerkiewnej ogółem 42 dziesięciny 662 sążni kw.,
w tym: siedziby z cerkiewną posesją 2 dziesięciny 874 sążni kw., ornej 17
dziesięcin 750 sążni kw., sianokosu 9 dziesięcin 2208 sążni kw., lasu 11
dziesięcin 195 sążni kw., piaski i pagórki 901 sążni kw., pod drogą 1 dzie-
sięcina 288 sążni kw., zalane wodą 246 sążnie kw. Przy parafii istniała
jednoklasowa szkoła cerkiewna, otwarta w 1907 r., a  naukę w 1910 r.
pobierało 8 dziewcząt i 3 chłopców24.

Pierwsza wojna światowa zmieniła diametralne sytuację Kościoła pra-
wosławnego. Okupacja niemiecka spowodowała, że cerkiew została za-
mieniona na magazyn zbożowy.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. władze miasta przeznaczyły
ją na skład sprzętu strażackiego. Cmentarz przycerkiewny z pięknym drze-
wostanem zamieniono na park miejski. W 1928 r. ówczesny burmistrz
miasta, Skarżyński, wyraził zgodę na rozbiórkę cerkwi, by uzyskaną ce-
głę przeznaczyć na budowę szkoły żydowskiej.

Nieroztropność władz miejskich spowodowała sprzeciw ludności.
Główną organizatorką ratowania zabytku była Julia Wnorowska. Z jej ini-
cjatywy mieszkańcy miasta stanęli w obronie świątyni i rozpoczęli zbiór-
kę pieniężną na remont. Żądania te popierał ówczesny proboszcz katolic-
ki ks. Rogiński, który 14 czerwca 1929 r. wspólnie z mieszkańcami zajął
obiekt, a 30 czerwca tegoż roku dokonał jego poświęcenia25. W ten spo-
sób dotychczasowa cerkiew stała się kościołem Narodzenia Najświętszej
Marii Panny, własnością parafii katolickiej26.

23 VEL 1912, nr 10, s. 140.
24 VEL 1910, s. 129.
25 Proboszcz katolickiej parafii w Wysokiem Mazowieckiem zajął tamże dnia 14

b.m. gmach b. cerkwi i urządził w nim prowizoryczny ołtarz. Sytuacyjne sprawoz-
danie tygodniowe Wojewody Białostockiego z dn. 22 czerwca 1929 r. APwB sygn.
48, k. 188; Zob. G. Sosna, Kościół prawosławny na Białostocczyźnie w ocenie władz
II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów, Ryboły 1991, nr 15, s. 16.

26 J. Kryński, Wysokie Mazowieckie, 1992, s. 39.
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W czasie remontu kościoła
usunięto z wieży kopuły, pozo-
stawiając jedną na środkowej
części obiektu. Świątynia stra-
ciła swój wschodni wygląd27.

W latach 90. służby konser-
watorskie województwa łom-
żyńskiego wystąpiły o sfinan-
sowanie remontu cerkwi – ko-
ścioła w Wysokiem Mazowiec-
kiem. Koszty remontu wynio-
sły ponad 1 miliard złotych,

budżet miasta wyłożył 200 milionów. Świątynia pokryta została blachą
miedzianą, wymieniono więźbę dachową, odtworzono gzymsy nad okna-
mi i osuszono zawilgocony budynek, a także przystąpiono do wewnętrz-
nego remontu.

Kamień wmurowany w cokół prezbiterium
cerkwi w 1789 r.

27 W “Schematyzmie” odnotowano: ...Drugi kościół z cegły w stylu cerkiew-
nym pw. Narodzenia NMP, zbudowany w 1798 przez unitów (w odległości 500 m od
kościoła parafialnego). Odpust w tym kościele: Narodzenia NMP. Schematyzm ju-
bileuszowy diecezji łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 204; Natomiast według „Katalo-
gu” opis następujący: ...Kościół fil. pw. Narodzenia NMP. Pierwotnie cerkiew pra-
wosławna, uposażona m.in. 1553 i 1562 przez Zygmunta Augusta; po 1596 unicka.
1798 w miejscu drewnianej wzniesiono niewielką murowaną, późnobarokową, na
planie ośmioboku. Po skasowaniu unii od 1875 ponownie prawosławna; 1896 do
istniejącej budowli centralnej dostawiona prostokątna nawa z wieżą od frontu. Po
1918 przejęta przez parafię rz.-kat. na kościół fil. usytuowany przy ul. Długiej w ob-
rębie obszernego dawnego cmentarza cerkiewnego. Murowany z cegły, tynkowany.
Prezbiterium sklepione ośmiopołaciową kopułą, w nawie sklepienie kolebkowe.
Ponad kruchtą nadwieszony balkon chóru muzycznego z żeliwną balustradą. Okna
zamknięte półkoliście, w nawie zdwojone, wejście o łuku koszowym. Elewacje pre-
zbiterium na narożach opięte pilastrami, zwieńczone bez porządkowym belkowa-
niem; w cokole data 1798. Wieża kwadratowa, w drugiej kondygnacji ośmiobocz-
na, otwarta czterema półkoliście zamkniętymi przezroczami, zwieńczona attyką zło-
żoną z półkoli i trójkątów. Dachy kryte blachą: nad prezbiterium kopulasty ośmio-
połaciowy z ośmioboczną latarnią nakrytą kopulastym hełmem; nad korpusem dwu-
spadowe, w bocznych częściach kruchty poprzeczne do kalenicy; wieża z ostrosłu-
powym ośmiobocznym hełmem w rombową łuskę. – Matka Boska z Dzieciątkiem,
gobelin żakardowy w. XIX/XX, oprawiony w ramę jako obraz ... Katalog Zabytków
Sztuki w Polsce, woj. łomżyńskie. Ciechanowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie
i okolice, pod red. M. Kałamajskiej-Saeed, Warszawa 1986, s. 91–92.
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 Gazeta lokalna „Kurier Poranny” z 1996 r. donosiła: po ponad dwóch
latach dobiegł końca remont kościoła filialnego parafii rzymskokatolic-
kiej w Wysokiem Mazowieckiem. Obiekt jest w województwie łomżyńskim
unikalnym przykładem budownictwa cerkiewnego ... Mimo bliskości ziem,
na których prawosławie jest religią dominującą, na Ziemi Łomżyńskiej są
tylko trzy dawne cerkwie: w Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Sokołach
(będące obecnie świątyniami katolickimi)28.

Duchowieństwo: O. Hilarion (1688), o. Stefan Jasiński (XVIII), o.
Prokop Gotowicki (XVIII), o. Onufry Kicowski (1838–1839)29 , o. J. Cyl-
wikowski (1843), o. Józef Blus (1868), o. Dionizy Goralewicz (1872), o.
Grzegorz Bursa (1876), o. Mikołaj Sołowjewicz ( -/1879/ -10.11.1880), o.
Terencjusz Lewicki (16.11.1880–18.05.1888), o. Mikołaj Szemietiłło
(18.05.1888–1894), o. Witalis Makarewicz (1894–1895), o. Jakub Kara-
siew (1895–1900, 1902–), o. Mikołaj Iwanow (1905–21.04.1910), o. Kali-
strat Jarmołowicz (21.04.1910–1912), o. Sergiusz Czerniakowski (1912–
1915 lager voennoplennych v Germanii).

Diakoni: O. Łukasz Sawicki (1878–1.11.1885), o. Aleksander Lewic-
ki (8.11.1885–1887), o. Mikołaj Wasilewski (1888 – 9.01.1889).

Psalmiści: Lew Gorasiewicz (1876–1882), Mikołaj Sołowjewicz (1876;
1879), Antoni Ciski (1882–1888), Tomasz Baranowski (1890, 1891),
Korniliusz Czajkowski (1892–03.1898), Jan Kwaczewski (03.1898–
1.03.1903), Konstanty Jefimow (1.03.1903–1.09.1907), Michał Czajkow-
ski (10.09.1907–20.11.1907), Aleksander Renda (1908–1.08.1909), o. diak.
Semion Charkiewicz (1.08.1909–), Mikołaj Kostiuczenko (1909), Kuźma
Kowalenko (1912), Grzegorz Kowczenkow (1913–1915 ewakuacja, Ka-
ługa).

Opiekunowie: Zachariusz Popow (1879), Archistrach M. Kolesnikow
(1884; 1887; 1890), Jan Sidorowicz (1893; 1896; 1899), Bazyli Sienich,
sekwestrator (1909), H. Abramow (–29.08.1910), Michał I. Iwanow, księ-
gowy (21.11.1910), N. M. Arakczejew, skarbnik pow. (1912).

28 (mag), Cerkiew dla katolików, „Kurier Poranny” 21.10.1996 r., s. 7.
29 Greko-uniatskij svjaśćennik Onufrij Kicovskij, ChVEV 1901, s. 503-505.
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Literatura: A..Demjanović, Sledy drevnjago Pravoslavija i russkoj narodnosti
v Vysoko-Mazovecke i ego okrestnostjach, ChVEV 1877, nr 8, s. 12–18; Perećesle-
nie pravoslavnych żitelej gor. Ostrova i ego uezda k prichodu Mazoveckoj cerkvi.
ChVEV 1879, s. 335; M. I. Gorodeckij, Pamjatniki drevnjago pravoslav’ja v Ma-
zoveckom uezde, Lomżinskoj guberni, „Istorićeskij Vestnik” 1887, t. 29, s. 130–
136; Obnovlenie i osvjaśćenie cerkvi v posade Mazovecke, ChVEV 1890, s. 402–
404; Ućreżdenie prichodskogo popićitel’stva pri Mazoveckoj cerkvi, ChVEV 1891,
nr 11, s. 164; Popićitel’stvo: ChVEV 1896, s. 5; Pożertvovanija na cerkov: ChVEV
1878, nr 20, s. 4; 1896, s. 351, 441; Ruch służbowy: ChVEV 1879, s. 183, 221;
1880, s. 360, 379; 1883, s. 250, 396;1884, s. 143, 215; 1885, s. 347; 1888, s. 185;
1889, s. 57; 1890, s. 431; 1891, s. 33; 1894, s. 412; 1895, s. 286; 1896, s. 314, 350,
351; 1898, s. 133; 1899, s. 2; 1901, s. 234; 1903, s. 133; VEL 1907, s. 143, 151,
191; 1909, s. 161; 1910, s. 99, 124, 239, 300; 1912, s. 227, 373; 1913, s. 237; 1915,
s. 233; 1916, s. 162; Ś, Obozrenie cerkvej Mazoveckogo uezda Flavianom, archiep.
cholmsko-varśavskim. Neskol’ko slov o Mazoveckom pravoslavnom prichode,
ChVEV 1894, nr 21, s. 354–356; Remont i osvjaśćenie Mazoveckoj cerkvi, ChVEV
1896, nr 21, s. 384–385; Greko-uniatskij svjaśćennik Onufrij Kicovskij, ChVEV
1901, s. 503–505; Iz gor. Mazovecka. Osvjaśćenie kolokolov, ChVEV 1904, s. 221;
Odnoklassnaja cerkovnaja śkola v posade Mazoveck, VEL 1910, s. 129; VEL 1912,
nr 10, s. 140; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, woj. łomżyńskie, pod red. M.
Kałamajskiej-Saeed, Warszawa 1986 s. 88–91; (mag), Cerkiew dla katolików, „Ku-
rier Poranny” 21.10. 1996 r., s. 7.

Aneks

Wizita Generalna Cerkwie Wysockiey Mazowieckiey fundowaney pod
Tytułem Świętych Cudotwórcow Kosmasa y Damiana colationis ImCi Kro-
la przy ktorey zostaie ad praesens W Ociec Stefan Iasinski Administrator
Cerkwie Wysockiey Mazowieckiey. Cerkiew drewniana zbyt stara kamien-
nym Parkanem ogrodzona z wycieczką iedną. Na cmętarzu krzyż wielki
z passyą rytą. Dach na Cerkwie gątowy przeciekaiący Mieyscami popra-
wiony. Kopuła bez krzyża. Na babińcu Dzwonnica pod daszkiem. Z ba-
bińca idzie krużganek. Drzwi do babinca dwoie Na zawiasach, tamże fon-
tanna kamienna z wodą święconą. Drzwi do samey Cerkwie Na zawia-
sach z Zamkiem wnętrznym y wiszącym. Posadzka y stela wszędy Szczyt-
ne porządne. Chor kryłosow dwa z Pulpitami Ławek dwie stołek poiedyn-
kowy y scabellum wszytko to gładkiey roboty. Okien w Cerkwie cztery
a w Ołtarzu dwie W Ołów robione. Iedne z nich reparacyi potrzebuie. Oł-
tarz bokowy S Iozefata Snicerskiey roboty Nie pomalowany, ab opposito
po prawey stronie Ołtarz Salwatora z prosta przybrany. Deissus z Ap-łami
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porządny nad Deisusem Ściana pomalowana różnemi figurami. Obrazow
Namiesnych cztery zacnych. Między kolumny pod pozłoto staroswieckie
Carskie Drzwi Snicersko rżnięte oprawne pod Pozłoto. Drzwi Sywierne
Dwoie na zawiasach z Copersztychami Aniołow. Ołtarz wielki stolarsko
pracą stawiony, Na którym krzyż z passyą I z dwoma osobnikami. Cym-
borium zamczyste pomalowane porządne w skrzydłach. Obrazów dwa,
krucifixow z Corpusami rytemi dwa. Krzyż pospolity do benedyktowania
ieden. Monstrancya drewniana delikatna z pozłoto, krzyż processyalny
z passyą Malowaną. Lichtarzów toczonych pomalowanych dwa z świe-
cami. Świec wielkich Cechowych dwie. Świec mało mnieyszych dwie na
słupkach pomalowanych. Item świec Młodzianskich wielkich cztery. Żer-
townik na zwyczaynym Mieyscu przyaccomodowany z Obrazem z skrzyd-
łami w ramach Salwatora zacny. Item Obraz Nayswiętszey Panny do pro-
cessyi przybrany z Skrzydłami. Ieszcze się znayduie obrazow różnych Na
drzewie y płotnie iedynascie a Moskiewskich trzy. Stół do Ubierania się
z Szufladamy porządny z zamkiem wnętrznym. Z Ołtarza Drzwi do Zak-
rystyi pustey na zawiasach z zaszczepką łańcuchową y z zamkiem wnęt-
rznym. Pulpitow dwa pod mszał na Ołtarze.

Srebro, cyna, Miedź et id genus. Puszka cum Venerabili z wierzchem
y z krzyżykiem Srebrrna biała. Kielichow dwa y Patyn dwie Srebrne bia-
łe. Gwiazda y Łyżeczka Srebro białe. Krzyż dęty spory. Lampa z Łań-
cuszkami y z trzema puklami y Trybularz z Łancuszkami kolcami y z kap-
turkiem ze wszystkim srebro białe. Koron wielkich dwie, korona trzecia
mnieysza Srebrne pozłociste. Item korona czwarta srebrna biała wszytkie
korony z krzyzykami. Łancuszkow łokciowych dwa Srebrnych trzeci mie-
dziany pobielany. Łańcuch w ogniwka duże Łokci cztery. Tabliczek ma-
łych dwie. Serce iedne. Krzyżykow małych dwa. Gwiazda iedna w osim
promieni. Truneczka alias Puszeczka do chorych Srebrna biała. Na służeb-
niku krzyżyk srebrny. Agnusek szklany w srebro oprawny. Obrazek mie-
dziany w srebro oprawne. Na Ewangely tabliczek pięć iedna z nich więk-
sza. Puklow cztery w klazurkach Sztuki odlewane Srebrne ze wszytkim
poły Srebro. Mirnica cynowa dwoista. Lichtarzow Wielkich Ołtarzowych
dwa cynowych Lichtarzow stołowych cynowych trzy. Patyna cynowa. Am-
pułek cynowych dwie. Pułmisek cynowy ieden. Lichtarzow spiżowych
dwa wielkich. Lichtarzow Mosiężnych trzy. Lichtarz spiżowy wielki tro-
isty w iednym Sedesie. Lichtarz Lustrowy Mosiężny ieden. Kadzielnica
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Mosiężna. Dzwonow na dzwonicy trzy a u Ołtarza Dzwonkow trzy
a czwarty rozbity do naprawy dany. Paciorek bursztynowych barzo wiel-
kich Sznurek ieden z drobnemi przeplatany. Pianek morskich Sznurkow
dwa. Paciorek Szklanych Sznurkow cztery.

Apparata Towalnie Firanki etc. Apparat ieden Tabinowy Niebieski
z kołnierzem Tercylenowym Szkarłatnym w kwiaty złote z galonem banta-
gerowym z petrach. y Naraq. Apparat drugi drubrynowy karmazynowy
z kołnierzem Atłassowym zołtogorącym z petrach. y naraquicami. Apparat
trzeci Adamaszkowy Niebieski z kołnierzem czerwonym Adamaszkowym
z petrachilem y Naraquicami. Apparat czwarty atłasowy Fioletowy z kołnie-
rzem Adamaszkowym Niebieskim do Niego Petrachel y naraquice kata-
meykowe w paski. Apparat piąty Saidowy zielony z kołnierzem czerwonym
Saiowym z petrachilem y Naraquicami. Apparat Szosty katameykowy wzo-
rzysty Załobny z petrach. y Naraqu. Apparat siódmy sztametowy Żałobny
z kołnierzem białym z petrachilem y Naraquicami. Vela y Palki kozdemu
Apparatowi tegoż gatunku y koloru Accomodowane Apparata zaś wszytkie
płótnem farbowanym y kraszeniną podbite. Apparat Ósmy axamitny Zielony
z kołnierzem axamitnym szkarłatny iuż dose zdarty sprofanowany. Firanka
iedna cytrynowa Adamaszkowa druga zielona kitayczana. Rombkowa trze-
cia. Chustek Neskorodowych dwie dobrych bawełnic białych dwie. Zasłonka
harussowa iedna. Item Velum osme między wszytkiemie bogatsze złotem
haftowane brzegiem Litery złote a srzodkiem w kielichu Dziecie Iezus li-
to, złotem, Antepedia iedne bagazowe, drugie Nędzowe żółte, trzecie harru-
sowe. Tekturka iedna Flissowa, druga Sukienka niebieska. Chorągwi pro-
cessyalne sztametowych y harussowych różnego koloru sześć. Antymis
Podeyrzany Corporałow cztery Puryfikatorzow pięć. Alby trzy z humera-
łami Paskow trzy komżek pięć. Towalni lepszych osim chustek ciężkich
trzy, dobrych. Obrus Olęderski dobry. Ręcznikow trzy. Wstęg szerokich
starych cztery.

Księgi Cerkiewne. Ewangelia drukowana in fol. Służebnik Wilenski
wielki in. fol. o którego certuie Wdowa bywszego Prezbitera tamecznego.
Apostoł pisany in fol. Testament drukow. in 4to. Ochtay pisany in fol.
wielki. Praznicia pisana in fol. Galatowskiego wykłady drukow. in fol.
Tryodi postne dwie pisane in folio. Trylodi cwitne dwie pisane iedna in
fol. druga in 4to. Irmołoy Notowaney in Stavo Mi... dwie pisane in 4to.
Psałterzow dwa drukow. in 4to. Ustaw pisany in 4to. Item Służebnik pisa-
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ny in fol. Czasosłow pisany in 8tavo, drugi Czasosłow drukow. in 8tavo.
Metryka in semifol. podeyrzana nieporządna. Księgi Wszytkie podczas
Wizity generalney są podpisane.

Papiery Różne. Fundusz IKM Zygmonta ad solitum iednak Antiqum
ususum w Cerkwie in posessione Gruntu Włokę iedną we trzy Pola idącą.
Siedlisko Plac przy Cerkwie ad praesens Pusty Drugie Siedlisko albo plac
gdzie gumno stoi, folwark Nazwany. Item za tymże Gumnem Siedlisko
obszerne wzdłuz Na stai a wszerz idzie do Goscinca. Item Siedlisko w Dłu-
giey Ulicy Zagonow Sześć y [O..iemkow Morg]. Za kościołem Zagonow
Osimnaście a wzdłuż stai dwoie. Morg znięty bez ieden o miedze Na Dy-
aka Nadany. Te Grunta y Placy [... się] dostatecznie w Inwentarzach Mie-
yskich co Rocznych. Administracya dana od Iaśnie Wielmożnego IchmCi
X Kiszki Metropolity pod dato 2do Iuly A 1725. Wizita ImCI Xdza Fab-
rycego Zgadza sie z Inwentarzem Ninieyszym. NB Fundusz tey Cerkwie
iest. Znalazł się za przymusem. Fundusz Nayiaśnieyszego Krola IEmCi
Zygmunta Augusta pod dato Roku 1553. Aktywowany w Grodzie Brańs-
kim w Roku 1716. Actikowany feria secunda post festum sanitessimae
Indywiduae Trinintatis w ktory specifikuie Nad te pomienione Grunta iesz-
cze włokę Gruntu w Brykach we trzy także Pola idącą cum attinentys. Quity
Cathedratici Wszytkie prezentowano. Qutitu Nowiciatskiego Nie ma. Pa-
rafya do Cerkwie Wysockiey Mazowieckiey Należąca Miasto Wysokie
y Wies Bryki. Actum w Wysokim Mazowieckim 26 Ianuary Roku 1728.

Iud. Ieden ale ciężki defekt Cerkwie wysockiey wiele zgrzybiały, kto-
remu cum festinantione zabiegać sub penis W Oycu Wysockiemu przy-
chodzi a przynamniey Dachy y krużganki Sciany same opatrzyć obwaro-
wać (aptato Auxci) Dobrodzieow y Parochian Swoich. Służebnik znaydu-
iacy sie dyzunitski niepotrzebny w Interdykt podaie sie. Aparat Axamitny
zielony na petrachele Vela y Palki obrocic Denig. Cathechizmy promug-
lować, Synodalnych Preskropycyi postrzegać. Rano y wieczor Na pacie-
rze dzwonić wielce zalecamy. Szkołę z należytym Praeceptorem przy Cer-
kwie ustalować. Dzieci małych do Nauk Ruskich animować y pilnie app-
likować omnino obowiązuiemy. Na Nowiciat do Brześcia ad Cathedram
W Ociec Administrator na pierwszą Niedziele Postu wielkiego w Niniey-
szym Roku następującego odsyłamy. Actum w Wysokim Mazowieckim
26 Ianuary A 1728.

ChKGK APvL Wizyty dekanatu bielskiego sygn. 780, k. 391–392.
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Suwałki, Cerkiew Garnizonowa
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ZAKOŃCZENIE

Opisując nie istniejące już cerkwie i parafie obrządku wschodniego
w dorzeczu Biebrzy i Narwi w obecnym województwie podlaskim przy-
pominamy o roli, jaką odegrały w historii Kościoła prawosławnego. Pi-
szemy o tym, aby pamięć o byłych parafiach nie uległa zapomnieniu, a pu-
blikacje nie zaciemniały prawdy. Prawosławie na ziemiach w dorzeczu
Narwi, Biebrzy i Niemna rozwijało się od zarania dziejów i nie jest relik-
tem zaborów.

Pierwsi osadnicy prawosławni zagospodarowali puszczę, zakładali
miasta i wsie, budowali cerkwie i monastery. Znane rody rusko-litewskie
piastowały wysokie godności w państwie polsko – litewskim. Na panują-
cych w państwie stosunkach zaważyła początkowo unia państwowa, póź-
niej zaś decydujące znaczenie miała unia kościelna. Jeszcze przed unią
wiele znakomitych rodów – Zasławscy, Wiśniowieccy, Sanguszkowie,
Sapiehowie, Tyszkiewiczowie, Chodkiewiczowie, Pacowie i inni – prze-
szło na katolicyzm.

Unia brzeska ostatecznie zadecydowała o stosunkach między wyznaw-
cami Kościoła wschodniego i zachodniego. Unia w ogólnym rozrachun-
ku całkowicie podporządkowała wiernych obrządku wschodniego wła-
dzy papieskiej, uzależniła ich od władz państwowych i kolatorów. Za unią
opowiedziała się większość biskupów, część duchowieństwa oraz już spo-
lonizowana i zlatynizowana szlachta i magnaci. Za prawosławiem opo-
wiedziało się dwóch biskupów, większość duchowieństwa i szlachty oraz
szerokie rzesze wiernych.

Unia doprowadziła do wojen religijnych, powstań kozackich, osłabie-
nia więzi ludności ruskiej z Rzeczypospolitą.

W Rzeczypospolitej Cerkiew prawosławna nie cieszyła się poparciem
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władz państwowych. Unię z kolei widziano jako pomost prowadzący
wyznawców obrządku wschodniego do Kościoła katolickiego.

Dużą rolę w nawracaniu schizmatyków odegrały zakony bernardynów
i dominikanów, na terenie Podlasia osadzone w Różanymstoku, Tykoci-
nie i Klimówce.

Kościół unicki w praktyce nie został uznany za równorzędny z łaciń-
skim. Obrazują to dzieje przedstawionych w publikacji parafii, które po-
siadały bardzo skromne, czasem pozostające w ruinie, cerkwie. Beneficja
ziemskie również były stale uszczuplane na rzecz duchownego katolic-
kiego, względnie odbierane przez kolatora.

Hanna Dylągowa głosi pogląd że podziały się pogłębiały a Kościół rzym-
skokatolicki stawał się Kościołem pańskim, polskim. Kościół unicki – Ko-
ściołem chłopskim, ruskim. Pochodzenie zaś parafialnych księży unickich
z własnej warstwy duchownej sytuację tę pogłębiało i ugruntowało. Po-
działy narodowe łączyły się z podziałami wyznaniowymi i społecznymi1 .

Cerkiew unicka uległa latynizacji we wszystkich dziedzinach życia
cerkiewnego: liturgia, ciche msze, obrzędy, architektura oraz wyposaże-
nie. W zachowanych wizytach wizytatorzy odnotowali, że cerkwiach znaj-
dują się jeszcze obrazy moskiewskie, rzadziej wymieniają ikonostasy i car-
skie wrota, które zazwyczaj zdążono już ustawić obok ołtarzy lub zarzu-
cić na chór.

Incjatorem zwołania synodu w Zamościu w 1720 r. był metropolita
unicki Leon Kiszka. Był on rzecznikiem zbliżenia, a nawet upodobnienia
Cerkwi unickiej do Kościoła łacińskiego. Między innymi polecił tak zwa-
ne ikony bizantyjskie przemalowywać na wzór zachodni ... Jeśli Obrazy
Chrystusa Pana, Panny Nayświętszej, Apostołów Ewangelistów, malowa-
ne są niezwyczajną w Kościele Świętym formą, na przykład: w habicie
zakonnym jakie mają być poprawione i odnowione według zwyczaju Ko-
ścioła Świętego reformowane. Takim przykładem jest Krasnoborska Iko-
na Matki Bożej w Krasnymborze, ikona Bazylianka w Lipsku.

Budowa nowej cerkwi oraz jej fundusz były obwarowane zawsze wa-
runkiem, że odprawiane w niej nabożeństwa według obrzędu religii grec-
kiej w unii Świętej z Kościołem będącą.

1 Cyt. za: J. Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym
Podlasia 1596-1996, Białystok 1996, s. 13.
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W 1839 r. doszło do zjednoczenia unitów z prawosławiem. Zdecydo-
wało o tym kilka czynników. Najważniejszym był stan Cerkwi grekokato-
lickiej. Duchowieństwo unickie było kształcone w katolickich seminariach
i całkowicie oddane Kościołowi rzymskokatolickiemu, nie zważało na tra-
dycje Cerkwi, która znalazła się w trudnej sytuacji. Dalsze samodzielne
funkcjonowanie Cerkwi grekokatolickiej wydawało się niemożliwe. Mo-
gła być albo wchłonięta przez Kościół rzymskokatolicki, albo przyłączo-
na do Cerkwi prawosławnej.

W 1827 r. unicki duchowny Józef Siemaszko opracował memoriał o sta-
nie Cerkwi grekokatolickiej i zaproponował zjednoczenie unitów z Cer-
kwią prawosławną. Stopniowo wprowadzał zmiany w nabożeństwach i ad-
ministracji cerkiewnej. Zabroniono wysyłać alumnów do seminarium ka-
tolickiego, utworzono seminarium w Żyrowicach, oparte na nauce i tra-
dycji Cerkwi prawosławnej. 12 lutego 1839 r. w Niedzielę Prawosławia,
zebrał się w Połocku sobór, w którym wzięli udział uniccy biskupi, wy-
ższe duchowieństwo oraz przedstawiciele świeccy. Podpisali oni akt przy-
łączenia unitów do prawosławia. Na terenie Królestwa Polskiego połą-
czenie nastąpiło w 1875 r.

Przełomem w dziejach parafii prawosławnych był wybuch I woj-
ny światowej. Po jej zakończeniu sytuacja prawosławia diametralnie się
zmieniła.

Wiele cerkwi rewindykowano i przerabiano na kościoły katolickie, inne
zburzono. Było to wynikiem silnej tendencji do usuwania śladów rosyj-
skiego panowania, jak pisano-odmoskwiczania, pozbywania się carskich
pamiątek. Jednakże śladów prawosławia nie zdołano zatrzeć. Niektóre
kościoły chociażby swym wyglądem przypominają, że niegdyś obrządek
wschodni nie był tu obcy.
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ЗAКAНЧЭННЕ

Апісваючы не існуючыя ўжо цэрквы і прыходы ўсходняга абраду
ў басейне рэк Бобры і Нарвы цяперашняга Падляшскага ваяводства,
прыгадваем ролю, якую яны адыгралі ў гісторыі Праваслаўнай царквы.
Пішам аб гэтым, каб памяць аб колішніх прыходах не загінула, а
публікацыі не скажалі праўду. Праваслаўе на землях у басейне Нарвы,
Бобры і Нёмана развівалася з самых ранніх часоў і не з’яўляецца
рэліктам царскага тут панавання.

Першыя праваслаўныя пасяленцы добраўпарадкоўвалі тут пушчу,
засноўвалі мястэчкі і сёлы, будавалі цэрквы і манастыры. Вядомыя
руска-літоўскія роды займалі высокія пасады ў польска-літоўскай
дзяржаве. На пануючыя ў краіне адносіны пачаткова паўплывала
дзяржаўная унія, пазней рашаючую ролю адыграла унія царкоўная.
Яшчэ да уніі шмат знакамітых родаў – Заслаўскія, Віснявецкія,
Сангушкі, Сапегі, Тышкевічы, Хадкевічы, Пацы і іншыя – перайшлі
на каталіцызм.

Брэсцкая унія канчаткова вырашыла аб адносінах паміж вернікамі
Усходняй і Заходняй цэркваў. Унія ў агульным разліку поўнасцю
падпарадкавала вернікаў усходняга абраду папскай уладзе, паставіла
іх у залежнасць ад дзяржаўных улад і патронаў. За унію выказалася
большасць епіскапаў, частка духавенства, а таксама паланізаваная і
латынізаваная шляхта і арыстакратыя. За праваслаўе выказаліся два
епіскапы, большасць духавенства і шляхты ды шырокія масы вернікаў.

Унія давяла да рэлігійных войнаў, казацкіх паўстанняў, паслаблення
сувязей рускага насельніцтва з Рэччу Паспалітай.

Царква ў Рэчы Паспалітай не карысталася падтрымкай дзяржаўных
улад. Уніі ў сваю чаргу бачыліся як памост, які вядзе вернікаў
усходняга абраду ў Каталіцкі касцёл.
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Вялікую ролю ў наварочванні схізматыкаў адыгралі ордэны
бернардзінаў і дамініканаў у Красным Стоку, Тыкаціне і Клімаўцы на
Падляшшы.

Уніяцкі касцёл на практыцы ніколі не быў прызнаны раўнапраўным
з лацінскім. Сведчыць аб гэтым мінулае прадстаўленых у публікацыі
прыходаў, якія карысталіся вельмі сціплымі, часам зруйнаванымі
цэрквамі. Зямельныя ўладанні таксама пастаянна памяншаліся на
карысць каталіцкага духавенства, або адбіраліся патронамі.

Ганна Дылянгова прытрымоўваецца погляду, што падзелы
ўзмацніліся, і Рымска-каталіцкі касцёл станавіўся Касцёлам панскім,
польскім. Уніяцкі касцёл – Касцёлам сялянскім, рускім. А паходжанне
прыхадскога уніяцкага кліру з уласнай духовай праслойкі толькі
замацоўвала такое становішча.. Нацыянальныя падзелы спалучыліся
з канфесійнымі і грамадскімі падзеламі1 .

Уніяцкая царква падвярглася латынізацыі ва ўсіх сферах царкоўнага
жыцця: літургія, ціхія імшы, абрады, архітэктура і абсталяванне. У
захаваных візітах кантралёры адзначалі, што ў цэрквах знаходзяцца
яшчэ абразы маскоўскія, радзей згадваюцца іканастасы і царскія
вароты, якія звычайна паспелі ўжо паставіць побач алтароў або
закінуць на хор.

Ініцыятарам склікання Замойскага сінода ў 1720 г. быў уніяцкі
мітрапаліт Лявон Кішка. Выказваўся ён за набліжэнне а нават
прыпадабненне Уніяцкай царквы да Каталіцкага касцёла. Менавіта
гэта ён загадаў гэтак званыя візантыйскія іконы перамаляваць на
заходні лад. Калі абразы Хрыстуса Пана, Найсвяцейшай Панны,
Апосталаў Евангелістаў намаляваны незвычайнай у Святым Касцёле
формай, напрыклад: у манаскай расе, маюць быць папраўлены і
адноўлены, паводле звычаю Святога Касцёла рэфармаваны.
Прыкладам гэтаму з’яўляюцца Краснаборская ікона Божай Маці ці
ікона Базыльянка ў Ліпску.

Будова новай царквы і яе маёмаснае забеспячэнне заўсёды
абумоўліваліся тым, што будуць адпраўляцца ў ёй набажэнствы
паводле абраду рэлігіі грэцкай ва уніі Святой з Касцёлам будучай.

У 1839 г. дайшло да ўз’яднання уніятаў з праваслаўем. Вырашыла
аб гэтым некалькі фактараў. Самым важным было становішча Грэка-
каталіцкай царквы. Уніяцкае духавенства вучылася ў каталіцкіх
семінарыях, было поўнасцю вернае Рымска-каталіцкаму касцёлу і не
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зважала на царкоўныя традыцыі. Грэка-каталіцкая царква апынулася
ў складанай сітуацыі і далейшая яе дзейнасць здавалася немагчымай.
Магла яна або растварыцца ў Рымска-каталіцкім касцёле або быць
далучанай да Праваслаўнай царквы.

У 1827 г. уніяцкі духоўны Іосіф Сямашка распрацаваў рапарт аб
становішчы Грэка-каталіцкай царквы і прапанаваў аб’яднанне уніятаў
з Праваслаўнай царквой. Памалу ўводзіў змены ў багаслужбах і
царкоўнай адміністрацыі. Забаронена было пасылаць вучняў у
каталіцкія семінарыі, створана была семінарыя ў Жыровічах, якая ў
сваёй працы ўлічвала навуку і традыцыю Праваслаўнай царквы. 12
лютага 1839 г. у Нядзелю Пераможнасці Праваслаўя ў Полацку
адбыўся сабор, у якім удзельнічалі уніяцкія епіскапы, вышэйшае
духавенства і свецкія прадстаўнікі. Падпісалі яны акт далучэння
уніятаў да правааслаўя. На тэрыторыі Польскага Царства аб’яднанне
адбылося ў 1875 г.

Пераломным момантам у гісторыі праваслаўных прыходаў была І
сусветная вайна. Пасля яе заканчэння становішча Царквы
дыяметральна памянялася.

Многія цэрквы былі адабраны і перароблены на каталіцкія касцёлы,
іншыя падвяргліся разбурэнню. Гэтыя дзеянні былі вынікам, як
пісалася тады – адмасквічання: моцнага імкнення сцерці сляды
расійскага панавання і пазбавіцца ад царскіх памятак. Аднак сцерці
сляды праваслаўя не ўдалося. Некаторыя касцёлы сваім вонкавым
выглядам напамінаюць, што ўсходні абрад не быў тут чужым.

1 Цытата прыводзіцца за: J. Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej w krajo-
brazie kulturowym Podlasia 1596-1996, Białystok 1996, s 13.
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AFTERWORD

Describing the now non-existing Orthodox churches and parishes of
the Orthodox faith in the drainage basins of the Biebrza and the Narew
rivers in the Podlasie region, we revive their role in the history of the
Orthodox Church. By doing so we are attempting to preclude all the for-
mer parishes from falling into oblivion as well as to prevent various publi-
cations from distorting or falsifying the truth. Orthodoxy has been evo-
lving in the area between the drainage basins of the Biebrza, the Narew
and the Niemen since time immemorial and it is not a relic of partitions.

The first Orthodox settlers utilized the forests, founded towns and vil-
lages and built the first Orthodox churches and monasteries. The powerful
Russian-Lithuanian families held important posts in the Polish-Lithuanian
Commonwealth. The internal affairs of the country were initially determi-
ned by the state union, but later on it was the church union that was of
paramount importance. Even prior to the church union, a great number of
the most distinguished families – the Zaslawscys, the Wisniowieccys, the
Sanguszkowies, the Sapiehas, the Tyszkiewiczes, the Chodkiewiczes, the
Pacowies among others were converted to Roman Catholicism.

The Union of Brest finally determined the relations between the wor-
shippers of the Orthodox Church and the Roman Catholic Church. By and
large, the Union of Brest brought the Eastern Orthodox Church believers
under the supreme jurisdiction of the Pope, making them subordinate to
the state authorities and collators. Most bishops expressed their support
for the Union. So did some clergymen as well as the already ‘polonized’
and latinized nobility and lords. Orthodoxy, on the other hand, was sup-
ported by two bishops, most of the clergy and nobility as well as great
numbers of followers.

The Union of Brest gave rise to religious wars, Cossack’s insurrections
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and additionally, it lessened the bond between the Russian population and
the Polish Commonwealth.

In the Polish Coměonwealth the Orthodox Church did not gain favour
with the state authorities. The Union was deemed to be a link leading the
Orthodox believers to Catholicism.

Instrumental in converting those who favoured and underwent the
schism – the schismatics, were the Bernardine and Dominican Friars who
were based in Różanystok, Tykocin and Klimówka (the Podlasie region).

The Uniate Church was not regarded as equal to the Latin Church. This
is illustrated by the history of those parishes which are described in this
publication and had very ramshackle, sometimes dilapidated Orthodox
churches. The land that the Uniate Church was the beneficiary of was also
being slowly reduced by the Roman Catholic clergyman or alternatively,
by collators.

Hanna Dylągowa claims that: ’the rift between the two churches was
widening so that the Roman Catholic Church was becoming more noble
and Polish in its character, while the Uniate Church was gradually taking
on a more peasant and Russian quality. This division was further widened
and solidified by the fact that Uniate parish priests were recruited only
from their own circles. Therefore, all the national ruptures merged with
those of religious and social character’.

The Uniate Church underwent the process of latinization, which per-
meated all areas of its daily existence: the liturgy, silent services, rites,
architecture and equipment. In the existing visitations, visitators recorded
that the churches were still equipped with Moscow pictures. Iconostases
and Royal gates were not as frequently mentioned, since they had been
placed next to altars or in the gallery.

The initiating force behind The Synod of Zamość in 1720 was a Uniate
metropolitan Leon Kiszka. He was a fan of a closer affinity between the
Uniate Church and the Latin Church. It was he who had so-called Byzan-
tine icons repainted the Western style. ...If pictures of Jesus Christ, the
Virgin Mary or the Apostles happen to be painted with accordance to a style
which is rare in the Holy Church, for example presenting a friar’s habit,
they are to be corrected and restored following the customs of the Holy
Church. A case in point is The Icon of The Virgin Mary of Krasnobór in
Krasnybór or the Bazylianka Icon in Lipsk.
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Erecting a new church along with its expenditure was conditional upon
the proviso that the services held there would follow the rites of the Greek
Orthodox Church being bound by the Holy Union with the Church.

In 1839 the Uniate Church was interrupted into the Orthodox Church.
This was made possible owing to several different factors the most predo-
minant of which was the condition of the Uniate Church. The Uniate cler-
gymen, who were schooled in Catholic seminars and totally loyal to the
Roman Catholic Church, paid no heed to the Orthodox rites. Hence, fur-
ther independent existence of the Uniate Church did not seem viable any-
more. It could either be dominated by the Roman Catholic Church or jo-
ined to the Orthodox Church.

In 1827 a Uniate priest – Józef Siemiaszko drafted a document concer-
ning the state of the Uniate Church and suggested that the Uniates be inte-
grated into the Orthodox Church. Gradually, changes were being introdu-
ced in both the services and the administration of the Church. Alumnae
could no longer be sent to Catholic seminars. A seminar based on the te-
achings and traditions of the Orthodox Church was established in Żyrowi-
ce. On 12th February 1839, on the Sunday of the Orthodoxy, Uniate bi-
shops, the clerical hierarchy and lay representatives gathered and took
part in a Council in Połock. An act of joining the Uniates to the Orthodox
Church was signed. In the Polish Kingdom the joining of the two Chur-
ches took place in 1875.

A stepping stone in the history of Orthodox parishes was the outbreak
of World War I. In the wake of the war, the state of Orthodoxy underwent
a dramatic change.

A great number of Orthodox churches were claimed by the Roman
Catholic Church and changed into Catholic churches. Other Orthodox
churches were pulled down. This was a consequence of a strong tendency
to eliminate traces of the Russian rule, or to ‘de-russianize’ the area, that is
to get rid of all czar’s belongings. The traces of Orthodoxy were impossi-
ble to get rid of, however. Some churches, if only by their structure, are
a remainder of the once potent Orthodox Church in the area.
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OD WYDAWCY

Te parafie już nie istnieją. Ślady po nich - zarośnięte cmentarze, kępy drzew
na dawnych cerkiewnych placach, nazwy uroczysk, nietypowa architektura nie-
których katolickich świątyni - nie dla wszystkich są czytelne. Stanowią jednak
część prawosławnego dziedzictwa, tyle że - zapomnianą.

Książka księdza doktora Grzegorza sosny i matuszki Antoniny Troc-Sosny
pamięć o nim przywraca. Jest ona, podobnie jak dwie inne prace ks. Sosny
„Katalogi świątyń i duchowieństwa prawosławnej diecezji warszawsko-biel-
skiej” i „Święte miejsca i cudowne ikony. Prawosławne sanktuaria na biało-
stocczyźnie”, swoistą, uporządkowaną alfabetycznie encyklopedią, w której
każdy rozdział jest odrębnym hasłem i może być czytany samodzielnie, razem
zaś buduje zwarty obraz losów wyznania wschodniego na Podlasiu, przede
wszystkim w jego północnej części.

Prawosławne parafie przestawały istnieć w różnych okresach i w różny spo-
sób, ale główny powód był w zasadzie stale ten sam – napór katolickiego oto-
czenia, wola katolickich już właścicieli wsi czy popierających kościół katolic-
kich władz. W katolickim żywiole całkowicie rozpłynęła się fala osadników ze
wschodu, w XVI wieku zasiedlających puszcze w dolinach Lipska, Sztabina,
Dowspudy i tam wznoszących swoje świątynie, nikt już nie pamięta o równie
starych cerkwiach w Tykocinie czy Knyszynie, po odzyskaniu przez Polską
niepodległości władze państwowe nie zgodziły się na działalność parafii w Łom-
ży, Grajewie, Suwałkach. Słynąca łaskami Hodyszewska Ikona Matki bożej
powróciła z bieżeństwa – do katolickiego kościoła.

Autorzy świadomie pominęli w książce parafie wojskowe. O cerkwiach
garnizonowych wspominają jedynie wtedy, gdy albo obsługiwały tylko cywil-
nych mieszkańców, albo współistniały w tej samej miejscowości z inną, także
nie istniejącą, parafią. To rzeczywiście inna grupa świątyń, nie mieszcząca się
już w pojęciu „dziedzictwo”.

Przygotowując tę pracę autorzy sięgnęli do dokumentów i opracowań, od-
byli też wyprawy do miejsc, które nie kojarzą się już nawet ze wschodnim
obrządkiem, wysłuchiwali wspomnień ludzi i fotografując ocalałe ślady. Wy-
korzystali też stare pocztówki, sprzed i z lat I wojny światowej, ze zbiorów ich
syna, cenionego kolekcjonera Aleksandra Sosny.

Splot badawczego chłodu i osobistej pasji autorów dał w efekcie książkę
ważną nie tylko dla wyznawców prawosławia czy regionalistów, wszystkim
nam uświadamiającą, w jak złożony sposób układały się dzieje tego obszaru.



To pierwsza książka, jaką wspól-
nie podpisali ksiądz doktor Grzegorz
Sosna i matuszka Antonina Troc-So-
sna. Dorobek badawczy ks. Sosny jest
już dobrze znany historykom i wszyst-
kim zainteresowanym prawosławiem.
Jest on bowiem cenionym w świecie
naukowym bibliografem (kilka części
„Bibliografii parafii prawosławnych
na Białostocczyźnie” i kilka „Wstęp-
nej bibliografii chrześcijaństwa
wschodniego”), autorem monograficz-

nych opracowań dziejów kilku parafii (bielsk Podlaski, Ryboły, Orla, Pasyn-
ki), pozycji o zacięciu encyklopedycznym („Katalog świątyń i duchowieństwa
prawosławnej diecezji, warszawsko-bielskiej”. „Święte miejsca i cudowne iko-
ny. Prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie”), niezliczonych artykułów w
poważnych periodykach i popularnych czasopismach.

Zdumienie zawsze budził fakt, że cały ten ogrom prac wykonywał w zasa-
dzie samodzielnie, bez uniwersyteckiego zaplecza i grona współpracowników,
zamieniając w maleńki instytut naukowy plebanię w Rybołach, gdzie od 1987
roku jest proboszczem.

Żona od początku wspierała go tak w pracy duszpasterskiej, jak i badaw-
czej, jednak dopiero po przejściu na emeryturę odkryła i w pełni rozwinęła w
sobie historyczną pasję. Jej zainteresowanie, dociekliwość, świeżość spojrze-
nia odbijają się i w poprzednich pracach ks. Sosny. Saodzielnie opublikowała
wiele artykułów poświęconych poszczególnym parafiom, słynącym łaskami
ikonom, cudownym źródełkom, wybitnym przedstawicielom prawosławnego
świata.

Wraz z mężem uhonorowani ją w 2002 r. Nagrodą Świętego Brata Alberta.
Praca naukowa na plebanii w Rybołach nie ustaje, możemy więc oczeki-

wać kolejnych książek...
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