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Antoni Jacek Koseski

PODOMINIKAŃSKI ZESPÓŁ KLASZTORNO-KOŚCIELNY W SEJNACH 
— DZIEJE ZABYTKU I JEGO KONSERWACJI

N a samym północno-w schodnim  skraju Polski, 
w województwie podlaskim, 8 km od granicy z Litwą, 
nad rzeką M arychą leżą Sejny. Dzieje tego liczącego 
6 tys. mieszkańców historycznego miasta liczą 477 lat. 
22 grudnia 1522 r. z nadania króla Zygm unta I Stare
go jego dworzanin kniaź Iwan Wiśniowiecki otrzymał 
na pojaćwieskich terenach w Puszczy Przełomskiej ob
szar o powierzchni pół mili kw adratow ej1. W  przywi
leju wydanym w Bielsku w 1564 r., potwierdzającym 
powagą majestatu króla Zygm unta Augusta nadanie 
posiadłości sejneńskiej dla Andrzeja Wiśniowieckiego 
syna Dymitra, po raz pierwszy znajdujemy nazwę dóbr 
—  Sejna, wywodzącą się od rzeki Sejny (obecnie: M a- 
rychy) przepływającej przez osadę. O d roku 1593, 
w którym  córka Andrzeja, a żona M ikołaja księcia Sa
piehy za 10 tysięcy kop groszy sprzedała majątek Je
rzemu G rodzińskiem u, staroście przeroślskiemu i pło- 
tewskiemu, oraz jego żonie Justynie z Dulskich, miej
scowość zwano Juriewem , od imienia nowego właści
ciela2. Prawa miejskie uzyskała przed 1602 r., co zbie
gło się w czasie z ukończeniem budowy pierwotnego, 
drewnianego kościoła p.w. św. Jerzego (rozebranego 
w  1842 r.) oraz z aktem fundacji określającej zasady 
korzystania ze świątyni, klasztoru, miasta z gruntam i 
rolnym i, leśnymi i jeziorami przez sprowadzonych 
z Wilna przez Grodzińskich dominikanów3.

O dtąd historia Sejn nieodłącznie wiązać się będzie 
z zespołem klasztorno-kościelnym  tego kaznodziej
skiego zakonu. W  zachowany w zarysie ciekawy układ 
urbanistyczny Sejn z przełom u XVI i XVII w., oparty 
na zespole czterech nieregularnych placów, na trwałe 
wpisał się kom pleks obecnej bazyliki p.w. Naw iedze
nia N M P wzniesiony w latach 1603-1619, przebudo
wany w 1760 r., wraz z budynkiem klasztornym z lat 
1619-1706.

Przypatrzmy się bliżej dziejom tego niezmiernie in
teresującego założenia barokowego, którego substa
ncja zabytkowa i historyczne formy przetrwały do 
dziś, co stanowi rzadkość na tle dewastowanych przez

1. M . Ambrosiewicz, Zespól podom inikański w  Sejnach, Suwałki 
1997, s. 15.
2. Portret stojący, w  pełnej postaci Jerzego Grodzińskiego zdobiący 
wschodnią, poprzeczną ścianę lewej nawy bazyliki, w  lewym gór
nym rogu opatrzony jest inskrypcją o treści: „VERA EFFIGIES MU- 
NIFICENTISSI, HUIUS CONVENTUS FUNDATORIS Vivit Annos 
65, obiit die 12 Janu A. D. 1603”, a w połow ie wysokości obrazu, 
z jego prawej krawędzi: „GEORGIUS GRODZIŃSKI FUNDATOR  
SEINENSIS”.
3. „Imienie swoje nazywane Sejny w  powiecie Grodzieńskim z m ia
steczkiem i ze wsiem a mieszczany, folwarki z  gum nam i i gruntami,
z  bojary pancernemi, putnem i ludźmi, tiahłemi, osadnemi i ich m a
jętnościam i” —  z aktu darowizny dla dominikanów, za: W. Klap-

burze historii zabytków naszego kraju. Zespół sejneń
ski nie jest jednolity pod względem stylowym, znalazły 
w  nim wyraz wieloetapowe przebudowy i rozbudowy 
— w postaci fragm entów zapóźnionego gotyku, późne
go renesansu, baroku i klasycyzmu.

Bazylika sejneńska w obecnym kształcie architekto
nicznym stanowi niepodważalnie najcenniejszą bu
dowlę zabytkową całej Suwalszczyzny, skalą założenia, 
stopniem  oryginalności wysuwając się na czoło zaby
tków  regionu — przed zespół pokamedulski w  Wi
grach. Zw ana jest, nie bez racji, „perłą północy”, jako 
wybitny przykład tzw. baroku wileńskiego, przejawia
jącego się w  grupie kilkudziesięciu budowli sakral
nych, za pierw ow zór których M arian M orelowski, 
profesor Uniwersytetu Stefana Batorego uważał ko
ściół jezuitów  w G rodnie4, o fasadzie z dwiema wyso
kimi, ażurowymi wieżami zwieńczonymi hełmami, 
których wertykalizm podkreślają plastycznie zdwojone 
pilastry (około 1750 r., obecnie katedra p.w. św. Fran
ciszka Ksawerego). Pierwszym jednak chronologicznie 
przykładem  kościoła o dwuwieżowej fasadzie był ko
ściół p.w. św. Kazimierza w Wilnie, zbudowany w la
tach 1 6 0 4 -1 6 1 6 \ w związku z kanonizacją patrona 
Litwy. Zbigniew Dmochowski zasięg baroku wileń
skiego dostrzega 370 km na południe od Wilna w świą
tyni w Czartorysku nad Styrem i dalej — „ale w pływ y  
wileńskiego baroku szły także i w  innych kierunkach: 
na zachód od Grodna i Sejn, na wschód od Dzisny, 
a nawet do Dyneburga i Połocka”6. M odel dwuwieżo
wej fasady typu jezuickiego występuje też w Kownie 
(kościół p.w. św. Franciszka Ksawerego), Trynopolu, 
Kalwarii Wileńskiej i Różanymstoku. Kościół dom ini
kanów  w tym ostatnim , dzieło nieznanego architekta7 
z lat 1760-1785 (od 1920 r. bazylika p.w. N M P zgro
m adzenia salezjanów) jest najpóźniejszym przykładem 
„wileńskiej” świątyni o dwuwieżowej fasadzie i d ru 
gim po Sejnach w Polsce, w  obecnych jej granicach.

Najbliższą formalnie realizacją dwuwieżowej fasady 
kościelnej w  stylu baroku wileńskiego wydaje się ele-

kowski, K onw ent dom inikanów  w  Sejnach, „Ateneum W ileńskie”, 
R. XIII, 1938.
4. M . M orelowski, Zarys sztuki wileńskiej z  przewodnikiem  po 
zabytkach m iędzy N iem nem  a D źwiną, W ilno 1939.
5. M . Ambrosiewicz, op. cit., s. 45.
6. Z. Dm ochowski, Dzieła architektury w  Polsce, London 1956, 
s. 284.
7. Formalne podobieństwa fasad kościołów  dominikańskich w  N ie
świeżu, Zabiałłach-W ołyńcach oraz misjonarzy w  Wilnie wskazują 
na dominikanina Ludwika Hryncewicza jako autora świątyni róża- 
nostockiej, por. J. Łotowski, Sanktuarium Różanostockie, Warszawa 
1993, s. 52  za: S. Łoza, Architekci i budowniczowie w  Polsce, War
szawa 1954, s. 123.
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wacja frontowa nieistniejącego kościoła dom inikanów  
w Drui. M orelowski podaje, że obok drujskiego koś
cioła pobernardyńskiego wznosi się „murowana ka
pliczka rokokowa, pozostałość po nieistniejącym ko
ściele Dominikanów, którego strata w  roku 1909 była 
tym  większa, że był on dziełem znakomitego artysty  
włoskiego Paracca i kolaborującego z nim c. 1763 arch. 
D ominikanina ks. Ludwika H ryncewicza”8. Tenże au
tor wysnuwa hipotezę na tem at autorstwa fasady sej
neńskiej: „fasada kosćioła w  Sejnach zbliża się do dzieł 
Hryncewicza, Paracca w  ogólnym zarysie”9. Z  pow o
jennych badań dotyczących kościołów barokowych 
w Wielkim Księstwie Litewskim wybijają się zwłaszcza 
studia Andrzeja J. Baranowskiego, Karola Guttm ejera 
oraz M arii Brykowskiej10.

Domniemany tw órca m onum entalnej fasady bazyli
ki sejneńskiej Antoni Paracca, włoski architekt pocho
dzący z Doliny Gemańskiej w Alpach (dziś na terenie 
Szwajcarii) działał na terenie Wenecji i Lombardii; po 
przybyciu do Polski, ożeniony z M ałachowską, osiadł 
w powiecie lucyńskim; w latach 1762-1777 pracował 
na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie jako nadw orny 
architekt Konstantego Ludwika Platera, bratanka Róży 
z Platerów Strutyńskiej. W  dobrach Platerów — Kra- 
slawiu — był twórcą kościoła (1755- 1767), ratusza 
z kramami, biblioteki Platerów, a także kościoła dom i
nikanów w Zabiałach i misjonarzy w Oświeju. Z na
wca baroku wileńskiego, M arian M orelowski przypi
suje mu autorstw o kościołów misjonarzy w Wilnie, 
w Kamieńpolu, fundacji H ulsenów w Dagdzie, 
w Międzyrzeczu, w Berezweczu, w Smołwach, w N o 
w ogródku oraz wspom nianego już w Drui. Ten osta
tni, wyjątkowo cenny architektonicznie kościół ber
nardynów, zrealizowany w latach 1765-1773, został 
przez władze rosyjskie, niwelujące teren pod fortyfi
kacje nad Dźwiną, w  1909 r. wysadzony w powietrze, 
a za II Rzeczypospolitej już nieodbudowany.

Przypatrzmy się bliżej fasadzie bazyliki sejneńskiej. 
Wyniosłe dom inanty wież o wysokości wraz z hełm a
mi 37 m rzeźbiarsko opracowanej elewacji frontowej 
świątyni widoczne są już z daleka, zamykając po łu 
dniow o-w schodni narożnik największego placu Sejn 
— placu św. Agaty. Pomimo swojego typowo w ertykal
nego charakteru, fasada jest jednokondygnacyjna, przy 
zachowaniu trójosiowości wyznaczonej przeprutym i 
otworam i okiennymi oraz ścisłej symetrii kompozycji. 
Jedyną kondygnację z otw oram i w środkowej, podłuż
nej partii elewacji frontowej, artykułują w całej jej 
szerokości trzy okna w formie wydłużonych stojących 
prostokątów  zamkniętych od góry lukami nadwieszo
nymi. Z  kolei w układzie pionowym środkową, mię- 
dzywieżową, szerszą część fasady wyznacza oś z wej

8. M. Morelowski, op. cit., s. 273.
9. Tenże, Znaczenie baroku wileńskiego XVIII stulecia, W ilno 1940, 
s. 79.
10. A. J. Baranowski, Tradycja średniowiecza w  późnobarokow ej 
architekturze krajów Europy Środkowej, (w:) Tradycja i innowacja. 
M ateriały Sesji Stowarzyszenia H istoryków  Sztuki, Łódź 1979, War-

ściem głównym w przyziemiu o drzwiach zamkniętych 
od góry lukiem odcinkowym  i obram owanych po rta 
lem, ponad gzymsem którego w ypukła płycina sfazo- 
wana u góry w jednej trzeciej wysokości. Ponad płyci- 
ną, z herbam i fundatorów  obiektu i insygniami papie
skimi, obejmujący cały masyw wieżowy szeroki pas 
wydatnego belkowania, wyłamanego ponad pseudo- 
głowicami toskańskich pilastrów. Na osi głównej po 
wyżej wysokie okno szczytu, ponad którym  oddany 
w sztukaterii relief z dekoracyjnymi herbami fundato
rów  przebudowy kościoła. Szczyt zamknięty został 
półkoliście, a po bokach zwieńczenia z krzyżem — 
odcinkam i prostymi wykrojonymi wklęsłymi wycinka
mi ćwierćkoli.

Niższą część szczytową fasady flankują w jej skra
jach wspom niane dwie wieże o silnie uplastycznionych 
elewacjach. Rzeźbiarsko-światłocieniowy efekt artysta 
uzyskał przez sfazowanie ich naroży nadając im prze
krój oktagonalny, narożniki zaś ujął w zwielokrotnione 
pilastry flankujące; w obu kondygnacjach wież wyso
kie okna o nadwieszonych lukach.

Pilastry przyziemia i pierwszej kondygnacji wież 
wsparte są na cokołach, w drugiej zaś kondygnacji 
wież —  na mięsistych spływach wolutowych. Wieże 
zwieńczone, w partii belkowania pilastrów, półkolam i, 
w których polach umieszczono tarcze zegarowe. Przy
krycie wież stanowią blaszane hełmy — z podstaw 
daszków nam iotowych wyrastają hełmy cebulaste 
zwieńczone pozłacanymi nodusam i kul, ponad który
mi górują krzyże łacińskie.

Całą fasadę bazyliki cechuje wzorowy system pla
stycznego podporządkowania elementów kompozycyj
nych i gradacji form. I tak — kondygnacje wież wspi
nając się w górę maleją, w  pola zaś między pilastrami, 
ich trzony, cokoły i belkowania umiejętnie wpisano 
płyciny podkreślające wertykalizm elewacji frontowej.

Boczne elewacje świątyni, od północy i południa, są 
sześcioosiowe, pozbawione symetrii. Na wysokości trze
ciej, od wschodu osi postaw iono dwie kaplice boczne 
o ślepych ścianach.

Zachodnią, tylną elewację bazyliki przesłania w dol
nej części zabudow a przylegającego doń klasztoru. 
Zwieńczona jest ona dwukondygnacyjnym, symetrycz
nym szczytem, na dole p ięcio- a u góry trójosiowym, 
zakończonym prosto, jednouskokow o, z sygnaturką 
na osi głównej. Lico szczytu artykułują półkoliście 
zamknięte wnęki ujęte w toskańskie pilastry.

Korpus nawowy i kaplice przykrywają dachy dwu- 
polaciowe.

Plan i struktura przestrzenna w nętrza kościoła 
w Sejnach określa go jako typ halowy sześcioprzęsło- 
wy, trzynawowy, na rzucie wydłużonego prostokąta,

szawa 1981, s. 8 1 -1 0 0 ; K. Guttmejer, Tradycjonalizm  i now ator
stw o w  sakralnej architekturze wileńskiej około p o ło w y  XVIII w ., 
(w:) Tradycja i innowacja...-, M. Brykowska, N ow ożyn e fasady ko
ścielne na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego (do początku  
XVIII wieku), (w:) Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa L itew skie
go w  epoce baroku, Warszawa 1995, s. 1 77 -189 .
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1. Sejny. W idok ogólny podominikańskiego zespołu kościelno-klasztom ego od strony południow o-zachodniej. Stan z  1972 r. Fot. L. Sem poliń
ski, Ośrodek Dokum entacji Zabytków , neg. nr 110046

1. Sejny. General view  o f  the former D ominican church-monastic com plex to the sou th -w est. State in 1972. Photo: L. Sempoliński, Centre for 
the D ocum entation o f  H istorical M onuments, neg. no. 110046

bez w yodrębnionego prezbiterium , z kruchtą, nad k tó
rą znajduje się chór w półprzęśle między wieżami. 
Główną nawę przesklepiono kolebką na gurtach z lu
netam i, węższe nawy boczne w poszczególnych przę
słach zaś —  sklepieniami krzyżowymi o przekroju os- 
trołukowym .

Reminiscencje gotyku w postaci formy luku ostrego 
są jedną z typowych cech baroku wileńskiego, spoty
kaną m.in. w pojezuickim (obecnie uniwersyteckim) 
kościele p.w. św. Jana w Wilnie. Tu godzi się zauważyć, 
że świątynia w Sejnach w kształcie sprzed przebudowy 
w połowie XVIII w. znacznie silniej nawiązywała do 
gotyku, zarówno w pierwotnym  planie z krótkim  czte- 
roprzęsłowym  korpusem  halowym, prezbiterium  zam
kniętym trójbocznie od wschodu (kościół był oriento
wany) oraz projektow aną fasadą zachodnią, bezwieżo- 
wą — zachował się jej fragment —  z murami o ostro- 
łukowym oknie poniżej szczytu, zasłoniętą przez dach 
w schodniego skrzydła klasztoru, odkrytą w czasie 
kompleksowej rewaloryzacji m urów  obiektu podję
tych wiosną 1996 r. z inicjatywy proboszcza ks. mgr. 
kanonika Kazimierza G ackiego11.

Maciej Ambrosiewicz, autor cytowanej monografii 
zespołu podom inikańskiego w Sejnach słusznie zauwa
ża, że „u podstaw gotyckiej proweniencji kościoła sej
neńskiego znalazło się przyzwyczajenie, techniczne 
opanowanie zasad konstruowania gmachu oraz —

11. M. Ambrosiewicz, op. cit., s. 21 i 24.
12. Tamże.

w stopniu chyba największym  — tradycjonalizm w  ar
chitekturze dominikanów, wynikający z przestrzegania 
reguły zakonnej jeszcze ze średniowiecza (...) Tradycjo
nalizm dom inikanów  nie dotyczył tylko L itw y czy 
Polski. O stosowaniu rozwiązań gotyckich w  architek
turze świadczą także realizacje z terenów południowej 
Francji. Tam dominikanie całkowicie odrzucili styl re
nesansowy, stosując ciągle elem enty czysto gotyckie”11.

Budynek klasztoru z lat 1619-1706 wzniesiono ja
ko m urow any na planie czworoboku z wewnętrznym 
dziedzińcem, tj. wirydarzem, pośrodku, dwukondyg
nacyjny, o czterech basztach trzykondygnacyjnych, cy
lindrycznych, zwieńczonych hełmami wielobocznymi. 
Cały kom pleks kościelno-klasztorny stanowił archi
tektoniczną całość, ze wspólną osią symetrii, w e
wnętrznym  przejściem ze świątyni do korytarzy kla
sztornych. Z  uwagi na położenie poza ówczesnym 
miastem, które nie było obwałowane, klasztor w ypo
sażono w baszty obronne. N aturalną zaporą przed 
ewentualnym  atakiem stanowiły też od strony zamiej
skiej, tj. północy, zachodu i południa, liczne wówczas 
cieki i zbiorniki wodne, z których do dziś pozostał bieg 
rzeczki M arychy i zamulony kilkuhektarowy staw 
przyklasztorny. Jedyną wzmianką w historii zespołu 
o obronie klasztoru jest legenda o ocaleniu przez „woj
ska niebiańskie” przed napadem  Moskali podczas po
topu szwedzkiego1̂ . Kościół i klasztor w 1655 r. ule-

13. Tamże.
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2. Fasada kościoła katedralnego w  Sejnach wg ilustracji Wojciecha 
Gersona w: „K łosy” 1868

2. Façade o f  the cathedral church in Sejny, acc. to illustration by  
Wojciech Gerson, “K łosy” 1868

gły częściowej dewastacji, o czym wspom ina w swojej 
książce Aleksander Połujański14.

Bryla klasztoru dom inikanów  bez większych zmian 
w zewnętrznym kształcie przetrwała do dzisiejszych 
czasów, natom iast kościół gruntow nie przebudow ano, 
przeorientow ano lokując prezbiterium od zachodu, 
przedłużono o dwa przęsła wnętrza, na miejscu daw 
nego prezbiterium  wzniesiono w wielkiej skali fasadę 
dwuwieżową. „Róża z Platerów Strutyńska starościna 
sejneńska w  r. 1760 przedłużyła kościół o dwa okna  
z każdej strony, i wzniosła dwie piękne w ieże”1 \  W nę
trzu świątyni nadano jednolity, rokokow y charakter 
w wystroju dziewięciu ołtarzy i prospektu organowego.

W  1789 r. na placu św. Agaty, który w okresie roz
budow y kościoła miał inny kształt niż obecnie, a m o
num entalne, wyniosłe wieże obiektu uzyskały w ów 
czas dzisiejszą oś widokową, usytuowano kaplicę 
p.w. św. Agaty, zapewne z zamiarem regulacji najwięk
szego rynku Sejn.

Urbanistyczne uporządkow anie miasteczka, wraz 
z wioskami należącymi do tutejszej parafii (liczącej 
według spisu z 1796 r. 1812 mieszkańców) przerwał 
trzeci rozbiór Polski, po którym  Sejny znalazły się w za

14. A. Połujański, W ędrówki po guberni augustowskiej w  celu na
ukow ym  odbyte, Warszawa 1859, s. 2 6 7 -2 9 1 .
15. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło
wiańskich, t. X, Warszawa 1889, s. 416.

borze pruskim. Zaborcy przeprowadzili kasatę zakonu 
dominikanów, kościół zmienił charakter na parafialny 
pod zarządem przeora, który dzierżawił skonfiskowa
ny przez władze majątek zakonny. Do 1797 r. pierw 
szym dzierżawcą był przeor Tomasz Piłsudski. Pogar
szająca się kondycja ekonom iczna zredukowała liczbę 
zakonników  z 37 do 3 w latach 1804-1809. N astęp
nie adm inistrow anie obiektem  przeszło na księdza 
Marcijewskiego (do 1822 r.).

Komora Białostocka Komisji Pruskiej Supresyjnej, 
na podstawie raportu  budowniczego Vogta z 1803 r., 
stwierdziła potrzebę prac rem ontow ych obiektu. Po 
zapewnieniu funduszy rządowych i nabyciu m ateria
łów budowlanych, na przełomie 1806 i 1807 r. pod 
kierunkiem  tegoż Vogta przystąpiono do prac remon- 
tow o-adaptacyjnych budynku byłego klasztoru na cele 
szkolne. W  ten sposób nastąpiła kontynuacja tradycji 
dydaktyczno-wychowawczych dominikanów, którzy 
od 1768 r. przy klasztorze w Sejnach prowadzili szko
ły. W  latach 1807-1808 ukończony został rem ont 
obiektu poklasztornego, a rektorem  szkoły został 
ksiądz Wojciech Szwejkowski.

W  tym samym okresie po kolejnej inspekcji stwier
dzono zagrożenie fundamentów, spękania m urów 
i nieszczelność dachu kościoła pokrytego dachówką 
holenderką.

17 stycznia 1818 r. nawałnica z burzą zerwała 
z kościoła dach dokonując znacznych spustoszeń tak, 
że został on zamknięty. W 1821 r. przeprowadzony 
został rem ont świątyni kosztem 60 tysięcy złotych pol
skich16. W 1822 r. papież Pius VII nadał kościołowi 
tytuł katedry. Inauguracja kapituły i katedry nastąpiła 
8 grudnia 1822 r., a pierwszym biskupem nowej die
cezji sejneńskiej został Ignacy Czyżewski. Jego uroczy
sty ingres odbył się 10 sierpnia 1823 r. Następcą bi
skupa Czyżewskiego, w 1826 r. został biskup Mikołaj 
Manugiewicz, za którego kadencji już w 1828 r. stwier
dzono potrzebę kolejnego rem ontu obiektu. W idocz
nie prace naprawcze w 1821 r. wykonane były w nie
pełnym zakresie potrzeb budow lano-renow acyjnych.

W  roku 1836 na polecenie Komisji Województwa 
Augustowskiego podległej Komisji Rządowej Spraw 
W ewnętrznych dach kościoła został pokryty blachą: 
„biskup Straszyński pokrył kościół blachą lecz przez 
zniesienie dwóch ołtarzy przy ostatnich filarach na 
rozszerzenie prezbiterium, popsuł wewnętrzną harm o
nię św ią tyn i” 17.

W 1841 r. w  budynku poklasztornym  (od 1817 r. 
mieszczącym gimnazjum, potem  liceum dla 800 ucz
niów, zamkniętym w 1831 r.) przeprow adzono re
m ont pieców, stolarki okiennej, wymieniono pokrycie 
baszt, a także napraw iono m ur okalający zespół obiek
tów  poklasztornych.

16. Tamże, s. 417.
17. Tamże.
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O d 1863 r. biskupem w Sejnach był Konstanty Ire
neusz Łubieński, z którego inicjatywy obniżono i po 
kryto dachy klasztoru, ujednolicono okna, a dawne 
cele przerobiono na mieszkania seminarium duchow 
nego. W 1875 r. w świątyni został przebudowany 
skarbiec kościelny, a w 1879 r.18 wzm ocniono jej nad
w erężone fundamenty. Decyzją kapituły sejneńskiej 
z 1880 r. i staraniem ówczesnego biskupa Piotra Wierz
bowskiego, do prawej, północnej ściany świątyni do
budow ano kaplicę, w której w 1882 r. umieszczono 
sławną figurę szafkową M atki Boskiej Sejneńskiej i ob
raz św. Jerzego z drewnianego kościółka19.

Następny rem ont kościoła przeprow adzony został 
w 1888 r., a w 1907 r. —  kapitalny remont organów20. 
W  czasie I wojny światowej, podczas której w 1915 r. 
budynek klasztorny przystosowano do potrzeb szpitala 
polowego dla rannych żołnierzy walczących stron: 
niemieckiej i rosyjskiej (opodal Gołdapi i Suwałk prze
biegała linia frontu), zdewastowaniu uległ chór świą
tyni. W  okresie potyczek polsko-litewskich związa
nych z obroną polskości Suwalszczyzny w 1920 r. po- 
dom inikański klasztor obsadziło wojsko polskie.

Okres międzywojenny odznaczał się stagnacją skrom
nego, nadgranicznego miasteczka. W  1925 r. siedziba 
diecezji została przeniesiona do Łomży, w związku 
z czym kościół sejneński pozbawiono tytułu katedry, 
aby rok później nadać mu nazwę kolegiaty. Z  prac 
renow atorskich przy obiekcie należy wymienić rem ont 
organów  i położenie nowego dachu nad kaplicą p.w. 
M atki Boskiej.

O d wcielenia Sejn do cesarstwa rosyjskiego w wy
niku postanowień Kongresu W iedeńskiego w 1815 r., 
świetna w czasach Jagiellonów osada (w XVI w. były 
np. w Sejnach dwie drukarnie)21, a później miasto 
dzięki artystycznemu mecenatowi Grodzińskich i Stru- 
tyńskich (XVII-XVIII w.), nigdy już nie osiągnęła peł
ni blasku polskiej „perły północy”.

„Upadek Sejn jako ważnego miasta w północno- 
-w scbodniej Polsce rozpoczął się od czasu budowy  
(około 1820 r.) drogi bitej z  Warszawy przez Suwałki 
do Kowna, z pominięciem dawnego traktu z  Warszawy 
przez Sejny do Wilna i Petersburga. W  tym  też czasie 
przeniesiono gim nazjum  sejneńskie do Łom ży  — ó w 
czesnej stolicy w ojew ództw a. Miasto przestało być  
również pow ia tem ”11.

Okres po 1945 r. stanowił dla podom inikańskiego 
zespołu kościelno-klasztornego czas postępującej de
gradacji jego części poklasztornej (w wyniku niewła
ściwego użytkowania), a dla kolegiaty — trwającej od 
1970 r. do dziś perm anentnej konserwacji i rewalory
zacji. Tak najkrócej można streścić ponad 50-letn ie 
pow ojenne dzieje tego zabytku.

18. Tamże.
19. Tamże.
20. M . Ambrosiewicz, op. cit., s. 53.
21 . St. B., Z abytkom  na odsiecz: W  niedoszłym  Juriewie, „Zycie
W arszawy” 1970, nr 16, s. 3.

3. Fasada bazyliki w  Sejnach. Stan w  trakcie prac rem ontowych  
z  1997 r. Fot. A. J. Koseski

3. Façade o f  the basilica in Sejny during repair, 1997. Photo: 
A. J. Koseski

„W zespole poklasztornym  znów  umieszczono szkołę 
—  tym  razem Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Sta
re m ury nie nadają się jednak do nowoczesnej technicz
nej szkoły. Zainstalowane tu maszyny przez drgania 
spowodowały pęknięcie m urów ”11.

W  latach 1970-1972 RE Pracownie Konserwacji 
Zabytków  Oddział Białystok przeprowadziły grun to 
wny rem ont — zrekonstruow ano dach klasztoru, po 
krywając go dachówką ceramiczną, oraz barokowe 
wnętrza, z przeznaczeniem na powiatowy Dom Kultu
ry w Sejnach. Prace restauracyjne przekroczyły zakres 
rem ontu z lat 1952-1958, kiedy to naprawiono hełmy 
baszt). Również w nętrza bazyliki poddano renowacji 
z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza prałata 
Stanisława Rogowskiego.

Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją z dnia 
29 czerwca 1972 r. wpisał do rejestru zabytków rucho
mych „ogółem 24 obrazy znajdujące się w  kościele 
(w tym  2 bezcenne malowidła Franciszka Sm uglewi
eża), tabernaculum, 4 rzeźby, zespół organowy, 4 kon
fesjonały, 2 trony, 2 stalle, 2 feretrony, 2 dekoracje 
fasady kościoła i kilka innych przedm iotów ”14.

22. H. Wilk, Sejny. Śladami zaby tków , „Gazeta Białostocka” 1970, 
nr 210, s. 7.
23. Tamże.
24. T. Żochowski, Sejny. Z  turem w  herbie, „Tygodnik Kulturalny” 
1973, nr 6, s. 7.
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4. Wnętrze bazyliki w  Sejnach, widok na ołtarz główny. Stan z  1997 r. 
Fot. A. J. Koseski

4. Interior o f  the basilica in Sejny, view  o f  main altar. State in 1997. 
Photo: A. J. Koseski

S. Wnętrze bazyliki w  Sejnach, w idok na chór i organy. Stan z  1997  r. 
Fot. A. J. Koseski

5. Interior o f  the basilica in Sejny, view  o f  choir and organ. State in 
1997. Photo: A. J. Koseski

W  1973 r. papież Paweł VI w dwu dekretach pod 
niósł rangę sejneńskiej świątyni: 3 lutego udzielił po 
zwolenia na koronację figury M atki Boskiej Sejneńskiej 
(sprowadzonej w 1602 r. przez Jerzego Grodzińskiego 
i umieszczonej w głównym ołtarzu aż do 1882 r., kiedy 
została przeniesiona do zbudowanej specjalnie dla niej 
kaplicy bocznej), a dnia 26 września 1973 r. nadał 
kolegiacie tytuł bazyliki mniejszej, o czym informuje 
płycina o zarysie dzwonu, umieszczona ponad tarcza
mi herbowymi Jerzego i Justyny Grodzińskich w licu 
fasady. W płycinie umieszczono skrzyżowane klucze 
pod papieską tiarą, a niżej majuskułowy napis o treści: 
„BAZYLICA M IN O R  M CM LXXIH”.

Wiosną 1996 r. proboszcz parafii p.w. Naw iedze
nia N M P w Sejnach ks. mgr Kazimierz Gacki, dziekan 
sejneński, zainicjował, prow adzoną do dziś, rewalory

zację m urów  kościoła. Przy okazji prowadzonych prac 
dokonano kilku ciekawych odkrywek warstw wcze
śniejszej świątyni oraz w yrem ontow ano część więźby 
dachowej z poszyciem fragm entów  połaci dacho
wych2 .̂ Fundam enty zostały odkryte na całej wysoko
ści od zewnątrz w okół całego obiektu sakralnego w ce
lu odwilgocenia. Gliniasty grunt pod fundamentami 
powodow ał podpływanie w ód i zawilgocenie murów, 
należało więc odwodnić je i odgrzybić. W tym celu 
zastosowano izolację chemiczną — niemiecki środek 
konserwujący TERM OPAL-P przepuszczający powie
trze do ścian, a powstrzymujący wilgoć. W ykonano 
także regulację ław fundamentów. Podczas tych prac 
odkryto relikty fragm entów ceglanych późnogotyckiej 
zachodniej fasady poprzedniego kościoła: część muru 
z lukiem ostrym oraz zarys fundam entów  wieży, która 
była odsunięta od bryły dawnej świątyni.

W  obrębie wież bazyliki w ym ieniono zdegradowa
ne technicznie i biologicznie fragmenty więźby dacho
wej i przeprow adzono odgrzybienie drewnianych ele
m entów  konstrukcyjnych m etodą smarowania prepa
ratem solnym.

Dach kościoła pokryty jest niejednolicie trzem a ro 
dzajami blachy: miedzianą, m iedziowaną i cynkowaną. 
W roku 1998 ok. 15% powierzchni połaci dachu, 
w okolicach masywu wieżowego, pokryto blachą 
szwedzką powlekaną warstwą syntetyczną z izolacyjną 
warstwą przeciwpożarową.

Karkołomną pracę wykonali murarze i tynkarze pra
cujący na rusztowaniach obu wież fasady. W 1997 r. 
przeprow adzono odkucie starych tynków elewacji 
wież, położono nowe tynki szlachetne oraz pom alo
wano je farbami do elewacji ALCRO-BECKERS. 
Żm udne roboty elewacyjne na wieżach prow adzono 
nieprzerwanie po 10 godzin dziennie. Prace odznacza
ły się dużym stopniem  skom plikowania z pow odu bo
gatego detalu gzymsów i znacznej wysokości pode
stów rusztowań.

W  drugim półroczu 1998 r. prow adzono rem ont 
kaplicy p.w. M atki Boskiej Sejnejskiej, położono nową 
posadzkę z m arm uru włoskiego typu Carrara, tynki 
szlachetne ścian i złocenia ornamentów.

Największy obecnie problem  rem ontow o-konser
watorski całego zespołu sejneńskiego polega na ko
nieczności wykonania kompleksowych prac rem onto
w o-budow lanych całego czworoboku bryły budynku 
poklasztornego wraz z rekonstrukcją jego wnętrz o za
tartym  układzie pomieszczeń.

Rem ont części wewnętrznej obiektu prowadzony 
w latach osiemdziesiątych został przerwany w 1987 r. 
z pow odu m.in. w yprowadzenia dotychczasowego 
użytkownika — dom u kultury z biblioteką oraz róż
nych instytucji władz terenowych. Podstawową jednak 
przyczyną pozostawienia obiektu na niszczycielskie 
działanie czasu był i jest brak środków finansowych.

25. W ywiad z ks. Kazimierzem Gackim przeprowadzony przez au
tora 17 listopada 1998 r.
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W  stanie zdewastowania obszerny gmach pokla- 
sztorny (kubatura 23 510 m ?) po 1989 r. został prze
kazany parafii sejneńskiej. W ładze kościelne według 
koncepcji z 1994 r. planowały, po niezbędnym rem on
cie zachowawczym, przekształcenie obiektu w Dom 
Formacyjno-Rekolekcyjny dla środowisk młodzieżo
wych, rolników  oraz jako miejsce spotkań religijnych 
Polaków i Litwinów. Nie wykluczano także spełniania 
roli dom u pielgrzymkowego z racji kultu cudownej 
figury M atki Boskiej Sejmeńskiej. Aktualnie rozważany 
jest pomysł rozbudow ania zaplecza socjalnego dla nie
wielkiego Dom u Opieki dla Kobiet Starszych i C ho
rych. Pozostaje wszak otw arta kwestia przywrócenia 
stylowego kształtu obiektowi o wspaniałych trady
cjach ośrodka kultury klasztornej, edukacyjnej (absol
w entem  szkoły sejneńskiej był m.in. Szymon Konarski, 
działacz patriotyczny doby powstania listopadowego), 
wreszcie spełniającego rolę ważnego elementu krajo
brazu kulturow ego Suwalszczyzny.

Aby rozpocząć rewaloryzację wnętrz (odwilgocenie, 
oczyszczenie murów, przespoinowanie cegieł, położe

nie tynków szlachetnych, przywrócenie pierw otnego 
podziału pomieszczeń sztucznie podzielonych ściana
mi działowymi itd.), najpierw należy zrealizować przy
najmniej cztery podstawowe fazy rem ontu bryły:

1. W zmocnienie i uzupełnienie więźby dachowej 
wraz z położeniem  nowego pokrycia dachu.

2. Uzupełnienie brakujących rynien i obróbek bla
charskich wraz z odprow adzeniem  wód opadowych 
systemem drenów  odwadniających.

3. Zam ontow anie nowej stolarki okien i drzwi 
(obiekt dewastowany jest przez czynniki atmosferycz
ne oraz nieproszonych „gości”).

4. Osuszenie, izolacja murów, uzupełnienie ich ubyt
ków, zwłaszcza w elewacji południowej i w trzech spo
śród czterech baszt; otynkowanie budynku.

M otywacją do działań, w które w arto aby włączyły 
się wszelkie środowiska twórcze, sponsorzy przy 
wsparciu władz, niechaj będzie bliski rok 2000, łączący 
przełom  tysiącleci z 400-leciem  początku budowy 
kom pleksu klasztorno-kościelnego w Sejnach.

The Post-Dominican Monastic-church Complex in Sejny —  Its History and Conservation

The form er D om inican com plex located in sw. Agaty 
Square in Sejny is com posed of a three-nave basilica of the 
Visitation of the H oly Virgin Mary, a quadrilateral post-m o 
nastic building and a fencing wall. The original version of 
the basilica was Early Baroque w ith belated G othic elements, 
frequently encountered in D om inican churches. The founder 
of the church (1610-1619) and the m onastery (after 1603, 
built up to 1706) was Jerzy Grodziriski. In 1760, the church 
was redesigned; its corps was elongated by tw o spans, the

presbytery was reversed, and a m onum ental facade w ith tw o 
lofty tow ers was added. The object in question is the m ost 
valuable architectonic m onum ent in the entire Suwałki re 
gion. In 1918-1925 , it was the cathedral of the A ugustów - 
-Sejny diocese, and, subsequently, a collegiate church. The 
basilica was repaired and conserved, i. a. in 1974-1976  and 
1996 -1998 ; the form er m onastic com plex awaits repair and 
developm ent.
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