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KOŚCIELNY MUCH BUDOWLANY 
W LATACH 1863-1895 

NA OBSZARZE OBECNEJ 
ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

Sytuacja Kościoła katolickiego na Kresach Północno-Wschodnich w 
porównaniu z pozostałymi ziemiami polskimi stała się szczególnie trud
na po powstaniu styczniowym. Tutaj, na obszarze trzech guberni: wi
leńskiej, kowieńskiej i grodzieńskiej, władzę sprawował powszechnie 
znany z surowości wobec Polaków generał-gubernator Murawiew, na
zywany wieszatielem,. Na skutek restrykcji prawnych rządu carskiego i 
bezwzględnych poczynań Murawiewa, w latach 1865-66 zamknięto 
część świątyń katolickich, zaś niektóre zamieniono na cerkwie prawo
sławne. Jednocześnie zabroniono budowania nowych kościołów. Nie 
możliwe też były remonty istniejących przybytków katolickich. Taki 
stan prawny, dość rygorystycznie przestrzegany na tych terenach, trwał 
do końca stulecia1.

Bezpośrednio po powstaniu, pomimo powszechnych oczekiwań i po
trzeb, nie wzniesiono ani jednej świątyni katolickiej. Pierwszą budowlę 
wymurowano w połowie lat siedemdziesiątych w Surażu, w zasadzie tyl
ko dlatego, że spłonął w tej miejscowości kościół drewniany. Pierwsze na
tomiast, całkowicie nowe świątynie wzniesiono wtedy, gdy sytuacja po
powstaniowego terroru złagodniała, to jest na początku lat osiemdziesią
tych (Suchowola, Krypno, Wasilków). Trzeba jednak zaznaczyć, że wów

1 B. K u m o r ,  Ustrój i organ izacja  k o ś c io ła  p o lsk ieg o  w okres ie  n iew oli n arod ow ej  
(1772-1914). Kraków 1980, s. 199. T. Krahel, H istoriografia  (a rch i)d iecez ji w ileńskiej 
do  1939 r. W: Studia z h istorii k o śc io ła  w P olsce . T. V. Warszawa 1979, s.9-179. J. 
S k a r b e k ,  O rganizacja p ara fia ln a  w d iecez ji w ileńskiej u- la la ch  1772/3-1914. W: 
Studia Teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża 1987-88. T.5-6, s.131.
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czas nadal restrykcyjne zakazy budowlane były w mocy. W tym czasie 
przystąpiono do rozbudowy kościoła w Nowym Dworze i Turośni Ko
ścielnej oraz budowy, w miejsce zrujnowanego w wyniku burzy, w Nie- 
wodnicy. W końcu lat osiemdziesiątych wzniesiono jeszcze jeden przyby
tek katolicki, ale była to niezbędna do ceremonii pogrzebowych kaplica 
na nowo otwartym cmentarzu grzebalnym w Białymstoku2.

Pomimo szybkiego rozwoju miast, dynamicznego wzrostu liczby 
ludności, i co za tym idzie, wzmagających się potrzeb religijnych - ko
ściołów było stanowczo za mało. Restrykcyjne wobec budownictwa ka
tolickiego przepisy budowlane obowiązywały aż do 1895 r. W tym bo
wiem roku ukazało się rozporządzenie ministerialne, na mocy którego 
sprawy wystawiania pozwoleń na budowę świątyń przekazane zostały 
w gestię biskupów. Zwierzchnik diecezji mógł podjąć decyzję po wcze
śniejszym zatwierdzeniu przez urząd gubernatorski projektu i koszto
rysu oraz sprawdzeniu posiadania odpowiednich środków na budowę3. 
Wprawdzie zarządzenie wprowadzało zmiany tylko formalne, to jed
nak w praktyce wraz z nim pojawiło się znaczne, praktyczne złagodze
nie polityki carskiej wobec budownictwa kościelnego. Był to wielki po
czątek entuzjastycznego ruchu budowlanego4.

Jednak wszelkie uogólnione relacje nie są w stanie oddać atmosfery 
w jakiej wznoszono poszczególne budowle. Wiemy, że w okresie zabo
rów sytuacja Kościoła była trudna, po powstaniu styczniowym drama
tyczna, ale dopiero zarysowanie zmagań wiernych w konkretnych para
fiach, w oparciu o przekazy źródłowe, daje możliwość ujrzenia owych, 
wytrwałych i konsekwentnych dążeń do wzniesienia świątyni w ma
cierzystej miejscowości. Są to prawie zawsze zmagania prowadzone z 
niezłomną nadzieją. Przyjrzyjmy się tym poczynaniom na przykładach 
parafii położonych na Ziemi Białostockiej5:

: K. A. J a b 1 o ń s к i , Wpływ praw odaw stw a carsk ieg o  na k a to lick ie  budow nictw o s a 
kraln e (na obszarze o b ecn ej a rch id iecez ji bia łostock ie j). W: Studia Teoiogiczne. Biały
stok, Drohiczyn, Łomża 1999. nr 17, s.366-378.
Biskupstwo w ileńskie o d  je g o  założen ia  aż do  dni obecnych, opracował ks. J. Kurczew
ski, Wilno 1912, s. 188.

4 W. F. W i 1 c z с w s к i , Zwiastuny pow szechn ej radości. Ruch budow y kośc io łów  w d ie 
cez ji w ileńskiej w la la ch  1890-1914, Białystok 1995. s.25 i nasi.: J a b ł o ń s k i ,
Wpływ praw odaw stw a carsk ieg o ..., s.372-374.

5 Podstawą prezentacji świątyń są lata budowy (licząc od najstarszej)

3 4 4
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archidiecezji białostockiej

RÓŻANYSTOK - kościół pw. Ofiarowania NMP

W 1661 r. Szczęsny i Eufrozyna Tyszkiewiczowie przekazali domi
nikanom swój majątek różanostocki, zobowiązując do utrzymywania 
tam na stałe 12 ojców6. Dwa lata później zbudowano w Różanymstoku 
kościół drewniany.

W latach 1759-1785 wzniesiono obecnie istniejący kościół w stylu 
barokowym. W nawiązującej do typu jezuickiego budowli, zapewne z 
braku funduszy nie wykonano zwieńczenia wież i kopuły7. W takim 
stanie wzniesioną świątynię konsekrował sufragan wileński, biskup To
masz Ignacy Zienkiewicz w 1783 roku8.

Z chwilą, gdy po 1795 r. Różanystok znalazł się w zaborze pruskim, 
pojawiły się trudności w funkcjonowaniu kompleksu klasztornego. 
Pierwszym dramatycznym posunięciem władz zaborczych była konfiska
ta majątku dominikanów. W 1807 r., po traktacie tylżyckim, kompleks ró
żanostocki znalazł się w granicach zaboru rosyjskiego. Utrzymanie zało
żenia, pozbawionego beneficjum, było nie możliwe. Dlatego też metropo
lita mohylewski Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz erygował w 1811 r. pa
rafię. Pozwalało to na utrzymanie tej placówki. Jednakże antykościelna i 
antypolska polityka caratu przyniosła zarządzenia dramatyczne. W 1847 
r. władze rosyjskie usunęły dominikanów z parafii różanostockiej, kościół 
zaś przekazano pod zarząd księży diecezjalnych9.

Szczególnie niepomyślne warunki dla funkcjonowania kościoła ró- 
żanostockiego nastały po powstaniu styczniowym. W odniesieniu do tej 
miejscowości najpierw zmieniono nazwę na Krasnystok, a w 1866 r. wła
dze carskie wydały decyzję zamknięcia kościoła i klasztoru10. Wiernych

6 J. M a r o s z e k .  Sanktuaria, m iejsca  cudow ne i ośrodki odpustow e zachodn iej p o ła c i  
A rch id iecez ji W ileńskiej, „Wiadomości Kościelne Diecezji Białostockiej” 1991. nr 4, 
s .129-130. ’

7 Archiwum Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego w Wilnie [cyt. dalej:BUWil], 4/A 2855, 
K ronika K ośc io ła  P arafia ln ego  R óżan ostockiego  p o łożon eg o  w D yecezyi W ileńskiej Gu
bern ii G rodzieńskiej P ow iecie i D ekan acie Sokolskim  1851 r. A. Lukuć, D zieje p a ra fii  
różan ostock ie j (1811-1981), pr. magisterska napisana na Wydziale Teologicznym KUL 
pod kier. ks. dra T. Krahela. Lublin 1996 (maszynopis w Archiwum Archidiecezjalnym 
w Białymstoku) s. 16; Ks. J. Tarasewicz, W spomnienie o  ko śc ie le  i k lasztorze Róż.ano- 
stockim . ..Przyjaciel" 1914, nr 8, s . l l 4.

4 BUWil, 4/A 2855, Kronika K ościo ła  P ara fia ln eg o  R óżanostockiego... AP w Sokółce. In
wentarz R óżan ostockiego  Rzymsko K atolick iego  kośc io ła  ... 1856 r. Ks. T. Krahel, R óża
nystok. Sanktuarium  M aryjne, Białystok 1981.

4 AP w Sokółce, inwentarz. R óżanostockiego Rzymsko K ato lick ieg o  k o śc io ła  ... 1856 r
10 Pismem z 25 VII 1 866 gubernator grodzieński zezwalał na zamknięcie kościoła. Jak zaś 

relacjonował dziekan sokolski Jakub Wysocki, w dniu 10 września kościół został skaso
wany i przekazany duchowieństwu prawosławnemu, pięć dni później budowlę opieczę-
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przyłączono do parafii w Dąbrowie. Od momentu, gdy kompleks opu
ścili dominikanie, rozproszeniu zaczęło ulegać wyposażenie świątyni. 
Organy zostały przekazane do kościoła farnego w Grodnie (lub też do 
kościoła w Dąbrowie), rzeźby trafiły do Dąbrowy a dwa konfesjonały 
do Janowa11. Po przekazaniu kościoła do rozporządzania duchowieństwu 
prawosławnemu, dostosowano wnętrze potrzeb do liturgii wschodniej12. 
Diecezjalni księża prawosławni sprawowali nadzór nad kościołem do 
końca stulecia.

W dniu 8 września 1900 r. kompleks w Różanymstoku przekazano 
żeńskiemu prawosławnemu monasterowi z Grodna. W pierwszym roku 
pobytu mniszki otrzymały od władz carskich na wyrestaurowanie klasz
toru i przerobienie kościoła na cerkiew kwotę 30 tys. rubli. W następnych 
latach w kompleksie klasztornym prowadzono remonty i szeroko zakro
jone prace budowlane. Sylwetę kościoła upodobniono do architektury 
wschodniej nadbudowując cerkiewne hełmy wieżowe. Na skrzyżowa
niu nawy głównej i transeptu wykonano kopułę, w której namalowano 
fresk Chrystusa Pantokratora. Dzwony na wieżach pozostały do 1905 r., 
kiedy to - jak opisuje grodzieński tygodnik - je pobito, przetopiono i z wiel
ką pompą zawieszono na nowo13. Uroczyste poświęcenie nowych dzwo
nów odbyło się w kwietniu 1906 r. W kompleksie zbudowano również 
szpital, aptekę, herbaciarnię i hotel. Do Różanegostoku przybyli na stałe 
dwaj duchowni prawosławni a także osadzono tu wojsko carskie14.

Gdy rozpoczęła się I wojna światowa, Różanystok w lipcu 1915 r. 
zajęli Niemcy, a 14 sierpnia tegoż roku wyjechały mniszki15. W latach 
1915-1918 Niemcy urządzili w kościele magazyn siana i zboża, a także 
wykorzystywali budowlę jako stajnię. Pod koniec wojny, 7 września 
1918 r., komisja z udziałem niemieckiego biskupa i niemieckich genera
łów, zadecydowała o zwrocie kompleksu kościelnego z dniem 13 listo

towano. Zob. P. K u b i c k і , B ojow nicy  kapiem i za spraw ę K ośc io ła  i Ojczyzny w la 
lach  1861-І915. C zęść druga. Dawna Litwa i B ia łoruś , T.2, Sandomierz 1938, s. 70.

" Z Litwy, Rusi i Królestw a P olskiego. D ąbrow a. „Przyjaciel Ludu” 1907, nr 22, s . l 74.
Ks. J. T a r a s e w i c z ,  W spom nienie o  kośc ie le  i klasztorze R óżanostockim . „Przyja
ciel'’ 1914, nr 7, s . l 02. Istnieją rozbieżności co do miejsca, w którym znalazły się orga
ny. W „Przyjacielu Ludu" z 1907 r. jest mowa o grodzieńskiej farze, zaś w „Przyjacielu”
z 1914 r. stwierdza się, iż trafiły one do Dąbrowy.

12 Ksiądz Tarasewicz opisuje okoliczności zamknięcia następująco: K ośció ł zap ieczętow a
no i postaw ion o  wartę. P o kilku tygodniach żołnierze zaczęli w yrzucać w yposażenie z. 
wnętrza, zob. ks. J. Tarasewicz, W spom nienie......Przyjaciel” 1914, nr 8, s. 115.

11 Ks. J. T a r a s e w i c z ,  W spomnienie... „Przyjaciel” 1914, nr 8. s. 117.
14 Z Litwy, Rusi i K rólestw a P olskiego. D ąbrow a...,s. 174.
15 M a r o s z e к . Sanktuaria, m ie jsca  cudow ne i ośrodki odpustow e..., s. 131.
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pada Kościołowi katolickiemu16. W lutym 1919 r. posiadłość przekaza
no w posiadanie zakonu salezjanów, a 24 listopada tego roku biskup wi
leński Jerzy Matułewicz erygował parafię katolicką17.

T U R O ŚŃ  KO ŚC IELN A  -  kościół pw. Świętej Trójcy

W 1515 r. Jerzy Rączko, sędzia generalny bielski, wystawił w Brań
sku dokument erekcyjny dla parafii Turośń. W tym samym roku ufun
dował pierwszy kościół18. W 1723 r. wzniesiono nowy kościół drewnia
ny pod wezwaniem Świętej Trójcy.

W 1778 r. kapitan suraski Wiktoryn Zaleski, rozpoczął budowę ko
lejnej świątyni, tym razem murowanej, w stylu późnego baroku. Jedno- 
nawowa budowla z kruchtą, wydzielonym prezbiterium, zakrystią i 
skarbcem nie posiadała wieży19.

Po połowie XIX wieku świątynia okazała się zbyt mała na potrzeby 
rozrastającej się parafii. Przed 1861 r. powiększono wnętrze poprzez 
usunięcie ściany między kruchtą a nawą, i w miejsce tej ściany wstawio
no cztery filary20. Kolejnej rozbudowy dokonał przed rokiem 1882 pro
boszcz ks. Adolf Korkuć, dodając niskie nawy boczne i przedsionek 
przed fasadą, poszerzając też zakrystię o dobudówkę. Na zakończenie 
prac, w 1882 r. wybudowano nowy ołtarz główny21.

Po nielicznych zmianach, min. w 1907 r. ułożono posadzkę, świąty
nia zachowała swój wygląd z 2 połowy XIX w.

SO K O LA N Y -  kościół pw. Przemienienia Pańskiego

Pierwszy kościół w Sokolanach został założony z drewna przez króla 
Zygmunta ΠΙ w roku 1618. Po pożarze tej budowli, z inicjatywy proboszcza 
ks. Józefa Wysockiego została wymurowana nowa świątynia w roku 183322.

16 W. S a r o s i e к , K ośció ł ró ian ostock i w p ow iec ie  sokolskim . Grodno 1919, s.10.
17 Łukuć, D zieje p a ra fii  różanostockiej..., s.20.
IS W. K o n d z i o r ,  D zieje p a ra fii  Turośń K ościeln a  1515-1984, praca magisterka napi

sana na Wydziale Teologicznym KUL pod kier. ks. dra T. Krahela. Lublin 1990, s.9,35.
19 Tamże, s.37; Spis K ościo łów  i duchow ieństaw a A rch id iecezji B ia ło s to ck ie j , Białystok 

1998 [cyt dalej: SKiD 98], s . l 69.
20 Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku, Inwentarz z 1861 r., cyt. za: K o n d z i o r , 

D zieje p a ra fii  Turośń K ościelna..., s.44.
21 J. W o ł c j  к o , M on ografia  P arafii Turośń, 1948 (maszynopis w APTurosń), s.l 1-12.
22 BUWil, F4, A2879, Kronika K ośc io ła  P ara fia ln eg o  we wsi Sokolany, p o łożon eg o  w Dy- 

ecez.yi Wileńskiej. Gubernii Grodzieńskiey, P ow iecie i D ekan acie Sokolskim  1849.
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Widok jej został utrwalony na zdjęciu wykonanym w 1897 r.23 Była to 
skromna, bezwieżowa budowla w kształcie prostopadłościanu przykry
tego dachem dwuspadowym.

W pierwszej połowie lat 90-tych XIX stulecia, proboszcz sokolański ks. 
Aleksander Surowicz przygotowywał się do reparacyi (a faktycznie przebu
dowy) kościoła. W raporcie napisanym w lutym 1895 r. do biskupa wileń
skiego Audziewicza, wyliczał swoje dokonania podczas pobytu w Sokola- 
nach: za zrobienie i wypalenie 132700 cegieł zapłaciłem majstrowi Milenkiewi- 
czowi 525 rubli, na cmentarzu Sokołańskim zostawiłem 31250 cegieł i dodałem 
4000 za co zapłaciłem 35 rubli 4 kop. (...) za zrobienie projektu i smiety [koszto
rysu] na reparacyę kościoła zapłaciłem gubernskiemu architektowi ... 120 rubli,24 
(...) A zatem, na dobro Sokolańskiego Kościoła wydałem swoich -własnych pienię
dzy Ogół 2433 r. 44 /с.25 Następca ks. Surowicza prawdopodobnie podejmo
wał jakieś drobne prace remontowe, lecz nie cieszyły się one uznaniem 
zwierzchników, bowiem dziekan sokolski <ks. Anzelm Noniewicz informo
wał biskupa wileńskiego o niegospodarności w Sokolanach26.

Po kilku latach pobytu tego proboszcza, wierni sami postanowili 
świątynię upiększyć. Za pośrednictwem konsystorza wileńskiego, zwró
cili się w 1903 r. do gubernatora grodzieńskiego o zatwierdzenie koszto
rysu i planu przebudowy istniejącego kościoła w Sokolanach27. Przed 
wydaniem decyzji urząd gubernatora postanowił sprawdzić zasadność 
prośby. W grudniu tego samego roku nakazał sokolskiemu naczelniko
wi policji powiatowej zbadać celowość rozbudowy oraz stosunki ludno
ściowe (pod względem wyznaniowym i narodowościowym)28. W na
stępnym miesiącu tego samego roku isprawnik donosił, że wielkość do
tychczas istniejącego kościoła jest wystarczająca, gdyż jego wnętrze

21 W kościele w Szudziałowie znajduje się tableau zatytułowane: „D ecanatus Sokotnensis
Anno Dom ini 1 8 9 7 na którym zamieszczono min. fotografie kościołów, w tym kościoła 
w Sokolanach. Takie samo tableau znajduje się w Odcisku (ob. Białoruś).

2J Centralne Litewskie Archiwum Historyczne w Wilnie [cyt. dalej: CLAII], 604/1/10747/
k. 13. pismo będące potwierdzeniem przyjęcia kwoty 120 r. za projekt i kosztorys dato
wane: 1890 22 VI. (podpis trudny do odczytania)

25 CLAH, 604/1 /10747/k.9-10. Raport proboszcza Ostróżańskiego Kościoła do Bpa Au
dziewicza z 23 II 1895 r.

2fi Tamże, k. 15.
27 Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi w Grodnie [cyt. dalej: NHAB Grodno], 1/

18/942/k 1. pismo Konsystorza Wileńskieao do Gubernatora Grodzieńskiego z dnia 18 
XI 1903 r.

2S NHAB Grodno, 1 /18/942/k 3, pismo Gubernatora Grodzieńskiego do Sokolskiego
Isprawnika z dnia 11 XII 1903 r. Gubernator jako koszt przebudowy wymienia kwotę 
6121 rubli 28 kopiejek.
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może pomieścić połowę liczby wszystkich parafian29. Władze gubernial- 
ne zwróciły się również do prawosławnego biskupa grodzieńsko-brze- 
skiego o wyrażenie swego zdania. W odpowiedzi biskup uzależniał roz
poczęcie prac przy nowym kościele katolickim od wcześniejszego do
kończenia budowy cerkwi prawosławnej w Nowej Woli30. Po ponow
nych prośbach mieszkańców Sokolan i konsystorza wileńskiego, naczel
nik kraju w 1905 r. przyznał prawo rozbudowy świątyni31. Jednakże w 
urzędzie gubernatorskim w Grodnie zatrzymano plany i kosztorys, wo
bec czego rozpoczęcie robót nie było możliwe. Zwrotu dokumentacji 
domagał się konsystorz w 1906 r32.

Po załatwieniu spraw formalnych, praktycznego powiększenia świą
tyni dokonał ks. Tadeusz Makarewicz w 1908 r. Dobudowano wówczas 
dwie kaplice i prezbiterium33. Prawdopodobnie wtedy wzniesiono rów
nież wieżę na osi elewacji frontowej34. Za pobytu ks. Walentynowicza 
przed 1911 r. doprowadzono remont do końca. Ukończono wówczas ro
boty związane z dachem, otynkowano kaplice i pomalowano ściany ze
wnętrzne na biało35. Sylweta budowli nabrała charakteru sakralnego, a 
według wzmianki z 1927 r. była to budowla niewielka w stylu gotyckim36.

S O K Ó Ł K A  -  k o śc ió ł pw. św. Antoniego

Pierwszy, drewniany kościół w Sokółce założył król Zygmunt III Waza 
w 1592 r. Przybytek ten spłonął w 1796 r. W latach 1840-1848, dzięki stara
niom dziekana sokolskiego ks. Józefa Kryszczuna, zbudowano trójnawowy 
kościół murowany w stylu klasycystycznym z dwiema wieżami37.

24 Isprawnik komentował ten fakt następująco: W Sokoianach przebywa 368 dusz, w tym 57 
prawosławnych a pozostali to katolicy. W parafii mieszka 4052 dusz a kościół może p o 
m ieścić 2000 dusz. zob. NHAB Grodno, 1/18/942/k 6, Raport Isprawnika Sokolskiego 
do Gubcrantora Grodzieńskiego z dnia 8 1 1904 r.

311 NHAB Grodno, 1/18/942/k.11-12. pismo Biskupa Grodzieńsko-Brzeskiego do Guberna
tora Grodzieńskiego z dnia 14 IV 1904 r.

31 NIIAB Grodno, 1/18/942/k 15, к 16-18, к 20, min. pismo Gubernatora Grodzieńskiego 
do Konsystorza Wileńskiego z dnia 26 I 1905 r.

’2 NHAB Grodno, 1/18/942/k 21, pismo Konsystorza Wileńskiego do Gubernatora Gro
dzieńskiego z dnia 19 IX 1906 r.

33 SKiD 98, s.282-283.
Jak pokazują zdjęcia zachowane w Kronice parafii Sokolany w Archiwum Parafialnym 
wieża, swym kształtem przypominała wieżę kościoła w Krypnie, a więc nawiązywała do 
form romańskich.

35 Wiadomości bieżące, „Przyjaciel" 1911, nr 35, s.537.
36 Z Sokółki, „Nowe Życie” 1927, nr 100, s.2.
37 SKiD 98, S.285.
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Po kilkudziesięciu latach okazało się, że kościół ten jest za mały na 
liczną parafię w Sokółce. W końcu XIX w. dziekan ks. Anzelm Nonie
wicz postanowił powiększyć świątynię przez dobudowanie dwóch naw 
bocznych i dwóch kaplic. Projekt rozszerzenia kościoła wykonał inży
nier grodzieński Wacław Chrościcki w grudniu 1899 r. Plany pozytyw
nie rozpatrzyła Komisja Oddziału Budowlanego urzędu gubernatorskie- 
go w Grodnie w styczniu 1900 r.38.

Budowę rozpoczęto w 1901 r. Posuwała się ona w dość szybkim 
tempie. We wrześniu 1903 r. ks. Noniewicz informował ks. kanonika 
Wiktora Fronckiewicza, administratora zarządzającego wówczas diece
zją, że budowa ścian i dachu nowej nawy i nowej kaplicy [została] zakończo
na. W związku z tym prosi o poświęcenie tych części kościoła39. Po roz
budowie świątynia mogła pomieścić ponad 5 tys. wiernych40.

JA ŁÓ W K A  -  kościół pw. Przem ienienia Pańskiego

Pierwszy kościół w Jałówce, ufundowany przez królową Bonę, 
wzniesiono z drewna. Świątynię tę odbudowano w 1747 r. dzięki nakła
dom Kazimierza Sapiehi41.

W 1859 r. wierni wyznania katolickiego rozpoczęli budowę murowa
nego kościoła w Jałówce. W następnym roku były już postawione ścia
ny42 . Zapewne wydarzenia związane z ruchem niepodległościowym, 
przyczyniły się do zatrzymania prac. Wiadomo, że mieszkańcy Jałówki 
współpracowali z powstańcami polskimi w 1863 r .43. Jak wynika z pisma 
gubernatora grodzieńskiego do generał-gubernatora w Wilnie wysłanego 
w 1864 r., pod koniec okresu powstańczego świątynia jeszcze nie była

38 APSokótka, Proekt rasszirenija Sokolskngo prichodskogo r.k. kostiola Grodnienskoj Gu
berni.

w LPAH, 604/1/10568/k. 1, pismo Dziekana Sokolskiego do Kurii Wileńskiej do ks. Kano
nika Wiktora Fronckiewicza z dnia 5 IX 1903 r.

40 Korespondencje. Z Litwy, „Przegląd Katolicki" 1910, nr 38. s.752.
41 BUWil, Dz. Rękopisów, Opisanije rukopisnogo otdzielenija wilenskoj publiczeskoj bi

blioteki. wypusk pierwyj Wilna 1895, s. 31; Pod nr. 1198 wymieniony jest Inwentar Ja- 
lowskogo prichodskogo dieriewiannogo kostiola, osnowannago korolowoj Bonoj i wnow 
otstrojennogo w 1747 g. Kazimirom Sapiegoj..

42 L. N o s . Jałów ka, „Białostocczyzna” 1994 nr 1, s.74-84. W. W i 1 c z e w s к i , Zwia
stuny powszechnej radości..., s. 34-36.

43 Marzenia. Pamiętnik o ruchu partyzanckim w województwie grodzieńskim w 1863 i 
1864 r. spisane przez Ignacego Aramowicza, s.8-9 (cyt. za Wilczewski, Zwiastuny p o 
wszechnej radości..., s.34-35).
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K ościelny ruch budow lany w latach 1863-1895 na obszarze obecnej
arch idiecezji białos tockiej

przykryta. Generał-gubernator nakazywał budowę ukończyć44. W 1866 r. 
pojawiła się u gubernatora grodzieńskiego prośba, by „budujący się ko
ściół zamienić na cerkiew"45. W tym samym roku skasowano parafię ka
tolicką, i jak donosiła grodzieńska prawosławna kuria biskupia do guber
natora grodzieńskiego, nastąpiło natychmiast „masowe, dobrowolne 
przejście katolików na prawosławie" (wymieniana była liczba 2500 
osób)46. Wyznawcom prawosławia przekazano też kościół. W 1871 r. zo
stał on przebudowany na cerkiew47. Dostosowano wówczas budowlę do 
kultu prawosławnego i dodano ornamentykę wschodnią. W 1882 r. wy
stawionej cerkwi potrzebny był remont i w związku z tym gubernator 
nakazywał swoim urzędnikom wydelegowanie do Jałówki technika ce
lem sporządzenia kosztorysu48. Zapewne w latach osiemdziesiątych do
konano owego remontu.

Rząd polski przekazał świątynię wyznawcom katolicyzmu w dniu 7 li
stopada 1921 r.49. Do czasów obecnych zachowała cechy stylu wschodniego.

K U Ź N IC A  B IA Ł O S T O C K A  - k ośc. pw. O p atrzn o ści Boże]

W parafii kuźnickiej, funkcjonującej od 1541 roku (lub 1545), do po
łowy XIX w., istniały kolejno po sobie dwa kościoły drewniane50. Wia
domo, że drugą świątynię w 1819 r. zbudował z pomocą parafian ks. 
Andrzej Wróblewski51.

W końcu lat pięćdziesiątych XIX wieku parafianie rozpoczęli stara
nia o budowę nowego kościoła. W 1859 roku Konsystorz Wileńskiej Ku-

14 P. K u b i c k і . Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w lalach 1861 -1915, 
Cz. II T.4, Sandomierz 1938, s.74. NHAB Grodno, 1/18/1106/k.7, Wykaz kościołów i 
kaplic przejętych przez wyznawców prawosławia w 2 pól. X IX  w.. Według wykazu bu
dowlę ukończono w 1863 r.

45 Kubicki, S.75.
46 NHAB Grodno, 1/18/941/k.l5, Pismo Grodzieńskiej Prawosławnej Eparchii do Guber

natora Grodzieńskiego z dnia 7 I 1904 r.
47 NHAB Grodno, 8/2/364, Pismo Gubernatora Grodzieńskiego do Grodzieńskiego Guber- 

nialnego Prawlenija z dnia 19 X  1882 r.
4S Tamże.
49 SKiD 87, S.188.
50 SKiD 98, s.274-275. APKuźnica., Opisanie Kościoła Parochialnego Kuźnickiego (...) w 

czasie generalnej wizyty czynione przeze mnie Jerzego Eysmonta (...) Dziekana Grodzień
skiego (...) Rokit 1783 Januaris 28. APKuźnica, Inwentarz czyli Opisanie Kościoła Para
fialnego у plebanij w Miasteczku Kuźnicy z roku 1824. A. Radkiewicz, Zarys dziejów p a 
rafii rzymskokatolickiej w Kuźnicy. Kuźnica 1993 (maszynopis PSOZ w Białymstoku).

-11 BUWil, F4, A2713, Kronika Kościoła Parafialnego w Mieście Kuźnicy położonego Dy- 
ecezyi Wileńskiej, Gubernii Grodzieńskiej, Powiecie i Dekanacie Sokolskim 1851.
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rii Biskupiej, przedstawiając plan i kosztorys, zwracał się z prośbą do 
Komisji Drogowej i Budowlanej Urzędu Gubernialnego w Grodnie o 
wydanie zezwolenia na budowę przybytku murowanego52. W odpowie
dzi komisja wskazywała na konieczność weryfikacji kwoty kosztoryso
wej, nakazując podwyższenie sumy szacunkowej z 16331 rubli 44 kop. 
do 17337 rubli 14 kop53. Zapewne po uzupełnieniu dokumentacji urząd 
gubernatorski wydał stosowne pozwolenie na budowę. Prawdopodob
nie w 1860 r. wierni przystąpili do wznoszenia murów, gdyż w inwen
tarzu pochodzącym z 1867 roku można już było przeczytać, iż kościół 
wymurowano z prostego kamienia i częściowo z cegły zaś budowę pro
wadził ks. Adam Pisanko54. Z tego samego inwentarza pochodzi infor
macja, że nowo wzniesioną budowlę poświęcono w dniu 15 grudnia
1864 roku.

Wystawiona świątynia prezentowała się okazale, jako budowla 
dwuwieżowa o układzie pseudobazylikowym, o wymiarach 48,1 x 24,4 
arszyn. Między wieżami znajdował się wyniosły szczyt, nazwany wte
dy facjatą, a dość stromy dach dwuspadowy został przykryty dachów
ką. Trójnawowe zaś wnętrze z sześcioma filarami zamykał od góry 
drewniany strop. Na uwagę zasługiwały ostrołukowe kształty otworów 
okiennych i portali55.

W 1867 r., po powstaniu styczniowym, gubernator grodzieński wy
stąpił do generał-guberantora w Wilnie z wnioskiem o zamknięcie świą
tyni56 . Ostatecznie jednak decyzji takiej nie podjęto. Świątynia nadal słu
żyła jako kościół katolicki.

W 1913 roku kościół został gruntownie odremontowany wewnątrz i 
na zewnątrz. Przeniesiono wówczas zakrystię ze strony północnej na po
łudniową. W następnym zaś roku sporządzono nowe pokrycie dachowe 
z blachy ocynkowanej57. We wnętrzu ściany ozdobiono polichromią58.

52 NHAB Grodno. 8/1/1275, pismo Konsystorza Wileńskiego do Komisji Drogowej i Bu
dowlanej Urzędu Gubernialnego w Grodnie z 18 VII 1859 roku.

53 NHAB Grodno, 8/1/1275, pismo Komisji Drogowej i Budowlanej do Konsystorza Wi
leńskiego z dnia 9 X  1859 r.

м Przewodnik po Litwie i B iałej rusi, zebr. i opr. N. Rouba, Wilno? II w'yd. (I wyd 1909), 
s.l 04.

55 APKuźnica., Inwientarnoje opisanje Kuz.nickogo, Prichodskogo Kostieła 30 ijttla 1867 r.
36 P. K u b i c k і , Bojownicy kaplani za sprawę kościoła i ojczyzny vv latach 1861 -1915, 

cz.II, T.4, Sandomierz 1938, s.70.
'7 APKuźnica, Inwentarz kościoła parafialnego rzymsko katolickiego w Kuźnicy sporządzo

ny 8 listopada 19/9 roku.
38 Z Wilna i diecezji, „Dwutygodnik Diecezjalny Wileński’’ 1913, nr 19, s. 269.
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Kościelny ruch budow lany w  latach 1863-1895 na obszarze obecnej
archidiecezji białostockiej

SU RA Ż -  kościół pw. Bożego Ciała

Od początku XV wieku istniały w Surażu kolejno trzy kościoły 
drewniane49. Ostatni spłonął od uderzenia pioruna 27 lipca 1872 roku, o 
czym zawiadamiał dwa dni później dziekana białostockiego miejscowy 
proboszcz611. Już 31 lipca tego samego roku parafianie pisali do dzieka
na, iż pragną zbudować nową świątynię61. Pół roku później dziekan bia
łostocki przesłał do Konsystorza Wileńskiego plan i kosztorys przyszłe
go kościoła w Surażu. Pismem tym rozpoczął oficjalne starania o wznie
sienie murowanego Domu Bożego62. W następnym roku gubernator 
grodzieński przekazał informację do konsystorza w Wilnie o tym, że Mi
nisterstwo Spraw Wewnętrznych w Petersburgu i generał-gubernator 
wileński nie znajdują przeciwieństw, by rozpocząć budowę kościoła we
dług zatwierdzonego planu i kosztorysu, zastrzegając jednak, by roz
chody nie przekroczyły kwoty 5742 r. 18 kop.63

Budowę kościoła rozpoczął miejscowy proboszcz ks. Teofil Hrynie- 
wicki w 1874 roku. Inwestycję ukończono w 1876 roku, dokonując po
święcenia kościoła w dniu 18 listopada64. Wzniesiona budowla prezen
towała się raczej skromnie, jako świątynia prosta w formach i oszczędna 
w stosowaniu detalu. Na uwagę zwracała jedna, masywna wieża na osi 
od frontu.

NOW Y D W Ó R -  kościół pw. św Jana Chrzciciela

W 1547 r. królowa Bona wystawiła przywilej utwierdzający i po
mnażający fundusz parafii w Nowym Dworze65. Być może w tym sa
mym roku został wzniesiony, niewielki kościół murowany z półkoli-

59 SKiD 98, S . l 63-164.
611 LPAH, 604/4/2628/k 2, Raport proboszcza suraskiego do dziekana białostockiego z dnia

29 VII 1872 r. Tamże, pismo dziekana białostockiego do Konsystorza Wileńskiego z dnia
30 VII 1872 r.

r’' LPAH, 604/4/2628/k 11, Pros'ba parafian do dziekana białostockiego z dnia 31 VII 1872 r.
62 Tamże, 604/4/2628/k 3, Raport dziekana białostockiego do Konsystorza Wileńskiego z 

dnia 20 I 1873 r.
63 Tamże, 604/4/2628/k 12, pismo Gubernatora Grodzieńskiego do Konsystorza Wileńskie

go z dnia 3 VII 1874 r.
64 Tamże, 604/4/2628/k 14, Pros'ba do Konsystorza Wileńskiego z dnia 16 I 1875 r.
*' BUWil, F4, A2770, Kronika Kościoła Parafialnego Nowodworskiego położonego w Dy- 

ecezyi Wileńskiej, Gubernii Grodzieńskiej, Powiecie i D ekanacie Sokolskim i851. W Kro
nice jest mowa o istniejącym w parafii kopii przywileju królowej Bony z roku 1547. 
SKiD 98, 182-183.
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stým prezbiterium. Zapewne na skutek zaniedbań, świątynia w łatach 
60-tych XIX stulecia podupadła.

W latach 70-tych z własnego natchnienia parafianie postanowili od
budować kościół z ruin, znacznie świątynię rozszerzyć i podwyższyć, 
oraz nadać jej cechy stylu gotyckiego, o ile by takowy dał się zastosować do 
stah/ch części kościoła66. Posiadając plan i kosztorys, po zgromadzeniu 
niezbędnych funduszy i części materiałów, uzyskali pozwolenie na bu
dowę. W 1877 r. przystąpiono do robót. Jak informują „Kłosy", dzieło to 
w 1879 r. było w połowie uskutecznionem. Budową zaś zarządzał parafia
nin Kazimierz Eynarowicz67. Zapewne w połowie lat 80-tych uporano 
się z większością prac budowlanych i świątynię w pełni przekazano do 
celów kułtowrych.

SU CH O W O LA  -  kościół pw. św. Piotra i Pawła

Pierwszy kościół drewniany p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła zbu
dowano w mieście w Suchowoli (...) kosztem Skarbu w 1791 roku68.

W okresie zaborów, mieszkańcy tej miejscowości postanowili zbu
dować nową świątynię, tym razem murowaną. Decyzję swoją wyrazili 
w piśmie z dnia 25 V II1876 r. skierowanym do dziekana sokolskiego69. 
W następnym roku dziekan zwrócił się do konsystorza wileńskiego, by 
ten rozpoczął oficjalne starania u władz gubernialnych o pozwolenie na 
budowę70. W sierpniu 1877 r. gubernator grodzieński w oficjalnym pi
śmie zapytywał konsystorz o przedstawienie źródeł finansowania bu
dowy71 . We wrześniu tego samego roku gubernator informował konsy
storz, że parafianie posiadają 8000 rubli, a powinni zebrać połowę sumy 
kosztorysowej czyli 8301 rubli 94 kopiejki72. W dniu 4 października 1878 
r. nadeszło do konsystorza kolejne pismo, w którym Główny Naczelnik

66 E. J a h i 1 n i c k і , K ościół w Nowym Dworze. „Kłosy” 1879 Τ .ΧΧ ΙΧ, nr 734, s. 60.
67 Tamże.
68 BUWil, F4, A2875, Kronika K ościoła Parafialnego w Suchowoli położonego w Dyecezyi 

Wileńskiej, Gubernii Grodzieńskiey, Powiecie i Dekanacie Sokolskim Rok 1851. SKiD 
98, s. 256.

65 LPAH, 604/4/3195/k 1, Raport dziekana sokolskiego do Konsystorza Wileńskiego z dnia
20 IV 1877 r.

70 Tamże.
71 LPAH, 604/4/3195/k 3, pismo gubernatora Grodzieńskiego do Konsystorza Wileńskiego

z dnia 23 VIII  1877 r.
11 LPAH, 604/4/3195/k 6, pismo Gubernatora Grodzieńskiego do Konsystorza Wileńskie

go z dnia 28 IX 1877 r.
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Kościelny ruch. budowlany w lalach '863-1895 na obszarze obecnej
archidiecezji białostockiej

Zachodniego Kraju udzieli! zezwolenia na budowę murowanego kości o- 
ła w Suchowoli73. W parafii natychmiast rozpoczęto przygotowania. Na 
początku 1879 r. parafianie wraz z administratorem suchowolskim ks. 
Szumowskim i architektem Jakubem Fordonem na ogólnym zebraniu 
przyjęli projekt kościoła i uzgodnili warunki budowy74.

W czerwcu tego samego roku już trwały roboty przy budowie no
wej świątyni, o czym informował dziekana sokolskiego ks. Szumowski. 
W tym czasie parafia posiadała już kamień węgielny (który prawdopo
dobnie wkrótce wmurowano w ścianę prezbiterium, gdzie znajduje się 
obecnie)75. Prace postępowały w dość szybkim tempie, co oznajmiał 
dziekanowi ks. Szumowski w 1880 r.76 Sprawnie prowadzone roboty 
pozwoliły zakończyć budowę kościoła w 1885 r.77 Przed 1911 r. dokona
no zapewne jakichś poważniejszych zmian w budowli, gdyż jak donosił 
„Przyjaciel" na zewnątrz upiększyło to bryłę kościoła, lecz wewnątrz nic 
na lepsze me zmieniło78. Trudno dziś ustalić o jakie zmiany chodziło.

KRYPNO -  kośció ł pw. Narodzenia NM P

Wiadomo, że w 1851 roku istniał w Krypnie kościół filialny, lecz jak 
pisał w Kronice... proboszcz knyszyński ks. Adalbert jabłoński ...w któ
rym roku i przez kogo pobudowany niewiadomo...79

W 1881 r. mieszkańcy wsi Krypno, Penskie i Długołęka podjęli na ogól
nym zebraniu decyzję o budowie murowanego kościoła filialnego w miejsce 
istniejącej drewnianej kaplicy. Nową świątynię zamierzano wznieść we wsi 
Krypno (parafii Knyszyn)80. W spisanej na tę okoliczność uchwale, znalazła się 
również argumentacja, którą posłużono się w staraniach o pozwolenie na bu

71 LPAH, 604/4/3195/k 12, pismo Gubernatora Grodzieńskiego dc Konsystorza Wileńskie
go z dnia 4 X  1878 r.

'4 LPAH, 604/4/3195/k 22. pismo administratora kościoła suchowolskiego ks. Szumow
skiego do Dziekana Sokolskiego ks. Waltera z dnia 25 II 1880 r. W przypadku kościoła 
w Suchowli jest pewnym, że jego projektantem jest inż. Jakub Fordon z Grodna. Po
twierdzenie tego faktu znajdujemy w: LPAH, 604/4/3195// к 26 i к 32.

'* LPAH, 604/4/3 i 95/k 20, pismo dziekana sokolskiego do Konsystorza Wileńskiego z dnia 
15 VI 1879 r.

76 LPAH, 604/4/3195/k 23-28, Sprawozdanie ks. Szumowskiego z dnia 14 III 1880 r.
77 SKiD, s . l 85.
'* Listy czytelników. Z powiatu sokolskiego, „Przyjaciel” 1911, nr 26, s.410.
74 BUWil, F4, A2722, Kronika Knyszyńskiego Parafialnego i Krypniańskiego Filialnego 

Rzym-Katolickiego K ościoła sporządzona-w 1851 Roku...
80 APKnyszyn, Prigowor sielskogo schoda krestian sobstwiennikow Krypnianskogo, Pien- 

skowskowo i Dlugoienskowo obszczestw. prichożan Knyszynskowo Rimsko-Kaioliczesko- 
go Kostioła z. dnia  2 7  HI IR SI r. S K iD  98, s.214-215.



Krzysztof Antoni Jabłoński

dowę. Prosząc o zezwolenie na wystawienie nowego kościoła, parafianie 
oświadczali, że ma być on wznoszony na pamiątkę zabójstwa Wielkiego Im
peratora Rosyjskiego Aleksandra Π, zamordowanego 1 marca 1881 r. Dope
łnieniem tego uzasadnienia było zobowiązanie, iż poświęcenie przyszłego ko
ścioła, nastąpiłoby w dniu 1 marca, w rocznicę śmierci cara. Miało to być nie 
tylko upamiętnienie faktu śmierci ale i prośba o spokój duszy imperatora81. W 
tym samym roku spisano kolejną uchwałę, do której dołączono kosztorys 
przedsięwzięcia na ogólną sumę 34751 r. 39 kop.82 Zapewne do pisma dołą
czono plan budowli. Źródła nie wymieniają autora projektu. Jednak przez ana
logię można przyjąć, że jest nim architekt Feliks Nowicki83. W przypadku ko
ścioła w Krypnie (zapewne dzięki właściwie prowadzonym staraniom) formal
ności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę nie trwały długo.

Świątynię wystawiono w latach 1881-1885 dzięki staraniom proboszcza 
knyszyńskiego ks. Adama Słonimskiego84. W architektonicznym kształcie 
kościoła znalazły się formy romańskie (zwłaszcza detal), gotyckie (przypory) 
i renesansowo-barokowe (wnętrze). W trakcie budowy była podkreślana nie
zwykle ofiarna praca parafian, i przede wszystkim znaczący wkład rodu 
Krasińskich, właścicieli Knyszyna85. Róża z Potockich Krasińska, wdowa po 
Władysławie (synowa poety Zygmunta Krasińskiego) ofiarowała na kościół 
cegłę, wapno i drewno86. Pozostałe środki finansowe pochodziły z dobrowol
nych ofiar wiernych, którzy również uczestniczyli w pracach pomocniczych.

WASILKÓW -  kościół pw. Przemienienia Pańskiego

W 1563 r. Hrehory Wołłowicz założył parafię w Wasilkowie ofiaro
wując ziemię pod kościół87.

sl APKnyszyn, P rigow or...z  dnia 27 III 1881 r.
82 APKnyszyn, Prigowor... z dnia 28 VI 1881 r.
83 Nowicki sporządził w 1878 r. projekt kos'ciola do Grajewa, oddalonego od Krypna ok.

50 km. Zofia Cybulko podaje, że w Krypnie posłużono się projektem grajewskim, zob. 
Z.Cybulko, Krypno. Zdziejów kościoła parafialnego. „Biuletun Konserwatorski W oje
wództwa Białostockiego”, Białystok 1996, s.40.

84 APKnyszyn, Wizytnaja opis Knyszynskogo kostiola (z roku 1898), w której znajduje się: 
Opisanie Krypniansko go filialno go kostiola. Ks. A. Walentynowicz, Krypno i kościół kryp- 
niański. Wilno 1935. Listy czytelników. Krypno, „Przyjaciel Ludu” 1913, nr 39, s.621.

85 Alwicz, Krypno i kościół krypniański, „Jutrzenka Białostocka” 1939, nr 5, s.6.
86 A. B o n i e c k і , Herbarz Polski, cz .1 ,1.12, Warszawa 1908, s.209. Cybulko, Krypno..., 

s.40.
87 BUWil, F4, A2585, Kronika Kościoła Parafialnego w Miasteczku Wasilkowie położonego  

w Dyecezyi Wileńskiey, Gubernij Grodzieńskiey Powiecie i Dekanacie Sokolskim 1851roku 
podana. Według innych źródeł, zdaje się mniej precyzyjnych, kos'ciół wasilkowski założył 
król Zygmunt August, zob. BUW il, Dz. Rękopisów, Opisanije rukopisnogo otdz.ielenija
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Kościelny ruch budow lany w hitach 1863-1895 na obszarze obecnej
archidiecezji białostockiej

Kolejny drewniany kościół p.w. Świętej Trójcy, został wystawiony 
w roku 170288. Do 1844 r. świątynia ta była kościołem filialnym parafii 
w Białymstoku. W 1851 r. miejscowy proboszcz pisał o budowli: Po
wierzchowna postać kościoła przeciągły nieco czworobok z wieżyczką mata nad 
dachem dla sygnaturki . W 1867 r. kościół został zamknięty przez władze 
carskie. Oficjalnym powodem zamknięcia był zły stan zachowania40. 
Faktycznie obiekt wyłączono z kultu w wyniku represji rosyjskich za 
udział mieszkańców Wasilkowa w powstaniu styczniowym 1863 r.‘" Po 
zamknięciu świątyni, naczelnik sokolski zaproponował gubernatorowi 
grodzieńskiemu, aby niepotrzebni] budowlę rozebrać i z odzyskanego 
materiału postawić kaplicę cmentarną dla wyznawców prawosławia42. 
Kościół rozebrano na początku lat 80-tych XIX w.°!

Wiernym szczęście sprzyjało, gdyż w tym samym czasie (na począt
ku lat 80-tych), wspólnymi siłami parafian wasilkowskich i nowo mia
nowanego dziekana białostockiego ks. Wilhelma Szwarca, uzyskano po
zwolenie na budowę nowej świątyni w Wasilkowie. Nie można jednak 
było postawić kościoła w dawnym miejscu, to jest w centrum miejsco
wości. Jego lokalizację przeniesiono na obrzeże, do północnej części 
Wasilkowa. W 1883 r. wybudowano skromny, jednonawowy istniejący 
do dziś, murowany kościół pw. Przemienienia Pańskiego.

N IEW O D N IC A  -  kościół pw. św. A ntoniego

Pierwszy kościół drewniany został ufundowany w 1596 roku przez 
małżonków Andrzeja i Elżbietę z Karpiów Koryckich44. Świątynię tę od

w ilenskoj pubU czcskoj biblioteki, wypusk pierwyj Wilna i 895. s. 9; Pod nr. 196 wymienio
na jest wizyta B ielostotskogo kostiola ... przeprowadzona w roku 1840. w której ίο wizycie 
znajdował się również Opis pripasnogo W asilkowskogo kostiola.
BUWil. F4. A2585, Kronika K ościo ła  P ara fia ln eg o  vr M iasteczka W asilkowie...
Tamże.
I.PAH. 604/1/4870/k 5. pismo Gubernatora Grodzieńskiego do Wileńskiej Rz-Kal Epar- 
chii z dnia 8 111 1X67 r. NHAB Grodno. 1/18/1106/k 4-5. Sprawozdania o skasowanych 
w 2 poi. XIX w. rz-kat. kościołach i kaplicach Powiatu Sokolskiego. Ks. W. Michnie- 
wicz. D zieje sanktuarium  M atki B ożej B olesn ej и·· Św iętej Wodzie kolo  Wasilkowa. „Wia
domości Kościelne Archideicezji Białostockiej” 1996. nr 3. przyp. 44.

01 SKiD 9 8 .  S .9 3 .

42 P. Kubicki. Bojow nicy kap łan i z.a spraw ę kośc io ła  i ojcz.yz.nv vr latach  1861-19/5 , Cz. II.
T.4. Sandomierz 1938. s.73.

1,1 NHAB Grodno. 1/18/1 106/k 4-5.
APNiewodnica. K sięga sznurowa dokumentów, przywilejów, inw entarzćw  i wizyt g en e
ralnych kośc io ła  p a ra fia ln eg o  N iew odniekiego, Wizyta g en eraln a  K ościo ła  P arafia ln ego  
N iewodu i ckiego...uczyniona roku 1828.
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nowił ks. Małyszewicz po objęciu parafii w 1854 roku45. Dnia 11 stycz
nia 1884 roku budowla została mocno uszkodzona przez wichurę i za
istniał konieczność budowy nowej świątyni4”.

Już w tym samym miesiącu został wykonany kosztorys (na sumę 
12610 r. 44 kop.) i projekt nowego kościoła. Te niezbędne dokumenty 
sporządził białostocki tytularny architekt Romuald Lenczewski47. Zapla
nowana świątynia łączyła w sobie elementy formalne czerpane z roma- 
nizmu i gotyku. O budowę nowego kamiennego kościoła niestrudzenie 
zabiegał proboszcz ks. Antoni Dowbor. Załatwianie spraw formalnych 
trwało dwa lata. We wrześniu 1886 roku ks. Dowbor zawarł kontrakt z 
wykonawcą, mistrzem murarskim Stanisławem Piotrowskim. W umo
wie postawiono wykonawcy min. warunek: wykonanie od fundamentów 
do skończenia wszystkich robót murarskich i sztukatorskich wewnątrz i na 
zewnątrz z dachem włącznie48.

Budowę rozpoczęto w 1887 r. Trwała ona cztery lata. Poświęcenia 
kościoła dokonał ks. Dowbor w dniu 22 października 1889 r. Inwestycja 
pochłonęła wszystkie środki parafialne do tego stopnia, że w 1890 r. pro
boszcz zwracał się do zarządzającego diecezją wileńską ks. Zdanowicza
o pomoc finansową na wykonanie głównego ołtarza“4.

BIAŁYSTOK -  ul. Wysockiego, kaplica cmentarna pw. Zbawiciela

W 1880 r. dziekanem białostockim został ks. Wilhelm Szwarc. Roz
począł on starania o otwarcie nowego cmentarza katolickiego w Białym
stoku, ponieważ dotychczasowy, położony na wzgórzu św. Rocha, już 
nie mieścił następnych pochówków. W lipcu 1885 r. została złożona do 
Oddziału Budowlanego urzędu gubernialnego w Grodnie prośba o po
zwolenie na otwarcie nowego cmentarza i wybudowanie na jego terenie 
kaplicy i domu dla stróża oraz ogrodzenie terenu murem. Na powyższe 
budowle przedstawiono projekt i kosztorys""’. W projekcie proponowa

05 LPAH, 604/1 /9730/k 16, Osobista wizyta pasterska odbyta w 1860 r. 21 czerwca przez 
(...) ks. biskupa A. St. Krasińskiego.
SKiD 98. s . l 59-160.

1,1 APNiewodnica, Księga sznurowa dokumentów..., Prigowor z dnia 23 VIII 1884 r.
48 APNiewodnica, Księga sznurowa dokumentów.... Kontrakt z IX 1886 r.
119 Tamże. Proboszcz przesyłając projekt ołtarza prosit o wyasygnowanie sumy 1510 rubli 

na jego wykonanie.
1011 NHAB Grodno, 8/2/525/. Plan na kaplicę, mur ogrodzeniowy i dom stróża na cmentarzu 

białostockim. Plan jest sygnowany nazwiskiem wykonawcy. Nie udało się niestety roz
szyfrować ręcznego podpisu.
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K ościelny ruch budow lany w latach Ί863-Ί895 na obszarze obecnej
archidiecezji białostockiej

no bardzo prostą bryłę z motywami ostrołukowymi. Wyliczono, że na 
całe przedsięwzięcie (postawienie kaplicy, bramy i domu stróża) po
trzebna będzie suma 10775 rubli 12 kop101. Plany zostały zatwierdzone 
przez urząd grodzieński 25 lipca 1885 r102. W 1887 r. zamknięto stary 
cmentarz na wzgórzu św. Rocha w Białymstoku i otwarto nowy, poło
żony poza miastem103. Prace budowlane przy kaplicy росі opieką ks. 
Szwarca rozpoczęto wiosną 1887 r. Budowę jej ukończono w 1890 r.104 
Wraz z budową kaplicy postawiono budynek dla służby cmentarnej i 
parkan ogrodzeniowy wraz z bramą wzdłuż obecnej ul. Wysockiego.

THE ECCLESIASTICAL BUILDING MOVEMENT 
IN THE YERS 1836=1895 ON THE TERRITORY 

OF THE PRESENT-DAY ARCHIDIOCESE 
OF BAŁYSTOK

Sum m ary

Very difficult time for church building process at Wilno archdiocese 
area was between 1863 and 1895. Although, bans have been existed, ca
tholic parishioners try to get permissions for building churches. Sho
wing church building history, with existing difficulty, in each parish at 
Białystok archdiocese area, is the aim of this article.

101 LPAH, 604/4/3591 /к. 18, Raport Dziekana Białostockiego ks. Szwarca do Konsystorza 
Wileńskiego z. dnia 30 XII 1886 r.

102 NHAB Grodno, 8/2/525/k.2, Protokół przyjęcia planu i kosztorysu przez Oddział Bu- 
dow'lany Urzędu Gubernialnego w Grodnie z dnia 22 VII 1885 r.

105 LPAH, 604/1 /5992/k,4, pismo Gubernatora Grodzieńskiego do Konsystorza Wileńskie
go z dnia 1 1 X1 1  896 r.

104 Ks. J. K u r c z e w s k i ,  Śp. ks. kanon ik Wilhelm Szwarc. „Dwutygodnik Diecezjalny 
Wileński” 1915, nr 6-7 , S.78.
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