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Otrzymujecie Państwo IV tom „Ziemi Wołkowyskiej" autorstwa Witolda Karpy-
zy, który ma dziś 96 lat i jest mieszkańcem Domu Opieki Społecznej w Gorzowie 
Wielkopolskim. Tak jak w poprzednich tomach i tu przedstawia udokumentowa
ne dzieje powiatu wołkowyskiego. 

Powiat wołkowyski w II Rzeczypospolitej był najdalej wysuniętym powia
tem na wschód w województwie białostockim. Były to Kresy, czyli ziemie koron
ne Rzeczypospolitej, tj. obszary południowo-wschodnie aż po Inflanty. 

Słowo Kresy weszło w powszechny obieg w pierwszej połowie XIX wieku 
promowane przez różnych pisarzy i poetów. 

Pamięć o Kresach pozostaje i trwa po dzień dzisiejszy w legendach, prozie 
i poezji. Na tych terenach urodziło się wielu znamienitych rodaków. Kresy to kra
ina bliska i piękna, a tak mało znana szczególnie młodemu pokoleniu, które woli 
inne strony świata niż wędrówki na te tereny. Możemy tu spotkać liczne zabytki 
związane z historią naszego kraju oraz piękne krajobrazy. 

Dzięki tym czterem tomom autorstwa Witolda Karpyzy możemy poznać 
cząstkę naszych Kresów Wschodnich, a także bogate dzieje rodów magnackich 
i ziemiańskich, ludzi kultury i pisarzy opisane i bardzo dobrze udokumentowane 
przez autora, który całe swoje życie poza innymi zainteresowaniami dokumento
wał i archiwizował materiały o tych stronach. Swoje bogate archiwum przekazał 
do Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2003. 

Pan Witold Karpyza dużo również publikował w prasie krajowej i zagranicz
nej ilustrując te publikacje w większości swoimi rysunkami. 

Z kart IV tomów tej książki można poznać historię Ziemi Wołkowyskiej, 
o której prawie nic się nie pisze, a przecież to Wołkowysk dał początek Unii Pol
sko-Litewskiej i wędrówce Jagiellonów na tron Polski i Europy. Książka Witolda 
Karpyzy może służyć za przewodnik szlakiem miejscowości dawnego powiatu 
wołkowyskiego. To podróż po magnackich pałacach i dworach szlacheckich oraz 
licznych budowlach sakralnych. Spotykamy też tu architekturę drewnianą. 
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Dawny powiat wołkowyski to dziś obwód rejonowy w województwie gro
dzieńskim na Białorusi. Granice jego też są już inne, ale to nie zmienia faktu 
atrakcyjności historycznej tego terenu. Dlatego po przeczytaniu tych czterech to
mów zapraszam do odwiedzenia Ziemi Wołkowyskiej, a na pewno odniosą pań
stwo wiele wrażeń historyczno-krajoznawczych, co skłoni Was do wielokrotnego 
powrotu w te strony. , t 

Przemysław Mikusiński 

6 



23 
PIERWSZE KARTKI 

HISTORII 

Kościół w Wołkowysku Centralnym 

Sensacją swego czasu było odnalezienie w r. 1948 przez G. Piecha z Wołkowyska 
wiszącej pieczęci z wizerunkiem całej postaci w koronie, z tarczą w ręku i napi
sem „Dmitrij". Mogło to sugerować jakiegoś wołkowyskiego księcia. Okazało się 
jednak, że pieczęć ta należała do starszego syna Jarosława Mądrego, który czas 
jakiś panował na Turowie. (J. Zwierigo. Drewnij Wolkowysk. Miński 1975). 

Pierwszą kronikarską wzmiankę o Wołkowysku pod datą 1252 r. znajdu
jemy w Ipatiewskim Letopisie. (Połnoje sobranije ruskich letopisiej.T.II.M. 1962). 
„Daniło że i Wasiłko - czytamy - pojdasta k Nowuhorodu. Danił że i Wasiłko, 
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brat jeho, rozhadawco synom brata si posła na Wolkowyjesk, a syna na Usłonim, 
a sam idie ku Zdzitowu: i pojmasza hrady mnohi i zwratiwszy sia k domy." (Pro
chaska. Od Mendoga do Jagiełły. Litwa i Ruś r.1912). Tak więc Wołkowysk w r. 1252 
został zdobyty przez Wasyla księcia wołyńskiego. Mowa jest tutaj o księciach Da-
nile i Wasilu synach Romana i o ich wyprawie na ziemie górnego Niemna, które 
później nazywano Rusią Czarną, a która w owym czasie była pod władzą księcia 
Litewskiego Mendoga. Nowogródek W tym czasie jednak nie został zdobyty. 

Wojnę z Romanowiczami rozpoczął na nowo Mendog w 1263 r., korzystając 
z tego, że Daniel był na wyprawie czesko-węgierskiej, wypędził ruskie załogi 
z Wołkowyska i Słonima i innych zamków Rusi Czarnej, (jak wyżej) 

W połowie XIII w. Wołkowysk należał do Wojszełka Starszego syna Men
doga. W r. 1254 na mocy zawartego pokoju Wojszełk przekazał synowi Dani-
ły Romanowi Nowogródek od ojca, a Wołkowysk i Słonim od siebie. Roman 
uznawszy się wasalem Wielkiego Księstwa Litewskiego rozpoczął rządy z No
wogródka. W tym czasie w Wołkowysku jako wasal Litwy panował książę Hleb. 
Pod r. 1256 w Ipatiwskiej Letopisi czytamy „Pójdzie Daniło na Jatwiazie z bra-
tom i synom Lwom i z Szewarnom mładou soszczou emou i posła po Romana 
w Nowohrodok i pridie k niemu Roman so wsimi Nowohorodcy i s tcem swoim 
Hlebom i so Izjasławom co Wisłoczśkim (Swisłockim) i so sieje storony pridie 
Samowit so Mazowszany i pomocz o Bolesława co Sandomiercy i Krakowiany." 
(Połnoje sobranije ruskich letopisiej. Biełaruskaja Sawieckaja Encykłapedija po
daje, że Izosław był udzielnym księciem swisłockim w powiecie wołkowyskim. 
Ponieważ Swisłocz założona została w wieku XVI i nie posiada żadnych tradycji 
warownych, grodem tym mógł być Mścibów, posiadający Grodzisko z XII-XIII w. 
i leżący w niewielkiej odległości od Swisłoczy). 

Jeżeli Mendog dążył do zbliżenia z zachodem, to jego syn Wojszełk syn po
dobno Rusinki, nie był zwolennikiem polityki ojca i wprowadzenia chrześcijań
stwa katolickiego na Litwie, a tym bardziej na Rusi. Kronika wołyńsko-halicka 
podaje taką wiadomość z r. 1255: Wojszełk zawarł pokój z Danielem halickim 
i wydał córkę Mendoga siostrę swoją za Szwarna syna Daniela, zrzekł się rzą
dów i przyjął stan zakonny. Trzy lata spędził w Połonićskim monasterze, potem 
wybrał się do świętej góry Athos w Macedonii, ale zawrócił i ponownie osiadł 
w klasztorze zbudowanym w ustroniu Niemna. 

Stosunki z Rusią nie były wyraźne, skoro w r. 1258 Daniel zdobywa Wołko
wysk i bierze do niewoli panującego tutaj z ramienia Mendoga Hleba. Wojszełk 
wówczas opuścił klasztor i razem z Towsciwiłem bronił ziemię ojczystą. Tatar
skie hordy plądrujące wówczas Ruś zmusiły do wycofania się Daniela z okolic 
Wołkowyska. 

Po śmierci Mendoga Wojszełk starał się objąć po nim dziedzictwo, w czym 
pomógł mu jego szwagier Szwarno. Po śmierci Wojszełka Szwarno został osa
dzony na Nowogródku, ale pozycja jego była chwiejna. Gdy w r. 1267 Wojszełk 
został zamordowany, pełnię władzy po nim starał się objąć Szwarno, ale spotkał 
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się z oporem kunigasów, którzy po krwawych walkach wyparli go z Litwy. Wła
dzę na kilkanaście lat objął Litwin Trojden, który wykazał aktywność militar
ną zarówno do Krzyżaków, jak i do Rusi. (Marceli Kosman. Historia Białorusi. 
Ossolineum 1979). 

W r. 1241 Wołkowysk, podobnie, jak i Ruś Czarna zniszczone zostały przez 
wodza tatarskiego Kajdana. (Na pustkowia te zaczęli napływać osadnicy, rekru
tujący się przeważnie z jeńców. (Aleksander Bychowiec. Statystyka powiatu woł-
kowyskiego. Tygodnik Wołkowyski nr 3/1927). Ipatiewska Letopis pisze, że naj
więcej kolonistów brano z Mazowsza lub Małopolski (Lachy i Mazury). Całymi 
pułkami brano ich do niewoli i sprzedawano po 10 gr. lub mieniano na źrebców 
albo woły. (Połnoje sobranije ruskich letopisiej). 

Kronika wołyńska podaje pod rokiem 1289, że bracia Budykind i Buwid 
książęta litewscy oddali gród swój Wołkowysek ks. Mścisławowi Danielewiczo-
wi, synowi Daniela króla Halickiego, aby pokój między nimi został zachowany. 
(/. Jodkowski. Dzieje Wołkowyska. Tyg. Wołkowyski nr 41/1928). 

W drugiej połowie XIII w. Wołkowysk obok Nowogródka, Słonima, Mści-
bowa i Grodna należał do najważniejszych punktów obronnych w południowo 
wschodnich rubieżach ówczesnej Litwy ze stałą załogą zbrojną. 

W XIII w. rezydencja książąt udzielnych była w Nowogródku. Tam mieszkali 
panujący książęta Korjat i jego syn Fiedor, który później przeniósł się na Podole. 

Niszczyli ziemię wołkowyska Krzyżacy i szlachta wołkowyska, która wraz 
z nowogródzką i mścibowską brała udział pod wodzą Korjata w wyprawie 
na Krzyżaków. (Stryjkowski. Kronika polsko-litewska. Rok 1330). Korjat rzą
dził Nowogródkiem i Wołkowyskiem od r. 1329. Korjat był synem Giedymina. 
W r. 1351 lub 1352 po śmierci Korjata dzielnica jego dostała się Fiedorowi. 

Aleksander Korjatowicz po udanej wyprawie na Krzyżaków przywiódł 
do Wołkowyska wielką liczbę jeńców i znaczne łupy, stąd wniosek, że tutaj mu
siał panować. Wówczas znacznie opatrzył zamek wołkowyski. (Słownik Geogra
ficzny - hasło Wołkowysk). 

W r. 1373 komtur Elner z Balgi zniszczył ziemię wołkowyska i wziąwszy 
znaczne łupy i jeńców wrócił do siebie. 

W archiwum królewieckim zachował się oryginał traktatu pokojowego 
zawartego w r. 1373 przez Jagiełłę i Kiejstuta. W dokumencie tym pisanym na 
pergaminie po niemiecku, znajdujemy co następuje: „Kraje ruskie po części le
żące nad Niemnem ku pruskiej stronie jako to Wilkawizk (Wołkowysk), Saras 
(Suraż), Drroyzin (Drohiczyn), Melnik, Belitzk (Bielsk) Camebitz (Kamieniec) 
i kraj Gartena (Grodno) mieć mają pokój od spustoszenia, pochodów i najazdów 
wszelkiego ludu pruskiego. 

„Wolno ludowi naszemu i grodzieńskiemu ciągnąć z nami... lud też grodzień
ski w przyległej pustyni począwszy od mili ku Perlam (Przełom) idąc w górę Nie
mna mil sześć ku Wilkowizka, mocen bez przeszkód łowić ryby, polować i sta
wiać budy." 
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Gdy Witold wielki książę litewski pogodził się z Jagiełłą w r. 1384, otrzymał 
Brześć, Drohiczyn, Melnik, Bielsk, Suraż, Kamieniec, Wołkowysk i Grodno. 

Pamiętną datą w dziejach Wołkowyska jest rok 1385, kiedy stąd Jagiełło wy
prawił posłów do Krakowa z oświadczeniem, że wraz z całą Litwą przyjmie wiarę 
katolicką, jeśli go wybiorą na króla polskiego i oddadzą mu rękę Jadwigi. Układy 
się przewlekały, a na ich rezultat Jagiełło pczekiwał przebywając na zamku woł-
kowyskim, który zresztą był drewniany. Dopiero w pierwszych dniach stycznia 
1386 r. spotkał Jagiełło na zamku wołkowyskim posłów polskich, z którymi za
warta została wiekopomna umowa. Oto ona: 

„My, Włodko, starosta lubelski, Piotr Szafraniec, podstoli krakowski, Mi
kołaj, Kasztelan zawichotski i Krystyn, dzierżawca kazimierski, podajemy do 
wiadomości. Jako w piątek, przed oktawą Trzech Króli (12 stycznia) roku Pań
skiego 1386 przybyliśmy do niezwyciężonego księcia Jagiełły, z łaski Bożej naj
wyższego książęcia Litwy, dziedzica Rusi, w poselstwie od szlachty i panów pol
skich, tak wyższych, jako też niższych i od wszystkiej społeczności Królestwa 
Polskiego z listami wierzytełnymi najjaśniejszego książęcia Władysława, tymże 
samym przejrzeniem Bożym dziedzica ziemi opolskiej tudzież wspomnianych 
magnatów królestwa przyrzeczonego. Mocą, których to listów i w imieniu tychże 
panów ułożyliśmy warunkowo z pomienionym wielkim księciem Jagiełłą i po
stanowiliśmy ostatecznie, iż go obieramy i bierzem sobie za króla i pana kró
lestwa tego, to jest Polski i zapewniamy mu, dajemy, darowujemy i odkazujem 
najprzezacniejszą Jadwigę, urodzoną królowę polską do połączenia się z nim 
ślubami prawowitego małżeństwa. Któremu to postanowieniu naszemu i ugo
dzie niniejszej przyrzekamy i ślubujemy według poselstwa zleconego nam przez 
wszystkich ziemian Korony Polskiej nienaruszalną moc, władzę i zachowanie. 
Okrom czego umówiliśmy jeszcze, uchwalili i postanowili z tymże najwyższym 
księciem Jagiełłą, w imieniu przerzeczonych ziemian, powszechny zjazd w Lub
linie w dzień Oczyszczenia Najświętszej Panny (2 lutego) blisko nadejść mający. 
Na który to zjazd tenże książę Jagiełło będzie mógł przybyć spokojnie i bezpiecz
nie wraz z swymi braćmi i ziemianami jakiegokolwiek stanu. I będzie mu też 
wolno rozesłać w tym czasie z wszelkim bezpieczeństwem swoje poselstwa, czyli 
posłów swoich po wszystkich pograniczach Królestwa Polskiego ku swobod
nemu załatwieniu spraw swoich. A my, wyż wspomnieni szlachta, przyrzekamy 
pod czcią i dobrą sławą naszą w imieniu wszystkich ziemian Królestwa Polskiego 
najwyższemu księciu Jagielle i wszystkim braciom jego i ludziom znajdującym 
się na zjeździe wyż omówionym oraz posłom jego bądź przed zjazdem w Lub
linie przejeżdżającym przez ziemię polską, bądź też stale przebywającym w niej 
wszelkie bezpieczeństwo i wolność wszelką, działać i sprawować, co im będzie 
potrzeba. W świadectwo zań i jawność tego kazaliśmy listowi temu przywiesić 
pieczęcie nasze. Działo się i wydano w Wołkowysku, roku i dnia, jak powyżej." 
(Karol Szajnocha. Jadwiga i Jagiełło. Tom II, str. 92-93) 
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Jeśli były jeszcze jakieś świątynie pogańskie w Wołkowysku, to zostały zbu
rzone. Ludność miasta była już w większości ochrzczona w obrządku wschod
nim. Sprowadzono kilku franciszkanów do opowiadania wiary Św., a na zamku 
urządzono kaplicę. Godnym pamięci jest wjazd Jagiełły ze szlachtą polską przez 
bramę triumfalną wzniesioną nad rzeką Roś. Oświetlono ją mnóstwem ka
ganków. Wywdzięczając się za obiór i przyjęcie w Wołkowysku fundował tutaj 
kościół, którego zbudowanie przypadło już Witoldowi. Wołkowysk się rozwijał 
do roku 1409, w którym to roku mistrz Ulrich von Jungingen niespodziewanie 
wpadł dnia 16 marca w kwietną niedzielę do Wołkowyska, sprawił rzeź okrutną, 
miasto spalił, zrabował i mnóstwo jeńców uprowadził. 

W kilka lat później Wołkowysk znowu się odbudował dzięki dogodnemu 
położeniu. Aleksander Jagiellończyk nadał Wołkowyskowi prawo magdebur
skie, a przywilej ten potwierdził Zygmunt Stary w r.1507. (/. Jodkowski. Dzieje 
Wołkowyska. Tyg. Wołkowyski nr 44/1928) W ciągu stu lat podniósł się do rzę
du przedniejszych miast Litwy i trzymał niepoślednie miejsce między miastami 
powiatowymi. W r. 1513 według poborów z miast na wojnę Wielkiego Księstwa 
Litewskiego z Moskwą płacił 20 kóp groszy, a więc tyle co i Nowogródek lub Sło-
nim. 

Ulic w tym czasie w mieście miało być 9: Słonimska, Jasieniowa, Biskupia, 
Jezuicka, Wileńska, Piekarska, Piaskowa, Zamkowa i Pietroszowska. W niektó
rych miejscach do dziś natrafia się na ślady tych ulic (fundamenty kamienic). 
Wielcy książęta litewscy będący jednocześnie królami polskimi często nadawali 
place i ziemie w Wołkowysku, które później tworzyli juryzdyki. I tak: W ak
tach Metryki litewskiej jest następujący zapis; pochodzący z r. 1466: „Wojsznaru 
u Wołkowysku sled a tri czełowieki podle jeho u Jatwieskom na imia Toa, Swir-
pia a Monetka." 

W r. 1449 Aleksander Jagiellończyk bawił w Wołkowysku i czynił nadania 
gruntów i poddanych. „Korejwie piać czełowiekow: Kurmis, Leodi, Gudiłowicz, 
Mosza." 

„PanuHacu Ghinwiłowiczu ziemia pustaja u Wołkowysku na imia wiążew-
szczyna, a tot dej Wiażys winowat był jemu trema kopami i ninie zmierł." 

„Drowmutis priniał Puzosa za syna miesto ku doczce a po Drowmu tiewie 
żiwote ino Puzusu toje, szto on dierżał." 

Rozdawać było co. Z tych darowizn powstały w przyszłości wielkie fortu
ny magnackie, a i to co pozostało, stanowiło grodowe starostwo wołkowyskie 
obejmujące też wójtowstwo porozowskie i dzierżawę nowodworską. W r. 1569 
stanowiło uposażenie stołu królewskiego. 

J 
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A oto inne krótkie informacje z historii Wołkowyska: 

1. Na akcie z 7 lutego 1435 r. Bolesława alias Michała księcia litewskiego czy
tamy, że nadaje on tytułem wiana swojej żonie Eufemji Brześć (nad Bugiem) 
wraz z ziemiami Kamieńcem, Słoniem, Wołkowyskiem. (J. Fijałek i W Sem
kowicz. Kodeks dyplomatyczny katedry-i diecezji wileńskiej, t.I, str.156). 

2. Latem 1440 r. przez Wołkowysk wracał do Moskwy Metropolita moskiewski 
Izydor, będąc wcześniej na soborze florenckim. Metropolicie towarzyszyła 
wielka świta w składzie, której znajdował się biskup suzdalski Awraamij 
oraz 100 osób duchownych i świeckich. (Franciszek Sielicki. Podróż Borysa 
Szeremietiewa, str.134. Ossolineum 1975). 

3. 30 kwietnia 1451 r. Koreywa Adaugowicz za wiedzą króla Kazimierza sprze
daje Maciejowi biskupowi wileńskiemu i katedrze wileńskiej za 25 kóp gro
szy włość własną Wołkowyska, którą był kupił u Bartosza przezwiskiem 
Kozimistrz wraz z ziemią kupioną u Marka Wołkowianina. (Fijałek i Semko
wicz. Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej. T. I. str. 231). 

4. W r. 1506 w Wołkowysku bawił Aleksander Jagiellończyk, o czym świad
czy list pisany w Wołkowysku z dnia 29.111.1505 r. Później wyjechał do Lidy 
List był pisany do Gdańszczan. (Akta Aleksandra). 

5. „Bił nam czołom namiestnik nasz wołkowyski pan Jan Dowojnowicz i pro
sił nas o mesta ohoroda naszeho u Wołkowysku, hdie mógłby sobie dwór 
zbudować za strumykiem. I my jeśmo to miejsce ogród dali wieczno i jego 
dzieciom. Niech on to miejsce trzyma i dwór zbuduje." Dan w Wołkowysku 
z polecenia Aleksandra.16.8. 1494 r. (Metryka Litewska. T. XXVII, str.561). 

6. Wielki Książę Litewski Witold bawił w Wołkowysku po 29.9.1428 r. (Itine-
riarium Witolda, Zeszyty Naukowe UAM. Tom XI). 

7. Aleksander Jagiellończyk bawił w Wołkowysku jeszcze w r. 1494 w dniu 
10 sierpnia. (Itineriarium Aleksandra Jagiellończyka M. Neumana. Zeszyty 
Naukowe UAM. Tom XI). 

8. „Przeto Krzyżacy nie przyjmując żadnej wymówki niewiadomości o przy
mierzu, potajemnie przeprawiwszy się przez rzekę Nietupę, do Litwy wtar
gnęli, a pobiwszy straż litewską u Istrów, którą dym wydał roku pańskiego 
1410 na Wołkowysko miesiąca marca szóstego dnia uderzyli w dzień nie
dzielny, gdzie wielkość ludzi, co się byli do kościołów zeszli, w niewolę po
brali i miasto spalili. A Witold, który tylko w siedmiu milach od Wołkowy
ska był, nie śmiał Niemców odeprzeć, ale w puszczy z żoną swoją, aż wyszli, 
siedział." (M. Stryjkowski. Kronika. T.II, s. 126). 

9. Roku 1429 Wielki Książę Litewski Witold do Wołkowyska posłów polskich 
z Grodna przeprowadzał, gdzie w czasie ich bytności od cesarza Zygmunta 
przysłany znak honorowy, czyli gatunek orderu nazwany Smok, Witoldowi 
złożono. (Tygodnik Wołkowyski nr 3/1928 na podstawie Długosza i Narbuta). 
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BISPINGOWIE 

Herb Piotra Bispinga i jego żony Józefy z Kickich 
na przykościelnym cmentarzu w Strubnicy. 

Na terenie byłego powiatu wołkowyskiego, a więc i w Strubnicy, Bispingowie 
osiedlili się w końcu XVIII wieku. W tym czasie Jan Tadeusz Bisping był właści
cielem Strubnicy. Do Bispingów należały wówczas majątki leżące na terenie po
wiatu wołkowyskiego: Werejki, Konna, Wiszniówka, Janowszczyzna, Sedełniki, 
Monciaki, Strubnica, Hołowczyce i Kuzmicze. 
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Według Herbarza Bonieckiego, Bispingowie używali przydomka von Gallen. 
Inny pamiętnikarz dodaje (Pamiętniki Ordynata Jana Bispinga, 1842-1892 „Moje 
wspomnienia w Massalanach spisane". Maszynopis w Ossolineum we Wrocławiu, 
sygn. 13132. II), że Bispingowie jest to rodzina niemiecka z pochodzenia, od trzech 
wieków na Litwie osiadła i zawsze uczciwie i honorowo służyła. W Westfalii było 
ich gniazdo rodzinne. Musieli jednak wskutek prześladowań protestanckich 
z kraju uchodzić. Są ślady, że już w 1583 r., a więc za Stefana Batorego Bispin
gowie byli już w Polsce. Żychliński twierdzi, że synem Jana był Tomasz, który 
w 1635 roku od Władysława IV otrzymał nadania w okolice Staroduba, gdzie 
Bispingowie przez kilka pokoleń, pełnili funkcje: kasztelanów, marszałków i sę
dziów starodubowskich. (Złota księga szlachty polskiej). „Za panowania króla 
Jan Kazimierza, broniąc na czele walecznej garstki zamku starodubowskiego, 
Tomasz Bisping poległ na jego gruzach, na wyłomie, przez który kozacy, depcząc 
zwłoki Tomasza wdarli się do wnętrza zamku. Po jego śmierci, król Jan Kazi
mierz nie zapomniał o jego synach. Wydał przywilej z dania 13 maja 1665 roku, 
potwierdzający darowiznę znacznych dóbr Bispingom w województwie smoleń
skim, przez Władysława IV". (N. Kicka. Pamiętniki, str. 26). 

Niektóre Herbarze wspominają jeszcze: Samuela Bispinga - skarbnika sta
rodubowskiego, który podpisał elekcję Jana III, Teofila - miecznika starodubow
skiego, posła i deputata tejże ziemi, który brał udział w wyborze króla Augusta 
II, Teofila - sędziego rzeczyckiego, Władysława - sędziego i Tomasza - straż
nika starodubowskiego, którzy pisali się z województwem smoleńskim i miń
skim na elekcję Augusta II. Mimo, że na mocy pokoju Grzymułtowskiego, z dnia 
6 maja 1686 roku, Starodub przeszedł do Rosji, szlachta polska, dawniej tutaj 
zamieszkała, zachowała wszystkie tytuły starodubowskie. Za zasługi miała sobie 
nadane na Litwie inne dobra, nadal obierała swoich marszałków i urzędników 
starodubowskich. Sądy ziemskie starodubowskie przeniesiono do Wilna. Staro
dub, to miasto powiatowe w dawnej gubernii czernichowskiej. (Słownik geogra
ficzny Królewstwa Polskiego. Hołowczyce). 

Natalia z Bispingów Kicka, której życie objęło niemal cały wiek XIX, pisze 
o rodzicach swego pradziada, Bolesława Bispinga, Zygmuncie i jego żonie, Kata
rzynie. Tradycja o nich zachowała się jedynie dzięki wiszącym w domu Bispin
gów portretom. 

Syn Zygmunta i Katarzyny Łazówny, Bolesław, marszałek starodubowski, 
był już stale osiadłym w powiecie wołkowyskim a stałą jego siedzibą były Ho
łowczyce. (Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. Hołowczyce). 

„Z ram pierwszego portretu wyglądał wizerunek Bolesława Bispinga, z ogo
loną jak kolano głową - pisze Kicka - sumiastym wąsem. Wyraz jego surowej 
twarzy, zgodny był z wyglądem ubioru. Nosił się w kontuszu i żupanie, trzymał 
laskę marszałkowską w jednym ręku. Żonę swoją, Rozalię, z domu Adamowi-
czównę kochał szalenie, bo też była z wyglądu i usposobienia nie bardzo podobna 
do męża, elegancka strojnisia. Według znajdującego się w Hołowczycach portretu, 
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uśmiechnięta na twarzy, utrefiona i upudrowana, jak dama należąca do dworu 
królów francuskich. Miała włosy przepięte różyczką, koronkami obszyty robron, 
a płaszcz aksamitny, gronostajami podbity z jej ramion spływał." 

Z czworga dzieci Bolesława, poczesne miejsce zajmował Jan Tadeusz Bis-
ping, kasztelan starodubowski. Długie życie - a żył 81 lat (1741-1822 - pozwo
liło mu na szerszą działalność. Brał udział, jeszcze jako chorąży starodubowski, 
w elekcji Stanisława Augusta. (Herbarz Bonieckiego). W latach późniejszych był 
kolejno: horodniczym, pisarzem ziemskim, marszałkiem i kasztelanem staro-
dubowskim. O dwa lata przeżył swoją żonę, Annę z Mikulskich, wyprawiając 
jej wspaniały pogrzeb w Strubnicy. (Kurier Litewski, nr 41/1820). Podczas kon
duktu - pisze współczesny Kurii Litewskiej - któremu asystowała familia i stu 
kapłanów z gorejącymi świeczkami. Celebrewał ks. Sturgolewski i Stefan Mi
kulski, kapitan wojsk polskich, sędzia graniczny Słonimski, rodzony synowiec 
J.W marszałkowej. 

Miał jeszcze Jan braci: Józefa - właściciela Werejek i Michała, zmarłego mło
do (1769) oraz siostrę, Brygidę zamężną za Benedyktem Buchowieckim, pokorno-
rzym brzeskim. 

\/ Jan Bisping był najbogatszym z obywateli w powiecie wołkowyskim. Należa
ły do niego: Jeziernica, Konna, Wiszniówka, Janowszczyzna, Sedelniki, Moncia-
ki, Strubnica i Hołowczyce. Pozwalało to na prowadzenie wielkopańskiego życia 
i uprawianie kosztownych polowań. Dobra puszczano w zastaw, a gdy nie star
czało grosza, aby je wykupić, powoli wypadały z rąk Bispingów. Utarło się nawet 
powiedzonko 

Prahrau ty Jeziernicu, 
Pratrubisz i Strubnicu. 

Albo: 
Bispinga psy zjadły. 

Przeżył jednak swego młodszego brata o 36 lat, który posiadał Werejki 
i przejął opiekę nad jego dziećmi, Aleksandrą i Józefą. Pochowany został obok 
żony w Strubnicy. Do dzisiaj zachował się jego pomnik przed kościołem w Strub
nicy. Napis wyryty na kamieniu, słabo już dzisiaj czytelny, kończy się słowami: 

„Nagrobek wystawiony Rodzicom przez wdzięczne dzieci, którzy przechodniów 
proszą o troje Pozdrowienia Anielskie". 

Wspomniany wyżej brat Jana, Józef, żonaty z Teodorą z Suchodolskich 
mieszkał w Werejkach, w tymże powiecie wołkowyskim. Dnia 24 lipca 1784 r. 
urodziła się im córka Józefa a w dwa lata później Aleksandra, fundatorka kościo
ła w Werejkach. Te dwie siostry wychowywały się pod opieką matki, gdyż stolnik, 
Józef, wkrótce zmarł. Opiekunem osieroconej rodziny pozostaje brat stolnika, 
Jan, Marszałek starodubowski, który za pozostawione pieniądze przez brata, ku
puje Massalany. 
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Ale „zawsze rozsądną i wielce szanowana" stolnikowa umiała rządzić się 
sama. Córki się edukowały i rosły, a matka namiętnie grała w karty. Trafił się 
niejaki Toll Swietczyn, pułkownik, prawosławny, z dobrej bojarskiej rodziny, któ
ry ograł stolnikowa na 30 tysięcy rubli i to ułatwiło pułkownikowi „gruchanie" 
do Bispinżanek. W 1806 roku Aleksandra wyszła za mąż za Swietczyna. 

Na prośbę żony, Swietczyn wyrobił u cesarza pozwolenie na budowę kościo
ła w Werejkach. Umarł w 1838 r. i jest pochowany w cerkwi kuźmickiej, a pomnik 
jego istnieje do dzisiaj przy drodze, naprzeciw kościoła. Siostra Swietczynowej, 
Józefa, wyszła za mąż za Antoniego Wojczyńskiego i dostała w posagu Massalany. 
Z mężem przeżyła lat szesnaście, później rozwiodła się z mężem, a Wojczyński 
ożenił się z jej pokojówką, Rudawicką. Aleksandra Swietczynowa, czując się bli
ska śmierci, wraz z Wojczyńską, obie będąc bezdzietnymi, fundowały na swych 
majętnościach Ordynację Massalańską. Massalany przeszły więc we władanie 
właścicieli Strubnicy. 

Najstarszym z synów Jana Bispinga i Anny Mikulskiej był Piotr. Piotr, żo
naty z Józefą Kicką, trzykrotny marszałek powiatu wołkowyskiego. Córka jego, 
Natalia, urodzona w Hołowczycach, była autorką słynnych pamiętników. (Nata
lia Kicka. Pamiętniki, str. 30). Wyszła za swego kuzyna, generała Kickiego, który 
zginął pod Ostrołęką. 

Czternaście lat przeżył Piotra brat jego, Adam (1784-1858). Spadkiem po
dzielili się bracia - Piotr został przy Hołowczycach i Konnej a Adam dostał 
Strubnicę, Janowszczyznę i Jeziernicę. W 1812 roku, po złożeniu hojnej ofiary 
na formujący się na Litwie 22 pułk piechoty litewskiej, Adam został mianowany 
pułkownikiem tegoż pułku. 

Adam pozostawił jedynego syna, Kamila (1810-1850). Do końca życia Kamil 
mieszkał w Strubnicy, polując i wiodąc wielkopański tryb życia. Remont kościo
ła w Strubnicy też kosztował wiele, więc na pokrycie kosztów musiał sprzedać 
Jeziernicę. 

Nie ominęła Bispingów i tragedia rodzinna. Jedna z nich, to śmierć profesora 
Uniwersytetu Wileńskiego, Jurewicza, który zgiął z miłości do Natalii Kickiej. 
Druga łączy się z Aleksandrem Bispingiem, synem Kamila, pierwszym Ordyna
tem Massalańskim. 

„Wspomniany Bisping - relacjonuje ks. Albin Horba, były proboszcz z Were-
jek, zakochał się córce grodzieńskiego gubernatora. Pojechał do niej z oświadczy
nami. Córka gubernatora, będąc wychowana w duchu rosyjsko-prawosławnym, 
oświadczyła, że za mąż za katolika nie pójdzie, zrozpaczony Aleksander wró
cił do Massalan, znowu pojechał do Grodna, złożył archirejowi oświadczenie, 
że chce przyjąć prawosławie, na co otrzymał dokument, że gotów kościół w We
rejkach i kaplicę w Massalanch przeznaczyć na cerkwie. Panna jednak odmówiła 
i Bisping popełnił samobójstwo. (List ks. Horby w archiwum autora). 

Trzecia tragedia rodzinna wiąże się z osobą Jana Bispinga syna Józefa, 
czwartego Ordynata Massalańskiego, urodzonego w 1880 r. Został on oskarżony 
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o zastrzelenie w 1913 r. Władysława księcia Drucko-Lubeckiego. Po wieloletnim 
procesie, został w 1928 r. ostatecznie uniewinniony. (St. Szenic. Pitival Warszaw
ski. Tom II). 

Z okresu międzywojennego należy wspomnieć o Kazimierzu Bispingu 
ze Strubnicy (K. Jasiewicz. Lista strat ziemiaństwa polskiego (1939-1956). War
szawa 1993), który był w Polsce senatorem^l934-1939). Jeden z synów jego, Józef, 
mieszka w Kanadzie i jest żonaty z Gabrielą Wołłowiczówną, ostatnią ze słyn
nego rodu Wołłowiczów. Żyją jeszcze potomkowie Bispingów w Polsce. (Adam 
Bisping. Nasze Massalany - wspomnienia). 
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NIESIOŁOWSKA 
ZROSI 

Ruiny pałacu w Rosi (stan 1943 r.) 

Każdy wchodzący do kościoła w Rosi spostrzeże okazały, z białego marmuru, 
sarkofag kobiety spoczywającej na łożu śmierci. Dla wielu postać ta nie jest znana, 
a niektórzy w przeszłości całowali skraj szaty i obłamywali gałki z hrabiowskiej 
korony, wieńczącej herb znajdujący się u stóp posągu. 

Jest to sarkofag Zofii z Paców Niesiołowskiej (1782-1856) jednej z szeregu 
możnych, dawnych właścicieli Hrabstwa Roskiego. Ale to mało. Wartość arty
styczna pomnika, historia warta jest odkurzenia czasów zapomnianych. 

Zofia Pacówna, córka Michała (1754-1800), generała i Ludwiki z Tyzenhau-
zów, tego samego Paca, o którym krąży legenda, że „Wart pałac Paca a Pac pa-
łaca". Rodzonym jej bratem jest Ludwik Pac (1789-1835) ostatni z rodu po linii 
męskiej, generał powstania listopadowego. 

Zofia Pacówna, straciwszy wcześnie rodziców, wychowywana była przez 
bezdzietną ciotkę, wojewodzinę Chomińską, we wspomnianym wyżej pała
cu w Jeźnie, o którym Stanisław Morawski pisze, że był to prawdziwy gmach, 
nie pięknością swojej urody, lecz ogromem swoim zwracający uwagę, ale pożar 
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strawił go w 1837 roku. Według pierwotnego planu gmach miał być prawdziwym 
kalendarzem. Wnętrze miało oświecać 365 okien, wchodzić miano 12 bramami, 
a 52 drzwi miało ułatwiać służbowe stosunki. Skąd brał Pac pieniądze na jego bu
dowę nie wiemy, ale według legendy potrafił kupić włókę lasu za bochenek chleba, 
a robotników brał wprost z gościńca prowadzącego przez Jeźno. 

Otóż Zofia pieszczona i psuta przez wojewodzinę, miała dużo dziecinnych 
dziwactw. Już w piętnastym roku życia zaręczona została z generałem Ksawerym 
Niesiołowskim, by wkrótce zaręczyny zerwać i w cztery lata później, to jest 27 li
stopada 1801 roku wyjść za mąż za Feliksa Potockiego (1777-1811) właściciela 
Rosi. 

Krótką notatkę biograficzną o Feliksie znajdujemy w książce S. Szenica 
„Cmentarz Powązkowski" s. 115-117. Dowiadujemy się, że Feliks był synem Piotra, 
starosty szczyrzeckiego i Krystyny z Potockich, córki Joachima, regimentarza 
konfederacji barskiej. Po powrocie do kraju i po uzyskaniu pełnoletności do
stał w spadku po matce dobra roskie i zajął się uporządkowaniem zaniedbanych 
majątków, wykazując dużą troskę o polepszenie bytu włościan. Poślubił Zofię 
Pacównę i miał z nią troje dzieci. Wybrany był członkiem Warszawskiego Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk, gdzie oddał się studiom matematycznym i fizycznym 
z zamiarem opracowania podręcznika matematycznego dla młodzieży. Miano
wany pułkownikiem, organizował czwarty pułk piechoty, wchodzący wówczas 
w skład Dąbrowskiego. Dowodząc dwoma batalionami, brał udział w oblężeniu 
Gdańska i zdobył wieś Neudorf położoną pod wałami twierdzy. Przemaszero
wał na czele pułku do Hiszpanii, ale zrezygnował z dowództwa pułku i wrócił 
do kraju. Zmarł w 1811 roku. Nabożeństwo żałobne odprawił w kościele o. Ka
pucynów ks. biskup Malinowski, a mowę wygłosił ks. Prażmowski. Pochowany 
został w Warszawie na Cmentarzu Powązkowskim. Na zlecenie ministra wojny, 
ks. Józefa Poniatowskiego, pogrzeb odbył się z honorami wojskowymi. Uczczony 
został następującym napisem nagrobnym: 

„Feliks Potocki, potomek Stefana Czarneckiego, hetmana polnego koron
nego, młodzian luby Ignacemu Potockiemu, marszałkowi wielkiemu litewskie
mu, stryjowi. Wychowaniec Jakuba Jasińskiego, poległego za Ojczyznę, żołnierz 
i obywatel poświęcający wszystko dla Ojczyzny, za jej wskrzeszeniem przez wiel
kiego Napoleona, najpierw członek Izby Administracyjnej Warszawskiej, potem 
pierwszy pułkownik pułku piechoty, przewodniczył mu pod Grudziądz, Serock 
i w Hiszpanii. Drogi przyjaciołom, szanowany od powszechności. Zbyt wcześnie 
wśród sławy i nadziei zgasł w 1811 roku, żył lat 33". 

Feliks Potocki z żoną mieszkali zasadniczo w Rosi, a zimy spędzali w Warsza
wie. Gruntownie też przebudował pałac i upiększył park, a także zajął się budową 
kościoła w Rosi, o czym myśleli już jego poprzednicy w 1769 roku. W AGAD, Ar
chiwum Roskim. sygn. 481 zachowała się umowa Feliksa Potockiego z majstrem 
Ignacym Jaszyńskim na wymurowanie kościoła według nowego planu. „Nająć 
16 murarzy - czytamy - płacąc po 2,5 zł za dzień od wschodu do zachodu słońca. 
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Zacząć 1 kwietnia i ukończyć ostatniego lipca, aby jesienią odbyło się pierwsze 
nabożeństwo. Materiały na plac budowy dostarczy majątek. Dano zadatek 350 zł. 
Wikt mają mieć swój". Umowa została zawarta 15 maja 1802 roku. 

Wypadki dziejowe i śmierć fundatora przeszkodziły w zrealizowaniu bu
dowy. Zmarł na gruźlicę, pozostawiając żonę z trzema córkami, z których dwie 
zmarły wcześniej, zaś trzecia, Izabela, również zagrożona gruźlicą w latach pa
nieńskich. 

Zofia z Paców Potocka w kilkanaście lat później, bo dopiero w 1824 roku 
powtórnie wyszła za mąż za dawnego swego narzeczonego, generała Ksawerego 
Niesiołowskiego. Gabriela Puzynina w swoich wspomnieniach „W Wilnie i dwo
rach litewskich" tak charakteryzuje nowe małżeństwo. 

„Ona wdowa, on rozwodnik z Radziwiłłówną, pobrali się na to, by w lat kilka 
na zawsze się rozstać, lecz przez te lat kilka widziano ich w zgodzie, mieszkają
cych w Wilnie, przyjmujących gości i dających świetne bale dla swoich dzieci: 
Izabeli Potockiej i dwóch Niesiołowskich - Wandy i Idalii, które liczyły się do ple
jady piękności wileńskich. Pan generał niepięknej, czerwonej twarzy, był jednym 
z najgodniejszych ludzi w naszym kraju, zasłużywszy raz na wieniec laurowy 
walcząc pod Kościuszką w bardzo młodym wieku, powtórnie na wieniec oby
watelski, gdy odziedziczone po ojcu dobra oddał na wierzycieli nie zostawiając 
nic dla siebie". 

Jak wspominają współcześni, dom nowożeńców w Wilnie, gdzie zjeżdżano 
na zimę „miał wystawę pańską". Wieczorami grywano w karty, co bardzo lubi
ła Niesiołowska, a miejscowa legenda mówi, że nawet przegrała dla Olędzkich 
z Moczulna, sąsiadującą z Rosią wieś Nowosiółki. Na stolikach pełno było lito
grafii, rycin, karykatur, które nie dawały zasnąć z nudy nie należącym do gry 
w karty. Te małe wieczorki „na partyjki wisteczka", nie były bez wieczerzy, poda
wanej na małych stolikach od niechcenia, niby z przypadku, a gospodyni umiała 
to udać znakomicie. Niby zaskoczona gośćmi, wołała kamerdynera, Kobylań
skiego, którego wszędzie ze sobą woziła i piskliwym głosikiem wołała: 

- Kobylańsiu, co tam macie? 
A Kobylansio - opasła persona, umiał wybornie odgrywać komedię. 
- Sarninę, indyka, kapłony, kompot... - ciągnął obojętnie głębokim basem. 

I tak te wieczerze były słynne, że przyjęły nazwę „Kobylańsiu, co tam macie". 
Lato oczywiście spędzano w Rosi, wlokąc ze sobą cały dwór, wychowanków 

i przyjaciół. 
W 1829 roku Zofia Niesiołowska rozeszła się z mężem, a na dodatek stra

ciła jedyną, pozostałą przy życiu córkę Izabelę. Osiadła na dożywociu w Rosi. 
Chcąc sobie samotność osłodzić przyjęła na wychowanie dwie dziewczynki: Ma
rię Jundziłównę i Helenę Sołtanównę i zajęła się także wychowaniem i wyda
niem za mąż za Ksawerego księcia Sapiehę z Różany, córkę brata swego, Ludwikę 
Pacównę. Ślub odbył się w Rosi w dniu 11 listopada 1840 roku. Pałac rosieński 
huczał po staremu od zabaw. 
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„W Rosi, u cioci Niesiołowskiej - pisała Matylda Buczyńska w liście do ro
dziców - wszystko na wielką i szeroką skalę. W całym znaczeniu „la vie chatea". 
Piękna rezydencja, liczni rezydenci panny respektowne i wychowankę, a gośćmi 
rodzina Romerów i pan Buksza, metrowie i.t.p. Spacery we dnie, tańce wieczora
mi a takcie czułości w przyjęciu". 

Wspomniana wyżej Helenka Sołtanówna, mająca w 1843 roku lat osiem
naście należała do piękności, a poeta "Zygmunt Krasiński w liście do przyja
ciela pisał: „Twoja siostra, o której wieść głosi, że jest najurodziwszą panną 
na Litwie i w Koronie, że idzie za mąż za niejakiego Eysmonta". Rzeczywiście, 
Niesiołowska wydała ją za Oktawiana Eysmonta z Jabłonowa nad Niemnem. 
Bratanica Helenki, Emilia z Sołtanów Korsakowa, matka pisarza Włodzimierza 
Korsaka, który po drugiej wojnie zamieszkał w Gorzowie Wielkopolskim i jest 
pochowany w tym mieście, bywała często w Rosi u Niesiołowskiej i w swoim 
pamiętniku (rękopis znajdował się u Włodzimierza Korsaka) tak wsp mina 
owe czasy. 

„Z towarzysko - przyjacielskich stosunków moich rodziców, najbardziej 
interesującą była Roś hrabini Niesiołowskiej, niepospolicie rozumnej, dawniej 
nadzwyczaj pięknej, co się do końca życia dawało widzieć, prawdziwie wielkiej 
pani. Jako Potocka była jedną z ozdób napoleońskiego dworu. Kiedyś uproszona 
przez panie, włożyła jedną ze swych dworskich sukien, którą nas dzieci olśni
ła. Tren zajmował pół sali, stanik za to miał szerokość dłoni, zamiast rękawów 
olbrzymie, jedwabne banie na drutach, suknia cała była biała, atłasowa, pokryta 
jedwabnym tiulem i bogato haftowana złotem. Pani Niesiołowska miała z Poto
ckim trzy córki, które młodo umarły, jej zaś, jako dożywocie zostały olbrzymie 
dobra Roś i inne, które po jej śmierci wróciły do Potockich. To zaś, co posiadała 
jako Pacówna, oddała synowicy swojej, córce ukochanego brata, Ludwika Paca 
późniejszej Ksawerowej Sapieżynie, którą wychowała, bo matkę wcześnie straciła. 
Pani Niesiołowska wychowała też i wyposażyła ciotkę naszą Helenę. Wychowa
nie dała jej nadzwyczaj staranne. Najpierw przez lat parę na jakiejś renomowanej 
pensji angielskiej w Dreźnie, potem przez najlepszych metrów w Wilnie, gdzie 
pani Niesiołowska przez kilka lat zamieszkała. Całe te wychowanie według du
cha czasu było prowadzone we francuskim języku tak, że ciotka Helena, 14 letnia 
prawie, nie umiała po polsku i napisała rozpaczliwy list do Klementyny, prosząc 
ją o wskazówki, jakim by sposobem mogła się wykształcić w języku ojczystym. 
W wychowaniu jej był wielki rygor, a poszanowanie do form towarzyskich i zna-
jomść ich, prawie do przesady. W jednej tylko rzeczy wpływ pani Niesiołow
skiej wywołał rezultat wprost przeciwny. Pani Niesiołowska była zdecydowaną 
wolteriantką i do końca życia pozostała niewierzącą i niepraktykującą, a jej obie 
wychowanki, księżna Sapieżyna i ciotka Helena, odznaczały się niezwykłą po
bożnością od wczesnej młodości. Zresztą, trzeba przyznać, że pani Niesiołowska 
nikogo, nigdy swą niewiarą nie gorszyła. Była to prawdziwie imponująca postać, 
używała też niesłychanego miru, a chociaż jej się bano, bo była straszną were-
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dyczką, ale szanowano ją za jej rozum, dobroczynność, wielkie obywatelskie za
lety i stałą, czynną przyjaźń dla tych, których lubiła". 

„Ogromny, piękny pałac - wspomina dalej Emilia - wykwintnie urządzony 
i tak wygodnie, że częściej bywający goście mieli tam apartamenty i zupełną swo
bodę. Sama pani ukazywała się przed samym obiadem, a potem około czwartej 
znów odchodziła do siebie. Dopiero wieczorem pani znów się ukazywała, ożywio
na, zawsze dowcipna, miła, czasem, jak potrzeba cięta i już do późna w noc koło 
niej bawiono. Grywano w karty, co bardzo lubiła, zaś był zwyczaj, że nie grające 
obowiązane były robić skubankę, którą później kazała przęść dla biednych. Lu
biła też, gdy my dziewczynki należałyśmy do tej roboty,, kazała sobie pokazywać, 
chwaliła i pamiętam jej słowa: „jeżeli piasek przesypujesz, to staraj się to robić jak 
najlepiej". Był tam zwyczaj, że nawet do starszej, zasłużonej służby, do starszych 
lokai, a było ich dwunastu, mówiono tak, jak sama pani: panie Ludwiku, panie 
Grzegorzu itp. Gości w Rosi bywało dużo. Nie pamiętam innego jadalnego stołu 
jak na 20-30 osób a czasem na wigilię lub 15 maja po 50-60 osób. Niektórzy ba
wili tygodnie i miesiące całe. Na wigilię podawano zawsze tradycyjne 24 potrawy. 
Było też w Rosi wielu domowników, wyższych oficjalistów, panien do towarzy
stwa i zarządu domem. Tu mi się przypomniał zabawny szczegół, że pani Niesio
łowska niektórym swym oficjalistom, jak plenipotent, doktór nadworny, płaciła 
osobną, dodatkową pensję, aby ich mogła z czystym sumieniem ogrywać w karty, 
gdyż nie cierpiała przegrywać i nawet, co zabawne kręciła". 

Przytoczyłem tak obszerny ustęp z pamiętnika, jako oddający wiernie 
osobowość Niesiołowskiej jak i życie dworu w Rosi. Jeszcze raz muszę sięgnąć 
do tego źródła, aby zapoznać z Ludwiką z Paców późniejszą Sapieżyną, bratanicą 
Niesiołowskiej. Na niej to wygasł sławny w dziejach Litwy ród Paców. 

„W Rosi widziałam także wielce interesującą osobistość, wyżej wymienioną 
księżnę Ksawerową Sapieżynę. Niezbyt piękna, ale nadzwyczaj dystyngowa
na i miła, mimo swych trzydziestu paru lat, zawsze poważnie czarno ubrana. 
Wydano ją młodziutką za znacznie starszego, owdowiałego księcia Ksawerego. 
Miała trzech synów: Ludwika, Ksawerego i Leona. Pożycie jej nie było szczęś
liwe, to też poświęciła się ona jedynie i kompletnie wychowaniu synów. Było 
to wychowanie na owe czasy niezwykłe i świetnie się ono zapowiadało a póź
niej dopiero w niepojętny sposób zwichnięte zostało. Księżna sama swych synów 
karmiła i niańczyła, bez pomocy żadnej bony, sama też ich wszystkiego uczyła, 
między innemi: łaciny, greki, wyższej matematyki. Po urodzeniu starszego syna, 
sama odbywała swe poważne studia w tych przedmiotach i bez żadnej pomo
cy przygotowała ich do wyższych klas. Starszy, Lulu, 14 letni, wprost z jej ręki 
zdał świetnie egzamin do jednej z wyższych klas w Lozannie, a w trzy lata póź
niej wstąpił do szkoły politechnicznej w Paryżu. Chłopaki były bardzo po mę
sku chowane. Matka sama ich uczyła jazdy konnej i strzelania, razem jeździła 
i polowała, kazała uczyć gimnastyki i pływania, to też zręczność, zahartowa
nie i wytrzymałość na wszelkie trudy były bajeczne. A jak przy tym grzeczność 
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i usłużność dla wszystkich. Skrzywienie tego wychowania zaczęło się wtedy, gdy 
księżna postanowiła ich uczyć zagranicą i dać im tam przebyć praktykę zupełnie 
innego życia niż te, które prowadziła większość tutejszych, ówczesnych obywa
teli. Ogółem hulaszczość, próżniactwo, brak samodzielności, rozrzutność, brak 
praktycznego fachowego wykształcenia oburzał ją. Chciała z synów zrobić ludzi 
pracy, praktycznych, przedsiębiorczych, a przez to właśnie użytecznych krajo
wi. Rezultat niestety, był taki, jaki przewidywali ci, których doświadczenia czy 
rozumu słuchać nie chciała. Synowie tej gorącej polki, stali się zmaterializowa
nymi amerykanami, zupełnie obojętnymi dla kraju. Biedna matka, zawiedziona 
w swych nadziejach, nie chciała też wracać do kraju i po długich cierpieniach 
zmarła na chorobę sercową w 1895 roku". 

Według spisu parafian kościoła roskiego z 1845 roku (Archiwum kościoła 
w Rosi) najbliższy „dwór" Niesiołowskiej przedstawiał się następująco: 

JW. Niesiołowska Zofia, hrabini, lat 57 
JW. Paradowska Zofia, lat 44 
JW. Franciszka Snitkowa, lat 51 
JW Józefa Olędzka, lat 21 
Siostra Konstancja, 

Jak poprzednio zaznaczyłem, Niesiołowska nie była wierzącą ani też prak
tykującą, ale swoją niewiarą nie gorszyła. Zastanawia przeto obecność na jej 
dworze siostry „Konstancji". Jej też przypisuje się zbudowanie przy pomocy ks. 
Szymona Iwanowskiego w 1807 roku kościoła w Rosi, zaczętego przez jej męża, 
Feliksa Potockiego. Wywiązywała się też z obowiązku kolatorskiego tegoż koś
cioła, co widać z jej korespondencji z Michałem Romerem (Biblioteka Narodowa 
w Warszawie, rękopis 87011, III). Przytaczam niektóre z tych listów wyjątki: 

Roś, 1848 „Znany Ci jest mój dawny proboszcz X. Andradzki, człowiek sza
nowny i dobry, lecz słaby i zmienny w swoim zdaniu i prowadzony związkami 
familijnymi nie zawsze rozsądnie. W każdej okazji broniłam ks. Andradzkie-
go i bronić będę. Zestarzeliśmy się razem i choć nie tak się rzeczy dzieją, jak 
bym sobie życzyła, zawsze czuję dla niego obowiązek przyjaźni i pamięci. Dziś 
następca mi się trafia i znajduję się dosyć szczęśliwa. X. Kontrym, ex domini
kanin utrzymywał tutaj, nie wiem jak powiedzie, filię, czy zgoła kościół w We-
rejkach, a nie wiem jakim sposobem bo jest to ksiądz bardzo rozsądny i roz
ważny, wpadł w nieporozumienie z otaczającym nas prawosławiem i ks. biskup 
był przymuszony z wielkim żalem, jak mówił, bo tego księdza bardzo szanuję, 
jego stamtąd rugować dla spokojności wszystkich, obiecując, gdzie sobie miejsce 
obierze, nie będzie przeciwny. X. Andradzki sam żądał znaleźć jakiegoś księdza, 
co by go uwolnił od trudów administracji. Ułożyliśmy zatem dobrowolnie z X. 
Kontrymem i oddali mi zarękę i chociaż to nie mało mi kosztów przynosi, wy
znaję, że bardzo z tego byłam ucieszona, które mi przyzwoitość służby kościelnej 
zapewnia, a mnie samej spokojność". 
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W innym liście do Romera, na osiem lat przed swoją śmiercią, mimo licznej 
służby i rezydentów, Niesiołowska skarży się na swoją samotność. „Ja jedna nie 
mam nikogo, kto by się o mnie pomyślał. A jednak, bracie, śmiem mówić, żem 
całe życie dla innych żyła. Dzieci miałam a oprócz tego wielu wychowałam, do
pomagałam, a kto mi zapłacił? Z Heleny (Sołtanówny) nic się nie spodziewam. 
Ostra i bez serca". ,.4 

Wreszcie dożywszy lat 74, w roku 1856 hrabini umiera. Nie pozostawiła 
w testamencie dóbr roskich nikomu. Sama przecież te dobra tylko w dożywociu 
trzymała, ze szkodą Stefana Potockiego, którego dziad Jan, był rodzonym bra
tem Feliksa, pierwszego męża Zofii. Próbowała jeszcze córka generała Ludwika 
Paca, ostatnia z Paców Sapieżyna dobra roskie w swym ręku zatrzymać, ale pra
wu stało się. Niesiołowską pochowano, według metryki kościelnej na cmentarzu 
w Rosi, ale po wystawieniu ukochanej ciotce przez jej bratanicę Ludwikę z Paców 
Sapieżynę okazałego sarkofagu dłuta Guilla Maschettiego a wykonanego w Rzy
mie, zwłoki przełożono do sarkofagu. Sarkofag stał początkowo w pobliżu ław
ki kolatorskiej, skąd następny dziedzic Rosi, hr. Stefan Potocki, nieprzejednany 
wróg płci pięknej, kazał go przesunąć pod chór, twierdząc, że śmierdzi. Po prze
sunięciu sarkofagu okazało się, że przyczyną było zatęchłe jajko zagubione tam 
podczas święceń wielkanocnych. W nowym miejscu sarkofag narażony był 
na uszkodzenie, więc proboszcz kazał go obić deskami, później deski usunięto 
i otoczono go piękną, ręcznie kutą kratą, za którą znajduje się i obecnie. Na sar
kofagu, pod wezgłowiem zmarłej znajduje się napis: „Na pamiątkę przywiązania 
i wdzięczności ostatnia z Paców księżna Ludwika Sapieżyna". 
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BRZOSTOWICA 
MAŁA 

Dawna cerkiew unicka w Brzostowicy Małej 

O tej Brzostowicy Orłowicz w swoim przewodniku pisze: „13 kilometry na pół
noc od Brzostowicy Wielkiej leży miasteczko Brzostowica Mała, gdzie targi od
bywają się we środy. Są to dawne dobra Massalskich, później Stryjeńskich, obec
nie Wołkowickich. Piękny stary dwór w stylu saskiego baroku, obok niego wielki, 
murowany budynek piętrowy o wielkich salach i resztkach krat w oknach, który 
według legendy mieścił w XVII wieku zbór kalwiński. We dworze sporo starych 
stylowych mebli. Miasteczko posiada kościół Św. Antoniego Padewskiego fundo
wany przez Wołkowickich, w 1868 r. przerobiony na cerkiew, a w 1919 zwrócony 
katolikom. 

W roku 1604 Massalscy byli właścicielami połowy Brzostowicy Małej. Do
wiadujemy się o tym z dokumentu dzielczego z dnia 23.1.1604 roku między wo-
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jewodą brzesko-kujawskim Andrzejem Leszczyńskim, a kniaziem Januszem Za-
sławskim i Fiedorem Massalskim. Połowę Brzostowicy wzięli dwaj pierwsi, jako 
spadek po swoich żonach, córkach słynnego Romana Sanguszki: Leszczyński miał 
za żonę Teodorę, Zasławski zaś Aleksandrę. Sanguszko zaś ową połowę Brzostowi
cy Małej mógł otrzymać po jednej z Chodkiewiczównej z sąsiedniej Brzostowicy 
Wielkiej. Z czasem Brzostowica Mała, być może drogą kupna przeszła całkowicie 
w dom Massalskich. Podział Brzostowicy Jak wynika z dokumentu był bardzo do
kładny, bo nawet istniejącą tam wówczas cerkiew podzielono na pół, a trzy dzwo
ny rozdzielono w ten sposób, że dwa małe oddano jednemu, a duży drugiemu. 
Ciekawostką jest też, że istniał wtedy tam „winogradnik" i „sad winny". Wiktor 
Sołtan, który pisał o tym, zaznacza, że chodzi tutaj o Brzostowicę Wielką, co jest 
błędem, gdyż Wielka przedtem i potem należała do Chodkiewiczów. 

W roku 1780 urodził się w Brzostowicy Małej historyk Ignacy Onacewicz 
(Żegota), jako syn ubogiego parocha unickiego Szymona. Szymona Onacewicza 
znamy bliżej z procesu przeciwko dziekanowi podłeskiemu parochowi z Gol-
ni. Dziekana oskarżano o to, że szewca Wawrzyńca Milewskiego, w zimie, w tę
gie i ciężkie mrozy w letniej odzieży w świrnie dzierżąc, niemiłosiernie ćwiczyć 
kazał i śmierć mu przyczynił za to, że bezwstydne prowadził życie, trzymając 
we własnym domu szlachetną Antoninę Buniaszewiczównę i Apolonię Bunia-
szewiczównę z onemi cieleśnie żył tak, że gdy jedna z nich spłodziła dziecię, jed
nemu gospodarzowi we wsi Kordziki przez okno podrzucić kazał, gdzie z głodu 
umierać musiało, a drugą obrzemieniwszy do Kornicy wysłał, gdzie poroniła. 
Inną, niewinną panienkę w leciach 14 będącą, szlachetną Zuzannę Buniesiewi-
czównę do tegoż namawiał, ale uciekła. Ż e każe swej czeladzi w dni świąteczne 
siana grabić i żyto zwozić. Ponieważ oskarżony był chory, sprawę odłożono. 

Dalsze oskarżenia i przeprowadzenie procesu sądowego przekazano Szy
monowi Onacewiczowi rok później, a więc w roku 1797 ks. Szymon Onacewicz 
oskarża dziekana Bazylego Gutorskiego, że ten nadal tkwi w nałogowym występ
ku, pierwej z Białaszewiczówną bratową swoją i Hanusią Rymarczykową w pleba
nii swojej golniowskiej przez lat sześć na usługach zostające, cieleśnie z onymi ży
jąc był dostrzegany oraz nieprzyzwoitą rządząc się pasją. Bymarczyka żonę, nic 
sobie niewinną, na dom onej z procesjami naszedłszy, te na cmentarz cerkiewny 
przyprowadzić i niemiłosiernie ćwiczyć kazał, a potem tak ciężko skrzywdzoną, 
po połogu, do cerkwi wprowadził. 

Dziekan Gutorski się bronił, że tylko trzydzieści plag w miejsce właści
we, bo pijak, że nie trzy dni, a pół godziny. Później pracował zdrowy u księdza, 
a zmarł z epidemii dyzenterii po dwudziestu tygodniach. Panie trzymał w do
brym celu, a dwadzieścia dukatów dawał z innej przyczyny. 

Ostatecznie ks. Gutorski został częściowo uniewinniony, szczególnie 
od szewca. Za nierządność skazano go na 5 dni pokuty, którą miał w konsystorze 
grodzieńskim odprawić. Za oćwiczenie Rymarczykowej sąd konsystorski skazał 
go na 30 złotych kary dla instygatora za fatygę. 
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Syn tegoż Szymona Onacewicza, księdza unickiego w Brzostowicy Małej, 
jak już wyżej wspomniałem, Ignacy, urodził się w roku 1780 i został ochrzczony 
w obrządku łacińskim. Około roku 1789 kształcił się w szkole podwydziałowej 
w Wołkowysku, a w 1796-1797 w Grodnie. (Nowy Korbut. Tom 5) Pełnił funk
cję guwernera na Suwalszczyźnie. W latach 1801-1802 kształcił się w semina
rium nauczycielskim w Ełku (S. Morawski. „Kilka lat młodości mojej w Wilnie" 
s. 582). Po roku 1818 zastępca profesora historii powszechnej na Uniwersytecie 
Wileńskim. Po powrocie Lelewela w r. 1821objął wykłady statystyki i dyplomacji, 
które prowadził do 1828 roku. Bardzo zdolny, wybitny i wykształcony badacz, 
sumienny profesor. Był duchowo związany z ruchem młodzieżowym. Malewski 
pisał o nim do Mickiewicza: „Onacewicz odkrył mi myśl swoją zachęcając mnie 
do zgromadzenia młodzieży w celu uspólnienia swoich sposobności i przygoto
wania ich do wyższych i późniejszych działań. Czuje on całe jarzmo wiszące nad 
nami..." (Polski Słownik Biograficzny, t. XXIV). 

Onacewicz był wplątany do organizacji „Plemię Sarmatów", zresztą przy
padkowo, co spowodowało kilkuletnie śledztwo i utratę posady w uniwersytecie. 
Charakteryzują go jako w obejściu szorstkiego, coś w rodzaju bursza niemieckie
go, albo nawet brutala, ale szczery tak, że mu z tym brutalstwem było do twarzy. 
Niejednokrotnie więc naraził się kamaryli rządzącej uniwersytetem. Wiedział 
dużo i tych wiadomości nie ukrywał pod kocem, lecz rąbał prawdę, nie oglądając 
się na własne niebezpieczeństwo. 

14/26 maja policja wdarła się do jego mieszkania i nie dając mu czasu na spa
kowanie rzeczy, porwała go i pod eskortą odstawiła do Grodna, a następnie 
do Brzostowicy Małej, do brata, ubogiego parocha unickiego, działo się to w roku 
1828. 

Siedział tutaj a swego brata, kanonika brzeskiego lat około pięciu, wyjeż
dżając wzywany na różne przesłuchania i sądy. Ostatecznie go uniewinniono, 
ale do pracy na uniwersytecie już nie przyjęto i pensji zaległej nie wypłacono, cho
ciaż przez cały ten czas zaliczono lata służby. Mieszkając u brata wskutek ciasno
ty mieszkania zmuszony był lokować się w niewygodnym, pozbawionym światła 
swironku. „Ale to nic - mawiał- klimat tu zdrowszy, jak na wyspie św. Heleny". 
Pisał tutaj dzień po dniu swój szczegółowy dziennik, który zaginał. Porządkował 
też papiery do historii litewskiej, które mu żandarmi podczas rewizji spustoszyli. 
Pisał często do Lelewela, a w jedmym z listów znajduje się wierszyk: 

„Kontent zawsze z mojej roli, 
Choć nie idzie po mej woli. 
Rzucam losy na przemiany, 
Trudno głową przebić ściany". 

Onacewicz w 1832 r. wrócił do Wilna, a następnie wyjechał do Petersburga, 
gdzie zmarł w 1845 roku. Bogate materiały, oparte na archiwach petersburskich 
i tajnych królewieckich, zaginęły. 
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Słownik Geograficzny, wydawany w końcu XIX wieku o Brzostowicy Ma
łej daje notatkę następującą: Dobra w powiecie grodzieńskim, w drugim okręgu 
policyjnym, gminy Brzostowica Mała, 51 wiorst od Grodna, własność Wołko-
wickich, 530 dziesięcin. Obecnie jest tu kaplica katolicka parafii Krynki, gmi
na obejmuje 46 miejscowości 865 dymów włościańskich (obok 138 innych), 
5125 mieszkańców włościan uwłaszczonych na 4645 dziesięcinach. Nadto w ob
rębie gminy jest 7343 dziesięciny wielkiej "własności. Zarząd gminy mieści się we 
wsi Brzostowiczany. 

We wrześniu 1920 r. pod Brzostowica Małą i Wielką rozegrała się kilkudnio
wa, uporczywa bitwa polsko-bolszewicka, zwana „bitwą pod Brzostowicami". 
Opór wojsk radzieckich w tym rejonie był bardzo silny. Doszło do krwawej, dwu
tygodniowej bitwy, zakończonej ostatecznym wyparciem bolszewików. 

W r. 1790 właścicielem Brzostowicy był Jan Stryjeński (zm. w 1816 r.) szef 
gwardii konnej litewskiej, uczestnik insurekcji w 1794 r. Znajomy Franciszka 
Karpińskiego. Karpiński poznał go prawdopodopnie w końcu kwietnia 1782 r., 
kiedy po zakończeniu kadencji wileńskiej Trybunału jechał do Warszawy w ślad 
za ks. A.K. Czartoryskim, który pośpieszał do stolicy w związku ze śmiercią ojca. 
W pamiętniku znajdujemy następującą charakterystykę Stryjeńskiego „Przez Li
twę jadąc poznałem się z tobą, najcnotliwszy człowiecze, Janie Stryjeński, szefie 
byłej gwardii konnej litewskiej, on powierzchownie nie pokazuje tej cnoty, której 
pełen, bo ją pokrył farbą zwyczajną świata, żeby go tak nie uważano: majętny 
a skromny, niby groźny, a litosny nieżałujący potrzebnego wydatku, nie rozrzut
ny, robiący dużo dobrego o tym nie mówiący, miłośnik ojczyzny, a nic od niej nie 
mający, oto twój obraz, zacny mój przyjacielu (Pamiętniki, str.96-97 i 166). Jak 
wynika z wiersza Karpińskiego pod tytułem „Z okoliczności jabłoni przeze mnie 
szczepionej w Brzostowicy u szefa Stryjeńskiego przyjaciela". 

W połowie wieku XVII Brzostowica Mała nosiła nazwę Brzostowicy Drew
nianej. Józef Karp podkomorzy bielski dziedzic Karpowicz, Narewki, Brzostowi
cy Drewlanej i Murowanej oraz Luszniewa, żonaty z Halszką Sapieżanką kasz
telanką wileńską, później z Anną Duninówną Rajecką wdową po Krzysztofie 
Potockim. Miał synów: Krzysztofa, Ubalda, Chryzostoma i Antoniego. 

Teodor Leon Karp dziedzic Brzostowicy Drewnianej, rotmistrz królewski, 
poseł ziemi bielskiej podpisał elekcję Jana III. W roku 1677 wraz z ojcem kwito
wał Fieduszkę. W tym czasie właścicielem. Brzostowicy Murowanej był syn Józe
fa, Krysztof Ubald Karp. 

Z mapy Jana Jakubowskiego - Powiat Grodzieński w XVI w., a umieszczo
nej w Atłasie Historycznym Polski wynika, że Brzostowica Mała była dworem 
należącym do Ostafieja Wołłowicza (mylnie podano, że do Juria Chodkiewicza 

- przestawiono z Brzostowica Wielką). 
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HOŁOWCZYCE 

29 km na południowy wschód od Wołkowyska, nad Zelwianką w pobliżu traktu 
idącego z Podoroska do Różany leżą wieś i dobra Hołowczyce oraz folwark Racz
ki stanowiące gromadę. 

Według Słownika Geograficznego, należały wówczas do gminy Zelzin. Wieś 
miała 789 dziesięcin ziemi, a dobra z folwarkiem Natalin 1095 dziesięcin i nale
żały do ks. Oboleńskich. Dziś przynależą do gminy Podoroskiej. 

W XVIII w. były jedną z licznych posiadłości rodziny Bispingów. Do rodzi
ny tej należały jeszcze w powiecie wołkowyskim: Jeziernica (pow. słonimski), 
Konna, Wiszniówka, Janowszczyzna, Sedelniki, Mońciaki, Strubnica, Werejki 
i w grodzieńskim Masalany. 

Bispingowie są pochodzenia niemieckiego z Westfalii, a do Polski przybyli 
za czasów króla Batorego. Władysław IV nadał im w r. 1635 wielkie posiadłości 
w województwie smoleńskim z obowiązkiem bronienia własnym kosztem twier
dzy Staroduba. W obronie tego zamku poległ Tomasz Bisping. Po odpadnięciu 
tych ziem od Rzeczypospolitej, Bispingowie osiedlili się na Litwie, piastując czę
sto różne symboliczne godności starodubowskie. Główną siedzibą Bispingów zo
stały Hołowczyce. 

„W jednym z pokoi matki mojej - wspomina Natalia Kicka, z domu Bisping 
- wisiały dwa stare obrazy. Z ram pierwszego wyzierał wizerunek Bolesława Bis-
pinga z ogoloną, jak kolano głową, sumiastym wąsem; wyraz surowy twarzy jego 
był zgodny z poważnym ubiorem. Nosił się w kontuszu i żupanie, trzymał laskę 
marszałkowską w jednym ręku. 

Obok Bolesława oczy spoczywały na uśmiechniętej twarzy kobiecej - utre-
fiona i upudrowana, jak dama należąca do dworu królów francuskich - Ludwika 
XIV lub XV, miała włosy podpięte różyczką, koronkami obszyty robron, a płaszcz 
aksamitny, gronostajami podbity z jej ramion spływał. Była to żona Bolesła
wa, wcale do niego niepodobna, ani z kroju, ani z stroju. Patrząc z uśmiechem 
na te dwa portrety, mój ojciec zwykł mi opowiadać, że raz nudziła się ta piękna 
pani w Hołowczycach. Szyper Bolesława Bispinga miał właśnie na ten czas od-
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płynąć z wicinami do Królewca z wielkim transportem zboża. Zaczęła się napie
rać piękna pani, aby jej mąż pozwolił pojechać do Królewca... Nie potrafił się 
oprzeć Bolesław Bisping pieszczotom jejmości. Wyrwała się z objęć męża, poje
chała. W Królewcu bawiła, jak umiała, kilka tysięcy złotych zmarnowała; kapało 
jej złoto ze wszystkich palców u rąk. Całoroczna intrata poszła na stroje, mane-
le etc. a tymczasem czekając niecierpliwie^powrotu jejmości, Bolesław Bisping 
wąsa podkręcał, polował bez szczęścia, zżymał się, gniewał, wzdychał, ledwie nie 
płakał. Jak tylko dano znać, że już nadjeżdża, wyszedł na jej spotkanie, sam ją 
z kolebki wyniósł, a jak mu na powitanie uśmiechając się ślicznie powiedziała: 

„Przywiozłam jegomości żupan i kontusz i pas lity" - serce mu zmiękło, drobne 
rączęta ucałował, upieścił, a o stracie pieniężnej nigdy już między nimi mowy 
nie było. 

Innej zupełnie treści była matka Bolesława Bispinga, urodzona Łazówna 
a żona Zygmunta Bispinga. Bogobojna, pełna cnót chrześcijańskich strawiła 
żywot w zaciszu domowym, wymurowała kościół na chwałę Boską w Grodnie 
i zostawiła po sobie pamięć szanowanej z żywości i czystości życia staropolskiej 
matrony. Ma na portrecie ubranie na głowie skromne, z gęstej białej tkaniny, lecz 
wdzięcznego kształtu, choć niezwykłe. Często patrząc na ten portret lub na tak 
zwane namiotki wieśniacze, którymi obwijają głowy, czyli z kawałka białego 
płótna rodzaj zawoju płaskiego ze zwieszonymi końcami po jednej stronie głowy, 
myślałem sobie, że ten rodzaj stroju musiał sięgać jeszcze zamierzchłych wieków 
i czy nie od niego powstał w narzeczu polskim wyraz „Białogłowa"." (Natalia 
Kicka. Pamiętniki.PAX 1972, str.2 i następne.) 

Po śmierci Jana Bispinga, syna Bolesława w roku 1822, znaczna część dóbr 
Bispingów poszły na opłacenie długów. Pozostały im zaledwie Strubnica i Ho
łowczyce. Jeden z synów Jana, Adam osiadł na Strubnicy drugi zaś Piotr, na Ho
łowczycach. 

Piotrem Bispingiem i jego rodziną zajmę się bliżej. Zmarł w r. 1840. Żona
ty był z Józefą Kicką, siostrą gen. Ludwika Kickiego, poległego pod Ostrołęką 
w r. 1831. Józefa wniosła Piotrowi 100 000 florenów posagu, a z działu po śmierci 
brata-generała jeszcze 175 000 florenów. (Boniecki: Herbarz Polski.) 

Miał tylko cztery córki, wszystkie wielkiej urody: Natalię (1808-1888) za gen. 
Ludwikiem Kickim, swoim własnym wujem, Rozalię (zm. w r. 1867) za Kazi
mierzem Wesselem, Ludwikę (1818-1891) za Teodorem Mycielskim, Walerię (zm. 
1856). 

Matkę miałam piękną - wspomina Natalia - rozumną i dobrą, jak anioł. 
Ojca szanowanego powszechnie na Litwie. Kilka kluczów, liczne folwarki i wsie 
składały jego majątek. Uchodził za bogacza, jednakże wiosna życia mojego była 
smętna i chmurna. Ojciec mój zajęty dobrobytem ogółu, od domu i rodziny da
leki, zdawał zarząd swoich majątków na podwładnych, nadużywających często 
jego dobrej wiary. Miał nieskalany charakter, prawość staropolską, zacne mięk
kie serce, służył bez żadnego wynagrodzenia, gdyż do żadnego urzędu obywatel-
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skiego nie było wówczas przywiązane najmniejsze wynagrodzenie. Niejednej 
wdowie i sierocie łzy otarł, a majątek jego stopniał w ten czas w rękach podwład
nych, wyręczających go w zarządzie rozległych dóbr. Matka moja błyszczała nie
pospolitą inteligencją, miała duszę mężną, serce zawsze gotowe dla poświęcenia 
się dla rodziny i ojczyzny. Wesoły uśmiech igrał zawsze na ślicznych usteczkach 
i opromieniał piękną jej głowę: cnotliwa»Tpełna nauki nabytej, bogobojna, dow
cipna, za młodości wyrzekła się świata* r oddała się wychowaniu dzieci. Długie 
zimowe wieczory spędzała samotnie z nami na wsi. Urząd zmuszał często ojca 
przesiadywać w Wołkowysku lub Grodnie, daleko dłużej, niż w domu i posługi 
obywatelskie odciągały go od własnego ogniska, a matka moja przez ten czas, 
skromnie ubrana, naszym wychowaniem się zajmowała. Widziałem ją czasem 
chodzącą przez cały rok w jednej i tej samej sukni plecionkowej. Znosiła mil
cząc cierpliwie niedostatek nieraz pośród zamożnego domu, nigdy nie słyszałam 
skargi z jej ust, nie zdradziła się nawet łzą w oku, chociaż widziałam ją często 
płaczącą nad niedolą cudzą, nad opowiadaniem bohaterskiego czynu lub nad 
upadkiem i rozszarpaniem Polski. Palącymi wyrazami opisywała nam wypadki 
zaszłe przy rozbiorze kraju." 

A oto o Piotrze kilka danych pochodzących z innego źródła: Jedno z nich 
odnosi się do lat szkolnych, kiedy to Piotr Bisping uczył się w Wołkowysku: 

„Piotr Bisping, lat 12, zdrowie dobre, pilność mierna, obyczaje stateczne, po
stępy w łacinie, arytmetyce, nauce moralności, kaligrafii nadmierne. Był on sy
nem Jana, marszałka starodubowskiego, w końcu kasztelana takiegoż (Koniński) 
żonatego z Anną Mikulską. Mamy przed sobą - cytuję dalej - listę służby tego 
Bispinga, honorowego dozorcy szkół powiatu wołkowyskiego, podaną w 1826 
r., dnia 20 czerwca: miał on wtedy lat 47, mógł się więc rodzić pomiędzy 1778, 
a 1779 r., posiadał w tym powiecie majątek Hołowczyce i Konną z folwarkami, 
w którym poddani płci męskiej liczyli 686. Do brygady pińskiej towarzyszem 
zapewne tylko zapisany w r. 1791 (wtedy był jeszcze w szkołach), w r. 1805 obrany 
chorążym pow. wołkowyskiego, w r. 1817 mianowany wicemarszałkiem i sędzią 
granicznym." (Z przeszłości pow. wołkowyskiego - opowiedział Wołyniak. Kra
ków 1905. Str.56.) Dodajmy od siebie, że w latach 1820-1825 Piotr Bisping pia
stował godność marszałka pow. wołkowyskiego. (Ateneum Wileńskie. Szczuka: 
Marszałkowie szlachty guberni grodzieńskiej. Str.427.) 

Pamiętnikarka Gabryela Puzynina dorzuca więcej szczegółów o domu Bis-
pingów: 

„Dom pp. Kickich i Bispingów - czytamy - był dla nas bardzo miłą przysta
nią. Panna Teresa Kicka, niegdyś bardzo piękna, cel uwielbień jednego z książąt 
Czartoryskich, posłużyła Niemcewiczowi za wzór do jego „Panny Guzdralskiej". 
Całkiem już niemłoda i abdykując od dawna z wszelkiej do tego pretensji, za
chowała jeszcze płeć świeżą i białe zęby. Ona i młodsza jej siostra, pani Piotrowa 
Bisping z córkami Natalią i Różą odwiedziły Litwę w 1826 r., a po zimie spę
dzonej w Wilnie dla matki, potrzebującej zasięgnąć rady naszych lekarzy, latem 
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objechały kołem Smorgonie, Zalesie, Womiany i Dobrowłany. Rozum panny Te
resy, uprzejmość trochę afektowana pani Bisping, wdzięki panny Natalii i dow
cip panny Rozalii umilały nam nie jeden wieczór w Wilnie i dni kilka na wsi. 
Dotąd, między pamiątkami z tej epoki zachował się list pani Bisping, pełen słów 
cukrowych i górnych frazesów. Po latach siedmiu znalazłyśmy te panie równie 
serdeczne dla nas i pamiętne o Litwie, ale już nie tak wesołe. Panna Róża, często 
cierpiąca, nie śpiewała już nam wesołych piosenek u fortepianu, jak w Dobrow-
łanach, wymawiając się od róż, któreśmy jej z ogrodu przynosiły do włosów mó
wiąc: „Cest bon pour maman et pour Nathalie, qui sont jolie." Piękna Natalia 
w r. 1833 była już wdową po rodzonym wuju gen. Kickim, który ożeniwszy się 
z nią przed samą wojną, poległ śmiercią walecznych na polach Ostrołęki. Có
reczka urodzona po śmierci ojca, była jedyną pociechą, tej młodej wdowy, za
wsze pięknej jak anioł, z kwitnącem licem, z oczami jak niebo, o ząbkach perło
wych, przez które sączyły się słówka dźwięczne i powolne. Kiedy śpiewała, ledwie 
ją można było usłyszeć, a ciotka jej, panna Teresa, zamykała oczy, wyciągała się 
w krześle i jeszcze ciszej szeptała w ekstazie: "Nieprawdaż, że to jak po aksa
micie... comme disait madame Zamojska." (G. Puzynina: W Wilnie i dworach 
litewskich. Str.173-174.) 

Natalię Bisping za wyjątkową piękność uważał także Edward Odyniec, 
a Leon Potocki pisał, że w r. 1818, podczas jarmarku w Swisłoczy, trzy królowały 
piękności: Melania Andrzejkowiczówna, Natalia Bisping i Karolina Sieheniówna. 
(Leon Potocki: O Swisłoczy Tyszkiewiczowskiej, Dereczynie i Różanie.) 

Ale wróćmy do wspomnień Hołowczyńskich samej Natalii. „Rodzice moi 
mieszkali na Litwie w Hołowczycach - wspomina autorka - w gubernii gro
dzieńskiej. Było nas cztery siostry u rodziców, synów nie mieli. Każda miała inne 
usposobienie, inny odcień umysłu na świat przyniosła. Rzadcy goście zjeżdża
li do Hołowczyc, a myśmy rosły, otoczone nauczycielkami pod nadzorem bony 
Polki, pod kierunkiem wysoko wykształconej nauczycielki francuskiej i opieką 
matki." 

Ksiądz Kołdyk, kapelan hołowczycki uczył nas katechizmu, pani Rozyna 
Ciarek, paryżanka, literatury i mowy francuskiej, Laffin stary po angielsku, By
stry, Czech rodem, muzyki, Nagrodzki, koniuszy i rezydent u mojego ojca, ra
chunków i historii polskiej, a stara bona, przezwana przez nas Mocusią, jak ho
norować ludzi. 

Sąsiedzi naokoło Hołowczyc nie byli liczni. Franciszek Karpiński wart tu
taj wspomnienia. Złamany wiekiem cierpiał na czarną melancholię. Siedział sa
motnie nie widząc nikogo po kilka tygodni. W bawialnej izbie stały dwie szafy: 
na jednej umieścił napis dużymi literami „Dla ciała" i napełnił konfiturami. 
Na drugiej szafie wypełnionej książkami wisiał napis „Dla duszy". Wydawał mi 
się straszny ten słodki poeta, kiedy zawieziona do niego przez matkę, patrzy
łam na Karpińskiego dziecinnymi oczyma na głowę nieuczesaną, od dawna 
okrytą ogromną czupryną przyprószoną siwizną włosów i ubiór zaniedbany 
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z szarego płótna i brudny. Mówił jeszcze wzdychając o Justynie, bogdance lat 
młodych. 

Snuły się po Hołowczycach rozmaite postacie oryginalne: dziś nie byłyby 
zrozumiałe dla młodych pokoleń. Przyjeżdżała na przykład stara pani Bielawska 
dryndulką odkrytą o jednym koniu. Ogorzała, czarna jak but, miała na czole 
jedną smugę białą między zmarszczkami,,któremi było poorane, zwykle srodze 
zasępione. Kryła się ta biała smuga pomiędzy fałdami zmarszczek na brązowej 
twarzy i czole Bielawskiej i występowała tylko, kiedy udobruchana przystrajała 
buzię do miłego uśmiechu, a czoło jej się wypogadzało. Biedna kobieta dum
na była jako córka rodu, z którego pochodziła, niegdyś dopisującego tytuł knia
ziów do nazwiska Bułharynów, a uboga, jak mysz kościelna. W połatanej suk
ni śmiało się wszędzie przedstawiała. Na przemian mieszała zasady o równości 
ludzi, wspomnienia swojej młodości i jak dzwon sejmikowy rozgłaszała różne 
projekty szlachty. Kiedy po dobrym obiedzie czuła się w obowiązku bawić gości, 
opowiadała, że raz w Wilnie na balu cesarz Paweł, przetańcowawszy poloneza 
z nią, w rękę pocałował i przez długi czas potem namyślała się, czy ma tę rękę 
umyć, której dotknęły usta cara, długi czas żal odpychał ją od wody i miednicy. 
Rozmaitych datków wymagała, a przyjmowała je, jako dar winny jej rozumowi 
z podniesionym czołem. Wydużyła kiedyś konia od mojej matki, a objechawszy 
nim Wołyń i Litwę, zawsze w swojej dryndulce, ostatecznie odesłała go do Ho
łowczyc, wyrażając się w liście do mojej matki: „Ponieważ koń w mojej służbie 
został arystokratą, nie chce jeść siana, muszę żywić kaszą, więc go odsyłam i pro
szę o drugiego, demokratę, co by miał zdrowe zęby." 

Zjawiał się stary prezydent Olędzki w czasie sejmiku w Hołowczycach. 
Wszystkie urzędy były honorowe podówczas, prezydentura jedynie korzystna. 
Była pensja do tego urzędu przywiązana, a stary Olędzki ubogi. Gdy nadchodziły 
sejmiki, jeździł od komina do komina i poty siedział u każdego obywatela, dopó
ki nie wyżebrał kreski przychylnej mu na prezydenta, czyli powtórne jego obra
nie. Jak się śmiał, to mu się aż brzuch trząsł, a śmiał się ciągle z własnych koncep
tów, którymi hojnie sypał w czasie obiadu, zmiatając ogromne talerze. O ile od
wiedziny prezydenta Olędzkiego były nam wstrętne, o tyle witałam z okrzykiem 
radości starego Skurata, jednego z dzierżawców mojego ojca. Olędzki w kusym 
fraczku na ogromnej peryferii obciągniętym przedstawiał wierny typ sejmiko-
wicza z czasów XVIII wieku lub rozbiorów Polski. Skurat przeciwnie, dawnej 
szlachty towarzysza pancernego. Ogromnego wzrostu, z sumiastym siwym wą
sem, z podgoloną czupryną, w żupanie z karabelą przy boku, piękną i pogodną 
miał starość, łączył lwią siłę do słodyczy dziecka. Uczył mnie starodawnego tań
ca jak skakać zajączka." 

Nieco dalej czytamy: 
„Mój ojciec za czasów zarządu ks. Adama Czartoryskiego Akademią Wileń

ską, miał honorową posadę, czyli obowiązek nadzorowania szkół łyskowskich, 
jedne utrzymywane przez księży misjonarzy, drugie przez bazylianów. Gdy ksią-
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żę został usunięty z woli cara Aleksandra I, Nowosilcow po nim objął nieogra
niczoną władzę nad Akademią Wileńską i zbłądził objeżdżając szkoły powiatu 
wołkowyskiego do Hołowczyc, w towarzystwie Pelikana i innych urzędników. 
Gościł godzin kilka, a wyraz jego oczu wyłupiastych, żółcią nabiegłych, twarz 
czerwona, trędowata, piekielnym uśmiechem wykrzywiona, utkwiła w dziecin
nej mojej pamięci. Mówił wiele, dowodząc "potrzeby według niego przekształcenia 
wychowania Polaków: o nadaniu innego kierunku młodzieży, o nieużyteczności 
Akademii Wileńskiej. Powtarzał ciągle: „Nauka nikomu jeść nie da". Słuchano 
tych bredni w głębokim milczeniu ze wstrętem, nikt mu nie przerywał. Długo 
też bezczelnie rozprawiał Nowosilcow, wychylając jedne po drugich szklanki 
ponczu. „Poezja - mówił - akademikom głowy zawróciła, a niema między nimi 
ani jednego zdolnego ufarbować łokieć sukna. Muszę temu zaradzić: niech się 
Litwini uczą rzemiosł, założę dla nich fabrykę sukna. W Słonimiu będą wyrabiać 
zielone dla wojska, żółte dla Chin, bo znajduję, że w tym jest sens". Zbierało mnie 
się na płacz /.../ Ojciec mój, jako gospodarz, próbując zalać przykrą rozmowę, 
dolewał ponczu Nowosilcowi. Matka wzrok zimnej pogardy rzuciła mu i poszła 
z nami. Nowosilcowi rozumu nie brakowało, zły tylko z niego robił użytek. 

Nadszedł z rządu rozkaz - wspomina dalej Kicka - dania rekruta, a ojciec 
mój na czas dłuższy z domu wyjechał. Pełnomocnik ojca mojego, stary Eysy
mont, który u nikogo miru we dworze nie miał, bo nie uchodził wcale za świę
tego, kazał porwać młodego dworskiego hołowczyckiego, ogolić głowę, w dyby 
zakuć i jako rekruta zdał rządowi. Służba w wojsku moskiewskim takim wstrę
tem i strachem napełniała wówczas Litwinów, że wyznaczonych na rekrutów, 
z obawy, aby nie uciekli, lub się okaleczyli, chcąc się do wojska stać niezdatnymi, 
napadano na biedaków przeznaczonych na rekrutów w nocy, rozespanym głowy 
golono i zakuwano w dyby. Zwykle oddawano na rekrutów najgorszych ludzi, 
złodziei, a Eysymont mszcząc się nad naszym dworskim za jakieś słowo nieroz
ważne, najlepszego człowieka zgubił". 

W r. 1850 po śmierci matki, Natalia przyjechała do Hołowczyc podzielić się 
spadkiem po rodzicach. 

„Na Litwie, w Hołowczycach - wspomina Kicka - znalazłam pustki wszędzie 
i ślady gorącego przywiązania rodziców ku mnie, które gorącymi łzami skrop
liłam. Nie ma boleśniejszych interesów nad interesy pieniężne z bliskimi. Ojciec 
mój, śmiercią zaskoczony, pozostawił dokładne majątkowe notatki, lecz nie ma
jące formy ani wagi formalnego testamentu". 

Ostatecznie Natalia z Bispingów Kicka otrzymała z podziału Hołowczyce, 
które jeszcze przed powstaniem styczniowym sprzedała swojemu krewnemu, 
Twardowskiemu. Ten jednak został później przez Murawiewa zesłany na Sybir 
i tam zmarł. Hołowczyce zostały skonfiskowane A jak do tego doszło opowiada 
Kicka: 

„Ludność wiejska zamieszkała po wsiach hołowczyckich należała do parafii 
zelwiańskiej. Paroch tej nieszczęśliwej gromadki chrześcijan jako jeden z pierw-
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szych przeszedł na schizmę. Dopuszczał się rozmaitych nadużyć krzyczących, 
w pełnym zaufaniu opieki władz rosyjskich rozciągnionej nad nim. Kazał dar
mo obrabiać grunta należące do plebani. Ci, którzy odmawiali pracować darmo, 
musieli w cerkwi wybijać pokłony, czołem o ziemię uderzać dopóki nie padli 
zemdleni. Twardowski ujmując się za poddanymi, podał na popa skargę do ase
sora, najniższej władzy policyjnej w powiecie wołkowyskim. Pop zelwiański, nie
jaki Torosiewicz, mszcząc się ze swej stfóny podał skargę na Twardowskiego, jako 
prześladującego schizmę, do archimandryty Siemaszki. Jak najspieszniej wręczył 
ją Siemaszko Murawiewowi, któremu po objęciu władzy nad nieszczęśliwą Litwą 
pilno było wynaleźć buntownika w osobie szanowanego obywatela. Nadarem
nie tłumaczył się Twardowski, nadaremnie wiarygodni świadkowie udawad-
niali fałsz zarzutów przez popa zelwiańskiego czynionych. Murawiew i komisja 
śledcza wileńska osądziła pana Twardowskiego, jako buntownika na mieszkanie 
całe życie w głębi rosyjskich prowincji pod Uralem położonych w Europie jesz
cze. Zwykle skazani na wygnanie Polacy rasztakowali dni kilka dla wypoczynku 
w Petersburgu. Od lat kilku przyjaźnił się Twardowski z księciem Suworowem, 
którego jeszcze poznał w Paryżu. Książę wysoką zajmował posadę przy boku 
cesarza: opinia ogólna twierdzi, że jest rozumny i serca dobrego człowiek. We
zwany przez Twardowskiego odwiedził go natychmiast Suworow i zdziwił się 
znajdując przyjaciela uwięzionego w koszarach przeznaczonych buntownikom 
polskim w Petersburgu. Kazał sobie wytłumaczyć przyczynę uwięzienia Twar
dowskiego. Ufny we własny wpływ na cara, oburzony niesprawiedliwością Mu-
rawiewa, radził podanie prośby na jego ręce. „Wybiorę chwilę stosowną podania 
skargi - mówił Suworow do Twardowskiego - Poprę moją powagą i objaśnieniem, 
a tymczasem siedź spokojnie w Petersburgu, czekaj". Usłuchał rady Twardow
ski. Suworow dotrzymał sumiennie dane słowo przyjacielowi, lecz te wszystkie 
zachody na nic się nie przydały. Wręczył skargę Twardowskiego cesarzowi, ten 
ją przesłał natychmiast w oryginale Murawiewowi. Niedługo czekał Twardowski 
na odpowiedź. Niebawem nadszedł do Petersburga nowy wyrok, wydany przez 
komisję wileńską, przez Murawiewa potwierdzony, na Twardowskiego. W tym 
wyroku tłumaczył się „Wieszatiel" w następujący sposób: „Przejrzałem akta 
śledcze buntownika etc. Ponieważ nie tylko nie ocenił mojej łaskawości, kiedym 
go za wielką zbrodnię lekko ukarał, odsyłając na mieszkanie w głąb Rosji, ponie
waż śmiał spotwarzyć moje wierne usługi przed najjaśniejszym panem, niechże 
będzie ukarany sprawiedliwie na pozbawienie praw stanu, odesłany na całe życie 
na Sybir do Tobolska, a cały jego majątek, jako do zbrodniarza należący, jego żo
nie i dzieciom skonfiskowany na rzecz skarbu." /.../ Panią Twardowską z dziećmi 
policja moskiewska wyrzuciła z Hołowczyc, majątek cały skonfiskowała jej i mę
żowi, a Twardowski przemęczywszy się lat kilka w Tobołsku umarł." 

Hołowczyce przeszły do ks. Oboleńskich. 
Natalia Kicka mieszkając później w Warszawie była częstym gościem salo

nu Teresy Kickiej, gdzie spotykała się z uwielbieniami takich ludzi jak Słowacki, 

36 



Chopin, Odyniec, Witwicki, Niemcewicz i inni. Natalia w swoim panieńskim pa
miętniku zanotowała: „Na wieczorach muzykalnych u babuni Chopin lub Soliva 
mnie akompaniowali." 

Również Adam Mickiewicz znał i cenił wykształcenie panny i w liście 
do przyjaciela Odyńca pisał: „Życzę abyś tej damie swoje dramata czytywał", 
a sam wpisał jej do albumiku następujący wiersz: 

Bo gdzie ma lecieć, po jakie rozkosze, 
Kto poznał Boga wielkiego na niebie 
I kochał męża wielkiego na ziemi... 
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JAŁÓWKA 

Cerkiew w Jałówce. 

W r. 1939 Jałówka leżała w granicach powiatu wołkowyskiego, w odległości 
54 km od Białegostoku i stanowiła ośrodek i siedzibę gminy Jałówka. Ziemie wo
kół pagórkowate, piaszczyste, rzec można jałowe. Stąd może i nazwa, chociaż nie
którzy wywodzą nazwę topograficzną od nazwy rzeczki Jałówki, u której źródeł 
miasteczko leży. (Miasta polskie w tysiącleciu. Tom I., s. 261. Ossolineum 1965.) 

Początki dziejów Jałówki są mało zbadane, chociaż ślady dawnej przeszłości 
kryje wzgórze Mogilia położone między Jałówką a Nowosadami. 
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Miasto zostało założone przez królową Bonę na szlaku łączącym Warszawę 
przez Swisłocz z Wołkowyskiem, a dalej z Mińskiem. Prawa miejskie uzysku
je od Zygmunta Augusta w r. 1545 i jako takie figuruje na współczesnej mapie 
Makowskiego. (Acta Baltico~slavica 7. St. Aleksandrowicz.Geneza i rozwój sieci 
miasteczek Białorusi i Litwy do połowy XVII w. s.74). Miasteczko obejmował ry
nek i 5 ulic. 

W r. 1878 miasteczko liczyło 1091 mieszkańców, w tym 668 Żydów. (Słow
nik Geograficzny) Tuż przed drugą wojną światową 1500 mieszkańców, w tym 
800 Żydów. Jarmarki odbywały się 1 dnia każdego miesiąca. Od niepamiętnych 
czasów osiedlili się i znaczną rolę tutaj odgrywali cieśle i kotlarze. Mieszkało 
tutaj nawet kilku Węgrów. 

W r. 1921 miasteczko liczyło 1211 mieszkańców, trudniących się drobnym 
handlem, ciesielstwem, kotlarstwem i rolnictwem. Z czasem Jałówka pozbawiona 
kolei żelaznych i szos bitych straciła na znaczeniu. Wcześniej utraciła też prawa 
miejskie. Pozostało stare rozplanowanie z olbrzymim rynkiem, gdzie się przeci
nają ważniejsze drogi oraz rynkiem małym. (Miasta polskie w tysiącleciu. Tom I. 
s. 262). 

Miasto było ośrodkiem dóbr królewskich, które stanowiły jałowskie sta
rostwo niegrodowe. Było ono w ustawicznych dzierżawach. I tak przed rokiem 
1615 znajdowało się w rękach Krzysztofa Monwida Dorohostajewskiego, po któ
rego śmierci dostaje przywilej na dzierżawę tegoż starostwa Lew Sapieha. (Sapie
howie. Tom II., s. 3). W drugiej połowie XVII wieku starostą jałowskim był Jerzy 
Hlebowicz, właściciel Rosi. Po jego śmierci utrzymywała się jeszcze na nim żona 
jego, Krystyna z Radziwiłłów Hlebowiczowa, która niejakiemu Mieszkowskiemu 
zabezpieczyła na Jałówce 50 000 zł od wypłaty, od których zależało wstąpienie 
na to starostwo. (Sapiehowie. Tom II. s. 162). 

W r. 1690 starostwo jałowskie dzierżawi Konstanty Szujski, starosta brzeski, 
który „z miastem, chrześcijanami i Żydami i całą włością jałowską" wykazuje 
dymów 119. W r. 1739 konsens na starostwo jałowskie dostał Kazimierz Józef 
Sapieha. 

W r. 1766 starostwo jałowskie posiadali Jan i Monika z Zielińskich Horaino-
wie kasztelanowie brzescy, płacąc kwarty 3751 zł 28 gr. 

W latach 1773-75 starostwo jałowskie zostało nadane Michałowi Bułharyno-
wi w posiadanie emfiteutyczne na lat 50, co w odpowiednim dokumencie nastę
pująco zanotowane zostało: 

„Lubo prawo dzisiejszego sejmu starostwa post fata teraźniejszych poseso-
rów per plus eferentiam in emphiteusis rozdawać komisji nakazała, jednak mając 
wzgląd na zasługi urodzonego Michała Bułharyna, pisarza ziemskiego i posła 
wołkowyskiego, starosty jałowskiego w powiecie wołkowyskim leżące z całą roz
ległością, jak za dawnych starostów było posydowane post fata modernę posesoris, 
temuż urodzonemu Michałowi Bułharynowi jurę septutensores na lat 50 nadaje
my, ażeby już z takowej dzierżawy non modo plus offerentiae, lecz przez lustra-
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cję tysiąc siedemset sześćdziesiątego piątego roku intratę całą w sumie 15 000 zł 
polskich wyciągnioną każdego roku ratami dwoma do skarbu naszego W. Ks. Lit. 
mieć chcemy i na to udzielne dyplom z kancelarii W. Ks. Lit, urodzonemu Mi
chałowi Bułharynowi wydać obiecujemy." (Volumina legum. Tom VIII. S. 421.) 

Z pięciu starostw istniejących w powiecie wołkowyskim: wołpiańskiego, 
wołkowyskiego, mścibowskiego, jałowskiego i dziackiego, jałowskie należało 
do mniejszych. Katastrofalne dla ich stanu gospodarczego stanowiły wojny, ja
kie Rzeczpospolita toczyła w połowie XVII wieku. Ilustruje to dobrze poniższa 
tabelka: (Józef Morzy.Kryzys demograficzny na Litwie i Białorusi w IIpo XVII w. 
S.134.) 

Starostwo 

Star. jałowskie 
Star. mścibowskie 
Star. wołkowyskie 

Liczba dymów 
przed wojną 

348 
543 
445 

po wojnie 
131 
229 
184 

Ubyło 
ile 

256 
314 
261 

% 
65,8 
57,8 
58,6 

Jak z powyższej tabelki wynika największe straty w latach 1648-1667 ponio
sło starostwo jałowskie 

Z upadku tego starostwa już się nigdy nie podniosły, o czem świadczą na
stępne wykazy dymów. A oto wykaz dymów w związku z poborem hiberny: (Teki 
Archiwalne T.7.J. Waliński: Zestawienie hyberny na Litwie w r. 1674, Str. 228) 

Dymy 
183 
536 
220 
132 
29 

Starostwa 
star. wołkowyskie 
star. wołpiańskie 
star. mścibowskie 
star. jałowskie 
star. dziackie i żylickie 

po 14 florenów z dymu 
2562 
7505 
3080 
1848 
406 

Wydano 
1500 
7504 
2000 
1000 
406 

Sumy powyższe odnoszą się do roku 1674. 
Według spisu podymnego w powiecie wołkowyskim w roku 1690 stan dy

mów w starostwach przedstawiał się następująco: 

Starostwo wołpiańskie 
Starostwo wołkowyskie 
Starostwo mścibowskie 
Starostwo jałowskie 
Starostwo dziackie i żylickie 

336 dymów 
184 dymów 
227 dymów 
138 dymów 
29 dymów 
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Starostwa te istniały aż do trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej. Losy pod
danych w starostwach, aczkolwiek lepsze niż poddanych magnackich i chronio
nych przez sądy referendarskie, to jednak nie zawsze były dobre. Wszystko zale
żało od starosty. Niechlubnie na tym starostwie spisywał się Jan Antoni Horain 
(1686-1777) wojewoda brzesko-litewski a starosta jałowski, przeciw któremu, 
aby swawole jego ukrócić król Stanisław August musiał wydać list ochronny 
w sprawie starostwa jałowskiego. (Akty izdawajemyje wil. Arch. Kom. Tom. VII. 
Akty grodzieńskogo grodzkogo suda. Str.169) Czytamy w nim, między innymi, 
„...iż wierność Wasza w dzierżeniu starostwa jałowskiego, szukając powiększe
nia prywatnych pożytków z krzywdą i uciemiężeniem poddaństwa, nie zważając 
na żadne przywileje i nadania..., ale też przymnażając pańszczyzny, podróżczy-
zny, straży dwornej i rozmaitej powinności..., a gdy poddani starali się skarżyć 
królowi, komisarz Butkiewicz w prywatne wziął więzienie, niemiłosiernie rózga
mi ćwiczył i dotąd niemiłosiernie w wiezieniu każe..." 

Kościół w Jałówce fundowała królowa Bona. Był to kościół drewniany i za
pewne niezbyt okazały. Być może, że wizyta biskupia w Jałówce w r. 1655 zastaje 
jeszcze ten sam kościół, chociaż o jego stanie nie wyraża się pochlebnie: 

„Kościół ubogiej struktury, do szopy podobny. Ks. Łabicki nie podał doku
mentu o swym naznaczeniu. Opuszczenie straszne, kurzu pełno. Kazano wszyst
ko naprawić pod groźbą kary biskupiej." 

Przed rokiem 1866 parafia katolicka jałowska z filią w Narewce, liczyła 
4900 wiernych. Miała też kaplice w Krasnej i Dąbrowie. Ponieważ stary, drew
niany kościół chylił się ku upadkowi, parafianie w r. 1860 wznieśli mury kościoła 
nowego, ale pokryć go nie zdążyli, gdyż władze carskie nie dawały pozwolenia 
na budowę. Według władz powiatu wołkowyskiego wykończenie tego kościoła 
nie było konieczne, gdyż wystarczyło naprawić stary, który w ten sposób mógł 
jeszcze służyć lat kilka. Koszt naprawy wyniósłby 1500 rubli. Jednakże gen. 
gubernator wileński budowę kościoła pozwolił kontynuować, a stary rozebrać. 
Sprzeciwił się temu gubernator grodzieński, który do gen. gubernatora wileń
skiego w tej sprawie pisał: 

„Włościanie państwowi (byli poddani starostwa) gminy juszkowskiej i szym-
kowskiej proszą, aby budujący się kościół zamienić na cerkiew bo: 

- prawosławni ponieśli dużo więcej ofiar przy jego budowie, 
- w ciągu postu na prawosławie przeszło 2227 dusz." 
Wobec tego sprzeciwu dnia 7.7.1866 r. kościół zamknięto i sporządzono kosz

torys przeróbki na cerkiew. Połowa ludności przeszła na prawosławie. W r. 1866 
zamknięto także kościół filialny w Narewce. W prywatnej kaplicy znajdującej się 
w majątku Krasna musiano również po roku 1863 nabożeństwa zawiesić. (Paweł 
Kubicki. Bojownicy kapłani... Cz. II, TA, s.74) 

W r. 1907 katolicy zbudowali kościół nowy, a w r. 1922 rewindykowali rów
nież kościół uprzednio zabrany na cerkiew. Wobec czego w r. 1937 w Jałówce 
istniały dwa kościoły. Pierwszy obsługiwał 2269 parafian pod przewodnictwem 
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ks. Jana Eysmonta, drugi 2205 parafian pod przewodnictwem ks. Jana Kartono-
wicza. (Catalogus ecclesiarum et cleri Archidioecesis Wilnensis 1937) 

Z Jałówką związane jest imię Konstantego Kalinowskiego, przywódcy po
wstania styczniowego na Litwie i Białorusi, który urodził się w pobliskich Mo-
stowlanach. Później Kalinowscy przenieśli się do Jakuszówki, leżącej również 
w pobliżu Jałówki. ,.-•.* 

Dzięki właśnie jemu i sąsiedztwu puszcz Jałowskiej, Swisłockiej i Białowie
skiej powstanie odbiło się na tych terenach głośnym echem. Działała tutaj party
zantka, w znacznej części złożona z uczniów progimnazjum w Swisłoczy. Stoczyła 
ona szereg potyczek na południu powiatu wołkowyskiego, a następnie podzieliła 
się na mniejsze oddziałki i odeszła na inny teren. Podczas pobytu partyzantki 
w Jałówce odczytano manifest Rządu Narodowego. W jednym z pamiętników 
na ten temat czytamy: 

„Kompanie złożywszy strzelby i kosy na ziemi, spoczęły przy broni swojej 
na rynku. Konne widety stanęły na drogach poza miasteczkiem. Lud przybywa
jący na nabożeństwo (Zielone Świątki) otoczył żołnierzy. Odczytano Manifest 
Rządu Narodowego i Akt Uwłaszczenia, Potem powołano kompanie do frontu 
i w zupełnym porządku weszliśmy do Kościoła. Klęcząc, oparci o kosy i strzelby, 
odśpiewaliśmy „Z dymem pożarów" a ksiądz święconą wodą pobłogosławił i broń 
i żołnierzy. Rozrzewnieni opuszczaliśmy kościół, który się napełnił ludem. Do
starczono wszelkiej żywności, którą żołnierze spożywali na miejscu, oficerowie 
zaś w dużej izbie przyległego zajazdu. Lud wysłuchawszy nabożeństwa w większej 
jeszcze liczbie otoczył partyzantów. Na rozkaz naczelnika adiutant Nowosielski 
powtórnie obwieścił z konia Manifest Rządu Narodowego i Akt Uwłaszczenia 
i wnet sporządzony został prawny protokół uwłaszczenia. Częstowano szczerze 
żołnierzy w rynku i oficerów w izbie. 

Wieczorem wymaszerowaliśmy z Jałówki i przechodząc lasy jałowskie przy-
maszerowaliśmy do wioski Wielkie Hrynki. Rozstawieni na kwatery po chału
pach, spoczęliśmy pokotem na słomie. Przybył od Swisłoczy Kobyliński z konni
cą i wytchnąwszy godzin kilka ruszył znowu do Swisłoczy na zwiady, a piechota 
tymczasem spoczywała po chałupach i robiono ładunki na dziedzińcu na to wy
znaczonym. Przybył Kobyliński i wyruszyliśmy marszem przez skraj miasta 
Nowy Dwór i wieś Janin, zdążaliśmy do puszczy Różańskiej." (Ignacy Aramo-
wicz: Marzenie. Wyd.1865). 

Skład narodowościowy grup powstańczych był mieszany. Byli i Polacy i Bia
łorusini. Śpiewano więc na postojach pieśni polskie i białoruskie. Aramowicz 
w swoim „Marzeniu" przytacza ich parę. Okoliczna ludność też była narodowo
ści różnej. Dane z r.1928 mówią, że na terenie gminy jałowskiej zamieszkiwało 
3257 katolików, 4756 prawosławnych, 515 izraelitów i 1 innego wyznania, (Tygo
dnik Wołkowyski, nr 5 zr. 1928) zaś w r. 1933 było tutaj 3268 Polaków i 5812 in
nych. (Tygodnik Wołkowyski, 12.lll.1933 r.). Ogólna liczba mieszkańców gminy 
jałowskiej wynosiła: 
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W roku 1921 - 6107 
1928 - 8538 
1931 - 9081 
1933 - 9080 

(Dane z różnych numerów Tygodnika Wołkowyskiego). 

O stosunkach ludnościowych mówi korespondent białoruskiego pisma 
w następujących słowach: 

„Mieszkańcy naszej gminy w większości prawosławni. Jest trochę i katolików. 
Według narodowości jedni i drudzy są Białorusinami. Jest trochę Żydów i jeszcze 
mniej Polaków, którzy do nas przyjechali z daleka. Polaków ludzie nasi nazywają 
mazurami. Wielkiej własności u nas nie ma. Jest około 2 dziesiątków osadników, 
którzy mają od 20 do 60 ha ziemi. Nasi ludzie wiedzą kim są i swojej białorusz-
czyzny nie kryją. Swego czasu było tutaj 5 hurtków „Gromady". Po likwidacji 

„Gromady" zaczęto usilnie tworzyć polskie organizacje, ale się one wkrótce roz
padały." (Biełaruskaja Krynica z dnia 15 września 1935 r.) 

W r. 1927 rozpoczęto komasację gruntów. Na 22 gromady do komasacji 
przystąpiło 16. Do r. 1932 scalono grunty we wsiach: Bachury, Juszkowy Gród, 
Kondratki, Łuplanka, Podozierany, Straszewo, Wiejce, Honczary, Jałówka, Ki-
turyki, Niezbudzicze, Nowosady, Rakowszczyzna, Szymki, Worobie i Zalszany. 
(Tygodnik Wołkowyski z dnia 26.11.1933 r.) 

Ogólny obszar gminy Jałówka wynosił w r. 1935 około 241 km, co dawało 
gęstość zaludnienia 37,6 mieszkańców na km2. Stawiało to Jałówkę na 15 miejscu 
w powiecie wołkowyskim. Mniej zaludnione były tylko gminy łyskowska i po-
doroska. 

W skład gminy jałowskiej w tym czasie wchodziły następujące gromady: 
Bachury, Budy, Cisówka, Ciwoniuki wraz z Andrzejkami, Kardaszami, Koleś-
nikami, Matuszejkami, Nikicinami, Samojlikami, Dreczany, Jałówka, Juszkowy 
Gród, Kituryki z Talkowszczyzną, Gonczarami, Romanichą, Kondratki z Bli-
skowszczyzną, Dziergielami, Masowszczyzną, Radeczyzną i Rybałami, Kuchny 
z koloniami: Gorbacze, Kituryki, Kowalewszczyzna, Kuce Nowe i Stare, Kuchny, 
Piotrów Gród, Smolarnia, Leonowicze, Łuplanka z Romanowa, Niezbodzicze 
z Garkowszczyzną i Tarasówką, Nowosady, Podozierany, Rakowszczyzna, Stra
szewo, Szymki, Wiejce, Worobie, Gobiaty, Zaleszany z Brzeziną, Zaręczany. (Bia
łostocki Dziennik Wojewódzki. Nr 20 z r. 1935, s. 524.) 

Jeśli chodzi o szkołę, to jej początki datują się z roku 1615, na którą był za
pisany pewien fundusz, ale o jej pracy nic nie wiemy. W r. 1781 uczyło się w niej 
12 szlachciców, zaś w 1782 - 6 szlachciców i jeden chłop. Istniała też ta szkoły 
między latami 1785 i 1798. W r. 1938 uczyło się w tutejszej szkole 150 katolików, 
90 prawosławnych, 60 wyznania mojżeszowego. Klas było 7. (Dzień. Urz. KOS 
Wilno - 1938 r., nr 3, str.79). 
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W r. 1932 w skład zarządu powiatowego ZNP w Wołkowysku z Jałówki 
wchodził Łucjan Łopuszko. („Praca" czasopismo Żarz. Oddz. ZNP w Wołkowy
sku, nr 1. 1 września 1932 r.) 

A oto kilka ważniejszych dat: 
W r. 1580 Jałówka gościła Stefana Batorego, który przejeżdżał tędy jadąc 

z Warszawy do Grodna przez Liw, Sokołów, Drohiczyn, Boćki, Bielsk, Narew, Ja
łówkę. (Aleksander Jabłonowski: Polska XVI w. Tom VI. Cz. 2-ga. Podlasie, s.78) 

16 maja 1777 r. przejeżdżał też przez Jałówkę historyk Adam Stanisław Na
ruszewicz, który następnego dnia z Krynek pisał do Tyzenhauza, że przejeżdża
jąc dnia wczorajszego przez Jałówkę do Grodna, dowiedział się o śmierci woje
wody brzesko-litewskiego Jana Antoniego Horaina, starosty jałowskiego. (Listy 
Naruszewicza) 

W r. 1939 miała tutaj krótki postój Suwalska Brygada kawalerii, w której 
skład wchodził 3 pułk strzelców konnych z Wołkowyska, po bojach pod Olsze-
wem (ciężkie straty) i pod Zabłudowem, w dniu 18 września po krótkim odpo
czynku w Jałówce, brygada przeszła do Puszczy Białowieskiej i stanęła na po
stój w miastach Hrynki - Michałki - Łazy. 20 września resztki weszły w skład 
samodzielnej grupy operacyjnej „Polesie". (Tadeusz Jurga: Regularne jednostki 
Wojska Polskiego w 1939 r. Str. 288. MON Warszawa 1975). 
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KONIUCHY 

Koniuchy, wieś i dobra w gminie Podorosk, leżące w odległości 21 kilometrów 
na południowy wschód od Wołkowyska, 111 kilometrów od Grodna przy dro
dze Wołkowysk-Różana. W końcu XIX wieku według Słownika Geograficznego, 
oprócz dóbr był też i chutor o obszarze 37 dziesięcin. Dobra wraz z folwarkiem 
Kruhlik zajmowały obszar 417 dziesięcin i należały do Brońców. 

Nazwa prawdopodobnie wywodzi się od osad służebnych. W ustawach 
włócznych z XVI wieku czytamy, że koniuchowie dzielili się na osiadłych i dwor
nych i mieli pomiarą włóczną nadzielone po 2 włóki ziemi z racji służby ko-
niuchowskiej. Jeśli byli na służbie, to otrzymywali ze dworu dodatkowo strawę 
i po 4 kop groszy na rok, a ci, którzy na służbie nie byli, mieli z włók nadzielonych 
opłacać czynsz. 

W roku 1690 właścicielem wsi był Eustachy Kazimierz Suchodolski, który 
„z majętności wieczystej Koniuchy z karczmą i 2 młynami i z tym poddanym, 
co pod świeszczenikiem" opłacał podatek za dymów 18. (Wykaz podatku podym-
negopow. wołkowyskiego z roku 1690. Wilno 1939 w opracowaniu S. Krakowskiego. 
Str. 21). Była w tymże roku i cerkiew unicka, w której pasterzował „ociec Maka
ry Butrymowicz prezbiter koniuchowski" dość biedny, bo legitymujący się tylko 
jednym dymem chłopskim. 

W pierwszej połowie XVIII wieku właścicielem Koniuch byli prawdopodob
nie Scypionowie, bowiem w roku 1739 Jan de Campo Scypion fundował tutaj 
dominikanów, wystawiając im dom murowany i drewniany kościół pod wezwa
niem Najświętszej Panny Różańcowej, a na utrzymanie 3 zakonników wyznaczył 
4500 zł wraz z 10 włókowym folwarkiem. W roku 1816 klasztorem kierował o. Jó
zef Glasorowicz. Klasztor w roku 1832 zamknięto. 

W drugiej połowie XVIII wieku Koniuchy należały do Pawła Grafowskiego, 
starosty sądowego wołkowyskiego, ale oddać je musiał kredytorom. Na Komu
chach miała zabezpieczone dożywocie jego żona, ale na prośbę męża Grafowskie
go zrzekła się tego dnia 7.IX.1796 r. Część dóbr koniuchowskich przejął kredytor 
Tadeusz Sieheń, chorąży wołkowyski. (Biblioteka Jagiellońska. Druki procesowe. 

45 



Tom II. Proces Pawła z Konopnic Grafowskiego, ex starosty sądowego wołkowyskie-
go przeciwko Tadeuszowi Sieheniowi, chorążemu wołkowyskiemu). 

Same Koniuchy przypadły Ignacemu i Izabeli Bronicom i w ich posiadaniu 
pozostawały do roku 1939. A oto relacja ostatniego właściciela Koniuch. Przyta
czam ją w obszernych fragmentach: 

„Areał według stanu z roku 1939 - około 300 ha, po sprzedaży części grun
tów w okresie międzywojennym. ' ~* -^ = 

Stary dwór spłonął na początku ubiegłego wieku i rodzina przeniosła się 
do oficyny w parku. Nie przedstawiał sobą nic szczególnego - budowany był na 
sposób białoruski z przepołowionych bali, układanych na mech przycięciem do 
zewnątrz, tynkowany wewnątrz z gankiem na okorowanych słupach. Tak wyglą
dały prawdopodobnie równocześnie postawione oficyny. Nowy dwór wybudo
wany został przez kolejnego właściciela z rodziny Broniców, Romana, w połowie 
XIX wieku. Projekt domu opracował i nadzór nad budową sprawował wileński 
architekt, (budowniczy) Luba, który był autorem i innych dworów w okolicy, jak 
najbliższe w Skarbcu i Podorosku. Majątki wyodrębnione z dóbr Koniuchy, za
mieszkałe uprzednio przez oficjalistów nie miały dworów, a tylko dwory rząd
ców. W skład dóbr koniuchowskich wchodziły jeszcze: Platerowszczyzna, Skar
biec, Sedelniki, Dubowa, Kruhlik i Podorosk. 

Dwór nie był przebudowany aż do okresu wojennego i zachował się w pier
wotnym stanie. 

Od strony tylnej dwór posiadał duży drewniany taras (weranda bez dachu) 
z balustradą, na który wychodziło się z jadalnego pokoju. 

Wszystkie ściany były tynkowane i malowane, sufity tynkowane bez sztuka
terii, podłogi zwykłe z szerokich desek lakierowane, oprócz przedpokoju i III-go 
sypialnego, w których były dębowe posadzki jasne z intarsją z czarnego dębu. Pie
ce kaflowe: w jadalnym dwa podwójne (to znaczy wychodzące na przyległe poko
je, tamże paleniska), oraz w przedpokoju - wysokie z brązowych, wytłaczanych 
w deseń kafli. Kominki dwa: w jadalnym z surowej cegły z okapem, w salonie 
z białych kafli, połączony z normalnym piecem. Brązowe kafle z pieców przed
pokoju, pochodziły z rozbiórki jakiegoś starego domu. Żyrandoli nie było, tylko 
w salonie na kominku znajdowały się dwa duże i ciężkie świeczniki (czarny mar
mur i brąz) z wiszącymi kryształowymi ozdobami, każdy na 12 świec. 

Wewnętrzne urządzenie nie odznaczało się niczym szczególnym, meble 
w większości pochodziły z końca ubiegłego wieku, a tylko poszczególne sztu
ki były antyczne, pochodzące z epoki i miały niewątpliwą wartość artystyczną. 
Były to resztki umeblowania spalonego dworu, których tylko część pozosta
ła, ponieważ przez kilkunastoletni okres małoletniości spadkobierców, mają
tek był w dzierżawie i naturalnie większość ruchomości uległa zatracie. Oca
lały jedynie: szpinet (orzechowy), sekretara mahoniowa, również mahoniowe 
damskie biureczko, dwie orzechowe kanapki, kilka sztuk krzeseł-fotelików 
wyściełanych. 
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Żadnych dzieł sztuki dwór nie posiadał. Jeżeli jakieś były (podobno natu
ralnie portrety rodzinne), zostały zaginione lub zniszczone (pożar, dzierżawa, 
pierwsza wojna). 

Księgozbiór składał się z około 1000 tomów, przeważnie zbiorowe wydawni
ctwa z końca XIX wieku, oraz poszczególne książki z lat późniejszych. Jedynym 
zapamiętałym przeze mnie zabytkowym, dziełem był komplet (9 tomów) Volu-
mina Legum, ozdobnie oprawnych, drukowanych na pergaminie. 

Archiwum rodzinne uległo zniszczeniu w czasie I wojny światowej, znajdo
wały się w nim drzewa genealogiczne rodziny i spokrewnionych rodzin oraz eg
zemplarz planu eksdywizji dóbr Koniuchy. 

Oprócz dworu istniały dwie oficyny mieszkalne, starsze od niego, praw
dopodobnie powstałe jednocześnie ze spalonym dworem oraz jeszcze znacznie 
starszy czworak, który był dawną karczmą-zajazdem. Oficyny były drewniane 
w stylu białoruskich dworków, czworak zaś murowany z bardzo grubego muru, 
kryty jak inne budynki dranicą. 

Park stanowiły właściwie dwa duże trawniki, rozdzielone domem, otoczone 
drzewami. Założone zostały w tym samym czasie, kiedy budowano dom, znacz
nie starsze były tylko lipy stojące rzędem przy drodze, które już częściowo wy
mierały ze starości. Obszar parku wynosił około 2 ha, graniczył ze stawem (około 
1 ha) i łąką. 

Dwór ocalał w czasie I wojny światowej, był zamieszkały przez rządcę. 
Oprócz strat w ruchomościach innych nie było. Również stał do roku 1944, tyl
ko całkowicie ogołocony. W latach 1939-1942 kwaterował w nim sztab oddzia
łu wojskowego, później administracja majątku prowadzonego przez Niemców. 
Obecnie (informacja z 1952 roku) jeszcze istnieje tylko całkowicie zdewastowany. 
Czy istnieje nadal, nic mi teraz nie jest wiadome." 

(Dane według ankiety sporządzonej przez ostatniego właściciela Koniuchów, 
Kazimierza Obrońca z Warszawy, a nadesłanych mi przez p. Romana Aftanazego, 
kustosza zbiorów Ossolineum we Wrocławiu.) 
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MOSIEWICZE 

Liczne dwory i dworki z jakich słynął dawniej powiat wołkowyski, ginęły i giną 
bezpowrotnie. Nie oparły się starości, wojnom, pożogom i grabieżom. Nie cieszą 
widoków pobielane ściany a ich mieszkańcy skryli się w kościelnych kryptach, 
pod omszałymi głazami na cmentarzyskach, czy też w tajemniczych kurhanach. 
Nic już nam nie powiedzą i tylko w archiwach można wygrzebać ich tajemnice. 

Tak jest i z Mosiewiczami, dawnym dworem, do którego jest przypisana 
wieś o tej samej nazwie, leżąca o 14 kilometrów na północ od Wołkowyska, przy 
dawnej królewskiej drodze ścielącej się od Krakowa do Wilna. Tej samej drodze, 
którą w 1551 roku, w słońcu i w deszczu, przez pył i błoto brnął król Zygmunt 
August, władca obojga narodów. W każdym mieście, miasteczku czy wsi, zsia
dał z konia i szedł pieszo za karetą wiozącą szczątki swojej nieodżałowanej żony, 
Barbary Radziwiłłówny. 

W XVII wieku Mosiewicze należały do kniaziów Drucko-Sokolińskich. Wy
nika to z testamentu spisanego tuż przed śmiercią w 1676 roku przez Antoniego 
Drucko-Sokolińskiego. Fragment tego testamentu jest następujący: 

„W wołkowyskim powiecie majętność moja Mosiewicze. Tę tedy majętność 
moją tak ordynuję, takową wolę moją dysponuję i zapisuję. Najpierw za grzechy 
moje, w czym jeśliby Pana Boga obraził, aby za duszę moją, Boga Najwyższe
go błagam, aby się chwała Boża odprawowała, przeto leguję z tych wszystkich 
pomienionych miejscowości moich ojczystych 4000 złotych polskich na kościół 
Boży krzemienicki w powiecie wołkowyskim, w którym kościele w Bogu zeszli 
rodzice moi są położeni, aby i ciało moje tam także było położone, te tedy majęt
ności moje, wyż specyfikowane, tak w zastawach, jako i arendach, zostały ogól
nie po wypłaceniu tych 4000 złotych polskich, którem legował na kościół Boży 
za duszę moją, to jest na kościół krzemienicki, te majętności nikomu innemu, 
jeno ukochanej siostrze mojej rodzonej, pani Krystynie Drucko-Sokolińskiej 
Pierzchowskiej, leguję i zapisuję na wieczne czasy. Imć panu Florianowi Drucko-
Sokolińskiemu leguję Dębno, folwark do włości mosiewickiej należący, chłopów 
trzynaście. Imć panu Krzysztofowi Drucko-Sokolińskiemu, bratu memu, kobier-

48 



ców parę ofiaruję. Jegomości panu Jarosławowi Drucko-Sokolińskiemu konia 
mego srokatego leguję." 

Rodzicami autora testamentu byli: Kazimierz Drucko-Sokoliński, wzmian
kowany w latach 1640-1657 i Helena Kierdejówna, córka Eustachego, podsędka 
grodzieńskiego, który to w 1629 roku kupił majątek Hniezno. Kazimierz tytuło
wał się kniaziem i kasztelanem połockim, .zmarł w 1657 roku i jak wynika z testa
mentu, pochowany został wraz z żońąwlryptach kościoła w Krzemienicy. Kryp
ty istnieją do dzisiaj i zostały zamurowane przez księdza Pietrasza już po drugiej 
wojnie światowej. Kościół ten był fundowany w 1617 roku i być może, że wśród 
licznych trumien znajdują się i trumny Sokolińskich. Żona Kazimierza już jako 
wdowa, bo Kazimierz zmarł młodo, wyszła za mąż najpierw za B. Przysieckiego, 
wojskiego wołkowyskiego, pułkownika Jego Królewskiej Mości. Krystyna, cór
ka Kazimierza a ukochana siostra Antoniego, zmieniała mężów jak przysłowio
we rękawiczki, mając kolejnych mężów: Pierzchowskiego, Rojeckiego i Narbuta. 
Jeszcze w 1690 roku należały do niej Mosiewicze, chociaż były w zastawie u Jaku
ba Komajewskiego, właściciela Pliszczy i Strubnicy. 

Przed pierwszą wojną światową Mosiewicze należały do Chodakowskich. 
W 1905 roku właścicielką Mosiewicz była jeszcze Maria Chodakowska, córka Ig
nacego. Dwór obejmował 557 dziesięcin ziemi i 20 dziesięcin nieużytków. 

W okresie międzywojennym majątek należał już do Józefa Bitnera. Bitnero-
wie byli bezdzietni, więc żona jego po śmierci męża, zapisała ten majątek kuzyn
ce swojej Emilii, która wyszła za mąż za pułkownika Augusta Skokowskiego. Bit-
nerowa jako współwłaścicielka zamieszkała przy nich. Przed wybuchem drugiej 
wojny światowej Skokowski został powołany do Wojska Polskiego, a żona jego 
z trojgiem dzieci po zajęciu terenów przez sowietów schroniła się w Wojdziewi-
czach u gospodarza o nazwisku Hryniewicki, w ten sposób uniknęła wywózki 
na Syberię. Czasy te wspomina Janina Grzybińska żona nauczyciela w Mosiewi-
czach, który później także nie uchronił się od wywózki. 

„Dwie córki pani Skokowskiej - wspomina - Maria i Elżbieta chodziły 
do szkoły, a syn Gucio miał lat sześć. Tak więc poznaliśmy obie panie: Bitnerową 
i Skokowska. Pani Skokowska była kobietą o nadzwyczajnej dobroci. Gdy te te
reny zajęli Niemcy, Skokowska wróciła do swego majątku i zaprosiła nas, abyśmy 
razem zamieszkali we dworze, bo będzie jej bezpieczniej i weselej. Mieliśmy tam 
dwa ładne pokoje i kuchenkę. Czuliśmy się jak w raju. Niemcy w jednej części 
domu urządzili swoją kancelarię, w której pracował Jerzy Pietraszkiewicz, syn 
kierownika szkoły w Porozowie. W połowie października powrócił pan Skokow
ski, był to rok 1941. Gdy Niemcy lokowali się w majątku, to jeden z oficerów 
rozpoczął rozmowę z panią Bitnerową po niemiecku. Powiedział, że powinna 
się cieszyć, że Niemcy są tutaj, a nie sowieccy żołnierze. Pani Bitnerową odpo
wiedziała odważnie, że ani Niemcy ani Rosjanie nie są naszymi przyjaciółmi. 
Przed świętami Bożego Narodzenia Niemcy kazali opuścić pokoje, w których 
mieszkaliśmy. Skokowscy mogli teraz już mieszkać tylko w opuszczonych przez 
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nas pokojach. Musieliśmy Mosiewicze opuścić. Po powtórnym zajęciu tych te
renów przez sowietów Skokowski zdołał uciec do Polski. Dwie jego córki i syna 
zabrała niania do Wojdziewicz a panią Skokową Rosjanie aresztowali i wywieźli. 
Odmroziła tam nogi, dostała gangreny i zmarła. Później Skokowski zabrał dzieci 
z nianią do Polski." 

Według innych źródeł dzieci wraz z nianią zabrał brat Skokowskiego, gdyż 
Augusta w 1944 roku wywieziono do Wórkuty gdzie również zmarł. 

W Mosiewiczach znajdował się rozległy dwór, który okoliczni mieszkańcy 
zwali pałacem. Wspomniana w archiwach kaplica znajdowała się wewnątrz pała
cu. Ołtarz miał figurę Pana Jezusa oraz mały, piękny o pozłacanej czasze kielich. 

„Dali mi go państwo Skokowscy na przechowanie - wspomina ks. Mianowski 
- i oni oboje legli, ona pod Archangielskiem, on pod szpałami w Workucie. Otóż 
ten kielich, po dłuższych perypetiach, jadąc do Polski przewiozłem i Marylka, 
córka Skokowskiego mi go oddała. Zaraz po przyjeździe do Polski Ludowej, da
łem jej 50 dolarów jako zapomogę, gdyż bardzo była niezaradna. Ona trzymała 
ten kielich jakiś czas u siebie, bo myślała, że go kiedyś umieści w swoim byłym 
ołtarzu, ale po półroczu widocznie straciła nadzieję i ostatecznie mi go ofiaro
wała. Na granicy wściekła rewizja i odnaleźli go rewidenci. Gdy naszli w ten 
czas naczelnicy, więc ja: „Naczelniku! Ja jestem z zawodu księdzem i ten kielich 
jest narzędziem mojej pracy. Według rozporządzenia, prawo przecież zezwala 
na przewożenie instrumentów do pracy. Odeszli nie zabierając. Wygrałem." 

Wieś Mosiewicze około 1922 roku składała się z 45 domów a majątek miał 
578 dziesięcin. Ludność jak i okolica były katolickie. W czasie drugiej wojny 
światowej działały tutaj polskie partyzantki. O jednej z nich pisze „Przegląd Hi
storyczny": „Dnia 17 kwietnia 1945 roku pod Mosiewiczami nastąpiło spotkanie 
polskiej partyzantki „Żagiew" z wojskiem sowieckim. W wyniku walki oddział 
został rozbity i stracił dwóch partyzantów: Stanisława Juszkiewicza „Iskrę" i NN 

„Sępa", dwóch rannych a także część uzbrojenia. Straty NKWD miały wynosić: 
trzech zabitych i czterech rannych." 
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61 
OZIERANKI 

Dwie wsie Ozieranki Wielkie i Małe, położone w gminie Szydłowiec wraz z osa
dą Bancerowszczyzna tworzyły gromadę Ozieranki. (Dziennik Urzędowy Woje
wództwa Białostockiego. Rok 1933, str. 337). 

Wieś należała dawniej do dóbr Kosin, którymi w różnych okresach władali: 
Michał Bartłomiej Kołłątaj (1730-1756), Tadeusz Jelski (około 1801). 

Według zachowanego Inwentarza dóbr Kosin, obraz mieszkańców wsi „Oza-
ranki" wyglądał następująco: 

„Zacharko Bojarczyk ma matkę swoją Nastazję, przy której mieszka, ma brata 
Siemiona, obydwa nieżonaci, mają wołu i krowę z sysunem byczkiem, także ma 
zasiew do chaty należący, ma dom z zabudowaniem, ogród pognoj i w prostym 
polu półwłókę z sianożęciem. 

Michałko Gobica ma takoż matkę Reginę i brata Jaśka, siostrę Mariannę 
wziętą do J.P. Józefa Zdulskiego, od trzech lat tam bez zapłaty, a tu pańszczyzny 
nie masz kim odbywać. Z bydła ma dwie ciełuszki cudze do trzeciego cielęcia, 
a swego byczka kupnego będzie miał na wiosnę na trzecie. Tenże ma dom, zabu
dowania wszelkie, przy tym ogród pognoj i prostopole, co uczyni pół włóki. 

Stiepan Macwiejczyk, żonaty, ma syna jednego, Adama w leciech dwunastu, 
ma krowę z ciełuszką przeszłoroczną sysunkę i byczka, któremu będzie na wios
nę półtrzecia roku. Ma dom zabudowania wszelkie, przy tym ogród pognoj i pro
stopole, co uczyni pół włóki. 

Wojciech Cyruliczek, żonaty, ma synów 4, Jaśka, Marcina, Stiepana i Jurka, 
z tych Marcin, stolarkę umiejący, na robocie w Jackowszczyźnie u J.W Tołłoczka 
rotmistrza, w tejże chacie przy nim mieszka pasierb Wasil Piwowarczyk, który 
ma synów 3, Michała, Adama i Marcina, ma koni dwoje, to jest klacz i źrebi
cę na czwartą, na piątą paszę krów trzy, cieląt przeszłorocznych sysunów trzy, 
ma dom, zabudowania wszelkie, przy tym ogród pognoj i prostopole, co uczyni 
pół włóki. 

Michał Moszko, żonaty, ma syna Józefa w roku trzecim, klacz i byka na czwar
tą paszę, drugi roczniak, krów 2 z ciełuszką tegoroczną i ciele przeszłoroczne 
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sysunka, ma dom, zabudowania wszelkie, przy tym ogród pognoj i prostopole, 
co uczyni pół włóki. 

Bazyl Bojarczuk, żonaty, ma wołu i krowę, któremu żenię na dniu wczoraj
szym przed podaniem wziął J.P. Tomasz Januszewski, zawiadowca J.P. Tołłoczka 
rotmistrza spodnie białogłowskich cztery, z tych trzy szarych, jedna barwy króle-
wickiej, ma dom zabudowania, ogród pognoj, i prostopole, co uczyni pół włóki. 

Nancar kowal, żonaty, ma swój warsztat, ma żonę z Menczelów, ale przenie
sienie do Ozeranek, ma ogród, wszelkie zabudowania, przy tym pognoj i prosto
pole, co uczyni pół włóki. 

Jurko Sawka, mieszka przy matce, ma braci Józefa i Jakuba w siódmym roku, 
ma 2 woły, krowę i byczka przeszłorocznego i klacz i źrebię przeszłoroczne sy
sunka, ma dom, wszelkie zabudowania, ogród pognoj, prostopole i sianożęć, 
co uczyni pół włóki gruntu. 

Michał Wierbik, żonaty, ma synów: Pietruka i Stiepana w leciach jedenastu, 
ma wołu i byka na czwartą paszę, krowę jedną starą i cielę sysunka, na półwłóku 
mieszka. 

Jurko Moszko mieszka przy matce Marynie Franciszkowej, także ma braci 
dwóch Kazimierza i Michała, pierwszy bronowłokiem być może, drugi pastusz
kiem, ma klacz 1, krowę, wołów 2, byczka takrocznego i na półwłóku mieszka. 

Jurko Chmielewski ma synów Jaśka i Adama w czterech leciach i Marcina 
we dwóch, ma wołów 2, krów 2, cielicę takroczną, wzięto mu wczoraj od J.P Toł
łoczka siermięgę siwą, na półwłóku mieszka. 

Marko Niedźwiocki ma synów Ławruka i Jurka, obydwa w młodych jeszcze 
leciach, ma krowę jedną i cielę przeszłoroczne sysunek, na półwłóku mieszka. 

Jurko Łysak ma syna Jurka takoż żonatego i wnuków dwóch, Andrzeja 
i Adama, ma klacz 1, wołów 2, ma cielę jedno na trzecie, na półwłóku mieszka." 
(Inwentarz Kosina z roku 1756. Archiwum Ossolineum we Wrocławiu). 

We wsi tej znajdowało się też pół włóki gruntu pustego. 
W tymże roku do powinności włościan z Ozieranek, należało po 20 groszy 

podymnego z każdego domu, które winno być wnoszone do dworu każdego 
kwartału, kolejna straż tygodniowa we dworze, a gdy ją pełnili byli oboje zwol
nieni w tym czasie od pracy we dworze. Oprócz tego po trzy dni pańszczyzny 
zarówno mężczyźni jak i kobiety, a w czasie żniw w soboty maja iść na gwał
ty po dwoje z domu. (Inwentarz Kosina z roku 1756. Archiwum Ossolineum 
we Wrocławiu). 

We wsi tej wiele pieśni i innego materiału folklorystycznego zebrał Michał 
Federowski, który w końcu XIX wieku dzierżawił sąsiedni Kosin. Jedną z infor-
matorek Federowskiego była mieszkanka Ozieranek Wielkich, Maryla Bojarczy-
kowa, której fotografia znajduje się w czasopiśmie „Wisła" roku 1904, tom XVIII, 
str. 81. W czasach Federowskiego w Ozierankach występowały następujące na
zwiska: Bojarczuk, Czebiołko, Jakubczyk, Kuźmicki, Maćwiejczyk, Mikałuć. 
(M. Federowski. Lud Białoruski. Tom 1-YII). 
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W czasach międzywojennych mieściła się w Ozierankach szkoła jednoklaso-
wa. Ludność katolicka. 

W latach dwudziestych XX wieku mieszkał w Ozierankach niedoszły ksiądz 
Hołdakowski. Uczył się swego czasu na księdza, ale coś mu się w głowie pomie
szało i studia musiał przerwać. Nie pozbył się jednakże złudzenia, że jest księ
dzem. Nosił koloratkę, chodził regularnie do kościoła, małpował odprawiają
cego nabożeństwo księdza szydłowickiego, Stanionisa, śpiewając wraz z nim 
mszę. nabożeństwie, wlazłszy na mur okalający cmentarz przykościelny, starał 
się mówić kazania, ale od czego ks. Stanionis nosił gruba laskę zwaną tu po
wszechnie „kulbaką". A że i mówca miał podobną, więc wywiązywała się walka. 
(Według opowiadań Stanisława Dalidowskiego ze Strzelec) 

Na początku roku 1941 na polach Ozieranek zaczęto intensywnie budować 
lotnisko, ale pracę przerwało bombardowanie Wołkowyska w czerwcu tegoż 
roku. 

Wojna mocno przeorała psychikę wsi. Młody maturzysta Kazio Sawko do
łączył do przechodzącej tędy partyzantki, czy też grupy usiłującej przeprawić się 
nielegalnie przez granicę polsko-radziecką. Wytropieni i okrążeni pod Swięcicą 
zginęli prawie wszyscy. Kazikowi udało się zbiec, tragedię jednak przeżył głębo
ko. W parę tygodni później zaginął. Znaleziono go dopiero wiosną siedzącego 
pod drzewem w lesie Zubowskim. Nie żył już od kilku tygodni, ale mrozy ciało 
zakonserwowały. (Według relacji ustnej Jadzi Sidorskiej w Gdańska). 
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SIELECHY 

Kiedyś wieś, później awuls, folwark i znowu wieś, położone w gminie i parafi 
Szydłowickiej wraz z Gumbiszkami i Krasnowszczyzną tworzyły gromadę Wisz-
niewicze. 

Przy opisie granic dóbr Roskich w roku 1621 wzmiankowane są jako posiad
łość Jelskich. (Inwentarz Rosi z 1621 r. Rękopis w Archiwum w AGAD) Później 
Sielechy dzieliły losy Kosina w skład, którego wchodziły a więc należały do Koł
łątajów, Skinderów, Puchalskich i znowu Jelskich. (Rękopis Ossolineum we Wroc
ławiu) 

Według inwentarza z 1757 r., sporządzonego po śmierci Michała Kołłątaja 
dla Skinderów, wykaz mieszkańców tej wsi przedstawiał się następująco: (Ręko
pis w Ossolineum we Wrocławiu. Inwentarz Kosina z 1757 r.) 

„Maciej Bekiesz ma synka Michała, ma krowę z cielicą sysunka przeszłorocz-
nego, temuż siermięga wzięta od J.P. Tołłoczko rotmistrza. 

Chwiedor Łukaszenia ma zięcia we wsi Jatwieź od lat 12 Błażeja Zalipskiego, 
ma koni 2, wołu i krowę z byczkiem na trzecie. 

Mikołaj Bojarczuk ma 2 cielęta od krówki, co do 3 cielęcia brali, to jest cie-
łuszka i byczek, zasiewów nie ma. 

Maciej Wierbik ma synów dwóch, Błażeja i Józefa, takoż ma źrebię na piątą 
paszę, cieląt dwoje od dwóch krów, do 3 cielęcia mających, to jest byczek jeden 
na trzecie, a dwom po roku na wiosnę będzie. Czwartego byczka kupił na czwartą 
paszę. 

Michałko Szymczyk służy u J.P. Michała Taraszewicza, a żona u sąsiada po-
komornie mieszka, ma syna Krzysztofa w czwartym roku, chałupa mu zgorza
ła, gumno tylko jest. Ma byczka na czwartą paszę, zasiewu mało. Zapomożenia 
wcale potrzebuje. 

Jaśko Muryńczyk ma synów: Jurka, Macieja i Kazimierza. Z Jurka wnuk 
Błażej ma konia, klacz starą i źrebię przeszłoroczne sysun, ma wolika jednego 
na pierwszą, drugiego na czwartą, trzeciego na trzecią paszę, krowę i pod nią 
ciełuszkę, przeszłoroczną sysunkę. 
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Jaśko Wierbik ma synów 5: Bartłomieja, Krzysztofa, Jakuba, Ławryna 
i Stanisława, ma krowę do trzeciego cielęcia, z tej cielę jedno za tłok 3 sprzedał. 
Syn jego Bałtruk przez półtora roku pasł w swojej odzieży w Jackowszczyźnie 
u J.P. Tołłoczka rotmistrza, a z chałupy pańszczyzny pierwszego roku dwa dni, 
tyle razy jednego tygodnia, a na drugi rok ustawnie żona na żniwa trzy dni peł
niła i po żniwie trzy wagi sprzędła. Pomienionego Bałtruka o św. Marcinie od
prawiał i dał ćwiartkę żyta mścibowską od 24 garncy, a sam gospodarz sam sobie 
chleba zarabiał i już od 2 lat zasiewu nie ma. 

W tej wsi każdy na półwłóku mieszka. Puste włóki w tej wsi znajdują się." 
Jak z powyższego widać, tylko trzech gospodarzy uprawiało rolę. Prawdo

podobnie więc Jelscy gospodarzy z Sielechów przesiedlili do wsi sąsiednich Ozie-
ranek i Wiszniewicz (spotykamy tam sielechowskie nazwiska), a w Sielechach 
zorganizowali awuls, czyli coś w rodzaju niewielkiego folwarku, gdyż już w in
wentarzu z r. 1819 wsi o tej nazwie nie znajdujemy a jest natomiast mowa o awul-
sie, w którym: 

„Budynek piekarniany stary, słomą kryty. Do sieni drzwi ordynaryjne, poje
dynkowe, na biegunach drewnianych. Dalej w budynku drzwi takież i piec ordy-
naryjna z gliny lepiona, okien małych dwoje. 

Chlew pleciony, zupełnie zrujnowany, słomą kryty, kozłami nakładany 
i wrotami pojedynkowymi na biegunach. 

Gumno stare, podparte wokoło, słomą kryte, z pięcioma wrotami podwójny
mi, z tych jedno na zawiasach i krukach żelaznych, drugie z zamkiem wiszącym 
do zamykania i klamką, inne wewnątrz drągami zasuwane, reszta, to jest cztery, 
na biegunach drewnianych. To jeden podłużny przez całe gumno, oba krzyżowe 
oba z gliny bite. Arfa jedna stara z 2 piłami drucianymi z tarcic sosnowych stolar
skiej roboty... jedna stara miary komisyjnej. Szuflów dwa. Strych jeden w końcu 
gumna po lewej stronie. Spichrz nowy z drzwiami pojedynkowymi na zawiasach 
i krukach z klamką, z przebojem oraz z zamkiem wiszącym. Zasieków cztery, 
okien małych kwadratowych z kratami żelaznymi i zasuwkami dwa. Podłoga 
i dylowanie jest z tarcic. 

Obora stara na cztery części podzielona z drzewa sosnowego piłowanego, 
na podmurowaniu zbudowana i słomą kryta, kozłami nakładana. Wrót podwój
nych czworo na zawiasach i krukach." (Rękopis w Ossolineum we Wrocławiu). 

Za gumnem znajdowała się studnia z wiadrem drewnianym i korytem 
do pojenia bydła. 

W innym inwentarzu z datą trudną do odczytania znajdujemy dalsze dane 
o awulsie: 

„W awulsie Sielechy zwanym chata gospodarska zupełnie dobra, mająca sie
ni i izbę z piecem gospodarskim z gliny ubitym. Posadzka z toku, szalowanie 
z ciernie. Okien małych cztery, dwa za szkłem, nowe, a dwa głucho zabite. Drzwi 
dwoje z tarcic na biegunach budowane z drzewa na kluczach, słomą kulikową 
kryte. 
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t 
Gumno nowe z drzewa piłowanego o czterech par sochach sklutowanych, 

z czworgiem wrót z tarcic na biegunach, na kluczach w połowie, słomą kulikową 
kryte. 

Gumno drugie, stare, z kruglaków budowane o dwóch parach sochach ordy-
naryjnych z drzwiami podwójnymi jednymi z tarcic na biegunach, na kluczach, 
słomą kulikową kryte." „ .5 

„Około roku 1870 awuls został kupiony przez Janowiczów i do roku 1939 był 
w ich posiadaniu. Zamieszkiwały tam ostatnio cztery rodziny Janowiczów, 
a miejscowość powszechnie była zwana osadą. Oprócz Janowiczów w Sielechach 
mieszkała jeszcze jedna rodzina Piotra Otoki. 

W odległości około 500 metrów od osady są ślady starego cmentarza z głaza
mi. Na skraju lasu przynależnego do Hermanowszczyzny znajdował się kurhan, 
przez okolicznych mieszkańców zwany „szwedzką mogiłą". Jest to kopiec o śred
nicy 15 metrów i wysokości 4 metrów. 

Jako pozostałość po awulsie jeszcze w początkach lat międzywojennych 
stał „pałac", zapewne duży czworak gontem kryty, stary świerk złamany póź
niej przez jakiś kataklizm i uschnięty grab o średnicy 1,2 m." (Relacja pisemna 
z roku 1976 według Czesława Janowicza z Elbląga, byłego mieszkańca Sielechów). 
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STRUBNICA 

Dwór w Strubnicy. 

MIĘDZY LEGENDĄ A HISTORIĄ 

Istnieje legenda, że Strubnica została założona przez króla Zygmunta Augusta. 
Młody król, zapalony myśliwy, jeszcze jako Wielki Książę Litewski, uganiał się 
za grubą zwierzyną w okolicznych lasach. Zmęczony długą gonitwą za zwierzem 
wypadł na odwieczny trakt prowadzący z Wilna do Krakowa i kazał „strąbić" 
pozostałych towarzyszy. Postanowił tutaj odpocząć. Miejsce było przyjemne, pa
górkowate, lesiste, z przedzierającym się przez knieje strumykiem. Trakt w tym 
miejscu wygodnie przekraczał zabagnioną rzeczkę. Zbudowano tu dwór i taki 
miał być początek Strubnicy. 
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Skromna rzeczka, cenne niegdyś źródło nieskażonej wody, sączyło się mię
dzy niewielkimi wzgórzami i kilometr dalej w Kopaczach, przyjąwszy koleżankę, 
już jako Strubniczka, mknęła do Zelwianki. W widłach tych strug zaległy dość 
ciasno: majątek Strubnica, tejże nazwy wieś oraz Kopacze i Honczary. 

Obok dworu biegła i służy nadal, dawna droga królewska, dzisiaj szosa, łą
cząca w przeszłości dwie stolice państwa Jagiellonów. Do powiatu wołkowyskiego 
trakt ten wpadał w miasteczku Nowym Dworze, znanego z pobytu tam księcia 
Witolda i noclegów monarszych, szedł przez Wołkowysk, gdzie w r. 1386 Wła
dysław Jagiełło przyjmował swaty z Korony, przecinał mroczny Zamkowy Las 
z reliktami pogańskiego zamku, czy też świątyni Nii, klucząc między wzgórzami 
opadał do Strubnicy, następnie przez Piaski przekraczał Niemen w Mostach. 

Mamy parę udokumentowanych dat przejazdu tędy Zygmunta Augusta i tak: 
2-16 lutego 1544 roku polował w lasach wołkowyskich i bersztańskich. W dniu 
13 maja 1545 roku jechał tędy z Wilna do Krakowa. 12 stycznia 1546 r. prze
jeżdżał przez Strubnicę do Wołkowyska, by później wzięć udział w polowaniu 
w Puszczy Białowieskiej, około 5 maja przeprawiał się tędy ponownie do Krako
wa. (L. Kolankowski. Zygmunt August, Lwów 1913, s. 390). 

Wbrew legendzie nazwa Strubnicy występuje już w 1413 r., co prawda był 
to dokument sfałszowany, ale tylko co do przynależności, nie zaś co do istnienia 
w tym czasie wspomnianej miejscowości. Wspomina on, że Michał Goliginowicz, 
prawnik Klauzucia, protoplasty rodu Jundziłłów był w roku tym posiadaczem 
Strubnicy i Krzemienicy. (Ks. J. Finałek i W. Semkowicz, Kodeks dyplomatycz
ny katedry i diecezji wileńskiej. Str. 283) Fałszerz nie szukał powodu do zmyśla
nia starożytności Strubnicy, ale szukał pretekstu do powiększenia swoich dóbr. 
(Jan Glinka, Ród Klauzucia. Studia Źródłoznawcze. Tom IV, s. 100) 

Z dokumentu wystawionego i zatwierdzonego przez biskupa Wojciecha 
w Pierszajach z dnia 6 sierpnia 1494 roku dowiadujemy się, że właścicielem 
Strubnicy jest Mikołaj Zygmuntowicz dziedzic Wiewiórki Wielkiej, Nowego 
Dworu, Strubnicy, Czerwonej i Olszowa. Na podstawie tego dokumentu, a raczej 
testamentu, którego egzekutorem mianował Andrzeja Surycewicza ze Szczuczy
na, zapisał trzecią część swoich dóbr. Mikołaj Zygmuntowicz zmarł bezdzietnie, 
a majątek jego odziedziczyła siostra zamężna za Skinderem. (Jak wyżej, str. 101). 
Zięć Skinderowej, Stanisław, występuje w r. 1514 jako dworzanin królewski. 

Prawdopodobnie cały czas tu chodzi o części Strubnicy, a jej główna część 
znajdowała się w posiadaniu królowej Bony. Przemawia za tym fakt, że to właś
nie Bona w połowie XVI wieku fundowała tutaj kościół i że dwór ten istniał przy 
drodze królewskiej a także i to, że Strubnica leżała w pobliżu Niemna. Bona bo
wiem gromadziła folwarki, bądź drogą darowizn, kupna, czy też rewizji nadań, 
sporo majątków było przywłaszczonych, właśnie przy Niemnie, jako ważnej go
spodarczo rzece. 

Że znaczne części Strubnicy były w rozproszeniu świadczy popis wojska 
Wielkiego Księstwa Litewskiego z r. 1567. I tak: „Pani Janowaja Komajewskaja, 
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marszałkowaja hospodarskaja, starościna kowieńskaja stawia ze Strubnicy ko
nie". Według tegoż dokumentu okazuje się, że „Lenart Dowgird Stanisławowicz 
ze Strubnicy i Starego Dworca stawiał koni dwa draba jednego" a „pan Matwieje-
wicz Kuncewicz ze Strubnicy stawia konia jednego" a „Mikołaj Skinder z synem 
Marchelem jeden z dymu majątku Strugnicy" oraz „Paweł Skinder ze Strubnicy 
konia j ednego." t. -.• 

W początkach wieku XVII obserwujemy scalanie posiadłości w rękach pa
nów możniejszych. Mniejsi posiadacze oddawali się w opiekę bogatszych, często 
przechodząc w ich służbę. Szczególnie to widać na dobrach roskich. Śledząc in
wentarze z tych czasów widzimy, jak stopniowo mniejsze i samodzielne własno
ści: Szowki, Jędrychowce, Stankowce, Żyniowce przechodzą na własność Chod-
kiewiczów. 

Podobny proces zachodzi i w Strubnicy. 
Wspomniana wyżej Janowa Komajewska, z domu Hlebowiczówna, praw

dopodobnie znaczną część Strubnicy oddziedziczyła po kądzieli, a wychodząc za 
mąż za Jana Jurjewicza Stankowicza Komajewskiego herbu „Trąby", marszałka 
królewskiego, starostę ożskiego i przełomskiego, który w roku 1555 został sta
rostą kowieńskim, wprowadziła Strubnice w dom Komajewskich. (Herbarz Bo
nieckiego) Jan Komajewski zmarł w r. 1556 a Krystyna Komajewska z domu Hle
bowiczówna na popisie wojska litewskiego w r. 1567 występuje już jako wdowa. 
Paprocki w swoim herbarzu dodaje, że zostawiła syny „mnogie a godne". Istotnie, 
w sto lat później już cała Strubnica znajduje się w rękach Komajewskich, z wyjąt
kiem jednego dymu znajdującego się we władaniu Eufemii Pobiedzińskiej. I tak 
pod rokiem 1690 czytamy: 

„Imć pan Jakub Komajewski z majętności wieczystej, między bracią nie
dzielnej Strubnice, z chłopskich dymów 8" a „imć pan Władysław Komajewski, 
sędzia ziemski wołkowyski, z imienia wieczystego Dowgierdowszczyzny (daw
na własność Lenarta Dowgirda Stanisławowicza) Dylewszczyzny i Strubnicy, 
z chłopskich dymów 10". Wprawdzie za trzy dymy strubnickie płaci podatek też 
Wojciech Skoworotka, ale ma je w zastawie również od Komajewskich: Ludwi
ka i Jakuba. (S. Krakowski. Wykaz podatku podymnego powiatu wołkowyskiego 
z 1690 r., Wilno 1939). 

Nieco więcej wiadomości mamy o Władysławie Komajewskim, który wraz 
z województwem nowogródzkim podpisał elekcje Jana Kazimierza, Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego. Był towarzyszem husarskiej 
chorągwi królewskiej, porucznikowstwa Połubińskiego, który zlecał mu różne 
sprawy osobiste, to też dzięki jego poparciu, a także przy poparciu Michała Ka
zimierza Wołodkowicza, otrzymał urząd pisarza ziemskiego wołkowyskiego, 
a po śmierci Połubińskiego także i sędziostwo ziemskie wołkowyskie. Zmarł 
w r. 1694. (Acta Baltico-Slavica, tom XV/1983). 

Widzimy więc, że związek z rodziną Połubińskich był dla Komajewskiego 
bardzo korzystny. Połubińscy w tym czasie posiadali sąsiedni Dereczyn. 
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Tu i ówdzie spotykamy jeszcze Komajewskich w powiecie wołkowyskim. 
Dominik Komajewski, miecznikowicz wołkowyski, wyznaczony był z sejmu 
w 1775 r. komisarzem do rozsądzania sprawy Jelców, w roku 1787 krajowym, 
a w 1790 oboźnym wołkowyskim i superintendentem ceł na Litwie. (Herbarz Bo
nieckiego) Romuald Komajewski w r. 1810 był pisarzem sądu ziemskiego w Woł-
kowysku, a później sędzią granicznym powiatu grodzieńskiego. (Kurier Litewski. 
1827r.) - -:-•'*'• 

W roku 1775 sprawą Komajewskich zajął się nawet sejm, ustanawiając ko
misję w składzie: Aleksandra Mikulskiego sędziego ziemskiego Słonimskiego, 
Hieronima Kołłątaja, pisarza grodzkiego wołkowyskiego, Józefa Suchodolskiego, 
miecznika wołkowyskiego, Letkiewicza, generała adiutanta królewskiego, Toma
sza Grzymałę, Józefa Jerzego Jelca i Dominika Suchodolskiego, krajczego wołko
wyskiego, aby w przyśpieszonym terminie rozpatrzyły sprawy finansowe między 
Dominikiem, Kazimierzem Karolem braćmi, Brygidą z Komajewskich Borowską 
i Katarzyną siostrami Komajewskimi dziedzicami dóbr Strubnicy, a urodzonym 
Ignacym Bykowskim, posesorem. Spór ten toczył się jeszcze przed Trybunałem 
Litewskim, ale nie udało się mi ustalić, czym się zakończył. (Volumina legum. 
T.VIII, s.477) 

Jeszcze w końcu XIX wieku Komajewscy byli posiadaczami Pliszczy, ale za
raz z powiatu wołkowyskiego zniknęli. Wśród notatek Michała Federowskiego, 
znajdujących się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego jest karteluszek z za
pisem, że do najstarszych rodów w powiecie wołkowyskim należeli Komajew
scy i Olędzcy. (M. Federowski dzierżawił około 1890 r. majątek Kosin w powiecie 
wołkowyskim od Jelskich i tutaj zebrał większą część materiałów etnograficznych 
do 7 tomowego dzieła „Lud Białoruski"). 

Ponieważ przed Heroldią nie umieli (z braku dokumentów), udowodnić 
swego szlachectwa, więc zaliczeni zostali do chłopów. 

Nie wiemy kiedy i jak Komajewscy utracili Strubnicę. W r. 1775 „pocesorem" 
Strubnicy jest Ignacy Bykowski, chociaż dziedzicami byli Komajewscy i toczący 
się od lat spór o nią z powodu zadłużenia musiał się zakończyć przegraną Ko
majewskich. Około roku 1740 być może majątek ten znajduje się w posiadaniu 
Jerzego de Sienno-Sienieńskiego, skoro on funduje nowy kościół w Strubnicy. 
W drugiej połowie XVIII w. majętność ta była już w posiadaniu Bispingów. 

PAMIĄTKA PO BONIE 

Oczywiście chodzi o kościół w Strubnicy, który fundowała królowa Bona 
w roku 1553. Należał on wówczas do nielicznych kościołów w tych stronach. 
Najbliższy był w Wołpie, zbudowany w r. 1478 przez Aleksego Sudymontowicza 
oraz w Mostach, który zbudowała również królowa Bona na 14 lat przed strub-
nickim, to jest w r. 1539. Kościołów w Rosi, Piaskach i Krzemienicy jeszcze nie 
było. Mało natomiast jest znany fakt, że równocześnie ze strubnickim powstał 

60 



w tymże roku 1553, z fundacji prywatnej kościół w pobliskiej Moczulnie. Dzia
łalność parafii moczulańskiej była krótka, gdyż Olędzcy, właściciele Moczulnej, 
po przejściu na kalwinizm, kościół zamienili na kirchę. Później i ta budowla zni
kła z powierzeni ziemi, a miejsce po świątyni do dzisiaj nazywają „Kalwińską 
Górką". 

Uposażenie parafii strubnickiej należało do ubogich i składało się wyłącz
nie z niewielkiej wsi Plebanowce, leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. 
Dla przykładu podaję uposażenie kościołów powiatu wołkowyskiego w XVI wie
ku: 

Mścibów 
Wołkowysk 
Wołpa 
Mosty 
Zelwa Wielka 
Łysków 
Międzyrzecz 
Zelwa Mała 
Gniezno 
Porozów 
Moczulna 
Podorosk 
Szydłowice 
Strubnica 

58 
49 
50 
21 
30 
13 
14 
12 
19 
19 
9 

10 
10 
9 

dymów 
dymów 
dymów 
dymów 
dymów 
dymów 
dymów 
dymów 
dymów 
dymów 
dymów 
dymów 
dymów 
dymów 

(J. Ochmański. Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. S.102) 
Jeszcze biedniejsze uposażenie księży widzimy w r. 1690, w kilkadziesiąt 

lat po „potopie". I tak: 
Pleban mścibowski 
Pleban wołkowyski 
Pleban wołpiański 
Pleban łyskowski 
Pleban zelwiański 
Pleban międzyrzecki 
Pleban porozowski 
Pleban gnieźnieński 
Pleban szydłowicki 
Pleban replański 
Pleban roski 
Pleban krzemieniecki 
Pleban łopiennicki 
Pleban świsłocki 
Pleban strubnicki 

16 dymów 
12 dymów 
41 dymów 
52 dymy 
8 dymów 
6 dymów 
4 dymy 
1 dym 

23 dymy 
12 dymów 
5 dymów 

31 dymów 
6 dymów 

16 dymów 
1 dym 

(S. Krakowski. Wykaz podatku podymnego... s.6) 

61 



Z innego źródła wiemy, że uposażeniem plebana strubnickiego w r. 1889 
było 22 włóki ziemi i 315 rubli annuały. (W. Sułkowski. Kartki z dziejów kościoła 
katolickiego w Polsce rosyjskiej. Kraków 1889) 

Kościół fundowany przez Bonę zapewne niewiele przetrwał ponad lat sto. 
W roku 1669 znajdujemy tutaj „kościół drewniany i piękny, kolacji p. Komajew-
skich". (Ks. J. Kurczewski. Stan kościołów parafialnych w diecezji wileńskiej po 
najściu nieprzyjaciela w latach 1650-1661.'Artykuł w Litwa i Ruś. Tom I, rok 1912.) 
Ale i ten popadł w ruinę, gdyż w roku 1740 Jerzy de Sienno-Sienieński i ksiądz 
Franciszek Abramowicz, pleban roski, a jednocześnie komendarz strubnicki 
wznieśli nowy kościół drewniany, który przetrwał do naszych czasów. Kościół 
był pod wezwaniem św. Trójcy. 

Położenie kościoła jest niezwykle piękne. Stoi samotnie na wzgórzu w oto
czeniu starych dębów i sosen. Jest szalowany, z jedną niewielką wieżą i przybudo
waną nieco później kształtną ośmioboczną kaplicą. Plebania leży u stóp kościoła, 
prowadzą do niej długie schody, ujęte w mroczny, kryty pasaż z małymi okien
kami po obu stronach. O poprzedniczce tej plebani niejaki Chwilonik opowiadał 
Federowskiemu: 

„Jeść u Strubnicy starają plebanija. Ciapier jaje u składku zwiarnuli, bo u niej 
nikto żyć nie moh, a i ciapier jano straszyć. Ot, aby nocz, to nika niewiducza ruka 
zaświecić ahoń. Zaraz nieszta traszczyć, hruchacić, to tak, jakby lon trapiło, a rol
ki adczynić, uwajści to usio ścichnie, zniknie i niama niczoho" (Michał Federow-
ski. Lud Białoruski. Tom II, str,762). Podaję tłumaczenie tekstu: „Jest w Strubnicy 
stara plebania. Teraz ją rozebrali, bo w niej nikt żyć nie mógł, a i teraz ono stra
szy. Ot, aby noc, to jakaś niewidzialna ręka zaświeci ogień. Zaraz coś trzeszczy, 
łomoce, to tak, jakby tarto len, a gdy się otworzy i wejdzie, to wszystko ucichnie, 
zniknie i nie ma nic." 

Wnętrze kościoła zachowało stary wystrój. Uwagę zwracały stacje Męki Pań
skiej oraz obraz Suchodolskiego wiszący nad wejściem do zakrystii. Specjalnym 
kultem cieszył się obraz św. Antoniego. 

Jak wszystkie stare kościoły miał i strubnicki swoje podziemne groby. Jeden 
z dawnych mieszkańców Strubnicy wspomina: 

„Dorzucę szczegół o strubnickim kościele. Gdzieś przed pierwszą wojną 
światową przedsięwzięto otworzyć podziemie kościoła, normalnie na głucho 
zamknięte. Wejście miało być w podłodze, blisko wielkiego ołtarza. Gdy je ot
warto znaleziono całe wnętrze zastawione trumnami, które nawet na schodach 
były ustawione. Wieko ostatniej trumny było otwarte i widać było resztki zwłok 
szlachcica w polskim stroju. Loch ten natychmiast zamknięto i więcej tam nie za
glądano." (Wedługpisemnej relacji p. Józefa Bispinga.) 

W zakrystii kościoła przechowywano cenne archiwum sięgające wieku XVII. 
Były to metryki, korespondencje, protokoły z wizyty biskupów. Korzystałem 
z niego trzykrotnie, dzięki uprzejmości księdza Wacława Drabba. Przejrzałem 
go pobieżnie, większą uwagę skupiając na odpisie pamiętników Jana Bispinga 
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z Massalan. Wiele z niego wynotowałem. Przed paru laty ze zdziwieniem spot
kałem takiż rękopis w bibliotece Ossolineum we Wrocławiu, który według infor
macji został zakupiony w antykwariacie. 

Kościół był w latach 1770-1779 restaurowany i przyozdobiony przez marszał
ka starodubowskiego Jana Tadeusza Bispinga, zmarłego i pochowanego w Strub-
nicy. Nagrobek jego znajduje się przy wejściu do kościoła, a na kamieniu wyryto 
między innymi „Nagrobek wystawiony rodzicom przez wdzięczne dzieci, którzy 
proszą przechodnia o troje Anielskie Pozdrowienia." 

Jeszcze raz kościół był restaurowany w roku 1841 przez księdza Grzymałę 
i Adama Bispinga. Prawdopodobnie musiał też być odnawiany ponownie w po
czątkach XX wieku, gdyż Słownik Geograficzny z r.1890 pisze, że „obecnie chyli 
się do upadku." 

Po prawej stronie wejścia do świątyni liczne i dobrze zachowane nagrob
ki rodziny Bispingów. Całość otoczona jest niskim murkiem z polnych kamieni 
z charakterystyczną, murowaną bramą, jaką ma większość wiejskich kościółków 
na kresach. Spokój i zaduma zalega dokoła. 

Właściwy cmentarz parafialny leży przy drodze w kierunku wsi Strubnica. 
Proste, drewniane krzyże, pochyłe ze starości, porosłe bujnym zielskiem mogiły, 
nad którymi w Dzień Zaduszny, jeszcze w okresie międzywojennym, na sposób 
pogański, zawodziły kobiety, wyliczając płaczliwym głosem wszystkie zalety 
swoich bliskich. Ponoć na mogiłach stawiano i jadło. 

Parafia strubnicka należała do małych. W latach międzywojennych miała 
2205 parafian. Ziemie raczej ubogie - piaski, glina, bagna, chociaż tu i ówdzie 
pruchnica. Do parafii należały wsie: Strubnica, Plebanowce, Kopacze, Honcza-
ry, Bebetów, Mosiewicze, Kukucie, Niewiarowicze, Kaleniki, Pliszcza, Koladycze, 
Dylewszczyzna, Białawicze oraz folwarki: Lisowszczyzna, Teresin, Bebetów, Po-
bojewko, Pliszcza, Koladycze, Dylewszczyzna oraz majątki: Mosiewicze, Strubni
ca, Białawicze. 

Na terenie parafii znajdowała się jeszcze kaplica katolicka w Mosiewiczach 
oraz cerkiew prawosławna, dawniej unicka, w Białawiczach. W majątku Mosie
wicze istniała jeszcze kaplica katolicka. Na cmentarzu parafialnym spoczywają 
ofiary grasującej tutaj w r. 1853 cholery. Zmarło wówczas około 50 osób. 

Ludność wyznania katolickiego w parafii strubnickiej w niektórych latach 
przedstawiała się następująco: 

Rok 
1744 
1753 
1853 
1863 
1870 
1875 
1880 

Ilość parafian 
2090 
1388 
1112 
1260 
1238 
1562 
1612 

Rok 
1881 
1884 
1889 
1890 
1910 
1929 
1937 

Ilość parafian 
1609 
1700 
1761 
1612 
2090 
2205 
2486 

(Zestawiono na podstawie archiwum kościelnego w Strubnicy). 
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W wykazie tym widać wyraźny spadek parafian w r. 1853, czego przyczyną 
była wspomniana wyżej epidemia cholery. Za rządów carskich liczba parafian 
była również niska. Dopiero w r. 1910 liczba parafian, wzrosła znacznie, co było 
skutkiem ukazu tolerancyjnego. W okresie międzywojennym liczba wiernych 
rosła gwałtownie. 

KSIĘŻA DOBRODZIEJE 

Tu i ówdzie, w skromnych materiałach krajowych, występują księża strub-
niccy. Oto oni: 

Ks. Stanisław Pieński - wzmiankowany jest jako proboszcz strubnicki 
w r. 1669, podczas wizyty biskupiej. Przy okazji biskup pobierzmował tutaj 
19 osób, Ks. Gabryel Ilkowski - figuruje pod r. 1690, jako „pleban strubnicki" 
opłacający podatek z jednego dymu chłopskiego. 

Ks. Franciszek Abramowicz - pleban roski i komendarz strubnicki, oso
ba znaczna i gospodarna. Proboszczował w tych parafiach w latach 1723-1743. 
On to przy pomocy Jerzego de Sienno-Sienieńskiego wybudował nowy kościół 
w Strubnicy. Znaczne zyski czerpał z oddawania na procent różnych kapitałów. 
Lokował więc pieniądze na dobrach roskich, na kahale roskim i mścibowskim, 
na majątku Biegienie, na Repli - wówczas dobrach biskupa Massalskiego. Loko
wano przeważnie na 4%, czasem 6%, a jak się udało to i na 10%, co się ks. Ab
ramowiczowi udało z kahałem mścibowskim w r. 1730, składając 2000 złotych 
polskich. Dokąd żył ksiądz Abramowicz Żydów trzymał krótko, którzy chcąc nie 
chcąc, płacili proboszczowi 200 zł rocznie odsetek i kamień łoju na świece, ale 
jak go nie stało, jęli się procesować i stanęło na 4%. Żyjąc i działając w pierwszej 
połowie XVIII wieku, a więc w czasie ekspansji oświatowej zakonu pijarów, spro
wadził ich do Rosi, zapisując im 10 000 złotych polskich i zamierzał im wznieść 
kościół i klasztor w Rosi, zwłaszcza, że pilnie się do tego przykładał dziedzic 
Franciszek Józef Sapieha, podskarbi litewski, ks. Abramowicz mieszkał i zmarł 
w Strubnicy, a pijarzy po czteroletniej pracy w latach 1740-1744 wyjechali z ni
czym. 

W Archiwum Roskim w AGAD w Warszawie dochował się list ekonoma 
roskiego Andrzeja Brodowskiego donoszący o śmierci ks. Abramowicza: 

„Z Rosi, 7.III.1744 r. Mnie wielce Mości Dobrodzieju. Przysłanego ordymnie 
do W.P Dobrodzieja donoszę, że Imć X. pleban roski z tym się pożegnał świa
tem w Strubnicy, gdzie był komendarzem kościoła, którego rzeczy wszystkie tam 
znajdujące się zostały popieczętowane przez LX. Pijarów tutejszych roskich tu
dzież Pana Sienieńskiego, jako kollatora strubnickiego kościoła. Testament przez 
LX. Abramowicza nieboszczyka uczyniony posyłam J.P. Dobrodziejowi i czekam 
na rezolucję jak prędzej, jeśli według dyspozycji testamentu mam oddać LX. Pija
rom tak zboże, jako i bydło folwarku plebanowskiego, o które się upominają albo 
nie. Folwark zaś do dalszej dyspozycji J.P. Dobrodzieja najechałem i najmniejsza 
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rzecz znajdująca się w tym folwarku regestrem spisana, który posyłam I.P. Do
brodziejowi. Suknie zaś, tudzież papiery nieboszczykowskie jakom wyżej wyra
ził, wszystkie w Strubnicy popieczętowane. Pieniędzy w gotowiźnie nie znaleźli 
Pijarowie, jak tylko dwieście dziewięćdziesiąt osiem, talarów bitych 5, czerwony 
złoty jeden. Okrom zaś sumy wyrażonej w testamencie, u różnych kredy torów 
się znajdujących, obliczono dwa, to jest jeden oblig na złotych 290 na dobrach 
Piaskowskich, drugi oblig na czerwonych złotych 10 u pana Białłozora starosty 
nowomłyńskiego." 

Ks. Skoczysz- - mieszka i proboszczuje w Strubnicy w roku 1784, mianowany 
przez biskupa Masalskiego jednym z 15 prosynodialnych egzaminatorów w die
cezji wileńskiej. 

Ks. Grzymała - proboszczuje w Strubnicy, między innymi w r. 1841 i wspól
nie z Adamen Bispingiem odnawiają i upiększają kościół strubnicki. 

Ks. Bonuwentura Kuderkiewicz altarzysta strubnicki, który później został 
proboszczem w Massalanach. 

Ks. Kością Konstanty - spotykamy go tutaj w r. 1883, gdy płaci karę, że bez 
paszportu wyjeżdża do sąsiedniej parafii w Rosi. Powtarza się to w trzy lata póź
niej i kara tym razem jest pięciokrotnie wyższa, bo wynosi 50 rubli. 

Ks. Ludwik Bałaban - zajmował kolejne stanowiska: wikary w Krzemienicy, 
proboszcz w Strubnicy, Krynkach, proboszcz w Dziśnie i Hermanowicach. Od
znaczał się pogodą ducha i gościnnością. Ur. 27.VI.1872 r. w Skorpówce. Zmarł 
5.V.1936 w Hermanowicach. 

Ks. Tózef Fordon - proboszcz strubnicki i komendarz roski w latach 1887-
1893. Kapłan z prawdziwego zdarzenia, franciszkanin, uważany przez niektó
rych za świętego. Ks. Józef Surmacz, pochodzący z Maćkowców w powiecie woł-
kowyskim pisząc o nim pracę w związku z tym donosił: 

„Jak panu wiadomo, interesuję się osobą ks. Józefa Melchiora Fordona, który 
pracował w Strubnicy jako proboszcz w latach 1887-1893. Interesuje mnie nie tyl
ko sama Strubnica, lecz i inne miejscowości gdzie on przebywał, a więc Grodno, 
Dąbrowa Grodzieńska, obecnie zwana Białostocką, a także wszystko, co doty
czy jego działalności jako kapłana. Wprawdzie mam pod ręką obszerne opraco
wanie jego życiorysu, którego autorem jest o. Albert Wojtczak, doktór filozofii 
i wieloletni profesor naszego Seminarium Duchownego, zmarły w 1963 roku. 
Opracowanie to ujął na ponad 590 stronach maszynopisu. Oparł się on na do
stępnych dokumentach, a zwłaszcza na ustnych relacjach około 100 osób, które 
go bliżej znały, mało jednak miał źródeł pisanych. Nie mógł jednak dotrzeć ani 
do archiwów w Grodnie ani Strubnicy." 

Ks. Kazimierz Klepacki - proboszcz strubnicki około r. 1898. W tymże roku 
oskarża się go o to, że w dzień imienin cara nie odprawił galowego nabożeń
stwa. 

Ks. Kazimierz Cholewo - początkowo wikary w Wołkowysku, później pro
boszcz w Strubnicy. Urodzony 23.9.1873, zmarł 23.10.1938 r. w Nowym Dworze. 
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Pociągany był do odpowiedzialności za udzielanie sakramentów osobom, które 
przeszły z prawosławia na katolicyzm. W r. 1910 skazany na grzywnę i 3 miesiące 
aresztu. Kara została zawieszona, gdyż umiał się bronić. 

Ks. Aleksander Sarosiek - długoletni proboszcz strubnicki do r. 1937. Tutaj 
obchodził 25 lecie kapłaństwa. 

Ks. Michał Szymkowski - w Strubnicy proboszczował krótko w r. 1937. 
Później przeniesiony do Podoroska (był tam też wcześniej w r. 1928). Po po
wrocie z obozu ks. Szymkowski był proboszczem w Izabelinie, gdzie też zmarł 
29.01.1961 r. 

Ks. Józef Pudłowski - administrował parafią strubnicką krótko w r. 1937 
lub 1938. Przybył z Rohotnej w 1937 r. 

Ks. Wacław Drabb - ostatni proboszcz strubnicki od 1938 r., przeniesiony 
z probostwa w Krasnym. Wrócił jeszcze do Strubnicy po karnym obozie w r. 1955, 
ale wkrótce zmarł. 

Po śmierci księdza Drabba czas jakiś parafią strubnicką administrował 
ks. Jan Mianowski z Rohożnicy, o czym sam wspomina następująco: 

„Początkowo pozwalał mnie „wyznaniowy" odprawiać nabożeństwa od
pustowe w Strubnicy (13 czerwca) i Zelwie, ale potem już nie, a nawet całą para
fię strubnicką oddał pod opiekę ks. Ryszardowi Werblowi. Strubnicki kościół od 
mego 6-7 km, od Rosi 16. Co prawda po śmierci ks. strubnickiego Wacława Drab
ba masowych ofiar od ludzi przed obrazem św. Antoniego nie brałem, a pierwszy 
raz oddałem komitetowi w Strubnicy na utrzymanie chorego księdza Drabba, 
drugi raz, już po śmierci jego oddałem komitetowi, by za te pieniądze kryli no
wym dachem swój kościół." 

Obecnie parafianie sami zbierają się na modlitwy w kościele, gdyż księdza 
brak. Kościół przez państwo uznany jest za zabytek i otoczony opieką. 
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SZNIPÓW 

Dwór w Snipowie, stan z 1944 r. 

Sznipów, początkowo wieś, później także i folwark, a następnie nawet siedzi
ba pańską, od niepamiętnych czasów, jak wyraża inwentarz z 1621 r. wchodził 
w skład majętności zubowskiej, a ta z kolei do dóbr roskich. 

Leży mniej więcej w połowie drogi przy trakcie idącym z Wołkowyska 
do Brzostowicy po jego prawej stronie. Figuruje już w inwetarzach z lat 1569 
i 1571. W tym ostatnim roku, świeżo po pomiarze włócznej, wykazuje włók wy
mierzonych 23, z tego zaledwie 13 osiadłych, 7 konnych, 2 pustych, 1 włóka wolna 
była przeznaczona dla ciwuna zubowskiego. (Archeograficzeskij Zbornik Doku
mentów. T.I.s.144. Wilno 1867). 

Następne inwentarze wykazują w Sznipowie podobne ilości włók ziemi, 
a mianowicie: 1621 r. - 18 włók, 1727 - 24 włóki, 1738 - 20 włók, 1744 - 19 włók, 
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1757 - 21 włók. W inwentarzach aż do roku 1801, Sznipów z małymi przerwami, 
kiedy był wraz z Zubowszczyzną wydzierżawiany, mieni się własnością dziedzi
ców roskich, ale już w r. 1802 należy do dóbr dziedzicznych Wincentego i Ku-
negundy z Chodakowskich, cześników Ziemi Różańskiej, sędziów na Trybunał 
Główny Litewski. (Inwentarz majątku Sznipowa z r. 1802 dnia 15 września. AGAD 

- Archiwum Roskie.) „-_;•$ 
Jakim sposobem Sznipów przeszedł do Dąbrowskich, nie zdołałem ustalić. 

Prawdopodobnie nastąpiło to w połowie XVIII w. W latach 1729-1740 toczył się 
proces miedzy Dąbrowskimi, a właścicielami Rosi o Zubowszczynę. Być może, 
że folwark ten Sapiehom uszczknęli i tam zamieszkali, gdyż inwentarz z r. 1802 
pisze, że istniała tam oficyna, pełniąca rolę pałacu oraz dość bogate zabudowania 
folwarczne. Trzeba dodać, że jeden z Dąbrowskich był zarządzającym dobrami 
roskimi, co przy stałej nieobecności magnatów w Rosi, podnosiło znaczenie ad
ministratorów i dawało sposobność bogacenia się kosztem fortuny pańskiej. 

W r. 1802 istnieje stara oficyna, spełniająca dawniej rolę pałacu oraz okazały 
pałac nowy, wznoszony przez Dąbrowskich. Wynika to z inwentarza, z „opisania 
wszelkiej sytuacji włościan i majątku onych oraz zabudowań w czym i całego 
stanu." 

„Pałac, czyli budynek rezydencjalny - czytamy tamże - z cegieł wymurowany, 
gontami kryty, z dziedzińca na front filarów wymurowanych na galerię cztery 
przed gankiem, do którego wchodząc w sień, drzwi wpół otwierające się na za
wiasach, krukach i szprynglach... W tych 2 salach i czterech pokojach są ściany 
malowane ze szlakami i na każdym suficie rozety. Co się zaś tyczy połowy tego 
zabudowania jest zupełnie opisanym. W drugiej zaś połowie fundament założo
ny na pokojów pięć." 

Oprócz tego budynku inwentarz wymienia jeszcze: browar z drzewa bruso-
wego, sernik na czterech słupkach stary, gontami kryty, schody do niego na górę, 
gdzie są drzwi na zawiasach, oficyna stara, dawna rezydencja pańska, z drzewa 
brusowego budowana, gontami kryta, do której wchodząc, ganek i drzwi do sie
ni... po lewej stronie drzwi do izby pierwszej, w której piec z kafel zielono polewa
nych, z dwoma blachami, kominem szafiastym, podłoga i sufit drewniane, okien 
dużych szklanych dwa, drugi pokój też z piecem kaflowym, w trzecim pokoju też 
piec i drzwi podwójne i kominek szafiasty. W sieniach schody na górę. Po drugiej 
stronie apteczka, spiżarnia, sala duża i kuchnia. 

Z zabudowań gospodarczych inwentarz wymienia jeszcze stajnię, stajnię 
gościnną, oborę, odrynę, gumno, odrynę nową, spichlerz piętrowy, zaś na wzgó
rzu poza dworem, na południe „młyn wietrzak od dworu ku południowi stojący, 
zepsuty, niemielący. Żelaztwo z niego do dworu wzięte." Wymienia też dwie kar
czmy w Źyniowcach i Pożarkach. 

Za dworem leżał obszerny ogród owocowy, zdobiony sadzawką i dekoracyj
ną groblą, na której „postum" św. Jana postawiono. Dalej szedł kanał, a jeszcze 
dalej, ogród warzywny. 
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Do dóbr sznipowskich Dąbrowskiego należały wsie: Sznipów, Zieniowce, 
Pożarki, Gociewicze. Cały majątek oceniano wówczas na 152 000 zł. Dochodziły 
do tego lasy: Bagno, Klin-Łazy, Zwierzyniec, razem obejmujące włók 20. 

Wsie przynależne odrabiały pańszczyzny z półwłóki dni 3 tygodniowo mę
skie i trzy żeńskie. Oczywiście obowiązywały także „Tłoki". 

W r. 1854 skład dworu sznipowskiego przedstawiał się następująco: Kazi
mierz Dąbrowski - sędzia grodzieński 

syn, Jarosław lat 12, 
córka, Helena, lat 18, 

„ Idalia lat 16, 
„ Jadwiga lat 16, 
„ Celina lat 4, 
guwerner - Władysław Przewłocki - lat 35 
Piotr Siezieniewski - lat 12 
(Archiwum kościoła w Werejkach. Spisy parafialne.) 

Na przełomie wieków XIX i XX Sznipów znalazł się znowu w posiadaniu 
właścicieli roskich. Pozostały dwór, aczkolwiek stary, nie miał już owych czterech 
kolumn frontowych, i nosił ślady wyraźnej prymitywnej przebudowy, po jakimś 
zapewnne kataklizmie. Nowym właścicielem był hr. Stefan Potocki, ordynat ro-
ski, a mój dziadek po matce był tutaj ekonomem i samodzielnie z rodziną, a miał 
liczną, zamieszkiwał dworek sznipowski około r. 1904. 

Sznipów odwiedziłem jeszcze raz w r.1974. Dworek pozostał taki sam jak 
w mojej pamięci, murowany, bielony, z frontem na trakt. Za domem nadal znaczne 
i zarastające kanały i groble, a nieco w głębi dwódzielny, prastary dąb. W dworku 
mieściła się szkoła. Na dworze u Dąbrowskich mój pradziadek, Aleksander, był 
kucharzem, tutaj stracił szlachectwo, gdyż nie potrafił się wylegitymować i tutaj 
się ożenił również ze zdegradowaną szlachcianką Krakowską. 
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SZYDŁOWICE 

Ołtarz kościoła w Szydłowicach, stan z 1943 r. 

Mała wieś, 20 km odległa od Rosi, należy do najstarszych osad w powiecie wołko-
wyskim. Jeszcze w 1930 r., kiedy uczęszczałem do tutejszej szkoły na polu między 
Szydłowicami a Bobylami znalazłem prawie całą siekierkę kamienną. Kamień 
był szary i gładzony, co może świadczyć o dawnym pobycie ludzi na tym terenie. 
Siekiera miała, co najmniej 4000 lat. Starzy ludzie wspominają, że dawniej wy-
orywano, lub na powierzchni znajdowano zęby długie, jak „pużalnie". Chodziło 
tutaj zapewne o zęby mamuta. 
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Na bezdrzewnym pagórku stoi ceglany kościół-olbrzym. Widać go z każde
go zakątka tej arcykatolickiej parafii. Cień jego głęboko sięga w duszę miejsco
wego mieszkańca. Bóg Białorusina jest przede wszystkim, srogi i mściwy i jako 
taki zwykle doń przemawia klęskami. Całe szczęście, że człowiek jest przebiegły 
i może go czasami oszukać. Pełno tutaj przesądów i opowiadań straszących ludzi 
bezbożnych i grzesznych. Za Federowskim podaję parę z nich w tłumaczeniu 
polskim (Michał Federowski. Lud Białoruski na Rusi Litewskiej. Tom I. Kraków 
1897). 

„Niedawno, koło Zelwy zdarzył się następujący wypadek. Pewna dziewczyna 
chciała się koniecznie chłopcom podobać. Za próg nigdy bez lusterka nie wyszła, 
a nawet do kościoła go nosiła. Pewnego razu, będąc na mszy, nie zmówiwszy na
wet pacierza, spojrzała do lusterka. Gdy spojrzała, zemdlała, bo na czole poczęły 
jej rosnąć rogi. Rosły i rosły i do dzisiaj rosną. Oto, jak Bóg pokarał dziewczy-

n 

nę. 
„W każdym kościele musi być diabeł, który z wołową skórą siedzi w babiń-

cu. Ludzie jego nie widzą, ale on wszystkich widzi, nawet przez ścianę. Jak kto 
zaśmieje się, obejrzy, zgrzeszy, albo się nie modli, tak i zapisuje na owej skórze. 
Nocą lata diabeł wokół kościoła i broni do niego przystępu. Nawet ksiądz, jeśli 
sam, to wejdzie, ale wyjść nie potrafi". 

Jest tutaj dużo opowiadań o diable. W pojęciu tutejszych ludzi poskramia 
tylko bogaczy, ale dla prostych ludzi jest litościwy i czasami im pomaga. Oto opo
wiadanie Wincuka Szymucia z Wiszniewicz w parafii Szydłowiec które podaje 
Federowski. 

„Pewien pastuch pasł na łące krowy. Zmarzł w nogi, ale w oddali zauważył 
chatkę, w której z komina wydobywał się dym. Pójdę zagrzeję się - pomyślał. Po
szedł. Za stołem zastał dwóch diabłów. Czego przyszedłeś? - pytają. Przyszedłem 
się zagrzać, bo zmarzłem w nogi. Gdy się zagrzał jeden diabeł dał mu skrzypce, 
a drugi buty. Podziękował im i wrócił do bydła. Wziął skrzypki i zagrał. Krowy 
zadarłszy ogony zaczęły hulać i szaleć po pastwisku. Trwało to do czasu, aż prze
stał grać. Gdy słońce zaszło włożył skrzypki w zanadrze i popędził krowy do wsi. 
Wieczorem miał jakąś sprawę do pana. Gdy pan zobaczył skrzypce, poprosił 
o muzykę. Gdy zaczął grać, pan natychmiast zaczął tańczyć. Przerażony chło
pak zaczął uciekać, ale pan go gonił. Włożył więc buty. Co stąpi krok - to mila, 
co skoczy - to dwie. I tak od pana uciekł". 

A oto opowiadanie Leona Kowalczuka z Kosina koło Szydłowie. 
„Przyszedł do kuźni biedny chłopak i zaczął piec kartofle w palenisku. Kowal 

gdzieś wyszedł. Wlatuje diabeł. Pyta, kto ty? 
- Taki a taki. 
-A ty? 
- Nieczysty. 
- A jak ciebie można zabić? 
- Mnie można zabić tylko przewiąsłem, którym się żerdzi wiąże. 
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A u tego diabła było wesele. 
- Chodź, napijesz się, najesz - mówi diabeł. 
- Nikt cię nie pozna. 
Poszli. Diabeł nakarmił go, napoił, a po weselu wrócili. Na noc zaszli do ja

kiegoś gospodarza do stodoły. Diabeł zasnął, a chłopak wziąwszy przewiąsło 
zdzielił go na odlew. Diabeł w jednej chwili przybrał postać osmolonego świerku, 
rosnącego na środku klepiska. Nazajutrz przychodzi do stodoły gospodarz młó
cić zboże. Ale czynić tego nie może, bo na klepisku sterczy kikut. Wziął się do sie
kiery ale ta za każdym razem odskakuje. Zaprzągł parę koni, myśląc, że da się 
wyrwać z korzeniami, ale nadaremnie. Wtem przychodzi ów chłopak. 

- Wujku, co dacie, to go wyciągnę? 
- Dam dwieście rubli. 
- Dobrze. 
- Wziął koguta, tylko co uprzędzioną nitkę, jeszcze mokrą, jeden koniec 

przywiązał do świerku, drugi do koguta i krzyknął. 
- A kysz! 
Kogut pobiegł ciągnąc za sobą pień. Gdy kogut był na dworze, słup zniknął. 

Sztuki tej nauczył się chłopak na diabelskim weselu". 
A oto jeszcze jedno opowiadanie Józika Bohdana ze wsi Szandry, parafii 

szydłowickiej. 
„Pewien ksiądz był bardzo biedny, parafia mała, to i dochodu nie było. Pew

nego wieczoru wyszedł na spacer, aż z pod mostu wyskakuje panicz. Nie był 
to jednak żaden panicz, ale diabeł. Podchodzi do księdza i pyta: 

- Czegoś markotny? 
Zaczął ksiądz opowiadać o swoim zmartwieniu. Diabeł więc mówi: 

- Zapisz mi swoją duszę, to będziesz bogatszy od wszystkich. Ksiądz zmiar
kował, więc mówi. 

- Teraz nie. Może wieczorem. 
Diabeł wrócił pod most, a ksiądz zaszedł do drugiego księdza, który pora

dził mu następująco: 
- Dobrze, ale gdy ci da księgę do podpisu, to napisz na niej Jezus, Maria. 
Tak i zrobił. Z pod mostu wyszedł diabeł i podał księgę, a sam wyszedł 

na stronę. Ksiądz napisał, Jezus, Maria i podał książkę diabłu. Ten, gdy prze
czytał, trzasnął książką o ziemię, most rozniósł i sam zniknął. Ksiądz podniósł 
książkę i czyta. Patrzy, a na tych stronach figuruje dużo znajomych panów, któ
rzy sprzedali swoje dusze. Pojechał więc do jednego z podpisanych i mówi. 

- Jeśli mi pan da tyle a tyle, to wykreślę. 
Pan oczywiście zapłacił. Pojechał więc do drugiego, trzeciego dziesiątego. 

Gdy objechał wszystkich, to stał się najbogatszym człowiekiem, a grzechu na du
szy nie miał". 

Stosunek chłopów do panów był wiadomy. Narzekali tylko, że „za pańszczy
zny Boh dawau ludziam zdarouje, a ciapier, choć dau wolnaść, ale zdarouje ad-
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niau". Według miejscowych chłopów, wszyscy panowie siedzą w piekle. „U he-
tych katłou - mówią - sami karali, pany, ksiandzy. Im na hetym świeci było 
dobra, to za toje na tom świeci kiepsko. Nawakoł piekła muzyki z sakierami uwi-
chajutsia: rubajuć smału woziać da piekła i kładuć pad katły". 

Bajek takich przez wieki narosło tysiące. Już w roku 1379 powiat wołkowyski 
był chrześcijański (Al. Bechowiec. Traktat w Trokach z 1379 r. między Kiejstutem 
a Jagiełłą z jednej strony, a Krzyżakami z drugiej. Tygodnik Wołkowyski z 1928 r. 
Nr 5). Powierzchowne to musiało być chrześcijaństwo. 

Jednym z pierwszych znanych mi właścicieli Szydłowie był Piotr Dewojna 
Krupski. Ojciec jego Krupski Dewojna, dziedzic Krup i Czaszy miał troje dzieci, 
o których Kurczewski mówi: 

„W Krupie tego czasu Anna, wdowa po mężu Iwaszku Dewojnowiczu, koś
ciołowi przez jej męża zbudowanemu, fundusz pewny wyznaczyła. Biskup ze swej 
strony zaraz księdza przysłał. Za życia ci pobożni małżonkowie byli się zmówili, 
kto wprzódy umrze, (ponieważ nie bardzo byli majętni), ten kościołowi fundusz 
zapisze. A iż mąż wprzódy umarł, więc żona wypełniając to postanowienie, wieś 
Jastrablę kościołowi darowała, co jednak dzieciom jej nie bardzo było do smaku. 
Pobożne córki, Helena i Uliana zgodziły się, ale syn Piotr w żaden sposób nie 
chciał i trzecią część Jastrabli sobie zabrał. Natomiast matka, dobywając ostatki 
zapasów swoich, kupiła kawałek ziemi i kościołowi ofiarowała. Także dwa ka
mienie wosku z dworu swego co rok na świece przeznaczyła, aby się ciągle paliły, 
jedna przy jej grobie gdy umrze, druga przy grobie jej męża". Dokument wysta
wiono w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego 1460 r. (Jan Kurczewski. Biskupstwo 
wileńskie, oraz Kodeks dyplomatyczny, katedry i diecezji wileńskiej. Str. 260. Dok. 
233). 

Tak więc dziedzic Szydłowie w „zatwardziałości swego serca" na uszczuple
nie majątku się nie zgodził. 

Szydłowice wspomniane są jeszcze w 1492 r. z dnia 7 czerwca, którym to do
kumentem Stanisław Kieźgajło potwierdzał nadanie pól kościołowi we Mścibo-
wie. 

Piotr Krupski przekazał dziedzictwo Feliksowi, który jednak zmarł bezpo
tomnie w roku 1556, żona zaś w 1511. Stara Dewojnowa zapewne jeszcze żyła 
i majątkiem zarządzała, bo w roku 1508 funduje altarię w Zelwie i znowu je upo
saża dziesięcinami z Szydłowie. Piotr miał pięcioro dzieci. Oprócz wspomniane
go Feliksa bezpotomnie zmarła także Elżbieta będąc jeszcze panną (przed rokiem 
1522) oraz Zofia, zmarła po roku 1532 i Katarzyna, zamężna najpierw za Bohda
nem Jurowskim, później za kniaziem Turem Michałowiczem Swirskim, zmarła 
przed rokiem 1547. Najdłużej żyła i największą odegrała rolę w życiu Szydłowie 
Anna, wydana swego czasu za Floriana Radohoskiego. 

W roku 1511 Szydłowice mają już kościół. Nie znamy roku jego budowy, 
ale w tym czasie siostry Anna, Zofia, Kamila (zapewne Katarzyna) Krupskie na
dają jemu „kilku ludzi osiadłych czynszowników, pięć miednic miodu, grunta 
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do plebani przyległe oraz dwie karczmy: jedna z tej strony rzeki, druga z tamtej 
strony stawu, z warunkiem, aby ksiądz pleban wikarego chował. Biskup wnet 
parafię wydzielił i plebana dał, niejakiego ks. Krystyna" (Przyałgowski. Żywoty 
biskupów wileńskich). 

Tymczasem, sąsiadujący o miedzę, Chodkiewicze procesują się z Mosznami-
Załudczanami o granice szydłowickie. ,„.-* 

„Bił nam czołom marszałok nasz - czytamy w dokumencie z 20 grudnia 
1522 r - dzierżawca wilkiejski i ostryjski, pan Aleksander Iwanowicz Chodkie
wicz i wskazywał pered nami list sudowy... Pan Aleksander na to pered nami 
wskazywał i też swedków hodnych dwadcać i odnoho czełowieka pered Jeho 
Miłośtiu stawił, kotoryje wiedali pokuł Załudczanie-Moszny Lisiejskoje zabrali, 
a Moszniewiczy mówili pered Jeho Miłośtiu, aby ich swetkow opytywał, kotoryje 
byli słuszniejszyje. Inacze to panu wojewodie nie wideło, aby tych swedkow opy
tywał, bo wsie oni z rozkazania naszeho, na kotory sud tam wyjeżdżali pana Wil-
leńskoho Aleksandra Jurjewicza, a marszałka dwornaho pana Hryhoria Osty-
kowicza i tyji swedki pana Aleksandrowy wieli Jeho Miłość po tym hranicam, 
pokoi ziemia Lichosielskaja zdawna była. Najpierwy prywieli k meży kuźmickoj 
i tut powedali to sut Peczyszcze wyżej pisanych ludiej pana Aleksandrowych 
i toju mieżoju aż do bołota i czerez bołota do Kamiennoho Brodu, dorohi, kotora 
doroha starają do Berestowicy k wsi, a toju dorohoju do mieży szyłowskich ludiej 
panieje Beło Korowoje (Bakalarowej) i toju mieżoju do mieży czełowieka Żołu-
dskich na imia Deszela Skirdasiewicza i toju mieżoju do czełowieka Snopkowa, 
bojaryna paniej Bakalarowoj Szyłowskoho aż u dorohu wołkowyskoju, katora 
idiet na Szyłowiczy a tuju darohoju aż do darohi mścibowskoju. Tideż ziemli 
pryszli pana Aleksandrowa Niepiennaja i zawedłszy po tym mienenym hrani
cam. Wsi tyje ludzi prysiahnuli, a potym sami tyje Załudczanie-Moszni pryznali 
iż po tut była dawna hranica Lichosielskaja, pokuł byli swiedki zawieli". (Kossa
kowski. Monografie historyczno-geneologiczne.) 

Wynika więc z tego urywka dokumentu, że w roku 1522 właścicielką Szyd
łowie była Bakalarowa. Jakoż istotnie, a wiemy to z innych źródeł, Katarzyna 
z Krupskich Bohdanowa kniahini Swirska, wydając swoją córkę Kn. Hannę Swir-
ską za Mikołaja Michnowicza Raczkowicza, wniosła w jego dom i dobra szydło
wickie. Raczkowicz miał wyższe wykształcenie zdobyte w Akademii Krakow
skiej i był przez współczesnych nazywany bakalarem. Dopiero syn jego, również 
Mikołaj, zaczął nazywać się Bakalarowiczem. Tak więc owa Bakalarowa z roku 
1522 była ową kniahinią Hanną Swirską. Ona to też, jak wynika z Metryki Litew
skiej, w 1528 r. ze dworu w Szydłowicach na potrzeby wojenne stawiła 3 konie. 
W jakim dokładnie roku Szydłowice przeszły w dom Bakalarowiczów, ustalić się 
nie udało. Jeszcze w roku 1541 siostra Katarzyny Swirskiej, Anna z Krupskich 
Radohoska, buduje w Szydłowicach nowy kościół, gdyż stary się spalił. Przy oka
zji też odnowiła przywileje dane kościołowi, według których nadane były na ten 
kościół dziesięciny zbożowe i ogrodowe z Szyłowicz, siedmiu poddanych, ziemia, 
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łąki Kruhła, Mejłowicze i Łozki". Do tego dodała dom w Wilnie, kupiony przez 
siostrę Zofię od kanonika Bartłomieja z Kowna i pięć miednic miodu z Jastrębli. 
(Jan Kurczewski. Biskupstwo wileńskie.) 

Radohoska była ostatnią z rodu Krupskich. Zakładając nowy kościół w Szyd-
łowicach zastrzegła, aby był wikary przy kościele. Syn Hanny Swirskiej Mikołaj 
Bakalarowicz ożenił się z Katarzyną Wołłowiczówną i mieli córkę Elżbietę, którą 
wydali za Mikołaja Wolskiego, starostę ożskiego i przełomskiego i między inny
mi uposażyli ją Szydłowicami. Potwierdzenie tego faktu znajdujemy w Metry
ce Litewskiej, gdzie czytamy: „Pan Mikołaj starosta ożski i perełomski z mająt
ków swoich Krzemienicy i Szydłowie w powiecie wołkowyskim a z Dowspudy 
w powiecie grodzieńskim stawił koni 24". (Metryka Litewska. Popis wojska 1567. 
Str.494) 

Mikołaj Wolski zmarł młodo pozostawiając jedynego syna, Krzysztofa, pod-
stolego litewskiego, zmarłego już bez potomka. 

Otóż w roku 1600 „Krzysztof Wolski na Krzemienicy, podstoli Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, ciwun w ziemi żmudzkiej, pojurski i kasztelanowa Wol
ska, podstolina Wielkiego Księstwa Litewskiego, ciwunowa w ziemi żmudzkiej, 
pojurska, Barbara... podkomorzanka wileńska, starościanka dyamińska i no-
womłyńska" budują w Szydłowicach nowy kościół. (Tytuł wzięty z dokumentu 
fundacyjnego. Arch. kość. w Szydłowicach.) Nadają mu przy tern „folwark Bier-
dziki ze wsią i poddanymi, plac przy kościele z obowiązkiem 2 mszy tygodniowo, 
z utrzymaniem szkoły, bakałarza i kantora". Nowozbudowany kościół konsekro
wał w roku 1626 biskup Abraham Woyna. Od tego też czasu w archiwum szydło-
wickim zachowała się ciągłość ksiąg chrztów i zgonów. 

Po bezpotomnym zejściu z tego świata Krzysztofa Wolskiego, dobra szydło-
wickie spadły na krewnych, ówczesnych właścicieli Białegostoku, Wiesiołowskich, 
wywodzących się od babki Krzysztofa, Katarzyny Bakalarowej, która po śmierci 
Mikołaja Bakalarowicza, wyszła powtórnie za mąż za Piotra Wiesiołowskiego, 
oboźnego koronnego. Dobra szydłowickie przejął więc wnuk Piotra, Krzysztof 
Wiesiołowski, marszałek wielki litewski, który był żonaty z Aleksandrą Sobieską, 
ciotką króla Jana III. 

Krzysztof Wiesiołowski pełnił wiele odpowiedzialnych urzędów, jak sta
rosty tykocińskiego, mielnickiego, surażskiego, administratora ekonomii gro
dzieńskiej oraz leśniczego nowodworskiego. Wierny zawsze dynastii królewskiej, 
brał udział w wyprawie Zygmunta III do Szwecji. Dzielnie się spisywał w wojnie 
z Turkami, Szwedami i Moskwą, walcząc na czele chorągwi, które własnym kosz
tem wystawił. Nie żałował też pieniędzy na fundacje dobroczynne. Jemu to się za
wdzięcza wystawienie i wyposażenie kościołów w Chodorowie, Łunnie, Kwaso-
wie i Zawadach. Fundował też wspólnie z żoną klasztor brygidek w Grodnie. Na 
uposażenie jego poszły Krzemienicą i Szydłowiec Krzysztof Wiesiłowski zmarł 
bezpotomnie dnia 19 kwietnia 1637 r. Aleksandra Wiesiołowska zmarła w roku 
1645, ale jeszcze przed śmiercią poczyniła dobroczynne zapisy, a między innymi 
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i na szpital szydłowicki, o czym w „Dziejach Dobroczynności" czytamy: „Szpital 
przez dwór szydłowicki brygidek grodzieńskich z drzewa piłowanego w węgieł 
gładko wybudowanego, słomą kryty, długi łokci 20, szeroki łokci 9, w którym 
przez sień w jednym końcu izba dla ubogich z piecem piekarniczym, a w drugim 
komora na skład, w nim okien cztery, drzwi troje na biegunach, stołowanie z dy
lów, posadzka z ziemi bita. Funduszem, czyli testamentem ś.p. Aleksandry z So
bieszyna Wiesiołowskiej, marszałkowej wielkiej litewskiej (z braku dokume tów 
nie wiadomo, w którym roku) przeznaczona została dla dziadów trzech i bab 
tyluż, koniecznie z włości szydłowickiej, ludzi starych, następującą ordynarie: 
żyta ogółem dla wszystkich na rok beczek trzy, jęczmienia beczek dwie, grochu 
korcy dwa, gryki ośmin sześć, soli garncy sześć i na okrasę sadło jedne. Nadto 
sam budynek szpitalny dwór szydłowicki reperować, a w potrzebie nowy erygo
wać, jako dla własnych poddanych jest zobowiązany. Poświadcza o powyższych 
zobowiązaniach inwentarz podawczy w administrację majętności Szydłowie 
panu Janowi Malińskiemu, roku 1750, dnia 4 czerwca sporządzony ręką Stefana 
Pogorzelskiego księdza, komisarza panien brygidek podpisany, a przy księgach 
aktowych kościoła szydłowickiego znajdujący się". (Dzieje Dobroczynności. Rok 
1823. Tom II. Str. 214.) 

Portrety Krzysztofa Wiesiołowskiego i jego żony Aleksandry znajdują się 
w Mińsku w Muzeum Sztuki. Odkryte zostały one powtórnie w roku 1963 w kryp
cie kościoła brygidek w Grodnie w stanie bardzo opłakanym, ale szczęśliwie 
zostały konserwowane. Reprodukcje tych portretów znajdują się w tomie XVI 

„Rocznika Muzeum Narodowego w Warszawie" z roku 1972 i tak Krzysztofa 
Wiesiołowskiego na str. 91, zaś Aleksandry na str. 108. 

Potwierdzenie nadania Szydłowie brygidkom grodzieńskim znajdujemy 
w konstytucji z roku 1776 gdzie czytamy: „Pobożnym niegdyś Wielebnej Alek
sandry z Sobieszyna Wiesiołowskiej, marszałkowej wielkiej litewskiej, panien za
konnych św. Brygidy w Grodnie, ufundowaniem, między innymi obwarowana, 
trzydziestu panien szlachetnie urodzonych, bezposażnych konserwacja, gdy jest 
innym pożytecznych publico intencji dowodem, przeto reasumując konstytucje 
1647, 1678, tenże fundusz w dobrach Kochanowie, Uzłowcach, Krzemienicy i fol
warkach preadictorum fundorum uczyniony, jako i na majętności Szydłowicy 
cum atinentus authorytate proesenti potwierdzamy: którym dobrom i placom 
do klasztoru tychże panien zakonnych należący, także osobliwemi konstytucjami 
1661, 1671 nadane, libertacyje in integro zachowujemy". (Vołumina legum. Tom 
VIIIp. 665). 

Interpretacja tego zapisu była różna u brygidek grodzieńskich, jak i u władz 
duchownych. Dziekan wołkowyski, ks.Tomasz Sturgniewski wizytując klasztor 
grodzieński w raporcie pisał: „...a chociaż fundatorka na ten klasztor nie wło
żyła żadnego obowiązku edukowania panien ubogich, owszem funduszem swo
im wyraźnie to zakazała przez słowa - Panien świeckich (a daleko mniej „bia
łych głów", które by, albo respektem edukacji, albo innym pretekstem mieszkać 
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w klasztorze chciały, potem na świat powracać, żadną miarą nie można będzie 
pani ksieni przyjmować i przechowywać, ale tylko takie, które wolę do zakonnej 
służby mając, porządkiem zakonnym habit wziąść i w nim Panu Bogu służyć 
i więcej nie wychodzić). Zaraz się jednak rezelwował klasztor ten przez wzgląd 
na biednych i nieszczęśliwych nie ubliża ze swojej strony pomocy i wspiera tak 
w tym, jak i w innym roku utrzymuje i edukuje trzy ubogie szlachetnego urodze
nia panienki. Utrzymuje także wdowy ubogie - jedna ze czworgiem dzieci i słu
żącą rok piąty, tudzież familia rosyjskiego, odstawnego porucznika ze dwoma 
córkami i siostrą, osób pięć, rok szósty i szlachcica utraconego wzroku rok dzie
siąty." (Wypis w z wizyty ks. dziekana wołkowyskiego Tomasza Strugniewskiego. 
Dzieje Dobroczynności 1823. Tom II. Str. 214) 

Biskup Kossakowski wizytując brygidki nie miał o nich zbyt dobrego zdania 
i pisał: „Po wysłuchaniu kilku dolegliwości i żalów, zaleciłem pilniejsze pełnie
nie ustaw zakonnych, mianowicie tyczące się wspólnej miłości i zgody, polepsze
nia gospodarstwa, wygody i ochędostwa w jedzeniu i większą niż dotąd, czułość 
około wychowania 12 panien szlacheckich. Umieszczenie w tutejszym bogatym 
klasztorze przed laty 12 sierotek z zaleceniem, aby przyzwoicie utrzymywane 
i wychowywane były, poczytane były dotąd przez panie brygidki, za najuciążliw-
szy narzut z powołaniem ich niezdody." (Jan Kurczewski. Biskupstwo wileńskie). 

Klasztor rzeczywiście był bogaty. Z samej włości szydłowickiej w roku 1783 
do brygidek należały wsie: Janowicze, Piatczyce, Talkowce, Kukiełki, Miałowce 
i Snopki. (Księga wizyt z 1783 r. Archiwum kościelne w Szydłowicach). W roku 
1690 brygidki opłacają podymne z włości szydłowickiej łącznie z karczmą, za dy
mów 20. 

We władaniu brygidek włość szydłowicka znajdowała się prawdopodobnie 
do roku 1843, kiedy to wyszedł ukaz carski, nakazujący dobra kościelne oddać 
na skarb państwa. 

Kościół szydłowicki, fundowany przez Wolskich, szczęśliwie przetrwał cza
sy reformacji, chociaż Przyałgowski wspomina o zakusach na kościół Jana Karo
la Chodkiewicza, który czas jakiś był kalwinem. Pewne związki Chodkiewiczów 
z Szydłowicami są możliwe, łączyły go bowiem pewne powinowactwa z dziedzi
cami Szydłowie, a majątki Chodkiewiczów leżały o miedzę (Hniezno, Brzosto-
wica, Roś, Swisłocz). 

Wizyta biskupa, zaraz po „potopie" znajduje tutaj nietknięty wojną „koś
ciół wspaniały kollacji brygidek, księdza Kazimierza Władyczkę, wikarego Sta
nisława Wyczółkowskiego." Żali się przy tym, że proboszcza na miejscu nie było, 
który posiadał aż dwa probostwa: szydłowickie i brzostowickie, na co zażądał 
okazanie odpowiedniego pozwolenia. Następnie pobierzmowawszy 27 osób, od
jechał. (Przyałgowski. Żywoty biskupów wileńskich). 

W 1690 r. mieszkał tutaj ks. Jan Lewoniewski, kanonik smoleński, opłacający 
podatek z plebanii szydłowickiej za dymów 3, zaś z folwarków Moszny i Barcow-
szczyzny, przynależnych do probostwa brzostowickiego za dymów 20. 
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Czas jakiś w Szydłowicach urządzano leże zimowe dla wojska, co w 1712 r. 
spowodowało energiczną protestację brygidek, jako niezgodne z prawem. Same 
Szydłowice w przeszłości stanowiły tylko dwór, bo „oprócz kościoła na dwornym 
gruncie, karczmy, szpitala i kilku domów, w których zagrodnicy mieszkają, nie 
ma nic". (Księga wizyt z 1783 r. Archiwum kościelne w Szydłowicach). Budynek 
plebański stał w odległości jednego kilometra od kościoła, w Bierdzikach (miej
sce to nazywa się dzisiaj Jowje, posiada ślady sadzawek, piwnic i kilka drzew), 
gdzie ksiądz miał 12 włók ziemi wraz z poddanymi. W roku 1792 we wsi i plebani 
obozowały wojska, Zabiełły i Fersena, a w r. 1812 wojska saskie, wyrządzając na 
plebani znaczne szkody, o czym czytamy: „Dnia 6.VII z rana istotny rozpoczął 
się rabunek, bo kilkadziesiąt żołnierzy w białych mundurach z czerwonymi ob-
szlagami napadli na dom plebański dawać, co sobie kazali, lecz kogo napadli, 
płazowali, drzwi łamać, zamki odbijać, okna, szklanki, kieliszki, filiżanki, jedne 
brać, drugie tłuc, po wszystkich kątach szperali i co tylko się podobało, jedni po 
drugich napadając, do 13 ludzi zbili, kobiety uganiali". Siedzieli też w Szydłowi
cach do 14 sierpnia. (Rejestr szkód poczynionych przez wojska saskie. Archiwum 
kościelne w Szydłowicach). 

W majątku Subacze, leżącym na terenie parafii szydłowickiej, wojska te zor
ganizowały szpital. Do dzisiaj w lasach subackich znajduje się wiele mogił żoł
nierskich znaczonych omszałymi już kamieniami. (Informacja p. Czesława Kisz-
kielisa, byłego organisty w Szydłowicach). 

W roku 1807 stary kościółek Wolskich został przez ks. Franciszka Cybulskie
go gruntownie odnowiony wraz z ogrodzeniem i murowaną bramą. Pierwotny 
kościół, fundacji Krupskich, miał podobno stać z dala od dworu szydłowickiego 
łącznie z plebanią w Bierdzikach (Jowje). Spalił się on od uderzenia pioruna. Koś
ciół z roku 1600, który przetrwa nawet I wojnę światową, znajdował się na tym 
samym placu, gdzie dzisiaj stoi kościół murowany, wokół którego znajdował 
się cmentarz parafialny. Wspomina o nim w swym liście p. Czesław Kiszkielis 
z Elbląga, były organista w Szydłowicach: „Dodam od siebie, że plac kościelny, 
na którym znajdowała się drewniana świątynia, był również cmentarzem grze
balnym. W wale kamiennym znajdują się liczne krypty (prawdopodobnie tylko 
tablice) i wiele marmurowych i granitowych płyt z napisami łacińskimi, dzisiaj 
już trudne do odczytania. Na tym cmentarzu znajdowałem wiele monet z okresu 
panowania Jana Kazimierza, Jana Sobieskiego i Sasów. W czasie rozbiórki koś
cioła w podziemiach znaleziono bardzo wiele grobów powstańców z 1864 r., któ
rych w tajemnicy przed reżymem carskim tutaj pogrzebiono. Ks. Zienkiewicz 
chciał dokonać ekshumacji tych grobów i z uroczystym nabożeństwem przenieść 
je na nowe miejsce, ale Kuria Metropolitarna nie zezwoliła. 

„Po wybudowaniu nowej świątyni w r. 1914 cmentarz poszerzono w rozwid
leniu dróg do Janowicz i Bobylów. Później cmentarz znacznie powiększyli przez 
dodanie parceli od strony Janowicz". (Relacje pisemne Cz. Kiszkielisa w posiada
niu autora). 
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Cmentarz ten jednak istniał już w połowie XIX wieku. Na cmentarzu stała 
drewniana kaplica pokryta gontem, którą w roku 1864 zamknął naczelnik wo
jenny i jeszcze w 1874 r. nikomu nie była do użytku oddana. Michał Federowski, 
dzierżawca pobliskiego Kosina i autor wielu tomów „Ludu Białoruskiego", widział 
jeszcze w końcu XIX wieku w podziemiach cmentarnej kaplicy w Szydłowicach 
ciała zasuszonych nieboszczyków. {Michał-Federowski. Ostatni sokolnik, szlach
cic międzyrzecki, Michał Skorobogaty. Rękopis Bibl. Un. Warsz. Sygn 454). Przy 
kościele już w czasach ostatnich pochowany został ks. Kazimierz Stanionis, jego 
siostra Kalwajtis i ojciec ostatniego proboszcza szydłowickiego, Stefan Czarnecki. 

Na terenie parafii w r. 1864 działali powstańcy, a dziadek Roszczewski opo
wiadał mojej ciotce, że niejaki Boużyk z Bierdzik przyznał się mu przy kielisz
ku, że przez dłuższy czas przechowywał niebezpiecznie rannego powstańca, ale 
ciągle niepokojony przez „letuczyje triady" kozaków, musiał zabić swego pod
opiecznego, a ciało ukrył w kamienicy (kruszni). I z ulgą dodał: „I ksiądz dał 
rozgrzeszenie, bo innego wyjęcia nie było". Później na polecenie, księdza ciało 
potajemnie ekshumowano i pochowano w podziemiach kościoła, obok innych 
powstańców. 

W roku 1907 staraniem parafian i ks. Stanionisa, rozpoczęto tuż za starym 
kościołem budowę nowego w stylu neogotyckim. Plany te były prawdopodobnie 
sporządzone dla kościoła w jakimś mieście, ale nie zostały przez miasto przyjęte. 
Być może, że w ten sposób parafia projekt otrzymała taniej. W każdym razie, 
jak na stosunki szydłowickie jest to kościół kolos. Ludność parafii dobrowol
nie opodatkowała się na rzecz budowy kościoła w wysokości 10 rubli od osoby. 
Wieś Mosznie, chcąc się wywiązać z przyjętego zobowiązania sprzedała znacz
ny kawałek swojego lasu. Aby zabezpieczyć cegłę na budowę, parafia zbudowała 
w Bierdzikach cegielnię. W r. 1914 kościół stanął gotowy, ale już w r. 1915 wieża, 
jako wyjątkowo dobry punkt obserwacyjny, została przez artylerię uszkodzona, 
co księdza doprowadziło do częściowej choroby nerwowej. 

A oto garść informacji o ostatnich szydłowickich proboszczach, jakie mi 
udało się zgromadzić przy szczególnej pomocy p. Czesława Kiszkielisa. 

Ks. kanonik Franciszek Cybulski. Jeden z dzielniejszych proboszczów. 
On to w r. 1807 gruntownie odnowił kościół pochodzący z 1600 r. i przeniósł 
plebanię z Bierdzik do Szydłowie. On to też poświęcił nowo zbudowany kościół 
w Rosi. Pochowany został w Szydłowicach, ale grób jego jest trudny do odnale
zienia. Przy końcu jego życia otrzymał wikarego w osobie ks. Filipa Bonera. 

Ks. Filip Bonera przebywał w Szydłowicach czas dłuższy. Dokończył dzieło 
ks. Cybulskiego przenosząc całkowicie plebanię z Bierdzik do Szydłowie wraz 
z zabudowaniami gospodarczymi. 

Ks. Adolf Kamieński, to druga gwiazda obok ks. Cybulskiego. Za jego cza
sów drewniany kościół był znowu gruntownie remontowany. Pozostawił po sobie 
piękny pomnik - stare lipy wokół kościoła i plebani, które sam zasadził. Był do
brym gospodarzem i pszczelarzem. Prowadził dużą pasiekę. 
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Ks. Onufry Rubażewicz rządził parafią krótko. Nie umiał pozyskać parafian. 
Lubił posługiwać się językiem rosyjskim. Do swoich parafian i wiernych zawsze 
w tym języku się odzywał. Nikt w ustach jego mowy polskiej nie słyszał. Chlubił 
się swoją nauką, wiedzą i językiem rosyjskim. Około r. 1889 był w Rosi probosz
czem. 

Ks. Filip Tukstas na probostwie szydłowickim był krótko, a będąc słabego 
zdrowia tutaj też życie zakończył. Przybył do Szydłowie już schorowany. Cierpiał 
na gruźlicę gardła. Na szydłowickim cmentarzu stoi do dzisiaj piękny jego nagro
bek z czarnego marmuru, ogrodzony żelazną barierką. 

Ks. Tadeusz Makarewicz proboszczem był przez czas krótki od roku 1896. 
Za jego czasów w latach 1896-1898 organistą był przyszły prof. i mistrz organowy 
w katedrze wileńskiej, Władysław Kalinowski. Będąc w Szydłowicach prowadził 
ożywioną pracę oświatową wśród miejscowych włościan. Był protegowanym ks. 
Makarewicza i przy jego pomocy ukończył wyższe studia muzyczne w Ratyzbo-
nie. Zmarł w 1951 r. i został pochowany na cmentarzu w Łomży. 

Ks. Kazimierz Stanionis, inicjator i twórca budowy olbrzymiego, murowa
nego kościoła w Szydłowicach. W ostatnich latach był trochę chory psychicznie. 
Przyczyną było uszkodzenie w roku 1915 wieży kościelnej nowo zbudowanego 
kościoła, w którym nie odbyło się jeszcze ani jedno nabożeństwo. Do tego przy
czynił się jeszcze napad bandytów na plebanię w marcu 1919 r. Ks. Stanionis był 
Litwinem i wmawiał sobie, że go Polacy aresztują. Gdy się zjawiał jakiś urzędnik 
polski z orzełkiem na czapce, zaraz się chował. Miał zawsze przygotowany węze
łek z brewiarzem i chlebem. (Relacja pisemna ks. A. Horby w posiadaniu autora). 

„Ks. Stanionis - wspomina dawna nauczycielka szydłowicka - był nadzwyczaj 
gościnny dla każdego, a przy tym wesoły, grzeczny, uprzejmy. Chorzy w Szydło
wicach otrzymywali od niego bezpłatne obiady, a mieszkający dalej paczki, które 
natychmiast posyłał po ich odwiedzeniu. Lubił każdemu dopomóc. Panu Biała
sowi, nauczycielowi z Moszni i pani Antoniakównie nauczycielce urządził u sie
bie na plebani bardzo bogate przyjęcie weselne." (Wspomnienie Karoliny Sarosie-
kówny późniejszej Skassowej). 

Ks. Albin Horba był wikarym w r. 1920. A oto co sam pisze o swojej pracy. 
„W parafii ciemnota, chociaż szkoła była. Wspólnie z nauczycielką, Emilią Saro-
siekówną, zorganizowaliśmy dokształcanie dorosłych. Młodzież licznie i chętnie 
uczęszczała. Kultura niska. Jeszcze na terenie parafii spotykałem kurne chaty. 
Podłoga była tylko w nielicznych domach. Na terenie parafii grasowały epide
mie: tyfus i ospa. Śmiertelność wielka, a na terenie parafii był tylko jeden fel
czer, Konstanty Skrobot. 26 lipca 1920 r. przyszli bolszewicy i urządzili pobór 
do wojska. Wszystka młodzież poszła do lasu. Księża ze Mścibowa, Marek Burak 
i z Rosi, Ferdynand Hajkowicz, wyjechali. Z Krzemienicy dano nam znać, aby
śmy się chowali. Ja przechowywałem się u Janowiczów na kolonii, a ks. Stanionis 
w Bierdzikach, gdzie z pastuszkami na bosaka pasł krowy. To jemu dobrze zrobi
ło, bo chodząc boso po rosie wyzdrowiał." 
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Później ks. Horba był kolejno w Krzemienicy, Werejkach, Swisłoczy, Mię
dzyrzeczu, Kudowie Zdroju i Czarnej Wsi. 

Ks. Alfons Zienkiewicz święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1914. Woj
nę światową przetrwał na wikariacie w Osowie. Pierwsze probostwo uzyskał 
w Hruzdowie, gdzie pracował w latach 1918-1920, drugie w Swisłoczy w latach 
1920-1925, trzecie w Szydłowicach w latach 1925-1935, czwarte w Krynkach 
w latach 1935-1945, piąte w Zabłudowie, gdzie pracował bardzo krótko, szóste 
w Korycinie, gdzie pracował już do śmierci, jako dziekan. W Szydłowicach wie
le zdziałał, przeprowadzając remont murowanej świątyni, uszkodzonej w czasie 
wojny, dokonał rozbioru starego, drewnianego kościółka, z którego pobudował 
nową plebanię, wzniósł nowe budynki gospodarcze, uzupełnił inwentarz grze
balny, zakupił nowe dzwony, zbudował w kościele kazalnicę, ławki, konfesjonały, 
zakupił dostateczną ilość sprzętu kościelnego, ornaty, kapy, kielichy, chorągwie, 
odnowił ołtarze. Grób księdza Zienkiewicza znajduje się w Białymstoku. (Życio
rys ks. Zienkiewicza nadesłał Cz. Kiszkielis). 

Ks. Edward Ciechanowiecki początkowo proboszczował w Hnieźnie, zaś 
w latach 1935-1943 w Szydłowicach. W czasie, gdy Niemcy w r. 1943 w Swisłoczy 
rozstrzelali mścibowskiego proboszcza, ks. Marka Buraka nastąpiły przesunięcia 
na probostwach. Ksiądz Ciechanowiecki wrócił ponownie do Hniezna. O nim to 
krąży anegdota drukowana w „Tygodniku Wołkowyskim", który to numer tego 
pisma zwrócił redakcji z adnotacją na opasce: „Pismo propaguje tańce w czasie 
przez kościół zakazanym. Proszę nie przysyłać, gdyż uważam to za obrazę". 

Ks. Tan Edmund Czarnecki ostatni proboszcz szydłowicki, który tutaj pra
cował w okresie najtrudniejszym w latach 1939-1947. Był aresztowany i więziony. 
Po uwolnieniu był kompletnie załamany. Repatriował się do Polski i osiadł w El
blągu, gdzie wkrótce zmarł. 

Od początków kościoła murowanego aż do repatriacji ostatniego proboszcza 
działał i wielkie zasługi położył dla kościoła mieszkaniec Talkowiec, Józef Soko
łowski. Był prawą ręką proboszczy, radny kościoła, członek komitetu parafialne
go. Wielkie zasługi położył przy budowie, a następnie remoncie uszkodzonego 
kościoła. 

Jak już wspominałem fundatorzy zobowiązywali swoich spadkobierców 
do prowadzenia przy kościele szkółki parafialnej. Taka istniała w końcu XVIII 
i na początku XIX wieku, która podlegała Komisji Edukacji Narodowej. Liczyła 
ona: w roku 1781 - 14 uczniów 

w roku 1782 - 9 uczniów 
w roku 1803 - 15 uczniów 
w roku 1804 - 10 uczniów 
w roku 1805 - 15 uczniów 
w roku 1807 — 15 uczniów 
w roku 1820 - 5 uczniów 
w roku 1828 - szkoły brak 
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W sto lat później szkoła szydłowicką miała w r. 1930 już 127 uczniów i 7 od
działów, a w r. 1938 już 349 uczniów w tej liczbie jeden prawosławny. 

Pierwszą kierowniczką i organizatorką szkoły, jaka powstała po pierwszej 
wojnie światowej była Emilia Sarosiekówna. Około r. 1930 szkoła liczyła 3 siły na
uczycielskie (Emilia i Karolina Sarosiekówny oraz Wanda Paserska) i miała 7 od
działów. Nauka oczywiście odbywała się w klasach łączonych. Później po w bu
dowaniu nowego, piętrowego gmachu szkolnego, podwyższono stopień organi
zacyjny szkoły. Doszła nauczycielka Hajdasówna (wyszła później za Półtoraka 
Aleksandra - kierownika Ajencji pocztowej w Szydłowicach). Po wyjeździe Saro
siekówny kierownictwo szkoły objął Władysław Słomski. Nieco wcześniej w gmi
nie szydłowickiej wybudowano okazały gmach szkoły w Wilczukach.W starym 
budynku murowanym, za cmentarzem, wespół ze szkołą, która tam miała 2 sale 
lekcyjne mieścił się i zarząd gminy. Jednym z wójtów był Jan Paździerski, prezes 
Stronnictwa Chłopskiego, później przez długie lata Wacław Ostrouch z Biegień, 
który został zamordowany jesienią 1939 r. Przez czas dłuższy do r. 1930 sekreta
rzował w gminie Jan Roszczewski z Zieniowców. 

Z nowszej historii należy odnotować przejście frontu niemiecko-rosyjskiego 
w dniach 21-23 sierpnia 1913 r. odwrót dywizji litewskko-białoruskiej szlakiem 
Dychnowicze, Zieniowce, Piatczyce, Janowicze, Szydłowiec Moszny oraz walki 
o Szydłowice w dniach 23 i 24 września 1920 r., o których czytamy: „Rosyjska 
56 brygada strzelców uporczywie nacierała na stanowiska 4 p.p. w okolicach 
Szydłowie, ale kontratakiem ze strony Mścibowa w dniu 29 września Polacy wieś 
zdobyli, ale znów o godzinie 4 po południu nastąpił kontratak ze strony Janowicz 
i wieś chwilowo stracono." (Piotr Demkowski. Bój pod Wołkowyskiem). 

Z wydarzeń międzywojennych odnotować należy wizytę arcybiskupa wi
leńskiego Romualda Jałbrzykowskiego w r. 1927. przejazd przez teren Gminy 
w r. 1929 prezydenta Ignacego Mościckiego. Powitanie tego ostatniego miało 
miejsce na szosie Wołkowysk-Białystok tam, gdzie ją przecina droga Szydłowice-
Mścibów. Obie gminy mścibowską i szydłowicką wystąpiły razem. 

Istniała tutaj filia mleczarni spółdzielczej oraz agencja pocztowo-telefonicz-
na prowadzona przez Aleksandra Półtoraka. 

W skład komitetu BBWR wchodzili: Antoni Gnarowski, Aleksander Pół
torak, Stanisław Półtorak, Jan Kocki, Jan Szejko, Jan Stasiewicz, Julian Bohdan, 
Michał Kozioł, Adam Szurhan. 

W czasie hitlerowskiej okupacji na tutejszym terenie działała Armia Krajo
wa. Na terenie tej gminy mieściła się siedziba dowództwa III Rejonu AK. Komen
dantem był porucznik, później kapitan „Konar" (Bronisław Szejko). Rejon obej
mował trzy gminy: szydłowicką, mścibowską i roską. A oto ciekawsze wyjątki 
z maszynopisu, wydanego na prawach rękopisu z działalności AK na tym terenie. 
(Władysław Zajdler Żarski.Ruch oporu w latach 1939-1944 na Białostoczyźnie. 
Cz.III. Referat materiałowy). 
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„Oddział dywersyjny pod dowództwem Adolfa Wincewicza, wywiózł do lasu 
7 osób w tym jedną kobietę, które mimo, że były Polakami okazywały służalczość 
wobec Niemców. Akcję wykonano w nocy. Po uświadomieniu ich, wymierzono 
im karę chłosty". 

„Dnia 17 maja 1942 roku, w wielkie święto kościelne św. Trójcy, kiedy to 
na odpuście w Szydłowicach miało się zgromadzić wiele osób, w tym młodzież 
z sąsiednich parafii, ściągnięto z okolicy posterunki żandarmerii i Jagdkomando, 
które miały dokonać łapanki. O świcie otrzymaliśmy wiadomość od Grynki, któ
ry służył w policji niemieckiej, a właściwie był naszą wtyczką. Natychmiast przy
stąpiliśmy do działania. Każdy z nas otrzymał drogę do kontrolowania ruchu. 
Młodzież spieszącą do kościoła, zawracaliśmy z powrotem. Śledziliśmy z ukry
cia ruchy hitlerowców. Około godziny 12 Niemcy otoczyli kościół, a następnie 
wpadli jak huragan na modlących się ludzi. Dochodzące z kościoła jęki świad
czyły o zachowaniu się hitlerowców, którzy ludność klęczącą kopali i okładali 
kijami. Ludzie uciekając z kościoła wzajemnie się tratowali. Uciekający dostawali 
nowe porcje kijów na cmentarzu przed kościołem, gdzie stały już przygotowane 
samochody. Łapanka się nie udała. Niemcy byli wściekli. W czasie tej łapanki 

- relacjonuje organista Kiszkielis - dwie młode druhny z Ostrowczyc ukryły się 
na chórze w organach. Wieczorem do kościoła udał się dzwonnik, aby przedzwo-
nić na Anioł Pański. Zaalarmowany okazał im pomóc i wypuścił je przez lufcik 
w zakrystii. 

Sporo psikusów płataliśmy naszym opiekunom. Ja, na przykład, pracowa
łam przy fabrykacji lewych paszportów dla ludzi spalonych. Druki i pieczęcie 
kradłam Amstkomisarzowi. Prowadziłam tajne nauczanie. Poza tym miałam 
za zadanie prowadzenie wywiadu na określonym terenie i nawiązywanie kon
taktu z naszymi wtyczkami. Oprócz wymienionego policjanta Grynki, utrzymy
wałam stałą więź z p. Jelską, sekretarzem Jagdkomando". 

„W maju 1943 roku sekcja pod dowództwem „Lota" (Stanisława Siedlara) 
wysadziła w powietrze pociąg z materiałami między Wołkowyskiem a Andrze-
jewiczami. Kilkanaście wagonów zostało spalonych. Przerwa w ruchu pociągów 
trwała ponad dwie doby. W czasie wycofywania się, oddział został otoczony 
przez żandarmerię. Zginął sierżant „Lot" i 2 żołnierzy z jego sekcji". 

„W listopadzie 1943r. sekcja dywersyjna pod dowództwem Olgierda Zarzy
ckiego, na stacji kolejowej Andrzej ewicze, puściła na ten sam tor dwa pociągi: 
Pociąg z paszą i końmi na pociąg osobowy z żołnierzami powracającymi z frontu 
na urlop. Pociąg towarowy,70 osiowy spłonął, a pociąg osobowy został częścio
wo zniszczony. W czasie akcji zginęło 2 kolejarzy o nieustalonych nazwiskach. 
Olgierd Zarzycki został ranny (miał przestrzelone płuco), ale zdołał się wyrato
wać". 

W roku 1928 gmina liczyła 5127 mieszkańców, w tym 308 prawosławnych, 
2 Żydów i 3 innych wyznań i obejmowała następujące miejscowości: Bierdziki, 
Niewiarówka, Hermanowszczyzna, Biegienie, Dziaki, Janowicze, Kukiełki, Ko-
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sin, Menczele, Subacze, Czornopalosę, Ohuchowszczyznę, Miełowce, Mosznie, 
Ostrowczyce, Orany, Wilczuki, Piatczyce, Zieniowce, Snopki, Szydłowice, Tal-
kowce, Ozieranki Małe i Wielkie, Wiszniewicze, Gumbiszki, Bancerowszczyznę, 
Krasowszczyznę, Sielechy. (Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego. Rok 
1933 s. 337). Do majątków należały: Subacze, Kosin i Biegienie. 

84 



13 
WIECHOTNICA 

Wiechotnica, to wieś położona w gminie Roś i wraz ze wsią i folwarkiem Szow-
ki i osadami Żytorodzią i Nowym Gajem tworzyła gromadę Wiechotnica. We
dług Słownika Geograficznego wieś leżała 14 km od Wołkowyska i posiadała 
348 dziesięcin ziemi. 

Początki jej sięgają czasów bardzo dawnych. 
W rok po założeniu i uposażeniu przez króla Władysława Jagiełłę biskup

stwa wileńskiego z nadaniem dla katedry pośpieszył także wielki Książę Litewski, 
Witold i w swojej dzielnicy podlaskiej i grodzieńskiej, którą przyznał mu Jagiełło 
w r. 1384, nadał biskupom wileńskim 5 wsi: Terebuń, Kołodno (we włości brze
skiej), Wasilew i Jarnicę (we włości drohickiej), Wiechotnicę we włości dubińskiej, 
później wołkowyskiej. (Jerzy Ochmański. Powstanie i rozwój latyfundium Biskup
stwa Wileńskiego 1387-1550. Poznań 1963. Str. 41). 

Wiechotnica przysporzyła biskupom wiele kłopotów, nie tylko dla swego 
wielkiego oddalenia od Wilna, ale i przez fakt, że Witold w r. 1389 ponownie 
uciekł do Krzyżaków. Jagiełło jednak darowizny Witoldowej nie cofnął. 

W r. 1411 Witold na prośbę biskupa Mikołaja zamienił Wiechotnicę położo
ną w pow. wołkowyskim na wsie swoje Milejkowo nad rzeką Krewlanką, we wło
ści Krewskiej, oraz na Błużę we włości Swisłockiej. (Ks. J. Fijałek i Wł. Semkowicz. 
Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej. Dokument 55, s. 84). 

Tak więc Wiechotnica w r. 1411 znowu wróciła do dóbr książęcych aż znala
zła się w posiadaniu Chodkiewiczów z przynależnością do dóbr roskich o czym 
zaświadczają liczne inwentarze. (Archiwum Roskiew AGAD w Warszawie). 

Pierwszy z zachowanych pochodzi z r. 1569. (Archeograficzeskij zbornik... 
Tom IV. Opisanije Berestowickogo i Roskogo imienii i dworca Zubowskogo. Archi
wum Roskie w AGAD. Sygn. BUW - 2.17.3.31). Wynika z niego, że sioło Wiechot
nica miało włók 41, z czego 40 włók „Tiahłych", a jedna kopna. Do powinności 
mieszkańców wsi należało 2 dni pańszczyzny w tydzień, płacenie po 42 groszy 
czynszu z włóki, beczkę żyta, beczkę owsa, gęś, kurę i 10 jaj z włóki. 
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Według inwentarza z r. 1571, sporządzonego po śmierci żony Jerzego Chod
kiewicza, księżnej Zofii Jurewny Słuckiej przypadłych w spadku na dzieci ich, 
oddanych pod opiekę Jana Chodkiewicza, starosty żmudzkiego wynika, że Wie-
chotnica stanowiła wójtostwo w składzie dóbr roskich. Do wójtostwa poza Wie-
chotnicą, która obejmowała włók wymierzonych 41, osiadłych 36 i pół, pustych 
3, wójtowską jedną i 1/2 włóki wolnej, należały sioła: Szołkowo (Szowki), Sioło 
Ignatowskie i sioło Sznipowo. (Archeograficzeskij zbornik dokumentów. Tom I. 
Wilno 1867. Str. 144. inwentarz Rosi z r. 1571). 

Wiechotnica była więc świeżo po pomiarze włócznej. Aby stworzyć wójto
stwo, brano około 100 włók osiadłych. Wójtostwo wiechotnickie miało ich 112, 
ale osiadłych 97 i pół. 

„Wygląd takiej osady litewskiej po pomiarze włócznej - czytamy - był na
stępujący: - Obok folwarku hospodarskiego, zajmującego w stosunku do włók 
czynszowych, jak 1:7, ciągnęła zabudowana w ulicówkę wieś, złożona w zasa
dzie z gospodarstw 30-36 morgowych, t.j. z jednej włóki, jako zasadniczej teraz 
jednostki podatkowej, administracyjnej i wojskowej. Bojarzy putni i wszelkiego 
rodzaju słudzy i rzemieślnicy dworscy otrzymywali 1-2 włók wolnych od czyn
szu. Nie mogący obrobić lub opłacić pełnej włóki, brali pół włóki (16 morgów). 
Byli to ogrodnicy. Na osobnych opłatach były resztki pól, tak zwane zaścianki. 
Administrował wsią wójt, który otrzymywał 2-3 włóki (wiechotnicki miał jedną). 
Wójt oraz rzemieślnicy pozostający na usługach folwarku byli wolni od wszel
kich opłat." (Ludwik Kolankowski. Pomiara włóczna. Ateneum Wileńskie. Rocz. 
IV, r.1927). 

Do powinności ludzi „tiahłych" wójtostwa wiechotnickiego należało służyć 
2 razy w tygodniu z włóki, z czym każą dać w rok po beczce żyta, beczce owsa, 
gęś, kurę i 10 jaj. A więc jak w r. 1569. 

Inwentarz Rosi sporządzony dla Rakowskiego, w związku ze sprzedażą Rosi 
przez Chodkiewiczów, podaje imienny wykaz wiechotnickich gospodarzy. Było 
ich wtedy około 60, a każdy siedział przeważnie na połowie włóki. Zaznaczono 
jednakże, że dziesięć włók było pustych. (Inwentarz majętności Rosi i folwarku 
Zubowskiego od nas mnie Jana Hieronima Chodkiewicza, podstolego W.Ks.Lit. 
i ode mnie Krystyny Helżbiety Sapieżanki... z r. 1621. Archiwum Roskie wAGAD). 

Wojna północna 1700-1721, która doprowadziła do faktycznej okupacji 
Polski przez wojska saskie, rosyjskie i szwedzkie, zrobiła straszne spustoszenia 
w Wiechotnicy. Niżej przytoczony wykaz dymów we wsi w poszczególnych la
tach najlepiej o tym świadczy: 

Rok 
Rok 
Rok 
Rok 
Rok 

1621 
1709 
1712 
1727 
1738 

60 
29 
22 
26 
29 

dymów 
dymów 
dymy 
dymów 
dymów 
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Rok 1740 28 dymów 
Rok 1744 31 dymów 
Rok 1757 31 dymów 

(Wyciągi z odpowiednich inwentarzy w Archiwum Roskim). 

Sytuację włościan pogarszał nadmierny wzrost powinności pańszczyźnia
nych. I tak z inwentarza Rosi z r. 1712 dowiadujemy się, że: „Z ćwierci ciągłej 
w każdy tydzień robocizny chłopi z czym każą dni trzy służyć powinni, a biało
głowy w lecie dni trzy, zimą raz na tydzień także oddać mają, którzy zaś po jed
nym wozie sprzężaju mają, dni dwa, trzeci pieszo odprawować mają. 

Straż dworu kolejno po tygodniu z ćwierci odprawować mają, a kiedy na stra
ży jest, w tym tygodniu wolen od roboty dwornej. 

Podwody kolejno za pańszczyznę odprawować mają według kontroli 
tu za mil siedem, albo ośm, a zaś podwód dziewięćdziesiąt na rok jeden trzema 
ratami do Wilna. Według tegoż kontraktu bez uciemiężenia dobytku i chłopstwa 
za drogi dobrej odprawić." (Inwentarz Rosi z r. 1712. Archiwum Roskie. AGAD). 

Ludność wsi była wyznania prawosławnego. W czasach międzywojennych 
istniała tutaj jednoklasowa szkoła powszechna, w której uczyła p. Kulikowska. 

87 



WISZNIÓWKA 

Folwark w gminie Izabelin, po lewej stronie szosy biegnącej z Wołkowyska 
do Baranowicz. Wraz z koloniami o tejże nazwie oraz Pietrulewszczyzną i Mi-
chałówką wchodzi w skład gromady Zabobonie. (Białostocki Dziennik Woje
wódzki nr 20 z 1935 r.). 

Miejscowość wspomniana w Metryce litewskiej w r. 1567, kiedy to z Wisz-
niówki na popisie wojska staje Maciej Ostrowski. 

Przy gościńcu do Zelwy znajdują się kurhany, o których miejscowa ludność 
mówi: „Każuć, szto u hetych kapcach to dauniejszyja wielkaludy lażać." (M. Fe-
derowski. Lud Białoruski). 

W połowie XVII wieku należała do Szemiotów i Cywińskich. W 1690 r. Wła
dysław Cywiński płacił podatek za dymów 2, zaś Stanisław Szemiot z dymu jed
nego. (St. Krakowski. Powiat wołkowyski w końcu wieku XVII). 

W r. 1762 i następnych toczył się proces o Wiszniówkę pomiędzy Bogusła
wem Cywińskim a Marcinem Narkiewiczem, rotmistrzem powiatu wołkowy-
skiego. W jednym z zeznań czytamy: 

„Folwark Wiszniówka w powiecie wolkowyskim leżący przed lat stu w części 
należał do Szemiotów, a drugiej części do Władysława Cywińskiego, pradziada 
żony procesującego się Narkiewicza, już to po żonie Krzysztofównie Szemiotów-
nie, już to z nabycia. I to wątpliwości nie ulega, że rzeczony Władysław miał 
trzech synów: Szymona, Michała i Stanisława. Z tych sukcesorowie Szymona 
Władysławowicza przedali część swoją Poniatowskiemu, od niego Brynkowie 
nabyli. Po nich zaś dostała się Jurewiczom i teraz w posesji Jurewiczów niekwe
stionowany zostaje. 

Michał Władysławowicz, mimo że pozostawił po sobie syna Dominika, ojca 
teraz procedującego Bogusława Cywińskiego i lubo wydał był asekurację i części 
swojej nie ma komu innemu przedawać prócz Pawłowi Cywińskiemu, synowco
wi swemu ze Stanisława rodzącego się. Władysław Cywiński, wziąwszy po żonie 
Szemiotównie 1/4 część pozostałej Wiszniówki, a resztę zostawił. Spłodził z nią 
4 synów: Jerzego, Pawła, Józefa, Karola. Jerzy był plebanem porozowskim, Paweł 
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zszedł bezpotomnie, Józef spłacił córkę jedną, Narkiewiczową żonę procesujące
go się w 1747 r." (Zbiór Procesów. Tom X. Dokument 2A. Biblioteka Jagiellońska. 
Sygn. 14633.III). 

Jeszcze w r. 1776 Narkiewicze nadal się procesowali z ks. plebanem porozow-
skim Jerzym Cywińskim o Cihlewicze, Likinicze i Wiszniówkę. Sprawa zahacza
ła również o folwark należący do probostwa porozowskiego Ryszczyce. Proces 
o Ryszczyce z Sulatyckimi kontynuował następca Cywińskiego na probostwie 
porozowskim, ks. kanonik Ignacy Łączyński. (Ucisk W.J.X. Ignacego Łuczyń
skiego kanonika Kadł. Płockiego, proboszcza porozowskiego przez J,P.P.Kazimie
rza i Józefa Sulatyck i dalszych opiekunów potomstwa zeszłych salmonowiczów. 
Biblioteka Jagiellońska. Zbiór procesów. Dokument 34). 

O kanoniku tym wspomina Ursyn Niemcewicz: 
„Miał referendarz przy sobie (mowa o Wincentym Tyszkiewiczu) księdza ka

nonika Łączyńskiego: był to człek ledwo na trzy stopy wysoki, garbaty z przodu 
i z tyłu, z niezmierną głową, dobrze jednak nałożoną, był to człowiek z nauką, 
dziwnie dowcipny i wesoły. Tyszkiewicz wielce go lubił. Raz przyszło mu do gło
wy wyprawić w Swisłoczy reprezentację publicznego wjazdu nuncjusza do War
szawy. Natychmiast cały dwór w ruchu, wytoczono ze stajen Tyszkiewiczowskich 
naddziadów karoce, kolasy, półkrytki, skarbniki. Ubrano dom paradnie. Garba
ty kanoniczek miał udawać nuncjusza: jakoż zrobiono mu purpurowy mant i sza
tę. Wybrano dużą karetę, pozłocistą, całą we szkłach, umieszczono w siedzenia 
wysokie poduszki, inaczej bowiem maleńki nuncjusz byłby w niej zginął. Tysz
kiewicz wziął rolę monarchy, my wszyscy ministrów i dworskich. Wszyscy jego 
dworzanie i słudzy na koniach i wozach wysłani byli najprzód do pomnożenia, 
ile można, orszaku wjeżdżającego. Ku wieczorowi na koniec, o pół ćwierci mili 
za miastem, pokazało się na wzgórku czoło owego całego orszaku, dalej środek, 
cały na koniec, długim szeregiem postępujący powoli, z powagą. Trzeba było wi
dzieć rozkosz, tupanie nogami, z radości Tyszkiewicz nie posiadał się. Bito z żela
znych moździerzyków dzwoniono w kościołach. Zatoczyła się na koniec karoca 
przed ganek. Tam Brzostowski i ja spotkaliśmy garbatego nuncjusza, wprowa
dzili do audiencjalnego pokoju gdzie Tyszkiewicz siedział na tronie. Nincjusz 
miał mowę po łacinie. Komisarz Tyszkiewicza tymże od tronu, niby kanclerz, 
odpowiedział językiem i credentiales przyjął. Iluminacja i bal zakończyły uro
czystości." 

Nowsze dzieje Wiszniówki relacjonuje p. Stanisław Łaszkiewicz. Przytaczam 
fragmenty: 

„Majątek Wiszniówka od 1900 r. był własnością Aliny Brosze, córki Ksawe-
rego. Jej mężem był Włodzimierz Brosze, syn Pawła. Według słów mego ojca 
zmarłego w 1935 r., który znał historię rodów i majątków ziemskich pow. wołko-
wyskiego, majątek Wiszniówka został w r. 1864 skonfiskowany za udział w po
wstaniu styczniowym rodzinie polskiej i oddany dygnitarzowi rosyjskiemu. Na
zwiska tej rodziny ziemiańskiej nie pamiętam. Za życia ś.p. mego ojca nie intere-
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sowałem się historią, a potem do 1959 r. nie miałem czasu i możliwości zająć się 
badaniem. Dzisiaj bardzo tego żałuję, ale teraz już za późno. 

„Teraz już konkretnie o majątku Wiszniówka. Otóż został całkowicie roz
parcelowany, centrum majątku leżącego po lewej stronie szosy Białystok - Bra-
nowicze nabył Stanisław Ambroszkiewicz (o Ambroszkiewiczach mamy wzmian
kę, że rzeczywiście mieszkali dawniej w pcw. wołkowyskim, gdyż 26 lipca 1779 r. 

„Antoni Szczygielski dobrawszy tumult Ambroszkiewiczów'" najechał na majątek 
Sedelniki. Zbiór druków procesowych XVIII-XIX w. Bibl. Jagiellońska. Sygn. 15056. 
III.Tom I) podobno z Chorożewa, razem z 50 ha ziemi. 

Obok tego centrum była kolonia Wiszniówka. Tam były trzy rodziny, które 
także nabyły ziemię z tej parcelacji po kilkanaście hektarów każda. Nasz ojciec 
nabył blisko 40 ha z tego majątku ziemi po prawej stronie szosy, w oddalenia 
blisko 1 kilometra od szosy, przy lesie państwowym, który w okresie między
wojennym spadkobiercy Sapiehów odsądzili od Skarbu Państwa, podobnie jak 
spadkobiercy Tyszkiewiczów, Puszczę Swisłocką. Tam przy lesie zostały wznie
sione budynki naszego skromnego folwarku. We wrześniu 1915 r. nasza Wisz
niówka została spalona, gdy moi rodzice razem z nami, jako bieżeńcy wyjechali 
do Rosji przed nadchodzącym frontem. Z Rosji powróciliśmy z rodzicami do
piero w grudniu 1918 r. Nasza Wiszniówka została przez rodziców odbudowana 
dopiero po 1920 r. Po wyjeździe w r. 1946 moich braci wraz z matką jako repa
trianci na Ziemie Odzyskane, Wiszniówka znowu uległa zniszczeniu. Oglądałem 
ślady naszej Wiszniówki, gdy z Grodna zrobiłem wypad samochodem na teren 
powiatu wołkowyskiego, o czym koledze pisałem. 

Resztę ziemi z dawnego majątku Wiszniówka rozkupili mieszkańcy wsi Pu-
ziki. Wieś położona za lasem spadkobierców Sapiehów. Wieś Wiszniówka znaj
duje się po lewej stronie szosy, przed majątkiem Wiszniówka. W okresie przed
wojennym wieś należała do gminy Krzemienicą, a cały obszar dawnego majątku 
Wiszniówka do gminy Izabelin. Innego folwarku Wiszniówka na terenie naszego 
powiatu nie było. 

Odnośnie mojej rodziny, co od ojca usłyszałem, podaję: 
„Dziad mój Ignacy, syn Floriana, po powstaniu listopadowym, gdy zostały 

skonfiskowane majętności, przybył na powiat wołkowyski i ożenił się ze skrom
ną pod względem majątku szlachcianką, Pelagią Jarosławowiczówną z Krzeseł. 
Wieś Krzesła i folwark o tejże nazwie, to własność Mickiewiczów. Po Jarosławi-
czach w Krzesłach i Zabohoniu mój ojciec odziedziczył niecałe 10 ha. Gdzie było 
centrum Wiszniówka, obecnie znajduje się siedziba kołchozu." 

Przerwę na chwilę relację p. Łaszkiewicza, aby zaznaczyć, że w r. 1850 rze
czywiście siedział w „Krzesłach" jeden z Łaszkiewiczów Aleksander Łaszkiewicz, 
który znanemu folkloryście, dzierżawiącemu majątek Kosin w pow. wołkowy
skim, podyktował parę pieśni i następującą anegdotę: 

„Krzesła. Małoła baba naniataja ceły dzień muku u haspadara. U wieczar 
jon każą: Szto tabie zapłacić babko za toje? Jana każe: - Ci ja wiedaju sakoliku? 

90 



Tak haspadar każe: - Zabiary sabie netu muku szto namałoła. Tak baba: - Ej, sa-
koliku, mnie kryuda za, ceły dzień, dałaży jaszcze sztokolak." (Michał Federow-
ski. Lud Białoruski, tom IV, str. 15. Dalsze pieśni polskie podane przez Aleksandra 
Łaszkiewicza znajdują się w tomie VILudu Białoruskiego na str. 323, 330,331, 348, 
502) 

„Do 1944 r. - wracam do relacji p. Łaszkiewicza - gdy centrum Wiszniówki 
należało do Stanisława Ambroszkiewicza, pamiętam, że był nieduży dworek kry
ty gontem, bardzo duża stodoła dworska, o słupach z cegły i kamienia polnego, 
a między słupami ściany z drzewa, duży sad, ale stary. Stosunki towarzyskie mie
dzy moimi rodzicami a pp. Abroszkiewiczami nie były utrzymywane. 

To tyle o dawnym majątku Wiszniówka. A teraz o kurhanach. 
One mnie bardzo ciekawiły. Otóż w drodze przez las odsądzony przez spad

kobierców Sapiehów w drodze do folwarku Zielenica, były trzy kurhany: pierw
szy - duży, drugi - średni i trzeci - mały. Wszystkie trzy w linii prostej. Wów
czas miejscowa ludność mówiła, że to mogiły z czasów wojen szwedzkich. Tych 
kurhanów jednak nikt nie badał." (Relacja pisemna p. Stanisława Łaszkiewicza. 
Rękopis w posiadaniu autora). 
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ZELWIANY 

„Dobra nad Niemnem, 28 w. od Wołkowyska, własność Tarasewiczów, z hutorem 
Poprawy i uroczyskiem Jedlinki mają 1483 dziesięcin ziemi (145 dziesięcin łąk, 
402 dziesięcin lasu, 602 nieużytków). Dawniej własność Ksawerego Krzywickie
go - 1830." Tyle Słownik Geograficzny. 

Zelwiany, dawniej często nazywane Zelwą, stąd często utożsamiane w opra
cowaniach z Zelwą inną (również Słownik Geograficzny) leży po lewej stronie 
rzeki Zelwianki, tuż przy jej ujściu do Niemna, należy do gminy Piaski. Przylega 
bezpośrednio do dużej wsi nadniemeńskiej Podwórna. 

W XVI w. Zelwiany były własnością królewską i należały do Ekonomii Gro
dzieńskiej, włości mostowskiej. (Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski. Ze
szyt III. Jan Jakubowski: Powiat Grodzieński w XVI w. - mapa). 

W roku 1537 Zelwa /Zelwiany/ były uposażeniem królowej Bony, ale sąsiad, 
właściciel Różany i Milkowszczyzny, Mikołaj Jurjewicz Pac, podkomorzy Wiel. 
Ks. Lit. zaczął zagarniać od pobliskich majątków królowej Bony Skidia, Zelwy 
(Zelwian), Mostów i Dubna niektóre ziemie. Wobec czego król w styczniu te
goż roku naznaczył komisarzy, którzy sprawę tę mieli rozpatrzyć i nauczony do
świadczeniem, polecił im się nie rozjeżdżać, aż sprawy tej nie ukończą. Komisja 
spełniła swą rolę, ale sprawa była na tyle zagmatwana, że decyzji ostatecznej nie 
podjęli, pozostawiając ją do rozstrzygnięcia królowi. Król rozstrzygnął na ko
rzyść królowej Bony. 

(Słownik Geograficzny urywek pod hasłem „Zelwa". Metr. Lit. Ks. Zapis 21, 
f. 35. Władysław Pociecha. Królowa Bona. T.III, s.174 -180). 

W r. 1558 Zelwiany są wspominane jako sioło, w dawnym wójtostwie to jest 
ekonomii Grodzieńskiej. Sioło to jest niedaleko rzeki Niemna. (Piscowaja kniga 
Grodzieńsko) Ekonomii). 

Zelwiany pozostawały jeszcze królewszczyzną w r. 1783. (Roczniki Towarzy
stwa Przyjaciół Nauk w Wilnie). 

Niezrozumiałym się wydaje wzmianka, że „w lipcu 1682 r. Kazimierz Sapie
ha, znajdując się w swoim starostwie wołpiańskim, darowuje w swoim folwarku 
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Zełwianach, do majątku Białawicz należących, Teofilowi Olędzkiemu, podcza
szemu wołkowyskiemu plac przy ujściu Zelwianki do Niemna na pobudowanie 
spichrza na zboże dla spławiania po Niemnie. - Wołpa 17 lipca 1682 r." (Sapieho
wie - materiały historyczno-geneologiczne. Tom II. Wyd. 1891. str. 169). 

Zelwiany stanowiły dogodny punkt przeładunkowy do handlu zbożem 
dla okolicznych magnatów. Dobra roskie również posiadały tutaj magazyn zbo
żowy oraz 5 batów do jego spławu. Szopę, pozbawioną opieki z czasem „rozciąg
nięto" i pozostało tylko 5 barek (batów). (AGAD. Archiwum Roskie. Inwentarze 
majątku Roś.) 

Wracając do historii nowszej warto odnotować, że tutaj w lipcu 1920 r. I dy
wizja litewsko-białoruska stawiała zacięty opór nacierającym oddziałom bolsze
wickim, przez co znalazła się później w okrążeniu, z którego jednak szczęśliwie 
się wydostała. Wzmianki o walkach pod Zelwianami znajdujemy w rozkazie gen. 
Jędrzejewskiego, wydanym w Rosi w dniu 22 lipca 1920 r. godz. 24. Oto frag
ment: 

„Dzisiaj między godziną 15-16 nieprzyjaciel po gwałtownym przygotowa
niu artyleryjskim i pod osłoną ognia z lekkich i ciężkich dział uderzył masami 
piechoty i kawalerii na odcinek 1 l.b.d. na przestrzeni od m. Mosty do mostów 
kolejowych przy Podwórna-Zelwiany, usiłując w tym miejscu sforsować Niemen 
i przełamać nasze linie. Oddziały 1 l.b.d. pod osobistym dowództwem gen. ppor 
Szadkowskiego, dopuściwszy nieprzyjaciela do połowy szerokości rzeki, odpar
ły ogniem kb k.m. i artylerią ataki wroga, zadając bolszewikom ogromną klęskę 
i straty. 2 p.p sowieckie i 5 szwadronów kozaków, które weszły w rzekę zostały 
niemal doszczętnie wybite. Tylko niewielu bolszewików zdołało zbiec na pra
wy brzeg Niemna. Za bohaterstwo i znakomite kierownictwo, okazane w dzi
siejszej bitwie, jak i w ogóle w prowadzeniu dowództwa 1 dyw. l.b. wyrażam 
imieniem służby najwyższe uznanie i pochwałę gen. ppor Rządkowskiemu oraz 
podziękowanie i pochwałę bohaterskim oddziałom l.dyw. 1. b...." (Major Jerzy 
Dąbrowski. Bój odwrotowy nad Niemnem i Rosią. Warszawa 1933. s. 105.) 

Rozkaz na pewno nieco koloryzował fakty i był obliczony na podtrzymanie 
ducha w wojsku, gdyż sytuacja wyglądała bardzo krytycznie. Ponieważ armia 
sowiecka przełamała front na Niemnie w okolicy Dubna i dywizja znalazła się 
w okrążeniu, więc gen. Latour wydał pośpieszny rozkaz „Celem wsparcia kontak-
cji 17 dywizji na Bobry, zarządzam baon rezerwowy mińskiego pułku stacjonu
jący w Zełwianach, natychmiast spiesznym marszem wyruszyć drogą na Wołpę, 
na zachód od toru kolejowego." (jak wyżej str. 161) 

W tym boju odwrotowym Polacy zniszczyli most na Niemnie, który w pierw
szych latach międzywojennych z trudem odbudowywano. W r. 1929 doszło na
wet do nieszczęśliwego wypadku przy budowie, o czym informuje „Tygodnik 
Wołkowyski". 
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„19.6.1929 r. o godz. 15.30 przy budowie mostu na Niemnie w Zelwianach za
waliło się górne rusztowanie długości 42 m. Ranni zostali poważnie: Pomiń Wik
tor, Gralewski Bronisław, Usakiewicz Stanisław, Kuczyn Leon, Sikiejko W, Błoński 
Leon, Jarski Szczepan, Adler Daniel." (Tygodnik Wołkowyski nr 11-12 z r. 1929.) 

W r. 1937 Zelwiany odwiedził też Melchior Wańkowiez, który podróżował 
wówczas po Kresach Wschodnich relacjonując, swoje spostrzeżenia na łamach 
„Kuriera Porannego". A oto wyjątki i artykułu „Skrzynka z Singapuru": 

„Po drodze do Mostów spotykaliśmy Żydów spieszących z długimi osękami 
na zapadający szabas, jak przed laty. Ale nie tak, jak przed laty fabrykację roz
poczęli bracia Konopaccy. Już nie tylko flisak niemeński im dostarczał surowca. 
Teraz drzewo z Afryki, ale nie to jest główne cudo. Główne cudo, to ich dykta na 
zimno klejona. Tu imć Konopacki toczy sobie na dychtarce pień drzewny jubiler
ską robotą. Wielki nóż zbiera cieniutką na ułamek milimetra dyktę z obracające
go się pieńka. Wielkie płachty materii drzewnej niosą na pinsetach do suszarni, 
Potężne prasy zbijają, sklejają (na zimno) cienkie, rozwinięte rulony drzewne po
nownie w płaszczyzny większe, jedna płachta słojami pionowo, druga poziomo 
i znów pionowo.I oto mamy już wyszmerglowane i idealnie równe wielkie po
wierzchnie dykty, zaraz je możecie sobie nabyć i zrobić sobie tanie przepierzenie. 
Tanie? Ostrożnie. Nieraz wkracza tutaj do fabryki sztywny i wymonoklowany 
herr Oberst, który przyjeżdża nabywać dyktę do niemieckich fabryk samolotów. 

Herr Oberst jest zapraszany do specjalnej kabiny, w której mieści się stół 
prześwietlany od spodu lampami. Delikatny słój na tym blasku różowi się jak 
alabaster. Drzewo z kniei, o które się czochrał odyniec, rogi sobie ucierał łoś, 
drzewa z kniei w mroku barbarzyństwa rozświetli się przed nami cudem najide-
alniejszej, najzwiewniejszej tkanki, misterium szaleństwa twórczego, geniuszem 
przedwiecznego, łaski niepojętej, Bożej. 

Patrzy surowo herr Oberst przez monokl na wielką deskę, liczącą m2, 
czy więcej, płoni się przed nim prześwietlana płytka 0,8 mm grubości. Jeszcze 
jest z trzech warstw sklejona. Pamiętacie obraz Siemiradzkiego, na którym bo
gaty patron ogląda nagą niewolnicę, aby niebawem ciężkie złotówki zapłacić? 
Pan Oberst jest zadowolony. Na! - mlasnął z zadowoleniem. Nie dziwota! Wszak 
fabryka bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za katastrofę. To też dziewi
cza deska jest istotnie bez skazy, wybrakowana z tysiąca. Ale też jej m2 kosztuje 
15000 zł. Gdyby po tej cenie sprzedawać las u Dziekońskiego? 

Fabrykę zbudowano w 1927 r. Były wtedy trzy fabryki dykty w kraju. Obec
nie ma ich Polska 27. Kapitał zakładowy wynosił 0,5 miliona złotych. Kosztowała 
3 miliony. Obrót 3 miliony. 80% produkcji idzie za granicę. Pracuje 520 robotni
ków na 3 zmiany. Już poczynają domki własne wznosić, poczęło rosnąć miastecz
ko przemysłowe, ale i to wstrzymano, gdyż komisja urbanistyczna wojewódzka 
orzekła, że w tym lejnym kraju bez jednej cegielni, można tylko budować jed
nopiętrowe murowane domki." (Kurier Poranny z dnia 9.5.1937. M. Wańkowicz: 
Skrzynka z Singapuru.) 
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Opłaciła się herr Oberstowi wizyta w fabryce zelwiańskiej, gdyż Zelwiany 
zostały zbombardowane przez lotnictwo niemieckie już dnia 1 września 1939 r. 

Po rozbiorach Rzeczypospolitej, królewski majątek Zelwiany, nieznaną mi 
drogą przeszedł w posiadanie Oskierków, później Krzywickich, Tarasewiczów. 
Józefa z Tarasewiczów Stanisławowa hr. Kwilecka sprzedała majątek w okresie 
międzywojennym. * 

Zelwiany międzywojenne opisuje w „Tygodniku Wołkowyskim" ks. Marian 
Wędołowski, proboszcz z Piasek, późniejszy pleban rohożnicki. Cytuję obszer
niejsze ustępy: 

„Na krańcu powiatu wołkowyskiego, o 7 km od Piasek, w malowniczej okoli
cy, tuż przy ujściu Zelwianki do Niemna, leżą Zelwiany. Mówiąc językiem przy
rody i statystyki, zaznaczyć należy, że właściwe Zelwiany, położone na lewym 
brzegu Niemna, od strony powiatu wołkowyskiego, mieszczą w sobie rodzaj 
miasteczka, dwór i wieś Podwórną, a na prawym, w pow. grodzieńskim, znajduje 
się dzielnica fabryczna, kolej (odnoga Mosty 3 km), przystań drzewna oraz wieś 
Zaniemeńsk. Ogólnie jednak oba brzegi Niemna stanowią pewną całość, o jednej 
nazwie, a tym bardziej, miejmy nadzieję, rozpoczęta budowa mostu na Niemnie 
(od 3 lat) spoi ściślej i połączy w jednolity ośrodek całe Zelwiany. Ludności stałej 
będzie tutaj około 800 i prawie drugie tyle robotników rezerwowych. Według na
rodowości: wyznania prawosławnego 65%, katolików 25 % i reszta 10 % Żydów. 

Na pierwszy rzut oka Zelwiany określić trudno - wieś, czy dwór, osada czy 
miasto, wszystko tu jest dziwnie zmieszane, skłębione, wszystkiego mają, bo
wiem po trochę - na razie bez wyraźnego oblicza bez duszy. 

Dzisiejsze Zelwiany zmieniły się nie do poznania. Kto miał szczęście znać 
Zelwiany dawniejsze, ten na widok dzisiejszy wzruszy ramionami - co się stało 
z pięknem Zelwian? Gdzie się podziały te piękne bory nadniemeńskie? Wyniosłe 
lasy podzełwiańskie, które niby wieńcem okalały uroczy i cichy zakątek. Gdzie 
są te odwieczne przydrożne aleje otaczające rozległe posiadłości możnych rodów 
Oskierków, Krzywickich, Tarasewiczów? 

Przejdźmy do czasów nowych, dzisiejszych. Życie w nowych Zelwianach wre 
i kipi całą para. W ciągu ostatnich paru lat na prawym wyniosłym brzegu Nie
mna wyrasta cała dzielnica fabryczna: tartak, młyn parowy, forniernia. Ta ostat
nia własność braci Konopackich z iście amerykańskim rozmachem zbudowana 
i uruchomiona w ciągu 7 miesięcy. Budynek fabryczny o rozpiętości 100 na 50 m 
budzi podziw wśród społeczeństwa i roznosi sławę Zelwian het, daleko po kraju. 

Obok życia fabrycznego rzuca się w oczy życie portowe - wszak to ruchliwa 
i dogodna stacja i giełda drzewna. Roi się tu zawsze od różnych spekulantów 
leśnych, mających tutaj swoje firmy lub filie. Dość wspomnieć, że w okresach 
sezonowych brzegi Niemna zatrudniają około 1000 robotników. 

Również budowa mostu na Niemnie, projekt szosy Zelwiany-Roś-Wołko-
wysk, z pominięciem Mostów, gdzie był most odwieczny, dodaje Zelwianom nie
jakiego splendoru, a mieszkańcy, widząc to zaszczytne wyróżnienie przez czyn-
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niki rządowe, rosną z dniem każdym w dumę i pychę, pogardliwie wyrażając się 
o swych dawnych suwerennych miasteczkach - co tam Mosty, Piaski, a nawet 
sam Wołkowysk - niech się schowają. 

Niedawno na mocy rozporządzenia J. E. Arcybiskupa Wileńskiego do Zel-
wian zjechali księża uniccy i objęli w posiadanie opuszczoną, starą kaplicę unicką, 
która w czasach niewoli, prawosławia, jak wiele innych została zniekształcona 
i zeszpecona na zewnątrz „czapką Mohomacha". Pierwsze nabożeństwo zosta
ło odprawione przez ks. Protojereja Gapanowicza 20 grudnia ub. r. bez rozgło
su i szumu, chodziło głównie o wejście w posiadanie swojej własności. Ludność 
usposobiona życzliwie. Podczas nabożeństw przepełniona dość obszerna kapli
ca." (Tygodnik Wołkowyski. Nr 13 z r. 1928, Ks.Marian Wędołowski: Wrażenia 
z Zelwian.) 

W drugiej połowie XVI w., w czasie pomiary włócznej Zelwiany występowa
ły pod nazwą „Zielwa". Wieś ta królewska opisana została następująco: 

„Pierwsza ściana główna poczyna się od gruntów wołpieńskich, niedaleko 
rzeki Niemna, wzdłuż na wschód słońca, nad rzeką Niemnem, częścią rzeką Ziel
wa i podle włók sioła Lichaniewa i kończy się u włók gruntów jego miłości pana 
Trackiego (Hryhory Chodkiewicz) imienia jego miłości Piesków. Druga ściana 
boczna poczyna się z tej ściany głównej wzdłuż liezy na południe, podle gruntów 
pana Trockiego i podle zaścianków jego królewskiej mości, kończy się u tychże 
zaścianków jego królewskiej mości. Trzecia ściana tylna poczyna się z tej ścia
ny bocznej, wzdłuż liezy na zachód słońca podle zaścianków jego królewskiej 
mości i podle gruntów jego mości pana Trockiego, kończy się u gruntów woł
pieńskich, w odmienię danych. Czwarta ściana boczna poczyna się z tej ściany 
tylnej, wzdłuż ku północy, wedle gruntów wołpieńskich starodawnych i w odmie 
danych, kończy się u pierwszej ściany głównej. 

Rezy włók tego sioła. Pierwsze pole wzdłuż liezy na południe, bokiem podle 
gruntów wołpieńskich, drugim bokiem podle oddzielenia pola średniego, koń
cem od zaścianków nad rzeką Niemnem, drugim od zaścianków jego królewskiej 
mości i do gruntów jego miłości pana Trackiego. W niej rez 46, w każdej dłużyny 
po sznurów 67, przeko prawie po 5 i pół czyni z naddatkiem dla piasków wielkich 
po mórg 12/8 i pół. Drugie pole średnie, siedzibne liczy i końcami, jako i pierwsze, 
bokami między rozdziałami pola pierwszego i skrajnego, w niej rez 46 w każdej 
z osobna dłużyny po sznurów 67, przeko po prętów 5 i pół, czyni z naddatkiem 
dla piasków wielkich po mórg 12/8 i pół. 

Trzecie pole skrajne wzdłuż także liczy i końcami, jako i pierwsze bokiem, 
podle oddzielenia pola średniego, drugim podle gruntów jego miłości pana Tra
ckiego i podle zaścianków jego królewskiej mości końcem od końca włók sioła 
Lichaniewa, przez rzekę Zielwę, a drugim końcem do zaścianku jego królewskiej 
mości, w niem rez 46, dłużyny i przeczyczy, jako i w pierwszej, jednakiej. 

To sioło jest w polu średnim, niedaleko rzeki Niemna jedną połacią osadzo
ne, a ulica na prętów 10 położona, domy tyłem ku Niemnu, a gumna przeciw 
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sobie, a włóki w niem poczęto rozdawać w polu średnim, od rozdzielenia pola 
pierwszego, które jest od gruntów wołpiańskich położone." 

Osadzono tutaj 46 gospodarzy, a cztery włóki pozostały nieobsadzone 
- „nieprzyjęte". Ziemia była nader podła. W zasadzie każda rodzina otrzyma
ła jedną włókę gruntu, ale niektóre włóki były obsadzone przez dwie spokrew
nione rodziny i tak: „Konrad Iwanowicz- z synmi i bratem, Iwan Choczyanow 
z Oniszyn Kołasowicz, Radziuk Iwanowicz z synami a Chwiedor Mancow z mat
ką, Chwiedor Iłkowicz, a Sieńko Hanczewicz". Wszystkie nazwiska występujące 
we wsi były pochodzenia patronomicznego. 

Średnio każde gospodarstwo dysponowało 4 wołami i 2 końmi. Całe sioło 
posiadało łącznie 164 woły i 89 koni. Najbogatszy gospodarz dysponował 5 woła
mi i 3 końmi, a najbiedniejszy 3 wołami i 2 końmi. Do powinności mieszkańców 
tego sioła należało: 

„Z włók tego sioła osadnych 42 płacić powinni z każdej włóki czynszu 
po groszy 6, za gęsi kury i jajca i stacyę po groszy 6, za niewody po groszy 2, 
osady po groszy 50, za gwałty po groszy 10, a tłoki po groszy 12, co czyni z włók 
tego sioła osadnych płatu waszego kop 46/12, owsa, ani siana dawać nie powin
ni. (Piscowaja kniga grodnienskoj ekonomii s pribawlwnijami. Cz. I. Wilno 1881. 
Str. 231-234.) 
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BI 
CERKWIE POWIATU 
WOŁKOWYSKIEGO 

Zanim nastąpił chrzest Litwy w 1386 r. w obrządku łacińskim, mieszkańcy ziemi 
tworzącej obecnie powiat wołkowyski byli już chrześcijanami obrządku wschod
niego. Prawie każde miasto i miasteczko miało już cerkiew. Po wprowadzeniu 
unii brzeskiej w 1595 r. wszystkie tutejsze cerkwie przeszły na obrządek unicki 
i należały do mińskiej diecezji. Tak było do 1807 r. Po 1839 r., a więc po skasowa
niu tutaj unii, cerkwie powiatu wołkowyskiego należały do diecezji litewsko-wi-
leńskiej, później eparchii grodzieńsko-brzeskiej. W przeszłości na tutejszym te
renie, były 33 parafie. W porównaniu z kościołami cerkwie były ubogie, skromne, 
drewniane. 
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Bereżki - wieś i folwark w gminie Zelwa. Dawniej należały do Sapiehów, 
którym je skonfiskowano po powstaniu listopadowym. W Bereżkach w połowie 
wieku XVIII istniała cerkiew unicka, którą z czasem zamknięto, a po spaleniu się 
cerkwi w Zelwie w drugiej połowie XVIII wieku, przeniesiona została do Zelwy. 
(Archieograficzeskij Zbornik Dokumentów - t.l3,s.l24). 

Białawicze - majątek i osada w gminie Piaski, przy drodze z Rosi do Piasek. 
Wzmiankę o tutejszej cerkwi mamy pod rokiem 1561, kiedy to dokument opisu
jący granice sąsiedniej wsi królewskiej Zarudawie, pisze „podle gruntów cerkwi 
białawickiej". Później Sapiehowie fundowali unitom cerkiew nową. W 1808 r. 
była tutaj cerkiew unicka fundacji i kolacji Oskierków, a liczba parafian wyno
siła 969 mężczyzn i 965 kobiet. (Wołynia. Z przeszłości powiatu wołkowyskiego). 
Obecna jest budowlą murowaną, kształtną, w stylu klasycznym, o murach gład
ko tynkowanych i bielonych. 

W latach 1893-1896 księdzem prawosławnym był tutaj P. Trawin, a w la
tach międzywojennych Jewsiejewicz Afanasij, który później był przeniesiony 
do cerkwi w Wołpie. Syn jego ukończył Seminarium Nauczycielskie w Swisłoczy 
i osiedlił się w Ośnie Lubuskim. 

(Traktat rok 1579 w Trokach między Jagiełłą i Kijestutem a Krzyżakami, wy
mienia powiat wołkowyski jako wyznający religię chrześcijańską (Korbut. Dzieje 
narodu Litewskiego, t.V, s.255-256). 

Choroszewicze - miejscowość obejmuje 2 folwarki i kilka osad w gminie 
Podorosk. W przeszłości miała wielu właścicieli. Pierwsza wiadomość o cerkwi 
w Choroszewiczach pochodzi z Archiograficzeskij Zbornik Dokumentów, $13, 
s.131. 

„Ksiądz Benedykt Pluciński prosi o cerkiew w Choroszewiczach pod wezwa
niem Protekcji Panny Marii. Cerkiew posiada w różnych kawałkach około 3 włók 
ziemi oraz w Dereniach morgów 15 i w Poczerniejkach po zmarłym poddanym 
plebana morgów 10 oraz pod zabudową aż do ostatniego jej rządcy ks. Koncewi
cza. Obowiązany tylko do zaległej dziesięciny naznaczonej Łopotami i z dworu 
Choroszewskiego mająca. Cerkiew murowana, nowa, w strukturze wspaniałej, 
niedawno fundowana, w sprzęt zaopatrzona, cmentarz obszerny, ale nieogrodzo-
ny. Ks. Benedykt Pluciński był pierwej przy cerkwi jatwieskiej i według świade
ctwa Stanisława Laskowskiego, chorążego Petyhorskiego W. Ks. Lit. jako dziedzi
ca majątku Jatwiesk i kolatora. Kolatorem nowym w Choroszewiczach jest Mi
chał Bułharyn, podkomorzy powiatu wołkowyskiego i Antoni Łopott pułkownik 
jazdy narodowej, którzy w 1788 r. księdza prezentują". 

W okresie międzywojennym (1928 r.) księdzem prawosławnym był tutaj 
Białoboki, któremu jak i diakonowi Władysławowi Kamińskiemu spłonęły za
budowania gospodarcze. (Tygodnik Wołkowyski). W roku 1930 proboszczem zo
stał ks. Sergiusz Pietraszkiewicz. W artykule z 1990 roku syn proboszcza Leonid 
pisze: 
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- „Parafia liczyła 3500 dusz Białorusinów. Żyło tam tylko 7 rodzin wyznania 
katolickiego i jedna żydowska. Na tych terenach nieznane mi były jakiekolwiek 
przejawy nietolerancji religijnej czy wyznaniowej. Parafia ta nie była jednak łatwa. 
Ludność parafialna nastawiona tu była antyrządowe W niedalekim bowiem Po-
dorosku, przed paru laty, zanim przybył ojciec, władze odebrały prawosławnym 
cerkiew, przekazując ją katolikom. »M 

Poza tym poprzednik mego ojca" miał apodyktyczny sposób życia. Inte
resowały go dobra doczesne. Zaniedbywał swój teren pod względem religij
nym. W podziemiu działała Partia Zachodniej Białorusi. W parafii pojawili 
się aktywni baptyści. Wszystko to spowodowało, że ludzie przestali uczęszczać 
do cerkwi. 

Na pierwszą odprawioną przez ojca mszę oprócz naszej rodziny, psalmisty 
i zakrystyjana przyszły tylko 2 parafianki. Powtórzyło się to przez kilka niedziel. 
Ojciec podjął się więc heroicznego trudu - każdej niedzieli i w święto jeździł 
do kolejnej wsi zwracał się do sołtysa o zwołanie ludzi i na miejscu odprawiał 
nabożeństwo zwracając szczególną uwagę na głoszenie Słowa Bożego. Nie opuś
cił też żadnego spotkania z baptystami. Ich nauki w konfrontacji z argumentami 
ojca, wypadały wręcz kompromitująco. Dopiero po 2 latach odprawiania wiej
skich nabożeństw ludzie zaczęli tłumnie uczęszczać do cerkwi. Nie podobało się 
to oczywiście aktywistom Komunistycznej KPZB. (...) 

W Choroszewiczach pielęgnowano ciekawą tradycję związaną z odpustem. 
Gdy ksiądz z sąsiedniej parafii udawał się na odpust, czynił to w formie piel
grzymki. Wierni nieśli chorągwie i krzyż. W liturgicznych szatach podążał 
za nimi duchowny. Zakrystian parafii, w której odbywał się odpust, wchodził 
na wieżę i obserwował drogę. Gdy zobaczył podążającą procesję - dawał znak. 
Gospodarze udawali się na spotkanie gości. Gdy zbliżali się do siebie na odległość 
kilku metrów, zatrzymywali się. Niosący z obu stron chorągwie i krzyże skłaniali 
je do poziomu, zaś parafianie i księża kłaniali się w pas, pozdrawiali, poczem 
połączywszy procesje udawali się do cerkwi. Po uroczystościach duchowny, który 
przybył z procesją, wracał ze swoimi wiernymi do domu". 

Dobrowola - wieś i folwark w gminie Swisłocz, dawna własność Tyszkie
wiczów, posiada do dzisiaj cerkiew drewnianą uposażoną 11 dziesięcinami zie
mi. Cerkiew nosi imię Św. Jana i została zbudowana w 1840 r. z drzewa, którego 
tutaj nie brakuje, gdyż miejscowość ta uważana jest za stolicę Puszczy Swisło-
ckiej. 1893 r. proboszczem prawosławnym był tutaj A. Sosnowski, a w 1896 r. 
Ł Budziłowicz (Pamiatnaja kniga Grodzieńsko) Gubernii za lata 1893 i 1896). 

Fotografię oraz plan cerkwi podaje Zbór pomnikau historii i kultury Bieła-
rusi. (Hrodzieńskaja obłość, s.288). 

Dzięciołowicze - wieś i folwark w gminie Roś. Jeszcze w okresie międzywo
jennym istniała tutaj cerkiew. Notatkę o niej znajdujemy pod 1690 r. gdzie czy
tamy, że księdzem unickim był tutaj wówczas prezbiter Piotr Mańkowski, który 
opłacał podatek za 1 dym. Przed pierwszą wojną światową cerkiew posiadała 
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Cerkiew w Dobrowoli, powiat wołkowyski. 

62 dziesięciny ziemi. W 1893 roku księdzem prawosławnym w Dzięciołowiczach 
był A. Kunachowicz, zaś w 1896 E. Drużyłowskij. 

W okresie międzywojennym miała być budowana plebania, ale przygotowa
ne drzewo się zmarnowało, więc kierownik tutejszej szkoły, K. Rechlewicz, doga
dał się z księdzem i drzewo zabrano na budowę szkoły. 

Oprócz cerkwi, nieco na uboczu, stała zabytkowa cerkiewka, nieużywana, 
pochodząca jeszcze z czasów unickich. (Informacja Kazimierza Radziuka z Krzy-
wonosów). 
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Horbacze - patrz Lewszowo. 
Hornostajewicze - wieś i majątek w gminie Porozów, własność Andrzeyko-

wiczów. Posiadały cerkiew unicką, o której znajdujemy wzmiankę pod 1690 r., że 
była tutaj cerkiew unicka, w której proboszczem był „ociec" Stefan Zewkowicz, 
który opłacał podatek za jeden dym. 

O cerkwi hornostejewickiej w okresie międzywojennym wspomina A. Pału-
biński. „Pomnikiem kultury jest hornośfajewicka cerkiew z początku XIX wieku. 
Zbudowana jest z kamienia polnego w kształcie prostokąta. Fronton wydzielony 
z prostokątnymi filarami (teraz zamurowanymi). Pokryta dwuspadowym da
chem. Portyk z pilastrami i dekorowany fryzem. Jest zbudowana w stylu klasy
cyzmu". 

Izabelin - dawniej Pietuchowo, w pewnym okresie własność Grabow
skich. Znana jest z końca XVIII wieku notatka o cerkwi izabelińskiej. W roku 
1795-1797 proboszcz kościoła unickiego w Sławatyczach, X. Ignacy Hempel, pro
boszcz sławatycki zarządzał też cerkwią w Izabelinie, gdzie wyremontował bu
dynki plebańskie, chociaż pod tym względem stawiano mu zarzut. Wobec tego 
zwołana komisja orzekła: 

„Stwierdzono, że w r. 1794 - budynki plebańskie były w nieszczególnym 
stanie. Budynek mieszkalny stary i opadły, a teraz przez miejscowego rządcę X. 
Hempla w ścianach, oknach i piecach dobrze opatrzony i reparowany, co ze świa
dectw ekonoma dworu izabelińskiego z 1798 r. się potwierdza. Co zaś do od
padłych gruntów, to X. Hempel dał plenipotencję komornikowi wołkowyskiemu 
p. Józefowi Białawskiemu. Sąd duchowny X. Hempla od zarzutów uniewinnił. 
W 1773 r. był prezentowany przez Jerzego z Konopnice Kazimierza Grabowskie
go, jako kolatora". (Akty Izdawajemyje Wil. Arch. Kom. t. 13 s.144 i 148). 

Obecną cerkiew pod wezwaniem Św. Michała, zbudowano w końcu XVIII 
wieku z cegły. Była w 1863 i 1924 r. częściowo przebudowana. (Zbór pomnikau 
historii i kultury Biełarusi. Frodzieńskaja obłaść na s.129 podaje krótki opis i plan 
cerkwi). 

Przed pierwszą wojną światową cerkiew posiadała 37 dziesięcin ziemi. 
W 1808 r. unicka parafia izabelińska miała wiernych: 308 mężczyzn i 198 

kobiet. (Wołyniak. Z przeszłości powiatu wołkowyskiego). 
O cerkwi izabelińskiej okresu międzywojennego wspomina ówczesny 

ks. proboszcz kościoła katolickiego, A. Hermanowski: „W Izabelinie jest cerkiew 
stara, murowana, według relacji wspomnianego ucznia zamieniona na magazyn 
zbożowy. Proboszczem z moich czasów był najpierw ks. Konstanty Makowielski, 
bardzo życzliwie do mnie ustosunkowany. Ponieważ mało dbał o nabożeństwa, 
dużo prawosławnych przychodziło do kościoła. Został przeniesiony gdzie indziej. 
Do Izabelina przyszedł młody pop Eliasz Rejent i począł bardzo gorliwie praco
wać a nawet podglądać, jak się modlą katolicy i pewne zwyczaje katolickie wpro
wadzać w cerkwi, np. nabożeństwo majowe do Matki Boskiej". (List od ks. Her-
manowskiego w zbiorach autora). 
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Cerkiew w Swięcicy Wielkiej. 

Iwaszkiewicze - wieś i folwark, w pewnym okresie własność Strawińskich 
i Ostromęckich. Miejscowość położona na obu stronach rzeki Zelwianki w gmi
nie Międzyrzecz. 

W 1690 r. była tutaj cerkiew, oczywiście unicka, która była obsługiwana 
przez prezbitera Macieja Butrymowicza, opłacającego podatek za jeden dym, 
czyli zapewne plebani. Słownik Geograficzny potwierdza tutaj istnienie cerkwi 
położonej we wsi w odległości 1 km od dworu. 

Od 1836 r., kiedy wprowadzono w cerkwi iwaszkiewiczowskiej ikonostas, 
stała się prawosławną. 

Jałówka - siedziba gminy jałowskiej dawniej miasto i ośrodek włości kró
lewskiej zwanej Starostwem Jałowskim. 

Pierwsza wzmianka o cerkwi w Jałówce pochodzi z 1664 r. („Wiadomości 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Praw." 1978 nr 3-4). Mamy jeszcze wiado
mość, że i w 1669 r. była tutaj cerkiew unicka. 

W 1755 r. wyznaczono miejsce do budowy nowej cerkwi na uroczysku Kar
czma Stanisława. Następną cerkiew pobudowano w 1794 r., która przetrwała 
do 1941 r. i w tymże roku się spaliła. Odbudowana w 1944 r. również się spaliła. 
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Pobudowano więc niewielką, drewnianą kaplicę koło obecnej dzwonnicy (1947). 
Budowę obecnie istniejącej cerkwi rozpoczął ks. Konstanty Doroszkiewicz w 1958 
roku według projektu Aleksandra Grygorowicza. Pierwsze nabożeństwo odpra
wione zostało w 1966 r. Ikonostas przywieziono z cerkwi w Suwałkach. Freski 
wykonał Józef Łotowski. Cerkiew otrzymała centralne ogrzewanie. W 1971 r. 
zmarł ksiądz Doroszkiewicz a na jego miejsce przyszedł Eugeniusz Konachowicz. 
(„Niwa" 1989 nr 38). " -' -'V -

Przy parafii w końcu XIX w. została zbudowana murowana dzwonnica 
o trzech kondygnacjach. W latach sześćdziesiątych została rozebrana, a pocho
dzący z niej materiał został wykorzystany do budowy cerkwi obecnej. 

„Co roku w okresie przedświątecznym, poprzedzającym święta Bożego Na
rodzenia czy Wielkiejnocy w cerkwi prawosławnej w Jałówce odbywały się wie
czorne i nocne nabożeństwa z udziałem chóru cerkiewnego. Na nabożeństwa 
często uczęszczała młodzież katolicka, by przyjrzeć się modłom cerkiewnym 
i posłuchać pięknie śpiewającego chóru". (Pamiętniki W. Rygorowicza, rękopis, 
s. 46). 

Więcej szczegółów o cerkwi ostatnich lat podaje ks. Grzegorz Sosna w „Tygo
dniku Podlaskim" z 1989 r. nr 11-12. 

„W 1900 r. rozległa terytorialnie diecezja litewsko-wileńska została podzielo
ną na grodzieńsko-brzeską. Parafia jałowska weszła do nowoutworzonej diecezji. 
W 1901 r. cerkiew wzbogaciła się o nowy ikonostas. W r. 1906 doszło do znacznej 
kradzieży. Zabrano komplet naczyń liturgicznych, 250 krzyżaków miedzianych, 
oraz 95 rubli. Z drugiej zaś strony dworzanin Konstanty Oleszkiewicz ofiaro
wał cerkwi ikonę Matki Boskiej Kazańskiej o wartości 230 rubli... 24 czerwca 
1941 r. spaliła się podczas bombardowania Jałówki cerkiew i wszystkie parafial
ne budynki. Proboszcz zamieszkał w domu psalmisty. Latem nabożeństwa były 
odprawiane na zgliszczach cerkwi, zimą w domu cerkiewnego stróża Michała 
Kalickiego, mieszkającego obok cerkwi. Okupacyjne władze niemieckie chciały 
pomóc w odzyskaniu kościoła Św. Aleksandra (zabranego swego czasu na cer
kiew), ale stanowczy protest księdza Skałłabanowicza i parafian nie dał powo
du do prowokacji wobec katolików. W 1942 r. przystąpiono do budowy cerkwi. 
Wykorzystano materiał z sowieckich baraków znajdujących się we wsi Mieleszki. 
Wzniesiona cerkiew niedługo cieszyła swoich wyznawców. W 1944 r. 23 lipca 
wskutek walk rosyjsko-niemieckich w Jałówce wybuchł pożar. Miasteczko sta
nęło w ogniu. Naoczni świadkowie twierdzą, że cerkiew paliła się po przejściu 
frontu. Ciężki okres powojenny zmusił wiernych do zbierania się na modlitwę 
do murowanego magazynu nad rzeką Jałówką, następnie do budynku szkoły 
podstawowej, wreszcie do prywatnego mieszkania we wsi Szymki". 

Nowym proboszczem prawosławnym w Jałówce został w 1983 r. ks. Józef 
Kraskowski. 

Jatwiesk - folwark, osada i leśniczówka w gminie Swisłocz. W 1690 r. ist
niała tutaj cerkiew unicka, a prezbiterem tutaj był „ociec" Andrzej Bukrabowicz. 
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Cerkiew w Swisłoczy. 

W 1608 r. cerkiew była kolacji Laskowskich i liczyła wiernych 254 osoby, w tym 
139 mężczyzn. (Wołyniak. Z przeszłości powiatu wołkowyskiego). 

Pod rokiem 1795 znajdujemy niepochlebną notatkę o parochu cerkwi ja-
twieńkiej: - „Rok 1793. Oskarża się parocha cerkwi w Jatwiesku ks. Antoniego 
Borowskiego o dawanie w różnych miejscach komunii „pod jednym przymiotem", 
nieobecność w dni świąteczne w parafii, nienauczanie parafian wiary. Uważa się 
go więc za niegodnego trzymania benificjum. Borowski zaprzecza. Powołuje się 
więc komisję. W 1796 r. zarzut się potwierdza i świadek dodaje - „nieczystości 
sprzętu i ubioru dopuścił, by komunikaty w puszce zakwitły, ludzie umierali bez 
chrztu i spowiedzi". Skazano Borowskiego na dwa tygodnie rekolekcji w klaszto
rze w Czerlonie. (Arch. Zbór. Dok. t.13, s.84). 

W 1878 r. inwentarz cerkwi w Jatwiesku mówi: „Cały budynek składa się 
zołtarzowej części, „trapeznej" i dzwonnicy. Fundament i cokół zrobiony z miej
scowego kamienia, podłoga malowana olejno, dachy żelazne, 14 okien, przy wej
ściu ganek z bocznymi murowanymi ściankami pokrytymi żelazem. Wchód na 
dzwonnicę po drewnianej drabinie". 

W 1893 r. proboszczem prawosławnym był tutaj M. Romanowski, a w 1896 
W. Czułkow. 

Owe benificjum być może pozostałość po klasztorze bazylianów. Zakon 
ten próbował założyć w Jatwiesku w 1709 r. pułkownik J.K.M. Baranowicz, dając 
na ten cel 6000 zł, ale suma okazała się niewystarczająca i kongregacja zapisu 
nie przyjęła. (Archeogr. Zbornik..., t. XI, s. 131). 
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Ostatecznie klasztor bazylianów w Jatwiesku fundował w 1715 r. Władysław 
Tryzna. W akcie fundacyjnym pisze między innymi, że „ w majętności mojej 
Jatwiesku cerkiew założoną Przemienienia Pańskiego nowo wybudowawszy... 
klasztor wystawiłem i fundowałem" przekazując bazylianom 65 tysięcy złotych 
i zabezpieczając je na swoich dobrach. W zakończeniu testamentu Tryzna poleca, 
by do czasu wybudowania klasztoru zakonnicy korzystali z plebani i pożytków 
płynących z dwu wsi Lichosielców i Sanników. (Akta Izd. Wil. Arch. Kom. t. XI, 
s.381). 

Juszkowy Gród - wieś w gminie Jałówka. Obecnie, w gminie Michałowo. 
Miejscowość nie jest stara. Powstała pod koniec XVIII wieku jako osada pasiecz
na starostwa jałowskiego. Wieś prawosławna posiada cerkiew z 1909 r. Nic przeto 
ciekawszego z jej dziejów nie wiemy. 

Klepacze - wieś i dwa folwarki w gminie Swisłocz, dawna własność Tyszkie
wiczów, z których jeden, Wincenty wzniósł tu w początkach XIX w. przepiękny 
pałacyk dla swojej żony, Poniatowskiej, siostry księcia Józefa. 

Cerkiew klepacka leżała naprzeciw pałacu i przedzielona była stawem. 
Cerkiew w Klepaczach istniała już w 1565 r. Wynika to z dokumentu na

dawczego Zygmunta Augusta Jerzemu Chodkiewiczowi, który od króla otrzy
mał „Klepacze z budowaniem, pasznią, bydłem dworskim, cerkwią, która przy 
tym folwarku i sioła: Miżewicze, Klepacze Małe, Komentowce, Bobrowniki i Ż o -
moyt". Dokument nosi datę 1.7.1565. (St. K. Kossakowski. Monografie historyczno 
-geneologiczne). 

„Zbór pomnikau..." pisze, że 2 km na południe od wsi, na podwyższonym 
brzegu Swisłoczy na uroczyszczu Cerkowisko zachowało się około 10 mogił. 
Na niektórych kamieniach są krzyżopodobne znaki. Na mogiłkach jest cerkiew 
z drzewa, pobudowana w drugiej połowie XIX w. Cerkiew przed I wojną świato
wą posiadała 40 dziesięcin ziemi. 

Kołątaje - wieś, folwark i osada młodzieżowa w gminie Biskupice. W 1690 r. 
występuje wiadomość o istnieniu tutaj cerkwi unickiej, gdzie prezbiterem był 
„ociec" Eustachy Bułharewski, opłacający podatek za jeden dym. 

Wiele wiadomości o cerkwi w Kołątajach daje następująca notatka: 
„15.V.1797 r. X. Andrzej Zapolski dopomina się o benificjum cerkwi w Kołą

tajach po X. Andrzeju Leszczyńskim. Cerkiew ta pod wezwaniem Świętej Trój
cy fundacji Szymona Kołatają i Jana Sawina pułkowników i tychże na roczkach 
ziemskich wołkowyskich 10.11. 1641 r. Z tychże akty ziemskich wołkowyskich 
8.VIII.1739 r. wyjęty poświadcza o uroczyszczach Łukianowszczyzna i Łapunow-
szczyzna z dwoma poddanymi teraz nie znajdującymi się. We wszystkich trzech 
poletkach morgów 94 oraz po zabraniu przez dwór na karczmę funduszowego 
placu na plebana oznaczonego razem z ogrodem i sianożęcią w innym miejscu 
przy cerkwi, gdzie teraz plebania zabudowana z ogrodem i sianożęcią w zamianę 
plac i grunt mając dany. Cerkiew w strukturze swojej przyzwoita, reparacji po
trzebująca. Cerkiew okradziona przez „złośliwych ludzi". Przedtem X. Andrzej 
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Cerkiew w Jałówce. 

Zapolski był w Nowym Dworze. Już w 1784 r. prezentowany przez Zygmunta 
z Konopnic Grabowskiego, krajczego W. Ks. Lit.... pod warunkiem rekuperowa-
nia awulsów funduszem opisanych. Sąd przychylił się do prośby. (Arch. Zbornik 
Dokumentów, t.13, s.135). 

W 1893 r. księdzem prawosławnym był tutaj ks. I. Szyryński a w 1896 
ks. W. Zankiewicz. 

Cerkiew istnieje do dzisiaj i malowniczo widnieje swoją bielą oglądaną z dro
gi Roś-Wołkowysk. 

Kuźmicze - wieś i majątek w gminie Tereszki. Na północno-zachodnim 
skraju wsi pobudowana została w połowie XIX wieku przez Tolla Swietczyna, 
właściciela Werejek, jako zadośćuczynienie za zezwolenie na budowę w tym sa
mym czasie kościoła katolickiego w Werejkach. W tej cerkwi pochowany jest też 
jej fundator. „Zbornik pomnikau..." zamieszcza na str.132 fotografie tej cerkwi, 
plan oraz jej fragmenty. 

Lewkowo Stare - wieś i folwark w gminie Tarnopol. Pierwsza cerkiew 
w Lewkowie Starym wspomniana jest pod rokiem 1504 („Niwa"1988 nr 17). Ist
niejąca obecnie należy do najstarszych cerkwi w Białostocczyźnie. Była kilka
krotnie remontowana. Jest drewniana. W latach sześćdziesiątych przybudowano 
dzwonnicę. Szczególnie dokładny remont przeprowadzono w 1874 r. Nowy iko
nostas wystawiono w 1981 r. 
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W 1900 r. cerkiew okradziono. Do parafii należało 53 ha ziemi cerkiewnej. 
W latach 1893-1896 proboszczem w cerkwi był ks. W. Krasnowski. W r. 1930 pro
boszczował tutaj ks. Jan Nowak ur. w pow. grodzieńskim w 1873 r. 

Lewszowo - dawniej majątek w sąsiedztwie Horbacz, rozparcelowany 
w okresie międzywojennym osadnikom wojskowym. Resztówkę ze starym dwo
rem otrzymał gen. Berbecki. Występująca tutaj cerkiew zaliczana była dawniej 
do wsi Horbacze. Wiele się o niej dowiadujmy z następującej notatki: 

„X. Jan Szymkiewicz w 1796 r. dotychczasowy administrator cerkwi w Lew-
szowie prosi o beńificjum tejże cerkwi Lewszowskiej po poprzednim X. Teo
dorze Bułharewskim. Cerkiew ma po 2 włóki w każdej zmianie z sianożęciem 
według aktu funduszowego 14.1.1738 r. przez Kazimierza Kołatają podczaszego 
wołkowyskiego poświadczonego oraz jednej włóki gruntu zwanego Wojnowską 
w trzech zmianach z sianożęciem i z przyłączeniem poddanego oraz wolności 
mliwa bez czerhi i miarki oraz robienia piwa i wódki na własne potrzeby. Cer
kiew jest nowa kosztem Józefa Dziekońskiego, stolnika powiatu wołkowyskiego 
w strukturze przyzwoitej, gruntownie postawiona, należycie opatrzona, do której 
X. Jan Szymkiewicz od należytych kolatorów t.j. od Hieronima Kołłątaja, cześni-
ka powiatu wołkowyskiego sub data w Lewszowszczyźnie, alias Kozakowszczyź-
nie 8.11.1788 i od Józefa Dziekońskiego prezentowany 1796 r." (Arch. Zbornik 
Dokum. t.13, s.119). 

W 1893 r. proboszczem tutaj był D. Niekrasow. O cerkwi lewszowskiej sły
chać było i za czasów ostatniej okupacji niemieckiej. Pisze o tym „Tygodnik Pod
laski" 1989 nr 8. - „W czasie okupacji proboszczem prawosławnym w Swisłoczy 
był ks. Aleksy Znosko. Jeździł on w czasie okupacji do Mińska, skąd sprowadził 
wycinek ciała Św. Gawryiła. „Powrotną drogę - wspomina ks. Znosko - odby
łem koleją aż do stacji Brzostowica, poczem złożyłem otrzymaną cząstkę relikwii 
w cerkwi w Lewszowie. Zgodnie z rozporządzeniem władyki zastrzeżoną sobie 
cząstkę przewiozłem do Swisłoczy, która procesjalnie, przy bardzo dużej fre
kwencji odprowadzona została z Lewszowa do Swisłoczy". 

Łaszewicze - wieś w gminie Swisłocz. Istniała tutaj filialna cerkiewka nale
żąca do parafii połonkowskiej. Pełno o niej legend i podań. Znany badacz folkloru 
białoruskiego zanotował, że jest cudowna studnia pod wsią. „Dziewka czerpała 
wodę. Wiadro spadło z kluki. Gdy łowiła wiadro, olśnił ją blask - to obraz Matki 
Boskiej i Pana Jezusa. Sprowadziła bogobojnego. Obraz dał się wyjąć i umieś
cić w starej cerkwi, która była dawniej unicką. To też na drugi dzień „Siomu-
chi" (Zielonych Świątek) idzie do studni procesja, skąd czerpią wodę, podobno 
skuteczną przeciw grzmotom. Flaszkę z wodą stawiają na oknie". (M.Federowski. 
Lud Białoruski). 

A oto inna jego notatka: - „W okolicy Łaszewicz kursuje powiedzonko „Szto 
dzień to mrec, szto niedziela, to wieniec. Hak! Hak! Niachaj budzie Tak - szto 
rok, to pop!". Ludzie powiadali, że jak tuju cerkau budawali tak padaszou da cer
kwi pop i każą: „ale ty zakładaj tak, kab było hedak: Szto dzień to mrec, szto 
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Stara cerkiew w Rosi. 

niedziela, to wieniec". Tak cieśla adkazywaje: Hak! Hak! Niachaj budzie tak! Szto 
rok, to pop. I na toje wyszło. Szto tut papou nie było, to rok nie pierojdzie i umrę. 
Tak heto uwziauszy, musieli i parafiu skasować". (M. Federowski. Lud Białoruski, 
t. IV,s.l89). 

Łopiennica - majątek i miasteczko należące do gminy Izabelin. 
O cerkwi łopiennickiej mamy następującą wzmiankę: „X. Andrzej Afanasje-

wicz ubiega się o beneficjum cerkwi w Łopiennicy pod wezwaniem Św. Proroka 
Eliasza po księdzu Ksawerym Rutkowskim. Cerkiew posiadała grunt po włóce 
w trzech zmianach z placem na zabudowanie plebańskie oraz kilka morgów sia-
nożęci po różnych uroczyskach. Cerkiew w strukturze dobra i reparacji niepo-
trzebująca. Sąd duchowny na kandydata się zgodził". (Arch. Zbornik Dokum. 1.13, 
s. 130). Notatka dotyczy końca XVIII w. i oczywiście cerkwi unickiej. 

Oprócz tego był w Łopiennicy jeszcze kościół zbudowany w 1792 roku 
i w 1870 r. zabrany na cerkiew, który zwrócono katolikom po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Obecnie pełni również rolę cerkwi. Fotografię i plan tej 
cerkwi można znaleźć w "Zbór pomnikau..." 

Łysków - miasteczko w gminie Łysków. Cerkiew w Łyskowie istniała już 
w 1624 r. Zmarła w 1685 r. żona wojewody brzeskiego, Kuncewicza zbudowała 
i uposażyła bazylianom klasztor i cerkiew, którzy się do niej wprowadzili dnia 
2 czerwca 1682 r. (Roczniki Tow. Historyczno-Literackiego w Paryżu, 1866 r.). 
Kuncewiczowa nadała bazylianom folwark Kornedź z karczmą, wioskę Kuklicze 
z 13 poddanymi oraz folwarczek Odyńcowski na ogród i wypaśbydła, a w samym 
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Łyskowie młyn z młynarzem oraz zapisała 150 zł na habity pochodzące z arendy 
łyskowskiej, a także wolny wstęp do lasów dworskich. Uposażenie to powiększył 
syn Kuncewiczowej, Dominik, dając bazylianom w zarządzanie folwark Szpaki, 
o który później musieli toczyć długoletni spór. 

W latach trzydziestych XIX w. bazylianów i cerkiew przejęli prawosławni tak, 
że wkrótce Łysków posiadał dwie cerkwie, bo i kościół katolicki misjonarzy na cer
kiew zamieniono. Po odzyskaniu niepodległości kościół wrócił do katolików. 

Obecnie istniejąca drewniana cerkiew została zbudowana staraniem 
ks. Mańkowskiego, czy też Radkiewicza, według projektu Stanisława Piotrkow
skiego z Białegostoku w latach 1931-1933 kosztem 40 000 zł. Należy do jednej 
z najpiękniejszych drewnianych cerkiewek w województwie białostockim. Jest 
w stylu podhalańskim. Ks. Radkiewicz repatriował się do Polski i zmarł w Bia
łymstoku. 

Międzyrzecz - małe miasteczko w gminie Międzyrzecz. Początki cer
kwi w Międzyrzeczu są legendarne i równie stare jak i kościół. „Około 500 m 
od miasteczka - pisze w liście do mnie p. Węgierska - między Międzyrzeczem 
a majątkiem Skirmuntów, przy drodze do Żernej był pagórek, który nazywano 

„Cerkwiszcze". Mówiono, że tam cerkiew zapadła się do ziemi i słychać tam za
wsze dzwony cerkiewne, gdy przyłożyć ucho do ziemi. Gdzieniegdzie spotykało 
się tam resztki cegieł. Pagórek ten był nieco zalesiony i rosły tam zawilce alpej
skie, których zresztą w okolicy Międzyrzecza nigdzie nie było. Obok tego pagórka 
na małej łączce były jakieś dziwne groby ziemne, bardzo wydłużone - na wzrost 
trzech ludzi. Mówiono, że to bardzo stare groby i chłopi z zabobonnym lękiem 
nigdy ich nie ruszali, chociaż znajdowały się w obrębie pola ornego". 

Wykaz podatku podymnego powiatu wołkowyskiego z 1690 r. nie odnoto-
wywuje obecności cerkwi w Międzyrzeczu. 

Jak wynika z pisma z dnia 24.IX.1890 r. Archipiskop Aleksy prosi o zamianę 
kościoła tutejszego na cerkiew, ze względu na zły wpływ, któremu ulega okolicz
na ludność prawosławna. W 1891 r. pozwolenie uzyskano i kościół zamknięto, 
przerabiając go na cerkiew. Prawdopodobnie jednak, była w tym czasie w Mię
dzyrzeczu i cerkiew inna, unicka, o czym sugeruje znowu fragment z listu p. Wę
gierskiej. 

„Z opowiadań dziadka ze strony matki, Jana Hrozdzieja, słyszałam o tam
tejszych prześladowaniach unitów. Między innymi moi pradziadowie, rodzeni 
bracia byli również zmuszani do przejścia na prawosławie. Starszy odmówił, 
był uwięziony i bity tak, że ciało kawałkami mu odpadało. Starszy brat żałował 
młodszego i namówił go, aby napił się wódki i wówczas może nie dopuszczą 
go do przyjęcia komunii, co się równało przejściu na prawosławie, ale Rosjanie 
orzekli, że "wódka nie trucizna" i komunię przyjął. Starszego brata zwolniono 
i powrócił do zdrowia. Młodszy nie miał prawa chodzić do unickiego kościoła, 
a do cerkwi nie chciał, więc gdy urodził się jego syn, a mój dziadek po matce, nie 
był chrzczony aż do 1905 r.". 

110 

http://24.IX.1890


Cerkiew w Połonce. 

W innym liście p. Węgierska dorzuca: 
„Cerkiew w Międzyrzeczu była zabranym katolickim kościołem. Obok cer

kwi było parę pięknych, katolickich grobowców, zdaje się kogoś z hr. Krasickich 
i kogoś o nazwisku Bronie. O ile pamiętam w 1937 r. ks. Biernacki chciał siłą 
odebrać ten kościół. Jakoś wykradli klucze z cerkwi i ksiądz - trochę nieodpo
wiedzialny - z ludźmi i chorągwiami wyszedł z kościoła i poszedł do cerkwi, 
otworzył cerkiew i rozpoczął tam modlitwy. Do godziny nadjechała duża grupa 
policji, odebrała klucze, oddała je popowi a katolików rozgoniła. Ostatnim solid
nym popem był Kolęda, z zawodu kowal, bardzo dobry człowiek. Z początkiem 
lat 60 przeniesiono go do jakiejś innej parafii na jego miejsce przysłano jakiegoś 
ze służby bezpieczeństwa, który napastował kobiety, a na nabożeństwa do cer
kwi chodził z pistoletem w kieszeni. Przy nim cerkiew się zawaliła. Cerkiew była 
murowana. Runęła wieża i sklepienie, ściany prawdopodobnie stoją. Ogrodzona 
była murem z dużego kamienia. Takim samym murem ogrodzony był katoli
cki cmentarz. Widocznie to ogrodzenie pozostało po drewnianym katolickim 
kościele, który stał na miejscu cerkwi, zanim go rozebrano na polecenie władz 
carskich. 

Mostowlany - wieś i folwark w gminie Swisłocz. Pierwsza wzmianka o cer
kwi w Mostowlanach pochodzi z 1593 r. (Wiad. Pols. Aut. Kościoła Prawosław. w 
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Polsce 1978 nr 3-4). W 1788 r. jest sprawa o przywrócenie cerkwi unickiej w Mo-
stowlanach. (Dokument w Arch. Zborniku w t.ll,s.l70). 

Obecna cerkiew pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty pochodzi z oko
ło 1840 r. Przebudowana w 1909 r. dawna cerkiew unicka została przeniesiona 
na cmentarz ok. 1840 r. (M. Pokropek. Atlas sztuki ludowej, str. 241). 

Według Słownika Geograficznego jest tu cerkiew parafialna dekanatu brzo-
stowickiego. Parafia ma 2392 wierrfyefr- 1138 mężczyzn i 1254 kobiet. 13 dzie
sięcin ziemi cerkiewnej. 

Mścibów - miasteczko w gminie Mścibów. Brak bliższych danych o cerkwi 
we Mścibowie. W każdym razie musiała istnieć dawno, równie dawno jak i koś
ciół, a może i wcześniej. Mamy o niej wiadomość z r. 1690. Proboszczem tutaj 
był wówczas „ociec" Turczynowicz Suszycki, prezbiter cerkwi mścibowskiej, któ
ry opłacał podatek podymny zaledwie z jednego dymu. W r. 1808 parafia uni
cka liczyła 413 wiernych. (Giżycki. Z dziejów powiatu wołkowyskiego). W koń
cu XIX wieku parafia miała 1392 prawosławnych. (Słownik Geograf.). W latach 
1893-1896 proboszczem prawosławnym był S. Kowalewski. Cerkiew istniała 
do drugiej wojny światowej. W r. 1978 już jej nie było. 

Nowy Dwór - miasteczko w gminie Porozów. Jedyne miasteczko w po
wiecie wołkowyskim, gdzie obok Izabelina nie było kościoła, a tylko cerkiew. 
Mamy o niej wzmiankę pod 1690 r., gdy prezbiterem był tutaj „ociec" Jan 
Zubrzycki, opłacający podatek za jeden dym. W 1808 r. parafia nowodworska 
liczyła 521 wiernych (289 mężczyzn i 232 kobiety). Według pamiętników Sie
maszki ikonostas w cerkwi tutejszej wprowadzono w 1836 r., co się równało 
z przejściem na prawosławie. „Miałem w ręku bardzo interesujący dokument, 

- pisał kiedyś do mnie redaktor Katarkiewicz - który pokazywał mnie nowo
dworski ksiądz prawosławny w 1932 r. Eustachy Bałabuszewicz. Był to protokół 
zdawczo-odbiorczy. Unicką parafię zdawał ks. Euzebiusz Katarkiewicz. Protokół 
był sporządzony w języku polskim i takiż był podpis zdającego. Odbierał prawo
sławny baciuszka, który się podpisał grażdanką. Dokument nosił datę 1829 r. 

„Nowość nie chwyciła od razu. We drzwiach cerkwi stał żandarm i konfi
skował wchodzącym kantyczki, które były pisane w języku polskim. Działo się 
to w latach 1830-1840. Ludność traktowała je jako amulet. Jeszcze w latach póź
niejszych przy zmarłych odmawiano modlitwy zarówno w języku rosyjskim jak 
i polskim właśnie z owych kantyczek. Zapraszano do tych ceremonii ludzi star
szych a takich specjalistów było 3-4 osoby. Inne dokumenty z tej cerkwi unickiej 
przechowywał w kuferku niejaki Mateusz Gruszewski i u niego też w czasie po
żaru się spaliły. Kuferek zawierał liczne dokumenty z czasów Rzeczypospolitej, 
kiedy to Nowy Dwór był miastem królewskim. 

Piękna, drewniana, stylowa cerkiewka przetrwała do 1968 r., kiedy ją znisz
czono. Doczepiono traktor i budowlę rozwalono. Niektórzy starzy ludzie w No
wym Dworze odmawiali pacierze w dwóch językach - najpierw po polsku, a póź
niej zaraz po rosyjsku". 
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Cerkiew w Nowym Dworze. 

Piaski - miasteczko w gminie Piaski. Mamy wzmiankę o cerkwi unickiej 
w Piaskach pod 1690 r. Parafią unicką kierował wtedy „ociec" Andrzej Ilkowski. 
W 1808 r. cerkiew miała 650 wiernych i była kolacji Oskierków. Gdy za sprawą 
Siemaszki cerkiew zamieniano na prawosławną, ludność czynnie przeciwstawia
ła się temu i doszło do zaburzeń. Ciekawy epizod związany z unią podaje ks. Ka
zimierz Cyganek: - „Przypominam sobie jedną rzecz, która była echem unii. 
Otóż podczas mojej bytności w Piaskach (1938-1939) zgłosił się do mnie męż
czyzna lat około 35-40 i prosił o pomoc w sprawie przywrócenia mu nazwiska. 
Ojciec jego, który już od kilkunastu lat nie żył, jak również matka, będąc wier
nym unitą, był przymusowo zapisany do cerkwi, a on tam nie chciał brać ślubu, 
więc go wzięli w lesie w obecności księdza katolickiego. Ślub kościelny był ważny, 
ale państwowo przed 1905 r. nie i on figurował jako zrodzony z nieprawego łoża. 
Gdy przyszło do podziału majątku, a miał jeszcze 2 braci młodszych, sąd jego nie 
brał pod uwagę. Na wielkie szczęście jego, udało się nam odszukać tego księdza. 
Dziś nazwiska nie pamiętam, wiem tylko, że przebywał gdzieś w Brańsku, a ten 
ksiądz przypomniał sobie, jak im ten ślub dawał. Sąd uznał jego prawo do ślubu 
i skorygował metrykę ślubu i właściwe nazwisko przywrócił". 

Podorosk - dawniej miasteczko a dzisiaj wieś i majątek położone w gminie 
podoroskiej. 

Cerkiew w Podorosku fundowała w XVII wieku jedna z Dolskich, ówczes
nych właścicielek Podoroska. Parafia unicka liczyła w 1802 r. 594 wiernych. 
Z czasem wszyscy przeszli pod presją na prawosławie. Walka kultur trwała. Jesz
cze w czasach międzywojennych tutejszy pop przeszedł na unię, mimo protestu 
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wiernych. Zabrano również na cerkiew tutejszy kościół katolicki i służył on pra
wosławnym. 

Połonka - wieś i dobra w gminie Swisłocz. W Połonce cerkiew istnie
je od XVI wieku. W 1690 r. był tutaj prezbiterem ks. Aleksander Bukrabowicz. 
W 1874 parafia liczyła 2024 wiernych. W 1930 r. proboszczem prawosławnym był 
tutaj Gabryel Jakimiec. Cerkiewka bardzo skromna. 

Porozów - miasteczko, dawniej miasto w gminie Porozów. Przepisywanie 
unitów na prawosławie w 1834 r. napotkało tutaj na wyjątkowo silny opór. Ob
szernie pisały o tym Roczniki Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. 
Rocznik 1866, w artykule „akta męczeńskie unii". Oto parę wyjątków. 

Arcybiskup prawosławny, Siemaszko, dawny unita, zorganizował w Porozo-
wie zjazd duchownych. Kazano wtedy wszystkim, którzy po 1798 roku przeszli 
na katolicyzm, zostać prawosławnymi. Księża katoliccy byli również aktywni. 
Kazali i nauczali z ambony. Nie mogli oni jednak czynić posług unitom. Ci wy
pożyczali karteczki do spowiedzi, omijali przepisy i wprowadzali w błąd duchow
nych prawosławnych, doniósł o tym swoim władzom pop Stankiewicz. Zwołano 
komisję, która udowodniła Stankiewiczowi wiele fałszerstw, ale zabroniła księ
żom katolickim czynienie usług unitom. Po Stankiewiczu parafię prawosławną 
objął ks. Kotliński, zaufany Siemaszki, a Stankiewicz osiadł w folwarku Telaki 
i mścił się twierdząc, że Kotliński ma teraz jeszcze więcej ludzi opuszczających 
prawosławie. Siemaszkę doszły słuchy, że kilka tysięcy ludzi w okolicy Porozowa 
opuściło prawosławie. Znowu komisja, badania, przymus i prześladowania. Do
szło do zamieszek i starć z policją. Obszernie piszą o tym „Roczniki". 

Wiele o tych wypadkach pisze i sam Siemaszko w „Zapiski Iosipa metropoli
ta litowskoho. T. II, 650 i następne". Dla przykładu przytaczam jeden z jego listów 
do oberprokuratora Tołstoja z dania 17.VI.1858 r. 

„W miasteczku Porozowie, grodzieńskiej guberni, wołkowyskiego powiatu 
znajdują się katolicka i prawosławna parafie. Od dawna duchowieństwo rzymsko 

-katolickie wywierało wpływ na przejście unitów na katolicyzm, a później pra
wosławnych porozowskiej i sąsiednich parafii. Specjalnie sprzyjały temu uroczy
stości św. Antoniego. Jeszcze w roku 1844 popi sąsiednich parafii, jak hornosta-
jewicka, łopiennicka, nowodworska udali się do mnie ze skargą na odchodzenie 
parafian od prawosławia, wskutek działalności porozowskiego kościoła i prosili 
mnie o zakrycie tego kościoła. W stosunku do tych odszczepieńców podjęliśmy 
sprawę i stopniowo część parafii wróciła do prawosławia, nie wróciło zaledwie 
19 osób. W r. 1857 wpłynęło doniesienie błahoczynnoho w związku z wizytacją 
cerkwi porozowskij przez katedralnego protoireja, że część znowu odeszła. We
dług imiennego spisu w lutym bieżącego roku odeszło 62 osoby (12 mężczyzna 
i 50 kobiet). Łącznie z poprzednimi wykaz obejmuje 81 osoby. Wszyscy oni rzą
dowi poddani z wyjątkiem pięciu... Pop porozowski, Stankiewicz, zdjęty z urzę
du za bezradność i inne wykroczenia przeciwko służbie. Na jego miejsce wy
znaczono popa z sąsiedniej parafii, a później innego, stałego. Wszystkim popom 
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polecono odzyskać prawosławnych wszystkimi dostępnymi środkami. Mały 
to przyniosło skutek i część prawosławnych nadal pozostaje w odszczepieństwie, 
co jawnie popiera katolicki kler. Księża nie tylko nie zastosowali się do żądań 
popów, ale odważyli się jeszcze ochrzcić młodzieńca, syna prawosławnej Magda
leny Romanowskiej i nawrócić na katolicyzm Stefana Suchonia". 

Parafia unicka w 1808 r. liczyła 148 mężczyzn i 152 kobiety. W 1950 probosz
czem prawosławnym w Porozowie był ks. Teodor Tokarzewski, ur. 1901 r. w pow. 
lubelskim, seminarium duchowne ukończył na Wołyniu. 
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W okresie międzywojennym przy ulicy Matuszańskiej stała jeszcze rozpada
jąca się cerkiewka unicka, „w której nasi dziadowie różaniec śpiewali". Rozebrali ją 
po drugiej wojnie światowej sowieci. Samo miasteczko jest katolickie. W okresie 
międzywojennym było 1300 katolików, 700 Żydów i tylko 4 rodziny prawosławne. 

Roś - miasteczko w gminie Roś. Trudno jest ustalić budowę pierwszej cerkwi 
w Rosi. Inwentarz z 1569 r. nic o niej nie w.spomina, chociaż wyliczając zawartość 
świrnów podaje, że miedzy obręczami młyńskimi, kadziami kapusty jest dzwon 
od cerkwi. W dwa lata później mamy już potwierdzenie o istnieniu w miastecz
ku cerkwi i inwentarz z 1571 r. jaki był sporządzony po śmierci Zofii Chodkie-
wiczowej, opisuje ją dość dokładnie, a szczególnie jej wewnętrzne wyposażenie. 
Cerkiew była pod wezwaniem św. Prokopa Ilji. W carskich wrotach znajdowało 
się 11 ikon. Oprócz tego były jeszcze trzy większe: Chrystusa Zbawiciela, Matki 
Przeczystej i Św. Ilji. Było i 5 innych, mniejszych. Do cerkwi prowadziły „drzwi 
na zawiasach i zawiesistych". Na dzwonnicy wisiały dwa dzwony. Pop posiadał 
2,5 włóki ziemi. Cerkiew była prawosławna. 

Późniejszą cerkiew, unicką, fundował ówczesny właściciel Rosi, Jan Ra
kowski. Według monografii ks. Ryszarda Werbela, unici do tego czasu cerkwi 
nie mieli, a po posługi religijne udawali się do kościoła. Mogło to nastąpić w la
tach trzydziestych XVII wieku. Cerkiew tę fundował przy pomocy ks. Fałkow
skiego, a być może, że w ogóle chodzi tutaj o kaplicę katolicką w Plebanowcach, 
którą ksiądz Falkowski w 1650 r. przekazał unitom. Ciekawe, że spis podymnego 
powiatu wołkowyskiego z 1690 r. nie wykazuje istnienia cerkwi w Rosi. O ile cer
kiew z 1571 r. mieściła się przy dworze, to cerkiew Rakowskiego usytuowano 
w sąsiednich Ogrodnikach, które po zlaniu się z miasteczkiem, tworzą dzisiaj 
ulicę Ogrodnicką. Według Kurczewskiego w wieku XVIII w Rosi miały istnieć 
trzy cerkwie. Zapewne chodzi tutaj i o kaplice. 

W końcu XVIII wieku rozpoczęto budowę cerkwi nowej. Ówczesny właś
ciciel Rosi, w instrukcji dla swego ekonoma pisał: -„Budowę cerkwi rozpoczętą 
na chwałę Bożą sposobami przeze mnie podanymi, z pomocą poddaństwa bez 
pańszczyzny, jak najprędzej przyśpieszać, duchownego do przyłożenia się wszel
kimi sposobami animować, a że ta cerkiew dachówką, której wyrób i wypala
nie przyśpieszać należy, okryta będzie, więc gonty na nią przygotowane zabrać 
i do dachu pałacowego na przynależytą reparację, aby nigdzie nie zaciekało, za
brać". (AGAD. Archiwum Roskie. sygn. CCXIX/1). 

Była to cerkiew oparta na planie prostokąta, bez kopuł, z bielonymi oknami, 
drewniana, usytuowana na zapleczu ulicy Ogrodnickiej. Wkoło cerkiewki był 
używany cmentarz. 

Na początku XX wieku przystąpiono do budowy nowej cerkwi z żółtej ce
gły. Prawosławni chcieli ją wystawić na środku rynku. Przysłoniłaby kościół i ze
pchnięto by go na plan dalszy. Ówczesny właściciel Rosi, Stefan hr. Potocki się 
uparł i powiedział, że póki żyje, cerkiew na rynku nie stanie. Nie stanęła. Zade
cydowały pieniądze. Parafianie przyszli do dworu prosić o wsparcie. Hrabia jed-
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nak dał im do zrozumienia, że pomoże im tylko w tym wypadku, jeśli cerkiew 
będą budowali na miejscu starej. Pokusa była wielka. Cerkiew stanęła na starym 
miejscu, ale na tym nie straciła. Stoi na małym pagórku a jej kopuły widoczne są 
ze wszystkich dróg prowadzących do miasteczka i dużo mu dodają uroku, pod
czas gdy kościół kryje się niewidoczny za drzewami. 
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Starą cerkiew rozebrano i przeniesiono na cmentarz, mieszczący się za mia
steczkiem na dość znacznym wzniesieniu. Kaplica ta przetrwała do drugiej wojny 
światowej, podczas której została spalona. 

Przy rozbiórce starej cerkwi znaleziono dokumenty erekcyjne pisane po pol
sku. Ani tekst, ani miejsce pobytu tych dokumentów nie jest mi znane. W archi
wum tutejszej cerkwi nie znalazłem żądnych dokumentów wcześniejszych niż 
z czasów po pierwszej wojnie światowej Być może, że w czasie I wojny światowej 
zostały wywiezione wraz z „bieżeńcami" do Rosji. 

Księdzem prawosławnym w okresie międzywojennym był ks. Roman Łoto-
cki, inteligentny i przystojny człowiek. Dawny oficer carski. Na cmentarzu w Rosi 
wystawiono mu pomnik z napisem „Zdieś pokoitsia tieło protoireja Łotockogo 
Romana Prokopiewicza". 

W 1893 r. księdzem prawosławnym Rosi był A. Skabałanowicz. 
Samojłowicze - dwór i dwie wsie w gminie Piaski. O cerkwi w Samojłowi-

czach mamy wiadomości skąpe. Wspomina o niej Słownik Geograficzny, jak też 
spis podymnego powiatu wołkowyskiego z 1690 r., w którym występuje prezbiter 
cerkwi Samojłowickiej ks. Jan Dawidowicz, opłacający podatek za 1 dym. Samoj
łowicze, to dawna własność Oskierków i Krasickich. 

W latach 1893-1896 księdzem prawosławnym w Samojiowiczach był S. Kul
czycki. 

Jak wynika z dokumentu „Ekstrat wizyty generalnej przez w Bogu przewie
lebnego księdza Aleksandra Wysiewskiego parocha i dziekana nowogrodzkiego". 
W 1758 roku była wówczas w Samojiowiczach cerkiew unicka pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego. Kolatorem cerkwi był D. Osierko, właściciel Samoj-
łowicz. Cerkiew była drewniana nowo kryta gontami, z kopułą małą, na której 
stał krzyż. Cerkiew otoczona była nieogrodzonym cmentarzem, na którym stała 
o czterech słupach dzwonnica z 2 dzwonami. Babińca ani pomostu wewnątrz 
cerkiew nie miała, sufit dobry, balaski przed ołtarzem, okien 5, ławki stolarskiej 
roboty. Jest ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej w koronach srebrnych. Ołta
rzy bocznych nie ma, a na ich miejscu są tylko obrazy świętych. 

W dokumencie z wizyty w cerkwi w 1764 r. opis cerkwi jest podobny, ale za
wiera już uwagę, że jest „spaczona, a dach porujnowany". Jest też ołtarz wielki 
z obrazem Matki Boskiej, „na którym koron dwie galanteryjnemi kamieniami 
czeskimi przybrane". W tym ołtarzu są jeszcze i inne obrazy. 

W opisie wizyty cerkwi samojłowickiej z 1818 r. jeszcze unickiej, znajdujemy 
już cerkiew murowaną, „wspaniałą", ale w zakrystii jest pęknięcie grożące zawa
leniem cerkwi. Materiał jednak dla naprawy cerkwi jest przygotowany i zgroma
dzony przy cerkwi. 

W kolejnej wizycie z 1821 r. w dokumencie ciągle jeszcze pisanym po polsku 
znajdujemy cerkiew murowaną „w dobrach JW szambelanowej dworu polskie
go Honoraty Oskierkowej, a w kolaboracji JW Józefa Oskierki, podkomorzego 
chełmińskiego", ale już pod wezwaniem Św. Mikołaja. Wnętrze cerkwi ma chór 
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wsparty na 2 murowanych kolumnach. „Organek o 6 głosach dość pięknie zdo
biony, reparacji jednak dość wielkiej potrzebujący. Pod chórem po obu stronach 
ławek jest par dwie, a i dalej po obu stronach wnętrza jest ławek po par sześć. 
Ściany same dość pięknym malowidłem ozdobione, na których po obu stronach 
w dole jest 10 przykazań boskich farbami malarskimi malowane". 

Ołtarz główny jest optycznie malowany nad zakrystią, a w nim obraz ukrzy
żowanego Chrystusa, w figurze owalnej, w ramach stolarskiej roboty. Cerkiew 
ma dwa boczne ołtarze „optycznie malowane". 

Parafia unicka obejmowała wsie: Samojłowicze Dolne (19 domów), Samoj-
łowicze Górne (22), Borki (22), Pacewicze (42), Parfienowicze (21), Zabłocie (17), 
Hrycki (6), Lichinicze (24), Lewonowicze (1), Łohnowicze (3 domy), Kwaczuki. 

Uposażenie parafii w latach 1758-1764 skromne. Składało się na nie 1 włóka 
w trzech zmianach, izba biała z komorą i sieńmi, izba piekarniana wraz z sieńmi 
chronionymi, gumno. Budynki kryte słomą, obok ogród. Żadnych poddanych 
parafia nie ma. 

Dokładniejszy, zapewne nowszych zabudowań plebańskich, opis mamy 
w protokole wizyty z 1821 r. Plebania jest słomą kryta, ma dwa duże pokoje, a każ
dy z 2 oknami oraz jeden pokój mały z jednym oknem. Piec kaflowy ocieplający 
2 pokoje oraz kominek z kominem nad dach wyprowadzonym. Sufit w pokojach 
z dylów, a podłogi ubite z gliny. Jest „gumno na dwóch socuach dębowych", przy 
gumnie takoż odryna z drzewa okrągłego budowana. Przy domu jest świrom, 
a nawet „gumno nowobudowane z daszkiem nad drzwiami, słomą kryte". Jest też 
piekarnia „z piecem kurzącym z gliny", a także chlewik. 

Parochem w tutejszej cerkwi w 1758 r. był ks. Grzegorz Janowski. W latach 
1818,1821 występuje ks. Antoni Malcewicz. 

Cerkiew była wizytowana w latach:. 
1758 r. - przez Aleksandra Wyciewskiego, parocha i dziekana 

nowogrodzkiego 
1761 r. - przez Michała Łomanowicza, dziekana dołhinowskiego. 
1764 r. - Stan Weselini Biełkiewicz 
1818 r. - przez Michała Onacewicza, kanonika katedralnego brzeskiego. 
1821 r. - przez Józefa Zabiełłę parocha mścibowskiego, zastępcę 

dziekana wołkowyskiego. 
1823 i 1827 r. - przez Jana Sobotkowskiego, parocha cerkwi sławatyckiej. 
Od 1841 r. wizytacje opisywane zaledwie w 7-20 wierszach i to w języku ro

syjskim są sygnowane przez „błahaczynnoho" Protacewicza. 
Sedelniki - wieś i zaścianek szlachecki w gminie Podorosk. W 1690 r. wy

mieniona jest tu cerkiew unicka, w której był też prezbiter. O cerkwi tej też wspo
mina w swoich „Pamiętnikach" Natalia Kicka na str. 36. W okresie między
wojennym księdzem prawosławnym był tutaj Jessijewicz, brat Afanasija, popa 
w Wołpie. Ten z Sedelnik zmarł w 1970 r. w wieku 93 lat. Obecnie cerkiew jest 
nieczynna, ma utrąconą kopułę i służy za magazyn zbożowy. 
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Sławatycze - wieś w gminie Międzyrzecz. Cerkiew unicka wzmiankowana 
jest w 1690 r. Prezbiterem tutaj był wówczas „ociec" Jan Butrymowicz opłacający 
podatek za 1 dym. 

W 1797 r. paroch ks. Ignacy Hempel ubiegał się o probostwo w tutejszej cer
kwi unickiej pod wezwaniem Św. Jerzego. Poprzednikiem jego był X. Bułharow-
ski. Cerkiew uposażona była gruntem z.3 poddanymi w 1704 r. od księcia Wiś-
niowieckiego hetmana wielkiego W.Ks.Lit. i w tymże roku w akta magdeburskie 
powiatu wołkowyskiego wpisano włók 2 na trzy poletki z trzema poddanymi 
i z osobnym półwłókiem na dziaka i z zabezpieczeniem wolności osadzenia in
nych poddanych z majętności sławatyckiej, tudzież z wolności, mliwa bez czerhi 
i miarki i sianożęci. 

Za konsensem W. Hrebnickiego metropolity w uroczysku Kokowisko nieg
dyś przez dwór sławatycki na inne i bliżej plabanii zamienione. Cerkiew w struk
turze swojej murowana, reparacji potrzebuje, cmentarz nie oparkaniany, a mo
giłki do grzebania oddzielnie. Ks. I. Hempel został oskarżony przez Karoza, daw
niej karanego o kradzież, o cudzołóstwo. Sąd jednak go uniewinnił, a podejrzana 
Dziwonówna oświadczyła „Jako nie z księdza przyczyny, ale z kucharza Fran
ciszka z dworu w Pieniudze, syna ogrodnika, została zabrzemiona i jako nigdy, 
żadnego razu z księdzem cieleśnie się nie znała. (Akty izdaw. Wil. Arch. Kom. 
t. 13, s.144). 

Inny proboszcz sławatycki, dziekan wołkowyski, ks. J. Subotkowski tułał 
się przez czas jakiś przy ks. katolickim Kontrymie w Werejkach gdyż nie chciał 
przejść na prawosławie. Posłany przez Siemaszkę do i Żyrowic, aby się należy
cie nauczył odprawiać nabożeństwo prawosławne, wrócił i jeszcze w 1857 r. był 
proboszczem sławatyckim, ale gdy swego wikarego Józefa Szpakowskiego też od
ciągnął od schizmy, dręczony na naukach w Torakanach, Zyrowicach, Byteniu, 
został pozbawiony kapłaństwa. Tułał się przeważnie w Łyskowie i Werejkach. 
Zmarł w Święcicy Wielkiej. (Roczniki Tow. Historyczno-Literackiego w Paryżu. 
Rocznik 1866). 

Słownik Geograficzny odnotowuje, że w Sławatyczach jest cerkiew prawo
sławna dekanatu (błahoczynia) podoroskiego ma 2 222 wiernych (1095 mężczyzn 
i 1127 kobiet). Cerkiew istnieje i obecnie uznana została za zabytek. 

Stary Dworzec - dwór w parafii Werejki. Istniała tutaj cerkiew unicka fun
dowana w 1757 r. przez Józefa Aleksandra księcia Jabłonowskiego, wojewodę no
wogrodzkiego. 

„Umyśliwszy dla odległości - czytamy w akcie fundacyjnym - cerkiew nawet 
po cudzych parafiach i dobrach, w majętności naszej dziedzicznej i ziemskiej, 
Starym Dworcu kędy własnych należących znajduje się wsi 8, wystawić, tudzież 
plebana osadzić, onemuż rezydencję wybudować, którą to cerkiew i rezydencję 
aktu już wybudowaną przy prezencie naszej". Otrzymał więc ks. Jankowski trzy 
włóki uposażenia. Pod dokumentem widnieje data 8.X.1857 i podpis Jabłonkow
skiego. Jabłonowski kazał arendarzowi każdego miesiąca wypłacać plebanowi 
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na światło i wino po 8 zł., wyznaczył 3 włóki ziemi, kazał też wydawać po 3 zł 
każdego dnia, aby była msza. (Aktylzd. Wil. Arch. Komt,8,s.l5). 

Była to niewielka parafia, która w 1808 r. liczyła zaledwie 300 wiernych, 
w tym 143 mężczyzn. (Wołyniak. Z przeszłości powiatu wołkowyskiego). 

Cerkiew ta spaliła się w 1846 r., zaraz po przepisaniu unitów na prawosławie. 
Jako pamiątka po cerkwi pozostał plac i symboliczna kapliczka, co następująco 
opisuje jeden ze stałych mieszkańców Starego Dworca. 

„Po cerkwi unickiej pozostał spory plac osadzony wokół starymi krzewa
mi bzu a w środku placu była wybudowana niby kapliczka murowana, bielona 
wapnem z krzyżem żelaznym u szczytu. Na tym placu grzebano niechrzczone 
lub wcześnie urodzone dzieci. Po drugiej wojnie światowej na tym placu pobudo
wał się jeden z kołchoźników, a ten murowany słupek-kapliczkę rozebrał i cegłę 
zużytkował prawdopodobnie na budowę pieców". (Według rękopiśmiennego pa
miętnika St. Grzybińskiego z Leonowicz). 

W okresie międzywojennym kapliczka ta cieszyła się kultem nawet wśród 
katolików. 

Święcica Wielka - wieś w gminie Mścibów. W 1690 r. była tutaj cerkiew uni
cka, chociaż J. Kasiak twierdzi, że nigdy nie była unicką ani katolicką (J.Kasiak. 
Z historii prawosławnoj cerkwy bielaruskogo narodu,s.56). Jednak się myli. Ikono
stas wprowadzono tutaj w 1835 r. Zmarł tutaj ks. J. Subotkowski, paroch sławety-
cki, który sprzeciwiał się porzucenia unii. 
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W 1930 r. proboszczem prawosławnym był Konstanty Skurat, ur. w 1901 r. 
Swisłocz - miasto w powiecie wołkowyskim. Istnienie cerkwi w Swisłoczy 

sięga roku 1595, kiedy to w akcie sprzedaży Swisłoczy przez Jana Karola Chodkie
wicza Sebastianowi Pakoszowi wymieniona jest też cerkiew. W okresie między
wojennym istniała tutaj przy rynku drewniana cerkiew prawosławna. Prawdopo
dobnie nie była to stara cerkiew, gdyż „Nasza Niwa", nr 25/1910 r. pisze o wielkim 
pożarze Swisłoczy, podczas którego spaliła się cerkiew. A więc musiano ją po tym 
roku odbudować, chociaż i ona uległa pożarowi w czasie II wojny światowej. I tu
taj były głośne zatargi między unitami a prawosławnymi. Na przykład „Kartki 
a dziejów kościoła" przytaczają taki fakt: 

„W Swisłoczy poznałem w 1875 r. Józefa Malinowskiego, który nie chcąc jako 
unita, w 1839 r. przyjąć prawosławia (urodzony z ojca unity i matki katoliczki, 
a ochrzczony w obrządku katolickim w Swisłoczy) po 20 letnich mękach i katu
szach, godnych Nerona i Kaliguli bity po 500 łóz naraz tak, że ciało kawałkami 
odpadało, solą nacierany i wrzucany później do chlewa, tam z trzodą przez kilka 
tygodni trzymany, zamiast wodą ługiem śledziowym pojony, głodzony, po tygo
dniu był obok starszyzny sadzany do obiadu z najsmaczniejszych potraw złożony, 
sam jednak mając przed sobą szklankę zimnej wody i chleb spleśniały. Tak mu 
zeszło lat 20 w lochach więziennych i dopiero car Aleksander w r. 1885 wolnoś
cią go obdarzył, ale w parę lat później paroch miejscowy, Homolicki, nie mogąc 
znieść widoku świętobliwego męczennika, przyjął i poświęcił wiarygodną dekla
rację, którą w porozumieniu z parochem dnia 10.8.1888 r. w imieniu tegoż Józefa 
Malinowskiego, w jego nieobecność i bez jego pozwolenia, niejaki Deszkiewicz 
napisał. Na mocy tej sfałszowanej deklaracji, wystąpił z denucjacją, że dobro
wolnie zapisany do prawosławia Malinowski do cerkwi nie uczęszcza i żadnych 
obowiązków prawosławnego nie spełnia. I znowu rozpoczęły się prześladowania 
trwające lat piętnaście. Sprawę tę wziął w swoje ręce zasłużony adwokat peters
burski, Włodzimierz Spasowicz. Malinowski został uniewinniony, a dokument 
uznano za sfałszowany". 

Obszerniej o tej i podobnych sprawach można znaleźć w broszurze M. Koja-
łowicza „Swisłockaja smuta". (Petersburg 1830). 

Również ciężki los spotkał byłego proboszcza unickiej cerkwi w Swisłoczy 
ks. Zabiełłę Aleksandra. Został zdegradowany w 1839 r. i zesłany do Torokan. 
W 1847 r. prosił o przejście na katolicyzm, ale mu odmówiono. Z powodu staro
ści pozwolono mu zamieszkać w Wielkiej Brzostowicy. Pochowało go w 1852 r. 
duchowieństwo katolickie, za co tamtejszy pop Woszczołowicz skazany został 
na wybijanie przez 3 dni „pokłonów" w cerkwi soborowej w Wilnie o większą 
gorliwość. (Dzieje zniweczenia świętej unii). 

W 1893 r. proboszczem parafii prawosławnej był ks. A. Januszkiewicz. 
W czasie okupacji niemieckiej proboszczem prawosławnym był bardzo ak

tywny ks. Aleksy Znosko, działacz białoruski. Polacy zarzucali mu współpra
cę, z okupantem. Mimo oskarżeń uniknął kary i okazał się później „mitratem" 
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Cerkiew w Zelwie. 

w Warszawie. „Tygodnik Podlaski, nr 8/1989 drukuje z nim wywiad p.t. „W krę
gu kultury św. Gawryiła Zabłudowskiego". 

Werejki - W latach 1865-1921 jako prawosławna cerkiew służył zabrany 
katolikom kościół katolicki. Został przebudowany, wzniesiono kolumny i dobu
dowano wieżę, obszerniej o tym budynku piszę w rozdziale „Kościół w Werej -
kach". 
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Cerkiew w Wołpie. 

Wołkowysk - miasto powiatowe. Cerkiew w Wołkowysku istniała znacz
nie wcześniej niż kościół. Wykopaliska przeprowadzone na Szwedzkiej Górze 
i Zamczysku doprowadziły do odkopania fundamentów cerkwi (niedokończo
nej) pochodzącej z około XII wieku. (J.G. Zwierugo. Drewnij Wołkowysk, Mińsk 
1974). Później o cerkwiach nie mamy wiadomości. Występują w źródłach dopiero 
około 1812 r. Pisze o tym w „Niwie" nr 34/1989 Eugeniusz Barel. Notatkę tę cy
tuję całości. 

„Do 1812 r. była w Wołkowysku cerkiew drewniana usytuowana na Zamościu 
(tak się nazywa dzielnica miasta). W czasie wojny w 1812 r. Francuzi tę świątynię 
zburzyli i przez lat dziesięć w mieście nie było żadnej prawosławnej cerkwi. 

W r. 1822 żołnierze 47-go jegierskiego pułku, który miał kwaterę w Woł
kowysku, pobudowali drewnianą cerkiew pod wezwaniem Zmartwychwstania 
Pańskiego. Świątynia ta przetrwała do 1867 r., kiedy to zbudowano nową prze
strzenną, drewnianą cerkiew pod wezwanie św. Piotra i Pawła. Cerkiew ta znaj
dowała się w centrum miasta, na widocznym miejscu miała dwie wielkie i trzy 
małe kopuły, a ściany były pomalowane farbą olejną. Trochę później w świątyni 
zbudowano boczny ołtarz na cześć św. Aleksieja, moskiewskiego metropolity. 
W samym początku wojny 1941 r. pod koniec czerwca w czasie działaś wojennych 
świątynia doszczętnie zgorzała. 

W 1873 r. na miejscu świątyni zburzonej przez Francuzów na Zamościu była 
zbudowana cerkiew nowa pod wezwaniem św. Mikołaja. Poświęcił ją wołkowy-
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Cerkiew w Siemianówce. 

ski błahoczynny K. Smolski w asyście czterech duchownych. Po 1920 r. świą
tynia ta była przerobiona na katolicki kościół garnizonowy. Został zwrócony 
prawosławnym wtedy, gdy spaliła się cerkiew drewniana w 1941 r. W cerkwi 
św. Mikołaja zrobiono nowy ikonostas. Ofiarowano i przekazano też wiele ikon 
z zamkniętych okolicznych cerkwi. Od tego czasu cerkiew była niejednokrotnie 
remontowana kosztem wiernych". 

Wołpa - miasteczko w gminie Wołpa. W okresie międzywojennym była 
tutaj cerkiew drewniana, niepozorna. Jest wzmianka, że cerkiew tutaj istniała 
już w XVI wieku, gdyż w bibliotece Sołtykowa Szczedrina zachowały się swen-
gelarze pochodzące z Kodnia i Wołpy. (M.B. Topolska. Czytelnik i Książka 
w W. Ks. Lit. w dobie renesansu i baroku, s. 204). 

W latach 1893-1896 proboszczem prawosławnym był tutaj W. Bielewicz. 
W okresie międzywojennym proboszczował w Wołpie Jewsiejewicz Afanasij. 

Zelwa - miasteczko w gminie Zelwa. Cerkiew istnieje do dzisiaj. Jest to jed
nakże dawny kościół fundacji Ogińskich, pochodzący z 1635 r., murowany. Mamy 
zapis o istnieniu cerkwi unickiej w 1797 r. Oto zapis. 

„15.V.1797 r. ks. Jan Jankowski dopomina się o probostwo w Zelwie po ks. Ka
zimierzu Dawidowiczu, dziekanie wołkowyskim, ostatnim rządcy cerkwi w Zel
wie. Cerkiew pod wezwaniem Św. Trójcy w dobrach dziedzicznych księcia Fran
ciszka Sapiehy. Uposażona 6 włókami (w każdej zmianie po włók 2). 14.8.1654 r. 
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po zawekowaniu niegdyś cerkwi w Bereżkach, a potem po przeniesieniu cerkwi 
z Bereżek do Zelwy na miejsce pogorzałej zelwiańskiej i przekazanej przez Sapie
hę zeszłemu ks. Kazimierzowi Dawidowiczowi (dokumenty podobno w archi
wum metropolitarnym). 

Dnia 14.VII.1655 r. Aleksander Połubiński pisarz polny W. Ks. Lit. poświad
cza, po 2 włóki ziemi w każdej zmianie z sianożęciami, gdzie folwark i podda
nych dwóch zabudowanych. Toż samo potwierdza 11.XII.1681 r. Zofia Połubińska 
Marszałkowa Wielka Litewska. Część placu funduszowego za zgodą Kazimierza 
Dawidowicza parocha w 1784 r. przez Żyda Jankiela Morduchowicza na pobu
dowanie zajęta i asekuracja przez Mejera Irszowicza temuż Dawidowiczowi dana, 
za co wosku do cerkwi każdego roku funtów 5 na wieczność i łoju po pół kamie
nia, co nie dochodzi. Dach w cerkwi reparacji potrzebuje. Jankowski przedtem 
był pomocnikiem parocha w Zelwie, co zaświadcza ks. Malinowski. Jankowskie
go prezentował już dwór w r. 1786". Ks. Malinowski był kanonikiem inflandzkim, 
dziekanem różańskim i plebanem zelwiańskim. (Arch. Zbornik dokumentów, 
t. 13, s.134). 

Mamy też potwierdzenie, że w 1808 r. istniała tutaj cerkiew unicka grupują
ca 3584 parafian. 

Zelzin - wieś i folwark w gminie Łysków. Według opowiadań ks. prawo
sławnego, Radkiewicza, byłego proboszcza z Zelzina, a później z Łyskowa, cer
kiew w Zelzinie, według legendy miała fundować w 1442 r. pewna księżna, która 
jadąc z Moskwy do Wielkiego Księstwa Litewskiego, zabłądziła w tych stronach. 
Odnaleźli ją dwaj myśliwi, którzy upolowali jelenia, a rogi oddali do cerkwi. Wi
siały one na sprężynowych drutach jeszcze w 1925 r. W cerkwi znajdowała się 
jeszcze księga zapisów z 1586 r. Koło plebani w okresie pierwszej wojny światowej 
rosła olbrzymia 500 letnia lipa z wielką dziuplą, w której chowały się dzieci. Było 
i stare cerkowisko. Zelzin został pod przymusem sprzedany Rosjaninowi Iwano
wowi, ale w okresie międzywojennym Bychowiec majątek odzyskał. 

W 1690 r. była tutaj cerkiew unicka pod wezwaniem Czesnohochrysta, nale
żąca do parafii łyskowskiej, a prezbiter „ociec" Jan Czeplejewski opłacał podatek 
za 1 dym. (Krakowski. Powiat wołkowyski w końcu wieku XVII). 

Mamy też wiadomość o tutejszej cerkwi z końca XVIII wieku. 
„Józef Żuromski prosi o Zelzin w powiecie Słonimskim pod wezwaniem 

Świętego Krzyża, co według kopii testamentu samego księdza Szymona Procho-
rowicza Czeplejewskiego fundatora 1743 roku i wówczas parocha zelzińskiego, 
jest włók trzy. Poprzednim administratorem był X. Michał Czeplejewski. Cer
kiew w strukturze swojej dość przyzwoita, tylko reparacji okien potrzebująca. 
Sąd na kandydata się zgadza. (Arch. Zbornik dokumentów, t. 13, s. 152). 
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TAJNE NAUCZANIE 
ZA OKUPACJI 

Województwo białostockie, jako włączone do Prus Wschodnich, a więc prze
znaczone germanizacji, było całkowicie pozbawione szkół polskich. Dotyczyło 
to również, jako wchodzącego w skład tego województwa, powiatu wołkowyskie-
go. Istniały tylko nieliczne, niżej zorganizowane o jednym, czasem 2 nauczycie
lach szkoły białoruskie, pod patronatem proniemieckiego Komitetu Białoruskie
go. Przy fabryce cementu w Podrosi istniała tzw. „Schulungslager" coś w rodzaju 
szkoły przysposobienia zawodowego, dostarczającej taniego, w miarę wykwalifi
kowanego robotnika. Szkoła cieszyła się powodzeniem, gdyż zabezpieczała przed 
wywozem na roboty do Niemiec, ponieważ uczniowie byli zatrudniani na terenie 
miejscowej fabryki. Nauka odbywała się w języku polskim. Język niemiecki wy
kładał nauczyciel z Rosi, Tadeusz Tyszkowski. 

Tajne nauczanie w języku polskim powstawało samorzutnie, przeważnie z ini
cjatywy rodziców, tam gdzie ludność polska była w mniejszości, lub z inicjatywy 
nauczycieli w środowiskach o większym skupieniu ludności polskiej. Nieco póź
niej z inicjatywą tajnego nauczania wystąpiło AK. W. Zajdler-Żarski pisze o tym: 

„Już we wrześniu 1941 roku nieliczna grupa polskich nauczycielek z inicjaty
wy Delegatury Rządu podjęła nauczanie w zakresie szkoły powszechnej. Przed
stawiciel Okręgu, szef W.W. prof. Henryk Jastrzębski, udzielał w tym zakresie 
Nadziei-Stanisławie Łaszkiewicz („Nadzieja" nauczycielka szkoły powszechnej 
w Wołkowysku od r. 1936 pracująca w tym zawodzie) instrukcji. „Nadzieja" zor
ganizowała małą grupkę nauczycielek w składzie: 

Jadwiga Babicka, Natalia Tomkiewicz, Walentyna Mackiewicz, Bogus
ława Błyskoszowa oraz Izabela Batko - nauczycielka Gimnazjum Państwowego. 
Ta grupka nauczycielek podjęła trudną sprawę uczenia dzieci polskich w Wołko
wysku. W miejscowościach, gdzie były siedziby gmin, w miasteczkach szczegól
nie, organizowane były tajne nauczania przez miejscowych nauczycieli. Tu wy
pada wymienić Szczepana Zasadę byłego kierownika szkoły powszechnej w Woł
kowysku Centralnym, który organizował tajne nauczanie w kompletach w Mię
dzyrzeczu i okolicy. W Wołkowysku Centralnym tajne nauczanie organizowała 
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Genowefa Paszkowska, żona inż. Wincentego Paszkowskiego, mając do pomocy 
parę nauczycielek. W Wołkowysku Mieście i w Wołkowysku Centralnym każda 
z nauczycielek miała po kilka kompletów, po kilku uczniów w komplecie. Każdy 
komplet składał się z uczniów jednej klasy. W ten sposób tajnym nauczaniem 
objętych było około 300 uczniów. Była to skromna liczba do ilości dzieci w wie
ku szkolnym. Większych liczebnie kompletów nie można było tworzyć w oba
wie przed wykryciem tej działalności: W momentach krytycznych, gdy gestapo 
przyjeżdżało do Wołkowyska celem przeprowadzenia specjalnej akcji odwetowej, 
delegatura zarządzała przerywanie nauczania tajnego w kompletach. Nauczyciel
ki otrzymywały polecenie schronienia się w bezpieczniejszych miejscach na wsi, 
kiedy niebezpieczeństwo mijało nauczycielki wracały do miasta i podejmowały 
pracę." (W. Żarski Zajdler. Ruch oporu w latach 1939-1944 na Białostocczyźnie. 
Referat opracowany na zlecenie Wojskowego Instytutu Historii. Maszynopis po
wielany. Warszawa 1965). 

W uzupełnieniu tego cytatu Maria Kolendo podaje dalsze nazwiska nauczy
cieli z Wołkowyska. I tak w Wołkowysku Mieście tajnym nauczaniem zajmowały 
się: Jadwiga Babicka, Janina Wierzbińska, Wolejkówna i inne. W Wołkowysku 
Centralnym oprócz Genowefy Paszkowskiej uczyły jeszcze: Maria Gmachowa, 
Wąsowiczowa, Pogorzelska, Wanda Mydlarz-Hilkiewiczowa, Paulina Szczęsna, 
Stefan Kordas i Izabela Batko, nauczycielka gimnazjum, która prowadziła grupę 
młodszych dzieci. 

„W Swisłoczy Józefa i Franciszek Płońscy - pisze M. Kolendo - wkładali 
dużo pracy w organizację tajnych kompletów. Zespół młodzieży prowadzonych 
przez Płońskich liczył około 50 osób, a organizacja jego miała charakter szkoły. 
Brali jeszcze udział w tajnym szkolnictwie w Swisłoczy: Piotr Pajkowski, który 
we własnym mieszkaniu prowadził komplety na poziomie szkoły powszechnej 
i Joanna Niemczynowicz, która uczyła dzieci na poziomie niższych klas szkoły 
powszechnej w kompletach i indywidualnie, prowadząc lekcje u siebie. Tajne na
uczanie zostało wykryte przez żandarmerię w r. 1943". 

Istniało również tajne nauczanie, i to zorganizowane, w Porozowie. Przyta
czam liczne wyjątki ze wspomnień jednej z nauczycielek, Janiny Maciukiewicz. 

„Kierownik szkoły Stanisław Maciejewski, samozwańczo, ale z pobudek pa
triotycznych, zwrócił się do nas koleżanek, aby nie uczyć indywidualnie, lecz 
wspólnie i dnia 1 września 1941 r. otworzyć szkołę. Mężczyzn nie zapraszał 
do pracy, uważając, że może to być niebezpieczne dla nich, a kobiecie tak się nam 
wówczas wydawało, nic grozić nie mogło. 

Kierownik był inwalidą, bo podczas działań wojennych w 1941 r. stracił pra
wą rękę. Mój mąż zaczął pracować jako palacz, a później wagowy w miejscowym 
młynie. 

Na rozpoczęcie roku szkolnego stawiliśmy się w komplecie Magdalena Jaro
szewicz z domu Popławska (nie żyje), Stefania Rusikiewicz z domu Szerszenowicz 
(siostra rodzona Władysława i Jana) - mieszka podobno w Stargardzie i ja. 
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Kierownikiem był wspomniany już Stanisław Maciejewski. Dzieci było spo
ro, bowiem ludność Porozowa była katolicka i polska. Uczyliśmy tydzień. Chy
ba to był poniedziałek, kiedy do szkoły weszli żandarmi i powiedzieli, że „jeśli 
chcemy mieć głowy na karku, to won, raus ze szkoły". Cóż było robić? Dzieci 
wysłaliśmy do domu, a my utworzyliśmy radę pedagogiczną, ostatnią polską radę 
pedagogiczną. W wyniku rady podzieliliśmy dzieci na zespoły po 23 uczniów, 
a kierownik zabrał resztę, chyba 78 uczniów. Postanowiliśmy my, kobiety, uczyć 
poza szkołą. Jedynie kierownik Maciejewski uczył w szkole tydzień, a rodzice 
na zmianę przynosili mu posiłki. 

Szkoła usytuowana była przy ulicy Szkolnej w Porozowie. Moja praca od
bywała się w trzech grupach. Rano o godzinie dziewiątej; przychodziły dzie
ci do mnie. Były to maluchy z I i II klasy. Przychodziły bez podręczników, ale 
z zeszytami. Na każdej lekcji starałam się nauczyć (podać) trochę nowego mate
riału, boć przecież nie mogłam zadawać do domu. W miarę jednak możliwości 
miały dużo czytać. Potem przychodziły dzieci starsze, którym nieraz musiałam 
gotować kleik jęczmienny (kaszę miałam w domu, bo mąż był przecież młyna
rzem), ponieważ bolały ich brzuszki, a wyżywienie w wielu domach było bardzo 
złe. Tak np. domowym sposobem leczyłam córeczkę Lalę kol. Szerszenowicza 
z Oszczepu, który był w obozie. Pierwsza żona umarła pozostawiając córeczkę 
Danusię, druga żona Władysława i jej to córka Alicja - Lala. Zaraz po obiedzie 
wyruszałam do jednego z domów na prywatną lekcję, by około godziny 15 udać 
się musiałam do prywatnego majątku Hurczyny, odległego o 4 km od Porozo
wa i tam uczyłam, mieszkającą obecnie w Helu Irenę Halinę Kuśmierek z domu 
Rachlewicz oraz jej brata, a także dzieci robotników rolnych. Z Hurczyn wraca
łam najczęściej wieczorem pieszo lub furmanką. 

Praca była bardzo trudna i niebezpieczna tam, gdzie okupant nie otworzył 
szkoły. Uczyłam bezpłatnie, bez przerwy wakacyjnej, bo szkoda było czasu. Pro
wadziłam nauczanie cały dzień, bo domem zajmowała się matka, która również 
opiekowała się moją małą córeczką - Izabelą. Mąż cały dzień przebywał w młynie. 

Początkowo wszystko odbywało się bez zakłóceń i zasadniczych kłopotów. 
Pewnego jednak razu, w czasie moich zajęć z maluchami, zjawili się pod drzwia
mi Niemcy - żandarmi i Polak z poznańskiego, który znał język niemiecki, a jak 
przypuszczałam, posiadał I lub II grupę niemiecką. Dzieci uciekły przez okno, 
które było zawsze otwarte. Wylądowały w sadzie sąsiada. Otworzyłam drzwi. 
Niemcy weszli, rozejrzeli się i bez słowa wyszli. Po kilkunastu minutach wró
cił wspomniany przeze mnie Polak i prosił, abym przyjęła jego syna do kom
pletu uczniowskiego. Początkowo, wietrząc prowokację, stanowczo twierdziłam, 
że nauki nie prowadzę. Oświadczył mi wówczas, że wie na pewno, że uczę polskie 
dzieci potajemnie przed Niemcami. Przyciśnięta do muru, nie miałam innego 
wyjścia i przyjęłam chłopca. Chodził w pojedynkę, nie spotykając się z innymi 
dziećmi. Zresztą, przerabiałam z nim klasę VI i VII. Do końca nie miałam z tego 
powodu żadnych przykrości. Gdy Niemcy w lipcu 1944 roku wycofali się z tere-
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nu Wołkowyska, ruszył razem z nimi i wszelki ślad po nim zaginął. Podręczniki 
szkolne dzieci miały w swych domach po starszym rodzeństwie. Zresztą biblio
tekę szkolną, co prawda niewielką, rozdaliśmy na czas wojny dzieciom, a sztan
dar szkoły udekorowany harcerskim krzyżem (w uznaniu zasług ZHP w szkole 
porozowskiej) zakopaliśmy w ziemi, w ogrodzie obyw. Jacewicza. Niestety, nie 
wiem, co się z nim stało. Program nauczajiia umieliśmy na pamięć, bo w okresie 
międzywojennym wymagały tego Władze szkolne. Musieliśmy przeto program 
dobrze znać, bo nie bylibyśmy nauczycielami. Po przerobieniu kursu odpowied
niej klasy, ze względu na bezpieczeństwo, świadectw nie wydawaliśmy. Jeżeli jed
nak rodzice życzyli sobie jakiegoś zaświadczenia, śladu nauki, to nasz kierownik 
w obecności rodziców i nauczycieli dzieci przeprowadzał egzamin i wystawiał 
upragnione świadectwo. Takie dowody nauki z mojego kompletu otrzymali nie
którzy uczniowie. Ojciec dwojga moich wychowanków Wiktor Rachlewicz, czło
wiek światły i rozumny, wyraźnie zażądał wydania świadectwa ukończenia taj
nego nauczania, przechowując je do dzisiaj. 

W kwietniu 1944 r. przerwaliśmy naszą potajemną pracę, ponieważ Niemcy 
bardzo energicznie rozpoczęli akcję tępienia polskich nauczycieli. Ostrzeżono 
nas, więc udaliśmy się z kol. Jaroszewicz do szkoły, w której uczył nasz kierow
nik. Ale on odpowiedział nam, że pracy nie przerwie, a nie mając żadnej rodziny, 
dzieci nie zostawi. W kilka dni później 1 maja 1944 r. hitlerowcy kierownika 
aresztowali i jak twierdzi miejscowa ludność, prawdopodobnie został za Porozo-
wem rozstrzelany". (Wspomnienie Janiny Maciukiewicz, emerytowanej nauczy
cielki z domu Majeckiej, zamieszkałej obecnie w Pucku. Mazynopis,6 stron w ar
chiwum autora). 

Te wspomnienia o tajnym nauczaniu w Porozowie uzupełnia uczennica Ja
niny Maciukiewicz Irena Halina Rachlewicz. Szczególnie parę ciepłych słów po
święca kierownikowi Maciejewskiemu. 

„W tym samym czasie - czytamy - korzystaliśmy z prywatnych lekcji pana 
Stanisława Maciejewskiego, kierownika szkoły powszechnej jeszcze z okresu 
przedwojennego w naszym Porozowie. Pamiętam dobrze, że cieszył się wielkim 
szacunkiem i uznaniem moich rodziców. W rozmowach prywatnych, w domu 
szczególnie, podkreślali to, że będąc już dorosłym człowiekiem, nie palił i nie 
pił oraz że uprawiał sport, między innymi biegi itp. czynności dla utrzymania 
zdrowia. Przypominam sobie, że nie tylko my korzystaliśmy z lekcji pana Ma
ciejewskiego. 

Na krótko przed uderzeniem Niemców na Związek Radziecki został skiero
wany w głąb Rosji. Był to jeden z ostatnich transportów, więc gdzieś na trasie po
ciąg został zbombardowany przez lotnictwo hitlerowskie a p. Maciejewski stracił 
prawą rękę. Po pewnym czasie zjawił się znów w Porozowie i znów jak poprzed
nio, zaczął prowadzić tajne nauczanie, radząc sobie przy pisaniu i to doskonałe 
lewą ręką. Niestety, wkrótce został aresztowany przez Niemców i prawdopodob
nie rozstrzelany. 
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Pod koniec wojny nasi rodzice musieli się przenieść bliżej Wołkowyska 
i tam znów znaleziono dla nas nową nauczycielkę, p. Buczyłko, która mieszkała 
w pobliskiej wsi i do niej biegałam razem ze starszym bratem. Później uczyła 
nas p. Ciecierska. Przypominam sobie, że poza nami w komplecie uczniowskim 
znajdowało się kilkoro dzieci starszych i młodszych". (Tajne nauczanie we wspo
mnieniach uczniów. Moi nauczyciele. Ireny Kuśmierek. Maszynopis w zbiorach 
autora). 

Nie byli to jedyni nauczyciele zajmujący się tajnym nauczaniem w porozow-
skiem. Zajmowali się tym także Jadwiga i Józef Suchoniowie. Nie udało mi się 
zdobyć ich obszerniejszych relacji. Suchoń Józef zniszczony łagrami zmarł nie
dawno w Czaplinku, a żona w jednym z listów do autora pisała: „... bo należy 
nadmienić, że za okupacji niemieckiej tajnie nauczaliśmy, dużo pomagałam w tej 
nauce, chociaż z zawodu nie jestem nauczycielką. O tajnym nauczaniu mogła
bym pisać na przysłowiowej wołowej skórze, ale na to brak mi czasu". (List Jadwi
gi Suchoniowej z dnia 23.11.1982 w zbiorach autora). 

Gorzej przedstawiała się sprawa tajnego nauczania we wsiach i małych mia
steczkach. Jedną z przyczyn był fakt, że większość ludności wiejskiej była naro
dowości białoruskiej. Nawet katolicy, którzy uważali siebie za Polaków, w domu 
mówili po białorusku. 

Charakterystyczna dla powiatu była sytuacja na przykład w miasteczku Rosi. 
Tutejsza szkoły powszechna III stopnia organizacyjnego o 11 klasach i 10 na
uczycielach miała w roku 1938 około 484 uczniów, z czego 227 było katolików, 
uważających siebie za Polaków oraz 200 prawosławnych, czyli Białorusinów oraz 
57 Żydów. Różne wypadki wojenne wpłynęły na to, że liczba Polaków znacznie 
stopniała. Wobec czego ludność polska znalazła się w mniejszości i była otoczo
na elementem białoruskim, będącym pod wpływem Komitetu Białoruskiego 
współpracującego z Niemcami. W takim środowisku ukrycie tajnego, zorganizo
wanego nauczania było rzeczą bardzo trudną. (Dane statystyczne o szkole roskiej 
zaczerpnąłem z Dziennika Urzędowego KOS Wileńskiego nr 3/1938.S.79). 

Wprawdzie na terenie gminy Roskiej w czasie okupacji przebywała znacz
na liczba nauczycieli, ale mężczyźni nie angażowali się do tej pracy ze względu 
na oczywiste niebezpieczeństwo, gdyż byli wyjątkowo obserwowani, zwłaszcza, 
że większość z nich należała do AK. Nauczycielki zaś, dzięki niektórym polskim 
pracownikom w biurach meldunkowych, figurowały jako „Hausfrau" i miały 
nieco swobodniejszą rękę. One też zajmowały się tajnym, ale indywidualnym 
nauczaniem. Jednakże są znane mi dwa wypadki z tego terenu, gdy nauczaniem 
dzieci w tym czasie zajmowali się mężczyźni. Jednym z nich był były nauczyciel 
z Nowosiółek Józef Żołądkowski, który nauczał troje dzieci osadnika Lisa, za
mieszkałego na osadzie, w pobliżu Karpowców. Jako zapłatę otrzymywał jedze
nie i kąt do zamieszkania. Drugim, który poza pracą zawodową, poświęcał czas 
na uczenie prywatne dzieci był sam autor Witold Karpyza, który uczył Stańka 
Henryka i Bożenę Mardusińską, przerabiając z nimi klasę czwartą szkoły po-
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wszechnej oraz kuzynkę Jadzię Karpyza, przerabiając z nią klasę pierwszą, ko
rzystając z elementarza Falskiego. 

Autor był mile zaskoczony, gdy wspomniana kuzynką odwiedzając mnie 
w Gorzowie w latach siedemdziesiątych, wykazała się znajomością czytania 
i rozmowy w języku polskim, mimo że u nich w domu, zarówno przed wojną jak 
i teraz rozmawiano wyłącznie po białorusku. Spadek tej mojej „oświaty" spadł 
i na jej dzieci, z którymi koresponduję po polsku, mimo że ukończyli średnie 
rosyjskie szkoły. W czasie okupacji na terenie Rosi przebywali następujący na
uczyciele: 

Awchimienia Włodzimierz - mieszkał ma Cementowni i zajmował się foto
grafią, 

Karpyza Witold - pracował jako księgowy w miejscowej mleczarni, Kuli
kowska - była nauczycielka w Wiechotnicy i tamże mieszkała, Mogilnicka Ja-
włamplia - uczyła w szkole białoruskiej na Cementowni, 

Mogilnicka Miłosława - mieszkała w Rybakach, jako gospodyni domowa, 
Rechlewicz Klemens - pracował na kopalni kredy w Rosi Rechlewiczowa 
- żona powyższego, 

Radziuk Wacław - pracował w magazynie zbożowym w Rosi, Romejkówna 
Helena - pracowała na kredowni w Rosi, 
Strzelecki Roman - pracował jako księgowy w młynie w Moczulnie, 
Strzelecka Izabela - żona powyższego, 
Stasiewiczówna Jadwiga - mieszkała w Rosi, 
Stasiewiczówna Bronisława- siostra powyższej, 
Tyszkowski Tadeusz - pracował w administracji majątku Roś, 
Wałutówna Janina - pracowała na kredowni w Rosi, 
Żydowicz Wacław - pracował w magazynie zbożowym w Rosi, 
Żydowiczowa Jadwiga - żona powyższego. 

W roku 1939 w gminie Roskiej pracowało 25 nauczycieli. W czasie okupacji 
wybyło 11, a przybyło z innych terenów 3. 

Na zapadłych wsiach działali samotnie niektórzy nauczyciele. Mamy wiado
mości o nich następujące: 

We wsi Rohożnica zajmował się tajnym nauczaniem Stanisław Grzybiński, 
ucząc nie tylko dzieci, ale i organistę, który nie miał jeszcze zakończonej szkoły 
powszechnej. (Pamiętnik Janiny Grzybińskiej w archiwum autora). 

Maria Kolendo podaje, że we wsi Bierdziki gm. Szydłowice przez cały czas 
okupacji uczył tajnie Adolf Bołżyk. (M. Kolendo. Tajne nauczanie w byłych po
wiatach... s. 382. Przegląd Historyczno oświatowy nr3zr. 1974). 

Według tejże autorki „Irena Piotuch-Misztalowa prowadziła tajną szkołę 
we wsi Długopole (gmina Wołpa) przez cały okres okupacji niemieckiej. Organi
zacja nauczania w prowadzonych przez nią zespołach miała charakter nauczania 
szkolnego. 30.Y.1944 r. nauczycielkę aresztowano po przeprowadzeniu rewizji 
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w jej mieszkaniu. Zabrano jej całą dokumentację szkolną, a więc dzienniki lekcyj
ne, księgi ocen oraz wypracowania. Aresztowanie nastąpiło na skutek „donosu", 
ale po tygodniach pobytu w więzieniu w Wołkowysku, I. Piotuch-Misztalowa 
została zwolniona. Do jej ankiety z r. 1946 został dołączony plan godzin pracy 
tajnej szkółki w Długopolu i spis dzieci. 45 dzieci przeszło w czasie okupacji przez 
jej szkołę." 

Mówiąc o Wołpie i Rosi autorka dodaje - „W miasteczkach Wołpa i Roś 
prowadzono nauczanie w formie korepetycji, a więc nauczanie indywidualne, 
lub w małych kompletach." 

W Wołkowysku prowadzono takie tajne nauczanie na poziomie gimnazjum. 
Według Marii Kolendo grupę około 10 osób na poziomie gimnazjalnym uczy
ła Apolonia Ciecierska przy ulicy Mickiewicza. W. Sielicka-Jakubowicz uczyła 
przedmiotów humanistycznych, a Ciecierska przedmiotów matematyczno-przy
rodniczych. Lekcje trwały każdego dnia od 8 do 14 z godzinną przerwą. W dniu 
12 maja 1943 roku W. Sielicka-Jakubowicz aresztowano na skutek donosu. Rewi-
za w jej miezkaniu nie dała wyników. Udowodniono jej jednak, że na lekcjach hi
storii używała zwrotu „Niemcy napadli na Polskę". Została wywieziona do Bia
łegostoku, gdzie przez miesiąc przebywała w więzieniu. 

Leokadia Swinder prowadziła tajną szkołę od września 1941 r. do 21 czerwca 
1944 r. Rozpoczęła od nauki swego brata na poziomie I klasy gimnazjum. Później 
powstał 8 osobowy komplet. W roku szkolnym 1942/43 Leokadia Swinder pro
wadziła już trzy klasy gimnazjum, a w r. 1943/44 4 klasy normalnego gimnazjum. 
Komplety L. Swinder liczyły razem 27 uczniów. Języka niemieckiego uczyła Sta
nisława Zdanowicz, reszty przedmiotów L. Swinder. 

Na rozwój tajnego nauczania w powiecie wołkowyskim znaczny wpływ mia
ło AK. Pisze o tym M. Kolendo następująco: 

„W pracy Żarskiego-Zajdlera jest wzmianka o kontaktach Delegatury Ob
wodu Wołkowyskiego z Delegaturą Okręgu w Białymstoku. W czasie związa
nych z tym inspekcji i odpraw były poruszane sprawy tajnego nauczania powiatu 
wołkowyskiego. Kiedy delegat Okręgu skontaktował się z nauczycielstwem, pro
wadzili już oni konspiracyjną akcję oświatową, a jego wpływ na rozwój tajnego 
szkolnictwa, jako przedstawiciela Okręgowej Delegatury Rządu RP na Kraj za
znaczył się w dalszych kontaktach z nauczycielstwem wołkowyskim. 

Relacje o przyjazdach do Wołkowyska przedstawiciela Okręgowej Dele
gatury Rządu RP, zawarte w pracy Żarskiego-Zajdlera, znajdują potwierdze
nia w materiałach, jakimi dysponowała Wojewódzka Organizacja Tajnego Na
uczania. Po przybyciu do Białegostoku Komisji Oświecenia Publicznego /KOP/ 
w pierwszych dniach sierpnia 1941 r. w celu zorganizowania tajnego nauczania 
w Białymstoku i w całym województwie, dyrektorzy miejscowych szkół średnich 
zdecydowali zająć się propagandą idei szkolnictwa konspiracyjnego w obrębie 
województwa. Gdy tajne nauczanie ruszyło w Białymstoku, zwrócili się o pomoc 
do kolegów, którzy z racji swej oficjalnej pracy mieli okazję wyjazdów w teren. 
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Do nich należał między innymi Henryk Jastrzębski były nauczyciel Gimnazjum 
Handlowego Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej im. 
M. Kopernika i Państwowego Liceum Handlowego w Białymstoku. Jako pracow
nik jednego z miejscowych kombinatów włókienniczych, wyjeżdżał w sprawach 
służbowych do niektórych miast, załatwiając jednocześnie sprawy związane 
z oświatą podziemną, dzięki niemu została nawiązana łączność z Wołkowy-
skiem. Pierwsze meldunki H. Jastrzębskiego na temat szkolnictwa konspiracyj
nego w powiecie wołkowyskim donosiły o liczbie około 600 młodzieży uczącej 
się na poziomie szkoły podstawowej i podkreślały duże zasługi Bogusławy Bły-
skoszowej w organizowaniu tej pracy." 

Nauczycielstwo powiatu wołkowyskiego w czasie okupacji poniosło znaczne 
straty. Już 3 lipca 1941 r. nauczyciel Teodor Matysiuk z Wołkowyska został wraz 
z innymi aresztowany, wywieziony do Zamkowego Lasu i tamże rozstrzelany. 
(Żarski-Zajdler. Ruch oporu...) Był to Białorusin o znanych powszechnie poglą
dach lewicowych. 

Rankiem 15 lipca 1943 r. nastąpiło aresztowanie licznych rodzin polskich 
wśród inteligencji. Aresztowanych rozstrzelano w Zamkowym Lesie, dokąd wy
wożono ich samochodami. Wśród rozstrzelanych znalazły się nauczycielki: Nata
lia Tomkiewiczówna, Jadwiga Tymińska-Chomiczowa, nauczycielka gimnastyki 
wraz z mężem, 3 letnim synkiem i matką, nauczyciel Dabkiewicz i inni. Według 
jednych zginęło tam 30 rodzin, według zaś innych na terenie powiatu około 100 
osób łącznie z kobietami i dziećmi. 

Według Piotra Pajkowskiego w tymże dniu, w Swisłoczy w grupie rozstrze
lanych w lasku zwynym Wiszownikiem znaleźli się nauczyciele: ks. profesor Ko
złowski, lat 51, Teodora Morawska, nauczycielka z Jałówki, lat 35 wraz z 10 letnim 
synem, ks. profesor Edmund Roszak z Jałówki, lat 44, Kazimierz Szaciłowski, 
nauczyciel, lat 35 wraz z żoną Heleną lat 30 i synem Zdzisławem lat 10, Roland 
Tokarski, nauczyciel, lat 35 wraz z rodziną - Klementyną, Marią i Zdzisławem, 
synem lat 10. 

Oto jak opisuje zachowanie się nauczycieli podczas egzekucji w Swisłoczy: 
Piotr Pajkowski: (Piotr Pajkowski. Relacja pisemna w zbiorach autora). 

„Rankiem 15 lipca z piwnicy tegoż pałacyku wyprowadzono, jako pierw
szego ks. profesora Kozłowskiego Józefa. Wbrew zakazowi jeden z nas wyjrzał 
i podzielił się spostrzeżeniami. Skazany przechodził poprzecznie jedną szczotkę 
lasu, przecinał łąkę, wchodził ponownie do lasu i znikał nam z oczu. W pobliżu 
egzekucji siedział na drzewie pastuch.... Twierdził on, że ksiądz prosił o chwilę na 
odmówienie modlitwy. Modlił się chodząc wzdłuż wykopanej mogiły. Po pew
nym czasie oddał się, mówiąc: „Jestem gotów!"... Po oddaniu strzału w tył czaszki 
przez gestapowca upadł, podnosząc jedną nogę, jakby się chciał podnieść. Gdy 
padł, swisłocki żandarm wciągnął go do grobu. Najpierw rozstrzeliwano męż
czyzn. Nauczycieli, Kazimierza Szaciłowskiego i Rolanda Tokarskiego swisłocka 
żandarmeria wyprowadziła razem. Szli obok siebie. W pewnym momencie To-
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karski zaczął złorzeczyć żandarmom, rzucając się na jednego z nich z pięściami, 
ale został uderzony kolbą karabinu... Jak wykazała ekshumacja zwłok w r. 1944 
do większej mogiły wrzucano kobiety z dziećmi /Uosób/, do mniejszej zaś męż
czyzn /8/ osób. Emilia Helena i Zdzisław Szaciłowscy szli razem. Syn poprzedzał 
matkę, sięgając jej ramienia, a Helena pomagała iść matce, siedemdziesięciolet
niej staruszce, najstarszej ze straconych. Podobnie szli w objęciach Teodora Mo
rawska z synem oraz Maria Tokarska ze swą matką Klemetyną." 

Wedłu M. Kolendy tajnym nauczaniem w powiecie wołkowyskim zajmowali 
się następujący nauczyciele: 

Na poziomie szkoły powszechnej: 

Wołkowysk-Miasto 
Bąbicka Jadwiga 
Błyskoszowa Bogusława 
Łaszkiewicz Stanisława 
Mackiewicz Walentyna 
Tomkiewicz Natalia 
Wętryn Natalia 
Wierzbińska Janina 
Wolejkówna 

Wołkowysk Centralny 
Batko Izabela 
Gmachowa Maria 
Grabowska Anna 
Kordas 
Mydlarz-Hilkiewicz Wanda 
Paszkowska Genowefa 
Pogorzelska 
Szczęsna Paulina 
Wąsowiczowa 

Swisłocz 

Płońska Józefa 
Płoński Franciszek 
Pajkowski Piotr 
Niemczynowicz Joanna 
Gruszczyński Wojciech 

W gminach 
Bołżyk Adolf - w Bierdzikach 
Mikusiński Bronisław 
Mikusińska Maria 
Szpakowska Wanda - Zelwa 
Zasada Szczepan- Międzyrzecz 
Rojewski Ryszard - Ozierzysk 
Bartnik 
Bończyk Adam 
Dąbrowski 
Korolewicz Ryszard 

Na poziomie szkoły średniej 
Brońcówna 
Ciecierska Apolonia 
Kordas Stefan 
Sielicka-Jakubowicz Wacława 
Swinder Leokadia 
Tymińska Jadwiga 
Zdanowicz Stanisława 

Listę należy uzupełnić 
następującymi osobami: 

Żołądkowski Józef - Nowosiółki 
Karpyza Witold - Roś 
Grzybiński Stanisław - Rohożnica 
Maciukiewicz Tadeusz - Porozów 
Maciukiewicz Janina - Porozów 
Maciejewski Stanisław - Porozów 
Jaroszewicz Magdalena - Porozów 
Rusikiewicz Stefania - Porozów 
Piotuch-Musztalowa - Długopole 
Buczyłko J. - Choćkowce 
Łopaszko Józej - Widziejki 

135 



Oczywiście lista ta nie jest zamknięta. Brakuje akt. Nauczyciele są rozpro
szeni lub już zmarli. 

Już po napisaniu niniejszego rozdziału, otrzymałem list od redaktora Ka-
tarkiewicza. Jako były uczeń, a później nauczyciel w Porozowie, wnosi pewne 
uzupełnienia dotyczące tajnego nauczania w tym miasteczku. 

„W Nowym Dworze - pisze - tajne nauczanie prowadziła Zinaida Gryckie-
wiczówna, córka prawosławnego księdza urodzonego w Nowym Dworze. Posłu
giwała się podręcznikami radzieckimi. Uczyła w języku białoruskim. 

Wreszcie ja - prowadziłem komplet w języku polskim, złożony z dzieci ro
dzin polskich. Realizowałem program III stopnia polskiej szkoły powszechnej, 
indywidualnie prowadząc każdego ucznia. Nie uczyłem tylko religii - na życze
nie rodziców uczyłem zamiast religii, języka niemieckiego. 

Komplety na dwie zmiany prowadzili - małżeństwo Hamziukowie, kładąc 
nacisk na język niemiecki. Również posługiwali się podręcznikami radzieckimi. 

W Porozowie tajne komplety prowadzili: Magdalena Jaroszewiczowa żona 
Józefa, Stefania Rusiekiewiczowa (siostra Jana Szerszenowicza) oraz Hamziuko
wie po przeniesieniu się z Nowego Dworu, wreszcie ja również po przeniesieniu 
się z Nowego Dworu w r. 1943. Nic mi nie wiadomo, aby tajnym nauczaniem 
mieli się zajmować Suchoniowie, zwłaszcza, że ona była porozowską dziewczyną, 
która ukończyła tylko 7 klas szkoły powszechnej. O Maciejewskim już pisałem. 
Zapomniałem wymienić Maciukiewiczową, która naturalnie też uczyła. 

Jak widzisz, oświata kwitła w Porozowie w ponurą noc okupacji hitlerow
skiej. Działalność nasza nie była rejestrowana w odpowiednich ogniwach TON, 
zupełnie świadomie, w celu większej konspiracji, co chyba nam na dobre wyszło. 
W Swisłoczy Niemcy wykryli tajne nauczanie w r. 1943 i niektórzy nauczyciele 
przepłacili to życiem. 

Na terenie placówki AK Porozów uczyło tajnie kilku nauczycieli. Ja osobiście 
znalem dwóch: p. Stanisława Maciejewskiego i Józefa Suchonia. Według relacji 
J. Suchonia (kiedy jeszcze żył) ponadto uczyli p. Magdalena Jaroszewicz z domu 
Popławska, p. Jozef Lewkowicz i p. Wincenty Rusikiewicz z żoną z domu Szer-
szenowicz. Stanisław Maciejewski i Józef Lewkowicz zostali aresztowani i pan 
Maciejewski został zamordowany w obozie pracy. Prawdopodobnie taki sam 
los spotkał i Lewkowicza. Maciejewski był uprzedzony o możliwości areszto
wania i ewentualnego rozstrzelania, ale nie zgodził się zaprzestać tajnego nau
czania i p. J. Suchoniowi, który go uprzedził miał tak, między innymi powiedzieć 

- „nieprzyjacielowi zabraknie amunicji." (Z listu Józefa Szatkiewicza z dnia 
2.1.1985 r. - arch. autora). 

„Tajne nauczanie zrodziło się w pierwszych miesiącach okupacji hitlerow
skiej (przygotowanie organizacyjne). Rozkazem dowódcy Okręgu AK przydzie
lono mi nauczanie w szkole podoficerskiej i szkole powszechnej (dzieci młodsze). 
Na terenie mojej placówki Lusia III w Porozowie i okolicy tylko kilkunastu na
uczycieli, lecz nie wszyscy odważyli się podjąć funkcję tajnego nauczania. Brak 
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było potrzebnych pomocy naukowych, a lekcje odbywały się w różnych punk
tach i różnych budynkach o różnych warunkach. Na szczęście miałem przed
wojenny program nauczania szkoły powszechnej, Metodykę Jeleńskiej i około 
stu zeszytów w kratkę. Lektury do czytania było pod dostatkiem. Nauka odby
wała się w punktach umówionych z rodzicami dzieci oraz z policjantami pracu
jącymi w żandarmerii, którzy działali w podziemiu (żołnierze AK), ochraniając 
nas jako osoby zaufane. Ja uczyłem w trzech punktach. Dzieci przychodziły na 
umówione hasła (współpracowali ze mną: rodzice dzieci, moja matka, żona i jej 
koleżanka). Punkt pierwszy mieścił się w moim mieszkaniu, punkt drugi u p. 
Tarasiewiczów, a trzeci u siostry mojej matki Kryckiej Marii. W punkcie pierw
szym uczyłem siedmioro dzieci, w punkcie drugim jedno dziecko, w punkcie 
trzecim 12 dzieci. W nauczaniu pomagała mi moja żona Jadwiga Suchoń i jej 
koleżanka Leokadia Waluk (Piniuta). Moje pomocniczki często mnie zastępo
wały, szczególnie gdy byłem na służbie (wyjazd do Obwodu lub Okręgu). Do ich 
obowiązku należano ponadto prowadzenie skróconego rejestru uczniów, dostar
czanie na zajęcia podręczników, lektury oraz ukrywanie. Ulubionym zajęciem 
były opowiadania szersze i wydarzenia z dziejów Polski - Jan Sobieski pod Wied
niem, Bitwa pod Grunwaldem, Kościuszko pod Racławicam itd.. Uczniowie i ro
dzice byli pouczeni i wtajemniczeni jak mają się zachowywać w niebezpiecznej 
sytuacji. Trzeba było się strzec żandarmów i służalców hitlerowskich - agentów 
gestapo. Dni i godziny nauki zmieniały się, a to z racji zmniejszenia podejrzenia 
i sytuacji (ruchu żandarmów). Bywały dni, kiedy nauka odbywała się normalnie, 
jak w niemieckiej szkole (gdy żandarmi wychodzili w teren). Często lekcje wy
padały z planu, gdy groziło wielkie ryzyko. Żandarmi penetrowali miasto nawet 
z psami. Ja osobiście tylko raz jeden natknąłem się na żandarma (ucząc syna Ta
rasiewiczów). Wówczas byłem z żoną Jadwigą. Otóż tego dnia mój uczeń i ja tak 
byliśmy zajęci lekcją, a państwo Tarasiewiczowie i żona, siedzący przy drugim 
stole, na którym celowo znajdowała się wódka i zakąska - zajęci cichą rozmową, 
że przed wejściem żandarma nie zdążyliśmy schować podręcznika do pierwszej 
klasy i zeszytu ucznia, znajdujących się na małym stoliku, przy którym siedzia
łem ja i mój uczeń. Zdążyłem tylko oddalić się od stolika. Tarasiewiczowie na
tychmiast wstali odgradzając żandarma od dojścia do stolika, prosząc go jed
nocześnie na kieliszek wódki. Wyjścia ucznia nie zauważyłem i jak się później 
okazało, wyszedł zabierając tylko zeszyt. Podręcznik, gdy już żandarm trochę 
podpił, zabrała ze stolika moja żona i schowała w zanadrze. Wówczas nie zda
waliśmy sobie sprawy, co mogło z tego wyniknąć. Dzieci i nauczyciel stanowiły 
jedno ciało poddawane ciągłej nerwowości i niepokoju. Były też chwile radości, 
gdy dziecko wyjmowało z zanadrza lekturę Konopnickiej lub Mickiewicza, a na
wet Sienkiewicza (ki. IV, V) i czytało, opowiadało, deklamowało. Tego nigdy się 
nie zapomni, w tym szczególnie sądów, jakie wyraził Mickiewicz w księdze XII 
Pana Tadeusza (Kochajmy się): 
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... I z trąb znana piosenka ku niebu wionęła 
Marsz tryumfalny „Jeszcze Polska nie zginęła" 

Jeśli chodzi o szkołę podoficerską, to chciałbym nadmienić, że słuchaczom 
szkoły starałem się ja i inni instruktorzy przekazać jak najwięcej wiadomości. 
Byli to młodzi ludzie, których przygotowywano nie tylko na podoficerów, ale i do 
przyszłych, dalszych szkół wojskowych. Chciałbym po raz któryś jeszcze wspo
mnieć smutny, ale prawdziwy moment - ostatnie słowa rozmowy z kol. St. Ma
ciejewskim, moim bohaterem tajnego nauczania, którego osobiście w jego domu 
uprzedziłem o niebezpieczeństwie aresztowania. Oto ostatnia rozmowa, ostat
ni uścisk dłoni: „Kolego Stachu, Ciebie dziś, czy jutro aresztują, istnieje groźba, 
rozstrzelania. Musisz się ukryć i to natychmiast! - „Nie... Nieprzyjacielowi za
braknie amunicji". W tym samym czasie został aresztowany kolega Józef Lew
kowicz. Był on kolegą z ławy szkolnej Państwowego Seminarium Nauczycielskie
go w Swisłoczy (rok 1929-1934). Obaj koledzy aresztowani, męczeni, rostrzelani 
lub zginęli w obozie śmierci za słowa, za książkę polską, za Ojczyznę. Tego nam 
i przyszłym pokoleniom nie można zapomnieć. (Wyciąg z relacji ppor. Józefa Su~ 
chonia, S. Wilski - nadesłał Szałkiewicz z Czaplinka). 
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KOMUNIKACJA 
W POWIECIE 

Powiat wołkowyski leżał w samym środku przedrozbiorowej Rzeczypospoli
tej, stąd należałoby wnioskować, że tutejsze szlaki komunikacyjne musiały być 
w szczególnym zadbaniu. Każdy powiat posiadał wprawdzie urząd mostowni-
czego, odpowiedzialnego za stan dróg i mostów, ale był to urząd raczej tytular
ny i zajmujący w hierarchii, co do ważności, dopiero dwudzieste miejsce wśród 
urzędników powiatu, a więc miejsce ostatnie. Budowano wprawdzie groble 
i mosty, aby tylko uzyskać przywilej na pobieranie myta. Później myto skwap
liwie pobierano, nie troszcząc się o to, czy podróżni na tych mostach mogli prze
jechać bezpiecznie, czy też nie. Utarło się więc przysłowie, które niestety było 
prawdziwe: 

Polski most, niemiecki post, 
cygańskie nabożeństwo, 
wszystko to błazeństwo. 

W dodatku większość dróg były to drogi błotniste, piaszczyste, czy też wą
skie. Regułę mijania się wozów regulował zabobon, czy też obyczaj lub wręcz 
dowcip. Gdy młodzi jechali do ślubu, to w żadnym wypadku nie należało drogi 
ustępować, a to dlatego, że byliby całe życie pomiatani i musieliby we wszystkim 
ustępować. Opowiadano też w tych okolicach, że niejaki Radziwiłł, widząc nad
jeżdżającego chłopa z olbrzymim nosem, miał zakrzyknąć: 

- Ej! Ty, z długim nosem, na bok! 
Rezolutny chłopek, chwycił natychmiast swój nochal w palce i skręciwszy 

go w prawo, odkrzyknął: 
- Droga wolna Wasza Książęca Mość. Proszę jechać! 
Jeszcze w początkach XX wieku, Stefan Potocki z Rosi, napotkawszy na dróż

ce leśnej, nie w czas uskakującego z drogi chłopa, kazał go woźnicy zdzielić ba
tem. Później jednak go pożałował, dał rubla i powiedział: 

- Widzisz kochany. Musiałem tak zrobić. Jestem przecież hrabią. 
Ciekawy przesąd spod Swisłoczy podaje Federowski. „Wioząc nieboszczyka 

nie można zjeżdżać z drogi, jak to czasem zimą zrobią skróty przez łąkę, albo 
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tak, aby było bliżej, ale i tamtędy jechać nie można, tylko drogą prawdziwą, którą 
jeździ się latem, żeby nawet była zawiana kurhanami, bo szkodziłoby na urodzaj." 
(M. Federowski. Lud Białoruski. TI. s. 322). 

I męczono się na tych drogach a „poeleszu, podobno nigdy właściwej drogi 
nie pokaże, jeśli go o to zapytasz. Droga przed tobą - odpowie. - A po cóż wyjeż
dżał z domu, jeśli drogi nie znasz?" (Jak wyżej, str. 234). 

Ciasne drogi były przyczyną częstych sporów o pierwszeństwo przejazdu, 
bijatyk i nawet morderstw. Zdarzało się też, że spotkawszy się dwa orszaki wesel
ne, rozpoczynały z sobą krwawe wojny. Próbował temu zaradzić Statut Litewski. 

„Drogi powinny być takie, aby na półtora pręta były szerokie, wóz próżny ma 
ustępować wozowi nałożonemu, pieszy jezdnemu, jezdny wozowi, gdyby ciasna 
była droga, a w zimie, gdy śnieg bywa wielki, jadący mają spotkawszy się, drogę 
między siebie połowicznie dzielić, a jeden drugiego spychać nie ma." (T. Czacki. 
O litewskich i polskich prawach. Tom II, str.201. Warszawa 1801 r.). 

W zaraniu dziejów, kiedy to ziemie powiatu wołkowyskiego pokrywały 
puszcze, najwygodniejszymi szlakami komunikacyjnymi były rzeki. Były nimi 
Roś, z całym swoim dorzeczem, Zelwianka na całej prawie swojej długości oraz 
na małym odcinku rzeka Niemen. 

Rzeka Roś przepływa przez środek powiatu, długa na 99 km. Początek bie
rze w błotach, niedaleko źródeł Zelwianki, między miasteczkami Porozowem 
a Nowym Dworem. Dorzecze 1250 km2 z tego 29% płynie wśród łąk i bagien, 
16% wśród lasów, 55% wśród pól uprawnych. Szerokość doliny rzecznej 1-2,5 km. 
Średni roczny przepływ wody przy ujściu wynosi 6,8 m3/sek. Przed I wojną 
światową poruszała 12 młynów. Obecnie przy ujściu utworzono zalew z zaporą 
i elektrownię. Ważniejsze dopływy z lewej: Naunka, Wiechotnianka, Wołpian-
ka, zaś z prawej: Chorózówka i Wołkowyja. Spławna w górnym biegu, ale raczej 
do przejażdżek łodzią, czy też kajakiem. (Biełaruskaja Sawieckaja Encyklopedia 
oraz Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego). 

Zelwianka, to lewy dopływ Niemna. Długość 170 km. Dorzecze 1940 km2. 
Dolina rzeki głęboka, brzegi niskie, w dolnym biegu szerokość rzeki 20-40 m. 
Główne dopływy to: Saswa z lewej, Szczyba i Różanka z prawej. Średni roczny 
przypływ wody u ujściu 10 m3/sek. Koło wiosek Sedelniki, Hołowczyce, Karo
lin, Piaski są mielizny. (Tygodnik Wołkowyski nr 22/1933. M. Kępno. Kartki luźne 
o powiecie wołkowyskim). 

Jak widzimy nie były to rzeki wielkie i nie nadawały się do spławów czy ko
munikacji, były wąskie, często z lachami, nie uregulowane, różnym w zależności 
od pory roku stanie wód. Należy też nadmienić, że były często przegradzane 
tamami dla ujęcia wód dla młynów, a tych w połowie wieku XIX było w powiecie 
około sześćdziesięciu. 

Na północy, na krótkim odcinku, nieco dłuższym, gdy gmina wołpiańska 
należała do powiatu wołkowyskiego, granica powiatu wołkowyskiego opierała 
się o Niemen. Tę rzekę wykorzystano należycie do transportu zboża z majątków, 
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jak i w drodze powrotnej na przywożenie potrzebnych towarów. Punktami prze
ładunkowymi były Zelwiany i Jabłonowo. Stąd transportowano zboże do Kró
lewca. Transport urządzano wiosną, gdy rzeka była wolna od lodów a stan wody 
był wysoki. Wiciny konserwowano i naprawiano w Zelwianach lub Jabłonowie, 
o czym czytamy: 

„Budowę wicin dwóch, do czego majster i drzewo alias dębina jest skontrak-
towana, niezwtoczną zaleca się, aby nade wszystko spody, czyli dna tychże wicin, 
były przed zamroskami i smołą wylane i jak najgruntowniejszy onych robota, 
które na przyszły fryjor, aby były gotowe pilności i dozorowi zaleca się J.P. eko
nomowi." 

Z innego inwentarza dóbr roskich dowiadujemy się, że „w Zelwie znajduje się 
w posiadaniu dóbr roskich wicin 5 oraz magazyn na przechowywanie zboża. Na
leżący do tychże dóbr folwark Zubowszczyzna zboże do spławu przygotowywał 
w Jabłonowie, a że był w tym czasie dzierżawiony przez Zawiszów, więc zupełnie 
nieprawnie ściągali zboże z odległej swojej Kropiwnicy do Zubowszczyny, skąd 
na koszt poddanych wozili je nad Niemen, do Jabłonowa, gdzie czekały wiciny." 

Na terenie powiatu wołkowyskiego krzyżowały się dość ważne od dawna 
drogi kołowe. Jedna wiodła z południa na północ łącząc Brześć, poprzez Szere-
szów, Nowy Dwór, Wołkowysk, Piaski, Mosty i dalej do Wilna, a druga z Bielska 
Podlaskiego, poprzez Bobrowniki, Mścibów, Wołkowysk, Zelwę i dalej przez Sło-
nim do Moskwy. 

Z zachodu na wschód szły poselstwa, wojny, słabiej handel, chociaż na trasie 
w powiecie były słynne jarmarki w Zelwie i Swisłoczy, a z południa na północ 
i odwrotnie wiązały się kontakty obu narodów Rzeczypospolitej. 

Trasą Nowy Dwór, Porozów, Wołkowysk, Piaski, Mosty sunęli czasem mię
dzy dwoma swoimi stolicami, otoczeni licznymi dworami królowie polscy. Zna
ne mi są daty niektórych przejazdów. 

5 marca 1528 r. Zygmunt Stary, wyjeżdżając z rodziną z Radomia, posuwając 
się przez Brześć, Kamieniec, Nowy Dwór, Wołkowysk i tutaj skręcając na Grod
no, podążał do Wilna. (Gołębiowski. Zygmunt August, s.56). 

15 maja 1544 roku jechał tą trasą Zygmunt August, podążając z Wilna do Kra
kowa. Znajdujemy go też na tej trasie 6 maja 1548 roku. Być może, że na tym 
trakcie przebywał też w dniach 2-16 lutego, kiedy to polował w wołkowyskim 
powiecie. (Kolankowski. Zygmunt August Wielki księże Litwy, s.390-393). 

W 1551 sunął tędy majestatycznie orszak żałobny. To Zygmunt August, idąc 
czasem za trumną pieszo, prowadził zwłoki królowej Barbary do Wilna. (Z. Ku
chowicz. Barbara Radziwiłłówna). Źródła też wspominają, że w Nowym Dwo
rze 3 października 1429 roku przebywał wielki książę Witold. (Zeszyty Naukowe 
UAM. T.XI, Z. Purc. Itinerarium Witolda). 

Takie przejazdy, a szczególnie wędrówki posłów, zmuszały mieszkańców 
do dostarczanie „podwód". Powodowało to niezadowolenia, a nawet bunty. Alek
sander, nadając Wołkowyskowi prawo magdeburskie, określił też zobowiązania 
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„a pod posły i hońcy naszy majut na swojoj nedeli podwody dawać, podług daw-
noho obyczaju." A w 1524 roku wójt, burmistry, rajcy i wsi mieszczanie miest 
Wołkowyska, skarżą przed królem Zygmuntem na poddanych włości wołkowy-
skiej hospodarskiej, „iż tyje ludzi naszy podwod i stancji na swojoj nedel pod 
posłów i hońcow cudzoziemskich i inszych hońco dawać nie chcieli", więc biorą 
je u mieszczan, stąd krzywda. Wysyła więc król Zygmunt dworzanina Andrzeja 
Kołatają do Wołkowyska. Ale w 2 lata później skarga się powtarza. (Ateneum 
Wileńskie. Rocznik 1932/32. Wysłouch. Dobra szeroszewskie. s. 128). 

Z tych powodów mieszczanie, na przykład Porozowa, z miast uciekali i tenże 
król Zygmunt Stary, nadając wójtowstwo porozowskie Iwanowi Podolaninowi 
ofiarował im tych mieszczan, którzy się rozbiegli z powodu podwód do ponow
nego osadzenia, przykazując dać mieszczanom „wolę". (Jak wyżej) 

Drogi wówczas, mimo ich złego stanu, nie były wcale puste ani też bezpiecz
ne. Przy każdej prawie wsi spotykano karczmę, najczęściej dzierżawioną przez 
Żyda. Co woda to pój, a co karczma to stój! - mówiło przysłowie. Roiły się goś
cińce od gońców, żołnierzy, fur chłopskich ciągnących ze zbożem do Wilna, Ja
błonowa, Zelwian czy Tykocina, targi, jarmarki, butnej szlachty ciągnącej na sej
miki lub sądy, albo w gościnę do sąsiadów tak zwanym „rzemiennym dyszlem" 
wesela chłopskie i pańskie, a wszystko to za punkt honoru musiało się zatrzymać, 
chociaż na chwil parę w karczmie. 

Bolączką życia gospodarczego aż do lat międzywojennych był zły stan dróg. 
Od niepamiętnych czasów drogi w powiecie, zresztą jak i gdzie indziej w kra
ju, traktowano jako coś, o czym nawet i myśleć nie warto. Za czasów rosyjskim, 
przed przyjazdem jakiegoś dygnitarza, zbierano wiościan okolicznych wiosek 
i bez najmniejszego planu i dbałości o trwałość roboty, wyrównywano koleiny 
i zatykano dziury w mostach a potem do następnego przyjazdu jakiejś figury 
urzędowej pozostawiano drogi i mosty bez najmniejszej opieki i dozoru. Drogi 
państwowe i wojewódzkie, na których utrzymanie zwierzchność łożyła fundusze, 
były jeszcze w stanie dobrym, natomiast powiatowe i gminne, które były utrzy
mywane przez powiat i gminy przedstawiały się fatalnie. Utrzymywano je z szar-
warków, pod kierownictwem domorosłych drogomistrzów. 

Na ratunek przychodziła zima, dość sroga na wschodzie. Jeżdżono wtedy 
na przełaj i to w dalekie drogi, jak do Wilna czy Brześcia lub Grodna z towara
mi, bydłem i zbożem. A że drogi były zasypane i nie wysadzone alejami, więc 
błądzono i przysięgano, że ich czart, którego oczywiście widziano, zwodził na 
manowce. Brak było przede wszystkim kultury. Sam doświadczyłem tego, gdy 
co roku na wiosnę szkoła nasza zasadzała przy gościńcu kilkaset metrów drze
wek, to na rok drugi nie pozostawało ani jedno. Przechodzień czy pastuch, gdy 
potrzebował jakiś kijek czy drążek, bez ceremonii, drzewko łamał i wystrugiwał 
sobie odpowiednią laseczkę. Czasem naprawa drogi wymagała tylko rzucenia 
parę łopat piasku, ale to nikogo nie interesowało. Chociaż Tygodnik Wołkowyski 
podaje parę pozytywnych przykładów. Oto one: 
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„Na drodze Wołkowysk-Porozów jest niewielka grobelka w pobliżu wsi To-
łoczmany. Nie długa, nie krótka, jak to się mówi, a wszystkiego jakieś 50-60 m, 
lecz ileż to było męczarni, aby ją przejechać. Koleiny były głębokie, a że od czasu 
do czasu, gdy wielka jama była, ktoś podwiózł furę kamienia, więc potworzyły 
się jamy, z których koń pełnego wozu wyciągnąć nie mógł. Pomówili ze sobą 
osadnicy miejscowi (pp. Wołożyński, Malinowski, Filipiecki, Jagiełło, Bilarski, 
Wesołowski, Kościelko) poradzili i zdecydowali się wspólnie ją naprawić. Prze
jazd dzisiaj zapełnię możliwy. A nieraz słowo podziękowania z ust przejeżdżają
cych padło." (Tygodnik Wołkowyski, nr 2/1928. Mikrofilm rocznika u autora). Ro
bota kosztowała czterech pojedynczych wozów i sześciu ludzi w przeciągu dnia. 
I dalej: 

„Na tej samej drodze, nie dojeżdżając folwarku Kobuzie, była grobla długoś
ci około 100 metrów, ale w takim stanie, że puste wozy przewracały się - dzi
siaj w noc najciemniejszą śmiało jechać można bez najmniejszej obawy. A koszt? 
Dziesięć furmanek w przeciągu dwóch dni i po dziesięciu ludzi z łopatami i sie
kierą - zasługa p. P. Wilmusa." 

Wreszcie, gdy Państwo nieco okrzepło zabrano się do budowy i naprawy mo
stów. Po pierwszej wojnie światowej zastano około 30 uszkodzonych, lub zdemo
lowanych mostów. Do ich odbudowy zabrano się energicznie w poszczególnych 
gminach. Już w 1932 r. sam widziałem wystawę fotografii odbudowanych mo
stów w gminie Swisłocz. Zapamiętałem, z pośród dziewięciu, prześliczny most 
w Pacujach. Na ten temat przytaczam fragment wywiadu ze starostą powiato
wym, Kazimierzem Eustachiewiczem: 

„Byłoby wielką zdobyczą uzyskanie dróg bitych. Rozumując wielkie znacze
nie dróg bitych dla rozwoju gospodarczego powiatu, wydział sejmiku powiato
wego dokłada wszelkich starań, dla uczynienia arteriami komunikacyjnymi, nie 
z imienia tylko, lecz rzeczywiście dającymi możność z ich korzystania o każdej 
porze roku. Zaczęto od budowy mostów, która prowadzona jest stale i wytrwale 
od r. 1923 z takim skutkiem, że obecnie powiat posiada 120, odpowiadającym 
wszelkim wymaganiom mostów. Wywołuje to nawet niezadowolenie malkonten
tów uważających, że mosty zostały pobudowane zbyt luksusowo, ze zbyt wielkim 
i niepotrzebnym nakładem, że jest to trwonienie grosza publicznego i.t.d 

Powiat posiada rozległą sieć dróg, z której większość wymaga rychłej mo
dernizacji i dalszej rozbudowy. Aktualnie jest 128 750 km państwowych dróg 
bitych i 3 103 km dróg gruntowych. Otóż obecnie udało się sejmikowi zaciągnąć 
pożyczkę wynoszącą 100 000 dolarów, co da możność budowy przede wszyst
kim, 52 km drogi w kierunku Wołkowysk-Izabelin-Podorosk-Łysków. Szosa 
ta przechodzi przez najdziksze okolice powiatu, najbardziej oddalone od kolei 
lub rynku zbytu i da ona możność zagospodarowania tych wielkich przestrzeni 
dziś nieuprawnych lub uprawianych w niewielkim zakresie. Następnie będą wy
budowane szosy od Wołkowyska do Krzemienicy 7 km i od Wołkowyska do Ja-
twiezi 3,5 km. 
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Koniec końców i po wybudowaniu tych szos, w powiecie pozostanie ogrom
na ilość dróg gruntowych. Wobec tego wydział zwrócił uwagę na amerykański 
system ulepszania dróg gruntowych, polegający na tym, że przy pomocy spe
cjalnych urządzeń, głównie traktora, pługów i bron, powierzchnia drogi zostaje 
wyrównana, otrzymuje prawidłowy profil, jednocześnie po obu stronach rowy. 
Odpowiedni komplet maszyn wartości 35 000 zł jest już w drodze i wkrótce ame
rykańskie maszyny rozpoczną praćęf ~~s-

Co się tyczy dróg gminnych, których powiat posiana kilka tysięcy kilome
trów, to te będą przyprowadzane do porządku przy pomocy robotników szar-
warkowych." (Tygodnik Wołkowyski,nr 17/1928). 

Podniesiono sejmikowe podatki drogowe i roboty kontynuowano dalej. Wy
datki na budowę dróg sięgnęły 28,3% budżetu (dla porównania na oświatę wy
znaczono tylko 9,5%). 

W okresie wojennym przyśpieszono roboty drogowe przez Niemców, którzy 
korzystali z niewolniczej wprost pracy robotników tak, że stan dróg w powie
cie wołkowyskim o twardej nawierzchni znacznie się powiększył tak jak i szosy: 
Wołkowysk-Swisłocz, Wołkowysk-Zelwa czy Wołkowysk-Roś, Wołkowysk-Pia-
ski. W okresie międzywojennym zastanawiano się, czy utwardzaniu nawierzchni 
dać pierwszeństwo drodze Królewskiej Wołkowysk-Nowy Dwór, czy też Wołko-
wysk-Łysków. Ta ostatnia koncepcja zwyciężyła. 

Pierwszą linię kolejową na terenie powiatu wołkowyskiego wybudowano 
w 1885 r. i poprowadzono ją przez miejscowości Zelwa, Wołkowysk, Andrze-
jewicze, Brzostowica. Łączyła ona Baranowicze z Białymstokiem. Drugą, zbu
dowano w 1905 roku i biegła ona przez powiat wołkowyski z południowego 
zachodu na północny wschód, przez miejscowości: Narewka, Swisłocz, Andrze-
jewicze, Wołkowysk, Roś, Mosty. Łączyła ona Siedlce z Połockiem. Rocznik Bia
łostocki przytacza ciekawostkę, że w 1886 roku sprzedano w Białymstoku bi
letów do Wołkowyska: 14 pierwszej klasy, 105 drugiej, 3722 trzeciej i czwartej 
klasy. Pobudowano też dworce kolejowe, solidne i podobne do siebie, których 
położenie charakteryzowało się tym, że wszystkie były położone o 2-3 kilometry 
od miasteczek, co podrażało podróż, gdyż czasem dojazd ze stacji do miastecz
ka, kosztował tyle, co sama podróż pociągiem. Dawało to dodatkowy zarobek 
żydowskim „bałagułom". Niektóre linie kolejowe miały krótkie odnogi do miej
scowych fabryk, jak do rzeźni w Wołkowysku, cementowni w Rosi, czy fabryki 
dykty w Zelwianach. 

Pierwsze pociągi przecinające odcięte od świata wsie wzbudzały podziw 
i sensację. Opowiadano, że pastusi pasący krowy filozofowali na ich temat na
stępująco: 

- Ależ leci! Czy nie wiesz czasem jak to zrobiono? 
Zapytany po namyśle, widząc lecące z parowozu skry, odrzekł. 
- Głupi ty! Czyżbyś też tak nie leciał, gdyby ci wsadzili gorący węgiel? 
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W okresie międzywojennym pociągi kursowały zawsze bardzo regularnie 
i punktualnie. Wykorzystowałi to mieszkańcy wsi, regulując, co do minuty swoje 
zegarki. 

Zły stan dróg nie pozwolił rozwinąć się komunikacji autobusowej. Urucho
miono je na trasie Wołkowysk-Białystok, Wołkowysk-Roś, Wołkowysk-Swisłocz, 
Wołkowysk-Zelwa. Frekwencja na liniach autobusowych nie była wielka, wozy 
rozklekotane złym stanem dróg. Nie było w tej dziedzinie przedsiębiorstwa 
państwowego. Inicjatywę przejęli Żydzi. Ruch autobusowy jednak się wzmagał. 
Wprowadzono połączenie Swisłocz-Jałówka, Wołkowysk-Łysków, Wołkowysk-
Grodno. Powiat posiadał około r. 1928 dróg: państwowych bitych 111 580 km, zaś 
gruntowych 73 km, wojewódzkich bitych 6 000 km, gruntowych 109 km, powia
towych bitych 11 170 km, gruntowych 223 km, gminnych bitych, gruntowych 
2698 km, czyli ogółem dróg bitych 128 850 km, gruntowych 3103 km. 

Jeśli chodzi o pocztę, to ukaz carski z dnia 6.IX.1796 wprowadził pocztę 
na trasie Różana, Podorosk, Wołkowysk, Piaski, Kamionka. Pobudowano stacje 
pocztowe, domy i z przetargu oddano poczthalterom. Na każdej stacji urzęd
nik pocztowy, dozorca. Opłata wynosiła 2/3 kopiejki od konia-kilometra/wiorsty 
i tak było do roku 1812. (Ziemia Lidzka. Nr 1/1939). 

Później poczta funkcjonowała na innych zasadach. Ekspedientem powiato
wym w Wołkowysku w 1818 roku był Jan Czybir, radca tytularny. (Kalendarzyk 
Polityczny Uniwersytetu Wileńskiego. Rok 1818). 

Wszystkie gminy w 1928 r. posiadały połączenia telefoniczne z wyjątkiem 
gminy Werejki i Tarnopol. Toż samo dotyczy urzędów pocztowych lub ajencji. 
Poza gminami telefony mieli niektórzy właściciele ziemscy, którzy na ten cel da
wali nieodpłatnie materiał na słupy telefoniczne. 
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