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Sw. Hiob Poczajowski

D ecyzją Jego Eminencji M etropolity Sawy patronem archidiecezji 
m etropolitalnej ustanowiony został święty z Poczajowa, który w ciągu 
dziejów  był zw iązany z Kościołem Prawosławnym w Rzeczypospolitej 
O bojga Narodów.

Ław ra Poczajowska (obecnie na terenie Republiki Ukraińskiej) to 
sanktuarium Matki Bożej. W ciągu dziejów dwukrotnie Matka Boża uświę
ciła je  Swymi Objawieniami. Pierwszy raz w 1340 r., kiedy Matka Boża 
została ujrzana w słupie ognistym i wycisnęła na skale ślad swojej stopy, 
z którego wytrysnął zdrój czystej wody. Znajduje się on w odległości kilku 
kilometrów od monasteru na terenie Bożoj Hori (obecnie rezerwat przy
rody). Niestety, śladu stopy Bogurodzicy już nie ma, gdyż zniszczyła go 
barbarzyńska ręka. Po raz drugi w 1675 r., podczas najazdu Turków „Matka 
Boża objawiła Swoje wstawiennictwo”. W monasterze znajduje się cu
downa ikona Matki Bożej.

Górka Poczajowska to miejsce uświęcone modlitwą gorliwego czci
ciela Matki Bożej, żarliwego ascety i niezłomnego obrońcy wiary prawo
sławnej Sw. Hioba. Jego święte relikwie są złożone w szklanym relikwiarzu 
w dolnej cerkwi monasteru. W dniu 28 sierpnia (Zaśnięcie Bogurodzicy) 
i 10 września (Sw. Hioba) do Poczajowa przybywają tłumy pielgrzymów, 
by uroczyście czcić Matkę Bożą i Św. Hioba.

Święty Hiob urodził się około 1551 r. w granicach Rusi Halickiej. 
Świeckie imię miał Iwan Żalizo. Życie mnisze rozpoczął w monasterze 
na Pokuciu, przyjmując imię Hiob. Konstanty Ostrogski powierzył mu 
zorganizowanie monasteru Świętego Krzyża w Dubnie. W Poczajowie 
Św. Hiob znalazł się około 1604 r. i na prośbę braci zakonnej objął stano
wisko ihumena. W miejscu objawienia się Matki Bożej zbudował sobór 
pod wezwaniem Świętej Trójcy. Obecnie na tym miejscu wznosi się cer
kiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, a na Górze zbudowano studnię.

Po śmierci kolatorki monasteru, Anny Hojskiej, dobra monasterskie 
przeszły w ręce jej wnuka, luteranina Jędrzeja Firleja, który niesamowi
cie ograbił m onaster wraz z cudowną ikoną. Dużo wysiłków włożył Św. 
Hiob, by utrzymać własność monasterską, szukając sprawiedliwości przed
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Trybunałem Koronnym w Lublinie. W życiu monastycznym zapisał się 
Św. Hiob jako promotor drukarstwa i oświaty, a zarazem gorliwy obrońca 
wiary prawosławnej i nieustępliwy krzewiciel wartości duchowych. Jed
nocześnie wyróżniał się nadzwyczajną cierpliwością, łagodnością i do
brocią, nieustannie powtarzając modlitwę Panie Jezusie Chrystusie, Synu 
Boży, bądź M iłościwy mnie grzesznemu. Zasnął Święty w Panu 28 paź
dziernika 1651 r., przeżywszy 100 lat.

W latach 1721-1831 Ławra Poczajowska znalazła się we władaniu 
unitów, ale pomimo tego kult Św. Hioba był kontynuowany. Niezliczone 
łaski, jakich doznawali pielgrzymi odwiedzający Ławrę Poczajowską, 
umacniały dalej Lud Boży w trwaniu i przyezwyciężeniu wszelkich trud
ności. Jego święte relikwie przetrwały burze dziejowe, których los nie 
szczędził Kościołowi Prawosławnemu.

W okresie międzywojennym wielkim czcicielem Św. Hioba był M e
tropolita Warszawski Dionizy, jednocześnie sprawujący godność Archi- 
madryty Ławry Poczajowskiej. Mimo, że po II wojnie światowej Poczajów 
pozostał poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kult Św. Hioba wśród 
wiernych Prawosławia w Polsce jest bardzo rozpowszechniony, czego 
dowodem są liczne pielgrzymki organizowane do monasteru.

Dzieje Kościoła Prawosławnego 
na terenie diecezji warszawsko-bielskiej

Kościół Prawosławny w Polsce posiada wielowiekową historię. Jego 
początki sięgają okresu kształtowania się państwa polskiego. Opanowanie 
przez Państwo Wielkomorawskie ziem plemiennych Wiślan, spowodo
wało chrystianizację Małopolski już w końcu IX wieku przez uczniów 
Świętych Cyryla i Metodego. Obrządek metodiański był więc szeroko 
rozpowszechniony na ziemiach polskich na długo przed przyjęciem chrze
ścijaństwa przez Mieszka I w 966 roku.

Obrządek słowiański zagościł w Małopolsce, Wielkopolsce i na M a
zowszu przed oficjalnym przyjęciem chrześcijaństwa zachodniego. Za 
panowania Mieszka III (wiemy obrządku słowiańskiego) doszło do tzw. 
buntu pogan. Sam Mieszko III musiał uciekać do Płocka, ludzie z Wiel

20



kopolski chronili się na Mazowszu. Gall Anonim „nazywa Mazowszan” 
fa lsi christianae” -  fałszywym i chrześcijanami. Kronikarz stosuje określe
nie prawdziwi chrześcijanie do łacinników w odróżnieniu do fałszywych 
chrześcijan, wiernych obrządku słowiańskiego. W 1047 r. podczas bitwy 
z Kazimierzem ginie Mieszko III (Ostrów Mazowiecki), oskarżany w hi
storii o bunt pogański.

Sytuacja wewnętrzna kraju i względy polityczne sprawiły, że obrządek 
wschodni zmuszony był początkowo podzielić się miejscem z wyznaniem 
zachodnim, by następnie całkowicie odstąpić mu panowanie w Polsce. 
Kościół w Polsce ostatecznie się zlatynizował, lecz mocno zakorzeniony na 
terenach polskich obrządek wschodni pozostawił swoje ślady. Spadko
biercą tradycji metodiańskiej w Polsce stał się Kościół Prawosławny. 
Przyjął on liturgię w zrozumiałym wówczas języku cerkiewnosłowiańskim, 
obrzędowość i wartości wschodniego chrześcijaństwa, upowszechnianego 
wśród Słowian przez Świętych Cyryla i Metodego.

Przyjęcie chrztu przez Ruś w 988 r. spowodowało chrystianizację 
ziem wschodnich. Znajdując się pod władzą książąt kijowskich, a następ
nie halickich, ziemie te stwarzały wszelkie pomyślne warunki dla rozwoju 
Prawosławia. Po włączeniu zaś tych ziem do powstałego w XV wieku 
państwa Polsko-Litewskiego, sytuacja Kościoła Prawosławnego na tych 
ziemiach radykalnie się zmieniła. Wielkie wstrząsy przeżywało tu Pra
wosławie zwłaszcza po wprowadzeniu i rozpowszechnieniu unii w XVI- 
XVIII wiekach.

Po utworzeniu w 1815 r. Królestwa Polskiego większa część ziem 
Chełmsko-Podlaskich weszła w jego skład. Na ziemiach tych przy Prawo
sławiu wytrwały jedynie klasztory w Drohiczynie i Jabłecznej, a na Podla
siu — w Bielsku i Zabłudowie -  pozostałe zaś pochłonęły unia i katolicyzm.

W połowie XVIII wieku przybywają do Polski greccy kupcy, przyczy
niając się do odrodzenia Prawosławia. Powstają cerkwie w Warszawie, Lubli
nie, Radomiu, Piotrkowie, Kaliszu, Opatowie i innych miastach. Do 1825 r. 
w Warszawie były ponadto cerkwie wojskowe: w Zamku, Szpitalu Uja
zdowskim, Cytadeli i koszarach. Zależały one od władz słucko - litewskich 
lub bukowińskich, podlegających patriarsze konstantynopolitańskiemu.

Decyzją cesarską z 24.02/8.03.1825 r. duchowieństwo wyznania grec- 
ko-rosyjskiego w Królestwie Polskim oddano pod zwierzchnictwo Św. 
Synodu i pod władzę biskupa mińskiego. Postanowieniem Synodu 3)
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15.11.1827 r. cerkwie i klasztory Prawosławne w Królestwie Polskim 
włączono do prawosławnej diecezji wołyńskiej. 30.11.1834 r. zostaje 
erygowana katedra biskupia w W arszawie i jednocześnie utworzony 
wikariat biskupa żytomiersko-wołyńskiego jako Warszawski Prawosławny 
Zarząd Duchowny. Pierwszym biskupem  został archim andryta z Pocza- 
jow a, Antoni (Rafalski). Pow stają cerkwie przy tw ierdzach Warszawy, 
M odlina i Z am ościa, a w W arszawie na Woli urządzono cm entarz 
prawosławny.

Działalność w ikariatu zakończyła się z otw arciem  17.09.1839 r. 
Seminarium Duchownego. Dnia 5/17.10.1840 r. wikariat przekształcono 
w diecezję, Zarząd Duchowny Prawosławny w Konsystorz Diecezjalny, 
a biskupa mianowano Arcybiskupem W arszawsko-Nowogeorgiewskim 
(Modlińskim).

W 1843 r. było już 18 świątyń i kilkanaście tysięcy wiernych. W tym 
roku nastąpiło połączenie diecezji warszawskiej i wołyńskiej w jedną. Do 
Prawosławia przyłączone zostały też parafie starobrzędowców. Powstały 
nowe Prawosławne parafie, praktycznie na całym obszarze diecezji w ar
szawskiej. W 1875 r. nastąpiło przyjęcie duchowieństwa i wiernych byłej 
chełmskiej diecezji grekokatolickiej do diecezji warszawskiej, tworząc 
diecezję warszaw sko-chełm ską. Pow rót unitów  do K ościoła P raw o
sławnego wielokrotnie pomnożył ilość wiernych, duchowieństwa i para
fian. Wschodnie tereny Królestwa Polskiego podzielono na dwanaście 
dekanatów: biłgorajski, włodawski, tom aszowski, sokołowski, bialski, 
radzyński, krasnostawski, zamojski, chełmski, augustowski, hrubieszow
ski i konstantynowski, natom iast w guberniach zachodnich Królestwa 
istniały cztery dekanaty, obejmujące pięćdziesiąt trzy parafie.

W 1898 r. diecezja chełmsko-warszawska liczyła ogółem 331 parafii 
i była podzielona na 25 dekanatów. W 1905 r. decyzją Synodu Kościoła 
Rosyjskiego nastąpił podział diecezji chełm sko-w arszawskiej na dwie 
diecezje: chełmsko-lubelską z siedzibą w Chełmie z 283 parafiami i war- 
szawsko-nadwiślańską z 51 parafiami. Ta ostatnia w 1912 r. otrzymała 
sufragana, biskupa nowogieorgijewskiego.

Kościół Prawosławny na ziemiach Polskich po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w roku 1918, stanowił integralną część Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego. I wojna światowa kończy okres organizacyj
nych i kanonicznych struktur polskiego prawosławia w ramach Kościoła
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Rosyjskiego. Po wojnie stopniowo kształtuje się odmienny status kano
niczny diecezji warszawskiej, w wyniku czego otrzymuje ona rangę archi
diecezji powstającego autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce, 
a jej ordynariusze są jednocześnie zwierzchnikami Polskiego Kościoła 
Prawosławnego.

W granicach odrodzonego państwa polskiego w 1918 r. znalazły się 
duże obszary ziem białoruskich i ukraińskich, na których mieszkało oko
ło 5 milionów prawosławnych. Utworzono 5 diecezji: warszawsko-chełm- 
ską, wołyńską, grodzieńską, wileńską i poleską. Działały dwa seminaria, 
w Wilnie i Krzemieńcu, z 500 studentami, Wydział Teologii Prawosławnej 
w Warszawie ze 150 studentami, 1624 parafii i 16 klasztorów.

Patriarcha Moskiewski i W szechrosyjski Tichon nadał Kościołowi 
Prawosławnemu w Polsce status Autonomicznego Kościoła Prawosław
nego i mianował byłego arcybiskupa Mińskiego i Turowskiego Jerzego 
(Jaroszewskiego) w 1921 r. ordynariuszem  archidiecezji W arszawskiej 
i Egzarchą- Metropolitą Kościoła Prawosławnego w Polsce. Po jego śmierci 
w 1923 r. stanowisko to objął arcybiskup Wołyński Dionizy (Waledyń- 
ski) z tytułem arcybiskupa Warszawskiego i Wołyńskiego -  Metropolity 
Kościoła Prawosławnego w Polsce. Po zabiegach władz państwowych, 
patriarcha Konstantynopola Grzegorz VII nadał 13 listopada 1924 r. auto- 
kefalię Kościołowi Prawosławnemu w Polsce.

Niestety, w okresie międzywojennym Polski Kościół Prawosławny, 
w tym diecezja warszawska, przeżywała szczególnie ciężkie chwile. W przede
dniu II wojny światowej zamknięto lub zburzono ok. 200 świątyń prawo
sławnych na Chełmszczyźnie i Lubelszczyźnie (1938 r.), przeprowadzono 
akcję „rewindykacji dusz”, przygotowano nawet plany totalnej likwidacji 
Prawosławia. Zostało zlikwidowanych ogółem 451 cerkwi i kaplic prawo
sławnych w międzywojennej Polsce.

W okresie okupacji niemieckiej utworzono na terenie Generalnej 
Guberni 3 diecezje prawosławne: warszawską, chełm ską i krakowską. 
Natomiast pozostałe, wołyńska, grodzieńska, wileńska i poleska, znalazły 
się w Związku Radzieckim.

W ciągu wieków inne koleje losu przechodził Kościół Prawosławny 
na Białostocczyźnie, który miał tutaj wielowiekową tradycję. Początki 
chrześcijaństwa na Białostocczyźnie wiążą się ściśle z Kościołem Prawo
sławnym, który pojawił się na terenie Podlasia już w XI wieku, kiedy
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tereny między Bugiem i Narw ią znalazły się w granicach księstw ruskich. 
Prawosławie od czasów chrystianizacji tych terenów stało się integralnym 
elementem mieszkającej tu ludności. Pierwsze świątynie były budowane 
z drewna, dlatego też nie pozostały po nich żadne zauważalne ślady, nato
miast pozostały ślady w zróżnicowaniu narodowościowym i religijno- 
wyznaniowym ludności Podlasia, które utrzymywało się przez kilka stuleci 
i pozostaje do dnia dzisiejszego.

Historia przyniosła Kościołowi Prawosławnemu wiele cierpień i upoko
rzeń. Dzieje Białostocczyzny wykazują, że pomimo dążeń do likwidacji 
Prawosławia przetrwało ono do dnia dzisiejszego, a nowe, wciąż po
wstające cerkwie, świadczą o ogromnym przywiązaniu ludności Biało
stocczyzny do wiary Prawosławnej.

Literatura:
Verdmon, Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królewstwie Pol
skim. Warszawa 1902; E. Sakowicz, Kościół Prawosławny w epoce Sejmu Wielkiego 
1788-1792. Warszawa 1935; A. A-ij, Mitropolit Georgij. Varśava 1933; R. Kozlovskij, 
Ućreżdenie Varśavskoj pravoslavnoj eparchii i ee pervyj episkop. Cer. Vest. 1963 nr 2 
s. 13-14, nr 3 s. 15-24; R. Kozłowski, Warszawska diecezja prawosławna. Wiad. PAKP 
1971 [nr 2] s. 23-37; J. Godlewska, Centralne władze wyznania prawosławnego [w:] 
Archiwum Główne Akt Dawnych. Przewodnik po zespole. T. II. Epoka porozbiorowa. 
Warszawa 1998 s. 205-214.
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Historia diecezji warszawsko-bielskiej

Po II wojnie światowej Kościół Prawosławny wskutek strat wojen
nych i zmiany granicy wschodniej, utracił prawie 90% swojego przedwo
jennego posiadania. Po odejściu ziem wschodnich II Rzeczypospolitej, 
daw na diecezja warszawska skupiała niewiele parafii na wschód od 
Warszawy. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej dekanat bielski 
został włączony do diecezji warszawskiej. Być może to było zwiastunem 
nowych wyzwań dla prawosławia. Działania wojenne zniweczyły struktu
ry administracji kościelnej. Rozpoczyna się organizacja Kościoła Prawo
sławnego w nowych warunkach ustrojowych i terytorialnych. Przesunięcie 
granic wschodnich i migracje ludności oraz przesiedlenia personalne spo
wodowały, iż Kościół Prawosławny stanął przed ogromnymi trudnościami. 
Sytuację pogarszała sprawa autokefalii, czyli kanonicznego ustanowie
nia niezależnego, Polskiego Prawosławia.

Po zakończeniu walk z okupantem  hitlerow skim , wojew ództw o 
białostockie znalazło się na krótki okres pod zarządem  arcybiskupa 
M ińskiego. Pod naciskiem  władz państw ow ych ustąpił ze stanow iska 
m etropolita Dionizy. Do życia zostało powołane 26 kw ietnia 1948 r. 
Tymczasowe Kolegium Rządzące Polskiego Autokefalicznego Kościo
ła Prawosławnego. Rozpoczęto norm alizację stosunków wewnętrznych 
oraz doprow adzenie do kanonicznego uporządkow ania spraw zw iąza
nych z autokefalią.

Aktem z 22 czerwca 1948 r. Prawosławny Kościół Rosyjski wyraził 
zgodę na autokefalię Polskiego Kościoła Prawosławnego. W ten sposób 
ostatecznie została zakończona sprawa kanonicznego usamodzielnienia 
się Kościoła Prawosławnego w Polsce.

Polski Kościół Prawosławny obejmował w 1949 roku 121 czynnych 
parafii i został podzielony na 3 diecezje: warszawską, białostocko-gdań- 
ską i łódzko-wrocławską. Zastępcą metropolity Warszawskiego został 
arcybiskup Białostocki, który równocześnie był ordynariuszem diecezji 
warszawskiej. Na prośbę Soboru Biskupów Polskiego Kościoła Prawo
sławnego skierowany został do Polski przez Kościół Rosyjski arcybiskup 
Lwowa i Tarnopola Makary (Oksijuk), który przybył do Polski w 1951 r. 
i został wybrany M etropolitą Warszawskim i Całej Polski.
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Uchwałą z 1951 r. Sobór Biskupów podzielił W arszawską Metropo
lię Prawosławną na diecezje:

1. Diecezja W arszawsko-Bielska w granicach: a) woj. warszaw
skiego -  8 parafii, b) woj. lubelskie -  9 parafii i klasztor męski 
Jabłeczna oraz c) powiat Bielsk Podlaski woj. białostockiego 
(z wyjątkiem 3 parafii: Puchły, Ryboły i Trześcianka) -  42 para
fie i klasztor żeński w Grabarce.

2. Diecezja Białostocko-Gdańska
3. Diecezja Łódzko-Poznańska
4. Diecezja W rocławsko-Szczecińska

Sobór Biskupów w dniu 30 kwietnia 1958 r. zadecydował o przy
łączeniu z diecezji Białostocko-Gdańskiej do diecezji Warszaw- 
sko-Bielskiej trzech parafii (Puchły, Ryboły i Trześcianka). 
Decyzją Soboru Biskupów z 1983 r. postanowiono erygować 
diecezję Przem ysko-N ow osądecką, a w roku 1989 diecezję 
Lubelsko-Chełm ską.

Obecnie diecezja W arszawsko-Bielska, skupiona w 6 dekanatach, 
obejmuje 66 parafii i 1 klasztor żeński oraz 3 Domy Opieki, a mianowicie:

1. Dekanat Warszawski -  6 parafii i 1 dom opieki
2. Dekanat Bielsk Podlaski -  15 parafii
3. Dekanat Hajnowski -  13 parafii i 1 dom opieki
4. Dekanat Kleszczelowski -  11 parafii
5. Dekanat Narewski -  6 parafii i 1 dom opieki
6. Dekanat Siemiatycki -  14 parafii, 1 klasztor żeński oraz dom opieki

Ordynariusze diecezji:
Jerzy (Jaroszewski) metrop. (16.IX.1921 - + 8.II.1923), Dionizy (Wale- 
dyński) metrop. (8.II. 1923 -17.IV. 1947), Tymoteusz (Szretter) (17.IX. 1947 
- 7.VIII.1951), M akary (Oksijuk) metrop. (7.VII. 1951 - 8.XII.1959), 
Tymoteusz (Szretter) metrop. (5.V.1961 - + 20.V.1962), Jerzy (Koreni- 
stow) (24.V.1962 - 25.V.1965), Stefan (Rudyk) metrop. (25.05.1962 - 
+26.03.1969), Jerzy (K orenistow ) (26 .I I I .1969 - 1.I I I .1970), Bazyli 
(D oroszkiew icz) m etrop. (24.1.1970 - + 20.1.1998), Sawa (Hrycuniak) 
m etrop. (31.V.1998 - )
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W diecezji działają komisje:
G ospodarczo-Finansow a -  Przew odniczący Ks. M itrat M ikołaj Kieł- 
baszewski,
Kontroli Świec -  Przewodniczący Ks. prot. Mikołaj Mielniczuk, 
Komisja Weryfikacyjna -  Przewodniczący Ks. prot. Jerzy Tofiluk, 
Komisja Kwalifikacyjna dyrygentów i psalmistów -  Przewodniczący 
dr W łodzimierz Wołosiuk.

Działają cztery Dekanalne Instytuty Kultury Prawosławnej powołane 
do życia dekretami Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawo
sławnego Meropolity Warszawskiego i całej Polski z dnia 1. VII. 1999 roku:
1. Hajnówka -  Kierownik Ks. prot. Sławomir Chwojko -  inauguracja 

działalności -  16.V II.1999
2. Bielsk Podlaski -  Kierownik Ks. Mitrat Jerzy Tokarewski -  inaugura

cja -  16. VII. 1999
3. Siem iatycze -  K ierow nik Ks. prot. Andrzej Jakim iuk -  inauguracja 

-  16.VII.1999
4. Krzywiec -  Ks. mgr Aleksy Kulik -  inauguracja -  21 .VII.2000 

Działają następujace szkoły:
1. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie -  patrz s. 28
2. Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku -  patrz s. 32
3. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie -  patrz s. 32
4. Szkoła Psalmistów w Hajnówce -  patrz s. 196
5. Szkoła Ikonograficzna w Bielsku Podlaskim -  patrz s. 91

Działają kapelani Drużyn Harcerskich i Zuchowych:
-  Hufiec nadbużański -  Ks. diakon Tomasz Cyrkun,
-  Hufce w gminie Drohiczyn i Grodzisk -  Ks. Jan Gacuta,
-  Hufiec gminy Narew -  Ks. Paweł Sterlingow,
-  Hufiec gminy Kleszczele -  Ks. Paweł Nikitiuk,
-  Hufiec powiatu hajnowskiego -  Ks. Marek Jakimiuk.
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CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA 
w WARSZAWIE

00-246 W arszawa
ul. Miodowa 21 C 

tel. (0-22) 831-95-97 fax (0-22) 635-95-44

Chrześcijańska Akademia Teologiczna jest państwową, ekumeniczną 
wyższą szkołą teologiczną. Uczelnia kształci studentów w zakresie nauk 
teologicznych i pedagogicznych, przygotowując pracowników duchow
nych i świeckich dla Kościołów chrześcijańskich w Polsce, a także dla 
administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji, w szcze
gólności oświatowych i opiekuńczych. ChAT prowadzi rów nież dzia
łalność naukowo-badawczą oraz przygotowuje kandydatów do tego typu 
pracy. Akadem ia jest jedyną w Europie uczelnią teologiczną, która sku
pia studentów z wielu różnych Kościołów. Ekumeniczny charakter ChAT 
decyduje o tym, że uczelnia realizuje swoje zadania w oparciu o zasadę 
rów noupraw nienia, poszanow ania w artości duchow ych w szystk ich  
w yznań, kultur i tradycji oraz w poczuciu odpowiedzialności chrześci
jańskiej i obywatelskiej.

Akademia jest kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Stu
dium Teologii Prawosławnej, utworzonych po I wojnie światowej w Uni
wersytecie Warszawskim.

W okresie m iędzywojennym  w latach 1925-1939 działało Studium  
Teologii Prawosławnej przy Uniwersytecie Warszawskim. Zapisało one 
chlubną kartę w historii Kościoła Prawosławnego, a absolwenci p iasto
wali wysokie stanow iska kościelne w kraju i zagranicą. W yższe studia 
teologiczne ukończyło 318 studentów, studium  dostarczyło K ościo ło
wi Praw osław nem u wykształconych kadr duchow ieństw a i św ieckich 
działaczy.

Wybuch II wojny światowej unieruchomił wszystkie uczelnie i na 
długi okres sparaliżował proces studiów. Studium Teologii Prawosławnej 
nie otrzym ało zezwolenia na wznowienie działalności po roku 1945, 
natom iast Wydział Teologii Ewangelickiej został wyodrębniony z Uni
wersytetu Warszawskiego w 1954 r. i przekształcony -  przy współudziale 
Kościołów Starokatolickich -  w Chrześcijańską Akademię Teologiczną.
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Władze Kościoła Prawosławnego do 1951 roku wielokrotnie wysuwały 
postulat pod adresem władz państwowych i uniwersyteckich o restytu
owanie Studium dla przyszłych duchownych, jednak nie doczekały się 
żadnej odpowiedzi. Próbą rozwiązania tego problemu było uruchomienie 
Prawosławnego Seminarium Duchownego w 1951 r., które nie miało 
uprawnień szkoły wyższej, lecz było prywatnym zakładem kształcącym. 
Natom iast możliwość reaktywowania Studium -  w zmodyfikowanym 
kształcie -  zaistniała w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Uchw ałą Prezydium Rządu z 26.10.1954 r. powołano Ch.A.T., która 
mieściła się w budynkach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Chy- 
licach koło Warszawy. Początkowo studia odbywały się w dwu sekcjach, 
teologii ewangelickiej i teologii starokatolickiej, a od 1 grudnia 1957 r. 
również teologii prawosławnej, która znalazła siedzibę w gmachu Semi
narium Prawosławnego przy ul Paryskiej 27. Tutaj odbywały się w ykła
dy i znajdowały się mieszkania dla studentów. Po wybudowaniu nowego 
gmachu na posesji Kościoła Luterańskiego, przy ul. Miodowej 21C, od 
roku 1968 wykłady odbywają się w nowym budynku uczelni.

Pierwszym kierownikiem Sekcji Teologii Prawosławnej był M etro
polita M akary (Oksijuk).

W latach 1958-1964 uruchomiono przy sekcji prawosławnej Studium 
Przygotowawcze dla duchownych, którzy w charakterze wolnych słucha
czy mogli pogłębiać kwalifikacje teologiczne. Prorektorem  Akadem ii 
21 m arca 1967 r. mianowany został duchowny prawosławny ks. Jerzy 
Klinger. Od roku 1968 istnieją studia zaoczne, które umożliwiają uzyska
nie tytułu magistra teologii prawosławnej. Od 1973 r. funkcjonuje dwu
letni kurs szkolenia duchownych prawosławnych.

Ch.A.T. jest uczelnią o charakterze ekumenicznym, m iędzywyzna
niową. Przejawia się to w płaszczyźnie naukowej, dydaktycznej i w ycho
wawczej. Studenci wszystkich sekcji uczęszczają na wspólne wykłady, 
natomiast przedmioty dotyczące charakteru konfesyjnego prowadzone są 
oddzielnie dla poszczególnych sekcji. Liczba studentów w 1976-77 r. 
wynosiła 122 osób w tym na sekcji ewangelickiej -  74, prawosławnej -  34 
i starokatolickiej -  14. Na studium zaocznym 37 słuchaczy.

W latach 80-tych prorektorem  Akadem ii był arcybiskup Sawa 
(H rycuniak), obecny metropolita Warszawski i całej Polski, później zaś 
prof. M arian Bendza.
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W wyniku przemian ustrojowych po roku 1989, uczelnia teologicz
na mogła również poszerzyć zakres autonomii i samodzielności.

W roku akademickim 1991-92 rozpoczął działalność Ekumeniczny 
Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny, polegający na przygotowywaniu 
katechetów. W czerwcu 1995 roku pierwsi absolwenci tego Instytutu 
uzyskali dyplomy magistra teologii w zakresie pedagogiki religijnej.

Po kilku latach doświadczeń wyłoniła się konieczność restrukturyzacji 
Instytutu poprzez przekształcenie go w Ekumeniczny Instytut Pedago
giczny. Polegała ona na uruchomieniu trzyletnich licencjackich Wyższych 
Studiów Zawodowych w zakresie dwóch specjalności: pedagogika szkolna 
i korekcyjna oraz praca socjalna. Absolwenci będą mogli kontynuować 
naukę na uzupełniających dwuletnich studiach magisterskich.

W 1996 r. na rektora Akademii został powołany długoletni wykła
dowca arcybiskup Jeremiasz (Anchimiuk), ordynariusz diecezji Wrocław
sko-Szczecińskiej .

W roku akademickim 1998-99 liczba studiujących w Ch.A.T. wynosi 
873 osoby, w tym na studiach dziennych 398, na studiach zaocznych 402, 
na studiach doktoranckich 73 osoby; w porównaniu z rokiem akademickim 
1989-90 oznacza to pięciokrotny wzrost liczby studentów. Kobiety sta
nowią około 50% ogółu studentów.

Ekumeniczny charakter Ch.A.T. znajduje odzwierciedlenie w strukturze 
studentów pod względem wyznaniowym. W roku akademickim 1998-99 
uczelnia kształci na studiach dziennych magisterskich 53 studentów pra
wosławnych, 17 starokatolików oraz 80 ewangelików.

Akademia zatrudnia 76 nauczycieli akademickich, w tym 9 profesorów 
zwyczajnych, 10 profesorów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 
16 adiunktów ze stopniem naukowym doktora, 11 wykładowców i starszych 
wykładowców oraz 30 asystentów. W porównaniu z rokiem akademickim 
1989/90 liczba nauczycieli akademickich wzrosła dwa i pół razy.

Obecnie Sekcja Prawosławna ChAT posiada sześć następujących katedr:
1. Katedra Pisma Świętego Starego Testamentu -  p. o. kierownik arcybi

skup prof. dr hab. Jeremiasz (Anchimiuk).
2. Katedra Pisma Świętego Nowego Testamentu -  kierownik abp prof. 

dr hab. Jeremiasz (Anchimiuk).
3. Katedra Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i M oralnej -  kierownik 

metropolita prof. dr hab. Sawa (Hrycuniak).
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4. Katedra Historii Kościoła Powszechnego i Autokefalicznych Kościo
łów Prawosławnych -  ks. prof, dr hab. Marian Bendza.

5. Katedra Patrologii -  p.o. metropolita prof, dr hab. Sawa (Hrycuniak)
6. K atedra Praw osław nej Teologii P raktycznej -  kierow nik ks. prof, 

dr hab. Rościsław Kozłowski.
Na Sekcji Prawosławnej pracuje obecnie 17 pracowników naukowo- 

dydaktycznych. W systemie dziennym Teologię studiują 53 osoby prawo
sławne, w zaocznym -  115 osób, natom iast na kierunku pedagogicznym 
o specjalności praca socjalna oraz pedagogika szkolna i korekcyjna -  w sys
temie dziennym 25 osób, w zaocznym -  11 studentów prawosławnych.

Rektor: Ks. Arcybiskup prof, dr hab. Jeremiasz (Anchimiuk)

Rektorzy
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

w Warszawie

ks. prof. Wiktor Niemczyk, luteranin (1954-1965),
ks. prof. Waldemar Gastpary, luteranin (1965-1981),
ks. prof. Jan Bogusław Niemczyk, luteranin (1981-1987),
ks. prof. Jerzy Gryniakow, luteranin (1987-1990),
biskup prof. Wiktor Wysoczański, starokatolik (1990-1996),
arcybiskup prof. Jeremiasz Jan Anchimiuk, prawosławny (1996 - )

Literatura:
Zakończenie roku na sekcji prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w War
szawie. Cer. Vest. 1961 nr 7 s. 9-11; W. Niemczyk, Dziesięć lat istnienia [ChAT oraz 
wykaz prac magisterskich], Rocz. Teolog. 1965 t. 7 s. 7-110; W. Gastpary, J. Klinger, 
Z działalności Chrześcijańskiej Akademii w Warszawie z siedzibą w Chylicach za rok 
akademicki 1966/67. Rocz. Teolog. 1968 z. 1 s. 264-282; W. Gastpary, Chrześcijańska Aka
demia Teologiczna w drugim dziesięcioleciu swego istnienia 1964-1974. Rocz. Teo
log. 1974 z. 1/2 s. 127-166; - Dwadzieścia pięć lat ChAT w Warszawie 1954-1979. 
Rocz. Teolog. 1979 z. 2 s. 3-72; J. Narzyński, Bibliografia publikacji pracowników ChAT 
w Warszawie za lata 1954-1974. Rocz. Teolog. 1974 z. 1/2 s. 183-255; M. Sudenis, 
20-lecie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Rodzina 1974 nr 49 s. 8-9; (rs): Jubile
usz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Życie i Myśl 1975 nr 1 s. 108-110; K. Urban, 
Z historii działalności Chrześcijańskiej Akdemii Teologicznej w Warszawie. Życie Szkoły 
Wyższej 1981 nr 12 s. 21-35; A. Grześkowiak, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
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w Warszawie - uczelnią ekumeniczną. Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1984 nr 2 
s. 29-37; Z. Łyko, Wykaz publikacji nauczycieli akademickich ChAT w latach 1979
1989. Rocz. Teolog. 1989 z. 1/2 s. 83-92; J. Gryniakow, Chrześcijańska Akademia Teolo
giczna w latach 1984-1989. Rocz. Teolog. 1989 z. 1/2 s. 5-16; J. Machaj, Informacje 
o działalności ChAT w latach 1990-1994. Rocz. Teolog. 1995 z. 1 s. 313-329;

KATEDRA TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ 
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

15-420 Białystok 
ul. Sw. Mikołaja 5 

tel. (0-85) 744-36-46

Katedra Teologii Prawosławnej została powołana Uchwałą Senatu 
Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 października 1998 roku i uroczyście 
otwarta 5 marca 1999 roku. Katedra zatrudnia 5 pracowników nauko
wych (Ks. Metropolita prof. drhab. Sawa, Ks. prof. drhab. Marian, Ks. dr Jerzy 
Tofiluk, Ks. dr Henryk Paprocki, Ks. mgr Doroteusz Sawicki). W roku 
akadem ickim  1999/2000 Katedra prowadziła kurs teologiczno-duszpa- 
sterski, który ukończyły 154 osoby. W roku akademickim 2000/2001 roz
poczęło działalność studium podyplomowe, w zajęciach którego uczestniczy 
34 studentów. Katedra organizuje corocznie międzynarodowe sesje na
ukowe oraz wydaje czasopismo teologiczne „Elpis” .

Kierownik Katedry: Ks. M etropolita prof. dr hab. Sawa (Hrycuniak)

PRAWOSŁAWNE 
SEMINARIUM DUCHOWNE

03-945 W arszawa
ul. Paryska 27 

tel. (022) 617-83-48, (022) 616-03-71

W okresie m iędzyw ojennym  istniały szkoły teologiczne, które 
przygotowywały kandydatów do stanu duchownego. Mimo niezbyt sprzy
jających warunków, dość prężnie działało Studium Teologii Prawosławnej
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Budynek Prawosławnego 
Seminarium Duchownego

na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie, istniało Liceum Teologiczne, 
Seminaria Duchowne w Wilnie i Krzemieńcu oraz szkoła dla psalmistów 
przy klasztorze w Jabłecznej.

Wybuch wojny unieruchomił wszystkie te instytucje. Władze nie
mieckie zezwoliły jedynie na działalność dwóch seminariów duchownych 
w Warszawie (1942-44) oraz w Chełmie (1943-44).

Wkrótce po zakończeniu działań wojennych, już w listopadzie 1945 r., 
władze duchowne wystosowały „M emorandum” do władz państwowych 
o wznowienie działalności Studium. Jednak ta prośba, jak  i wiele następ
nych kierowanych do różnych ministerstw i samego premiera, nie zostały 
uwzględnione przez ówczesne władze. W tej sytuacji Metropolita Dionizy 
powołał „Prywatne Studium Teologii Prawosławnej przy Katedrze Me
tropolitalnej w Warszawie” . Studium to praktycznie nigdy nie zaistniało 
w związku z osadzeniem metropolity Dionizego w areszcie domowym
(25.02.1948), a następnie odsunięciem  od zarządzania K ościołem
(17.04.1948) i internowaniem.
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Brak pozytywnej odpowiedzi na starania metropolity Dionizego o utwo
rzenie szkoły teologicznej kontynuował arcybiskup Tymoteusz. Poczynił 
on starania o otwarcie Prawosławnego Liceum Teologicznego w Warszawie. 
Ostatecznie starania te zakończyły się sukcesem. Została przyznana sub
wencja na remont budynku przy ul. Paryskiej 27, z przeznaczeniem na szkołę 
i internat.

Otwarcie Prawosławnego Liceum Teologicznego nastąpiło 20 m ar
ca 1951 r. z trzyletnim  program em  nauczania. We w rześniu tegoż roku 
dekretem M etropolity Makarego, Liceum zostało przekształcone w Se
minarium Duchowne z nauką przedłużoną do czterech lat oraz zmodyfi
kowano program nauczania. Równocześnie przystąpiono do poprawy 
w arunków  socjalno-bytowych i lokalowych. W roku 1956 dla potrzeb 
internatu nadbudowano piętro m ieszkalne. Od 1958 r. zorganizowano 
naukę na poziomie Liceum Ogólnokształcącego, by alumni mogli uzu
pełnić świeckie wykształcenie średnie. Uczniowie Seminarium podej
m ują naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących nr 5, aby na
stępnie móc podjąć studia w C hrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej 
na Sekcji Praw osław nej, która została utw orzona 1957 r. i m ieściła się 
w gmachu Seminarium.

W roku 1960 opracowano nowy statut szkoły i opracowano regulamin 
Internatu M etropolitalnego. Pod koniec lat 60-tych rozpoczęto starania
0 uruchomienie filii Liceum Ogólnokształcącego przy Seminarium, co 
zostało zakończone powodzeniem w roku 1970.

Z początkiem nowego roku szkolnego 1970-71 decyzją metropolity 
Bazylego wydłużono czas nauki w Seminarium do lat 6-ciu. W 1974 r. 
klasy teologiczne Seminarium (V i VI) przeniesiono do klasztoru męskiego 
Św. Onufrego w Jabłecznej i utworzono filię Prawosławnego Seminarium 
Duchownego. Po roku te klasy przekształcono w Wyższe Prawosławne 
Seminarium Duchowne. Kierownikiem zostaje namiestnik klasztoru archi- 
mandryta Sawa (Hrycuniak). W roku 1991 władze szkolne podejmują 
decyzję o likwidacji filii Liceum Ogólnokształcącego przy Prawosławnym 
Seminarium Duchownym w Warszawie. W związku z tą decyzją do Se
minarium zaczęto przyjmować kandydatów posiadających świadectwo 
dojrzałości.

Wyższe Seminarium Duchowne przetrwało do roku szkolnego 1992/3
1 zostało ponownie przeniesiono do Warszawy. W wyniku reorganizacji
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skrócono cykl nauczania do trzech lat. W 1992 r. Sobór Biskupów podjął 
decyzję o likwidacji Wyższego Sem inarium  Duchownego w Warszawie 
z siedzibą w Jabłecznej. Tego roku w maju Prawosławne Seminarium 
Duchowne odnotowało 40-lecie swego istnienia.

W maju 1998 r. Seminarium otrzymało prawo nadawania tytułu li
cencjata teologii prawosławnej.

W latach 1951-1998 Seminarium ukończyło ponad 430 absolwentów, 
z których 2/3 przyjęło święcenia kapłańskie. Na dzień 31.12.1998 r. w Prawo
sławnym Seminarium Duchownym w Warszawie pracuje 19 wykładowców. 
W roku szkolnym 1998/99 w Seminarium kształciło się 43 alumnów.

Rektor: ks. prot. dr Jerzy Tofiluk
Zastępca rektora: ks. ihum. mgr Warsonfiusz (Doroszkiewicz)

Rektorzy
Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego 

w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej
ks. archim. dr Sawa (Hrycuniak) (1974-1981)
ks. m gr Jan Sezonow (1979-1984)
ks. mgr Bazyli Roszczenko (1984-1992)
biskup Abel (Popławski) (1989-1900)
o. ihumen mgr Warsonofiusz (Doroszkiewicz) (1990-1991)
biskup Abel (Popławski) (1991-1992)

Rektorzy
Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

ks. mgr Aleksander Kalinowicz (1951) 
ks. dr Serafin Żeleźniakowicz (1951 -1970) 
ks. mgr Wiaczesław Rafalski (1970-1974) 
ks. dr Rościsław Kozłowski (1974-1977) 
ks. mgr Jan Sezonow (1977-1987) 
ks. dr Jerzy Tofiluk (1987 - )
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Cerkiew Ofiarowania Najświętszej M arii Panny 
w Prawosławnym Seminarium Duchownym

Kaplica w Warszawskim Seminarium, służy seminarzystom jako miej
sce porannych i wieczornych modlitw, a w niedziele i święta sprawowana 
jest tu święta Eucharystia.

W 1935 r. metropolita Dionizy konsekrując tę świątynię wypowie
dział prorocze słowa, że ta cerkiew stanie się dziwną Winnicą Pańską, 
gdzie młodzież będzie poznawała piękno nabożeństwa prawosławnego. 
Kaplica spełnia też szerszą rolę, gdyż w każdą niedzielę oprócz semina
rzystów bywa tu kilkanaście osób, najczęściej mieszkańców Saskiej Kępy.

Literatura:
M. Hrycuniak, R. Kozłowski, Zjazd absolwentów Prawosławnego Seminarium Duchow
nego w Warszawie. Cer. Vest. 1965 nr 2 s. 14-19; Seminarium w klasztorze Św. Onufrego 
w Jabłecznej. Wiad. PAKP 1975 nr 1/2 s. 132-136; WaAn, Wyższe Seminarium Prawo
sławne w klasztorze Św. Onufrego w Jabłecznej. Wiad. PAKP 1976 nr 1/2 s. 185-186, il.; 
R. Kozłowski, Srebrny jubileusz Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warsza
wie (1951-1976). Wiad. PAKP 1976 nr 3/4 s. 80-101; J. Kasprzycki, Prawosławie na 
Saskiej Kępie. Życie Warszawy 1986 nr 56 s. 14, il.; K. Urban, Prawosławne Seminarium 
Duchowne w Warszawie (przyczynek do historii jego utworzenia). Wiad. PAKP 1991 
nr 2 s. 26-36; A. Kuźma, Święto w Prawosławnym Wyższym Seminarium Duchownym. 
Wiad. PAKP 1998 nr 6/110/ s. 7, il.
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Nauczyciele Prawosławnego Seminarium 
Duchownego w Warszawie
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PRAWOSŁAWNY ORDYNARIAT 
WOJSKA POLSKIEGO

03-402 W arszawa 
Al. Solidarności 52 

tel. (0-22) 68-73-744, tel/fax (0-22) 68-73-745

Pierwszą historyczną wzmiankę na temat instytucji kapelanów znaj
dujemy w ustawie sejmu piotrkowskiego z około 1602 r., która wspomina
0 duszpasterstwie wojskowym. Następnym etapem było w XVII w. ustano
wienie instytucji hetmańskiej, kiedy to hetmani przyjęli z rąk króla władzę 
nad wojskiem. Wówczas hetman Jan Tarnowski wydaje przepisy, w któ
rych jest mowa o duszpasterstwie wojskowym. Powstają pierwsze etaty. 
Każda chorągiew konna i piesza ma swojego kapelana. Następnie na pod
stawie Komisji Sejmowej z 1690 r. ustanowiono stałych kapelanów dla 
wojska i z tych czasów mamy pierwszą wzmiankę o kapelanach prawo
sławnych (jeden kapelan prawosławny). Po upadku powstania stycznio
wego znika w Wojsku Polskim służba kapelańska. Natomiast kapelani 
prawosławni pozostawali w Armii Rosyjskiej do października 1917 roku.

Po I wojnie światowej i utworzeniu Państwa Polskiego w 1918 r. 
powołany został Urząd Naczelnego Kapelaństwa, a 5 lutego 1919 r. utwo
rzono Rzymskokatolickie Biskupstwo Polowe. W tymże roku pojawia 
się także kapelaństwo prawosławne i innych wyznań.

Prawosławne duszpasterstwo wojskowe uważane było za integralną 
cześć armii II Rzeczypospolitej. Zapewniało nie tylko opiekę duchową
1 religijną, ale było także ważnym elementem pracy wychowawczej, 
kształtowało postawy patriotyczne i obywatelskie żołnierzy.

Duszpasterstwo prawosławne kontynuowało swą pracę w okresie 
II wojny światowej. Na jego czele stał biskup połowy gen. Sawa Sowie- 
tow, który wraz z armią gen. Andersa przeszedł jej cały szlak bojowy. 
Biskup Sawa miał do pomocy biskupa pomocniczego Mateusza Sie
maszko i 12 kapelanów.

W okresie Polski Ludowej nie uzyskano zgody na wznowienie 
prawosławnej działalności duszpasterskiej w Wojsku Polskim. Działało 
tylko duszpasterstwo rzymskokatolickie. Dopiero ustawa o stosunku Pań
stwa do Kościoła Prawosławnego z lipca 1991 r. pozwoliła na wznowienie
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Prawosławnego Duszpasterstwa Wojskowego. Na mocy tej ustawy z 30 grud
nia 1993 r. powołany został Prawosławny Ordynariat WP, na czele którego 
stanął arcybiskup Sawa (Hrycuniak) w stopniu generała brygady, obecny 
Metropolita. Dnia 15 sierpnia 1998 r. obowiązki Prawosławnego Ordyna
riusza Wojska Polskiego przejął biskup Miron (Chodakowski), generał 
brygady.

Literatura:
Duszpasterstwo wojskowe wyznań niekatolickich w II Rzeczypospolitej Polskiej. Wojsko
wy Przegląd Historyczny 1993 nr 4, przedruk: Polski Żołnierz Prawosławny 1995 nr 2, 3; 
Prawosławny Ordynariat rozpoczął pracę. Polski Żołnierz Prawosławny 1994 nr 1 s. 4-7; 
Sawa abp, Kapelani w Wojsku Polskim. Ref. Polski Żołnierz Prawosławny 1995 nr 1 
s. 12-14; Nazwiska żołnierzy wyznania prawosławnego, których groby znajdują się na 
cmentarzu Monte Cassino. Polski Żołnierz Prawosławny 1995 nr 2 s. 13-14; J. Charkie- 
wicz, Duchowieństwo prawosławne w dorewolucyjnej Armii Rosyjskiej. Polski Żołnierz 
Prawosławny 1997 nr 4 s. 17-18; Arcybiskup Generał Brygady Sawa (Jerzy Sowietow). 
Oprać. K. Filipow i A. Suchctiz. Białystok 1998; Nominacja generalska dla J.E. Biskupa 
Mirona. Polski Żołnierz Prawosławny 1998 nr 4 s. 3.

BRACTWO MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ

W latach 70-tych z inicjatywy asystenta Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej w W arszawie Jana Anchimiuka, obecnego arcybisku
pa wrocławsko-szczecińskiego Jeremiasza, rozpoczęto organizować gru
py m łodzieży zainteresowanej ożywieniem  życia cerkiewnego. Począt
kowo m iejscem  spotkań były pom ieszczenia Seminarium Duchownego 
przy ul. Paryskiej 27 w Warszawie. Później zostały podjęte próby na
wiązania przez młodzież w arszaw ską kontaktów z m łodzieżą innych 
parafii, jak  w Białymstoku, Hajnówce, Drohiczynie.

W 1980 r. utworzono koło naukowe studentów sekcji prawosławnej 
w Ch.A.T. Ówczesny metropolita Bazyli (Doroszkiewicz) pobłogosławił 
studenckie projekty i powołał do życia Koło Teologów Prawosławnych 
Sekcji Prawosławnej Ch.A.T. w Warszawie. Opiekę powierzono Bisku
powi Sawie (Hrycuniakowi), obecnemu Metropolicie. W tym samym roku 
w maju odbyła się Pielgrzymka M łodzieży Prawosławnej na Św. Górę 
Grabarkę, w której uczestniczyło 70 osób.
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W 1982 r. został przyjęty statut Bractwa Młodzieży Prawosławnej, 
który Sobór Biskupów PAKP zaakceptował. Celem bractwa miała być 
pom oc w kształtowaniu świadomości prawosławnego chrześcijanina, na
śladowcy Jezusa Chrystusa, godnego spadkobiercy tradycji Kościoła Pra
wosławnego. Do najważniejszej działalności zaliczono: 1) popularyzacją  
idei Koła wśród księży i młodzieży, 2) pom oc ośrodkom w ich pracy, 3) 
organizację centralnych akcji pielgrzym ek na Św. Górę Grabarkę, obozy 
letnie, kontakty zagraniczne.

W 1983 r. Koło Teologów Prawosławnych zostaje przyjęte do grona 
członków Syndesmosu -  Światowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej. 
W 1987 r. została powołana Rada Diecezjalna Młodzieży Diecezji war- 
szawsko-bielskiej. Bractwo na szczeblu centralnym rozpoczęło wydawanie 
pisma, początkowo Biuletynu Informacyjnego (List Informacyjny), póź
niej Wiadomości Bractwa. Natomiast bractwa diecezjalne również rozpo
częły rozpowszechniać słowo drukowane. W 1987 r. Bractwo diecezji 
warszawsko-bielskiej zaadoptowało dom parafialny na Św. Górze Gra
barce na Dom Młodego Pielgrzyma.

Z chwilą uchwalenia przez Sejm Ustawy o stosunku Państwa do Pol
skiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z 4 lipca 1991 r., Brac
two Młodzieży Prawosławnej uzyskało status osoby prawnej Kościoła.

W latach 1992-94 zainicjowane zostały nowe kierunki aktywności 
Bractwa: działalność sportowa, program ekologiczny, współpraca z licz
nymi instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznym i. Od
rodziły się dzięki młodym ludziom pielgrzymki do świętych miejsc Pra
wosławia w kraju i zagranicą. Za patrona Bractwa obrano Św. M ęcz. 
M łodzieńca Gabriela.

W 1994 został oddany Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Bractwa 
w Białowieży. Ważne znaczenie dla Cerkwi ma pomoc m łodzieży przy 
budowie świątyń, domów parafialnych, prace porządkowe na cmentarzach. 
Bezcenną pom ocą w życiu społecznym , jes t organizow anie pom ocy 
charytatywnej osobom potrzebującym. Nieodzowną zasługą bractwa jest 
również, że czynnie uczestniczy we wszystkich odcinkach życia cerkiew
nego i religijnego, i aktywizuje środowiska parafialne.
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Statut Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Białystok 1992; J. Charkiewicz, 
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DEKANAT WARSZAWSKI
Niektórzy historycy uważają, że najstarsza świątynia prawosławna 

w Warszawie powstała w XVI wieku. W historycznych granicach Polski 
zamieszkiwała ludność prawosławna. Uważają, że na rogu ulicy Święto- 
jerskiej i Ciasnej na Nowym Mieście w Warszawie istniał monaster pw. 
Św. Jerzego-Jura (stąd nazwa ulicy). Ihumenem -  przeorem -  tego klasz
toru w końcu XVI w. był archimandryta Jan Lewicki.

Cerkiew prawosławna istniała w XVII w. przy rezydencie (cerkiew 
poselska) rosyjskim. Warto odnotować, że kapelanami rosyjskiego posel
stwa w Warszawie byli duchowni z bielskiego monasteru, i tak w 1761 r. 
-  hieromnich Piotr Artowski, a w 1768 ihumen Gabriel.

Przed I w ojną światową w Warszawie było około 30 świątyń pra
wosławnych. Oto niektóre z nich: najstarszą świątynią prawosławną była 
cerkiew pw. Świętej Trójcy, niedaleko zamku królewskiego przy ulicy 
Podwale 5. Założycielami jej byli greccy. W czasie Powstania Warszaw
skiego (1944), została zburzona i przestała istnieć.

Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy wybudowano około 1783 r. Po 1918 r. 
świątynia przeszła w posiadanie Kurii rzymskokatolickiej. Sobór kate
dralny Świętej Trójcy przy ulicy Długiej (kupiony od Ojców Pijarów) róg 
Miodowej. Tutaj była rezydencja arcybiskupów warszawskich. W 1918 r. 
wraz z budynkiem  i wystrojem wewnętrznym  przeszła w posiadanie 
Kościoła rzymskokatolickiego.

W pałacu Staszica przy ulicy Nowy Świat 72, cerkiew pw. Św. Tatiany 
Rzymianki. Obecnie nad pałacem zachowała się kopuła.

Cerkiew Św. M ichała w Alejach Ujazdowskich została zburzona. 
Następną świątynią był sobór Św. Aleksandra Newskiego (1894) na Placu 
Saskim. Rozbiórka nastąpiła w 1927 r. Cenny zabytek sakralny architek
tonicznej sztuki neobizantyńskiej przestał istnieć.

Cerkiew pw. Matki Bożej „W szystkich Strapionych Radość” w wię
zieniu na Mokotowie.

Cerkiew  dla żołnierzy w yznania praw osław nego na Pradze przy 
ulicy Ratuszow ej.

Cerkiew Św. Mikołaja na Pradze przy ulicy Cyryla i Metodego, w gma
chu Państwowego Internatu dla studentów Studium Teologii Prawosławnej 
Uniwersytetu Warszawskiego.
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Cerkiew pw. Trzech Hierarchów przy ulicy Kopernika 13, przezna
czona dla uczniów Liceum Teologicznego, mieszkających w znajdującym 
się obok gmachu Internatu M etropolitalnego.

Cerkiew pw Matki Bożej „W szystkich Strapionych Radość” w domu 
Metropolii.

Literatura:
A. Grigorovic, Drevnejśij chram v Varśave [sv. Jurija]. Cer. Vest. 1954 nr 10 s. 20-22; 
P. Paszkiewicz, Sobór na placu Saskim -  karta z historii politycznej Warszawy. Kronika 
Warszawy 1984 nr 4 s. 115-122, il.; J. Kasprzycki, Warszawskie pożegnania. Świątynia 
przy Czerniakowskiej (dawna cerkiew). Życie Warszawy 1985 nr 298/9 s. 12, il.; M. Len
czewski, Prawosławne świątynie Warszawy niegdysiejszych prawosławnych Domów Bo
żych. Tygodnik Polski-Tygodnik Podlaski 1986 nr 12, 1987 nr 1, 2, 4; 
A. Fijałkowski, Kościół Garnizonowy. Przewodnik Katolicki 1991 nr 6 s. 14-15; M. Miele- 
czarska: Świątynie prawosławne ongi i dziś. Gazeta Woli i Bemowa 1997 nr 2(67); 
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Dekanat Warszawski 

Parafie

1 .Warszawa Praga -  Sw. Marii Magdaleny
2.Warszawa Wola -  Sw. Jana Klimaka
3.Płock -  Przemienienia Pańskiego
4 .Stanisławowo -  Sw. Męczennicy Aleksandry
5.Wołomin -  Sww. Apostołów Piotra i Pawła
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WARSZAWA Praga
Katedra Metropolitalna 

Sobór Św. M arii M agdaleny 
03-402 W arszaw a
Al. Solidarności 52 

tel. (0-22)619-84-67

C entralną i główną świątynią Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego w latach międzywojennych, jak  również i dzisiaj, jest 
katedra metropolitalna Sw. Marii Magdaleny.

Inicjatorem budowy świątyni był książę W. Berg, według projektu 
inż. Policyna i architekta Syczewa. Wybrane miejsce pod budowę nie 
było przypadkowe, ponieważ Praga, a szczególnie sąsiedztwo dworca 
Kolei W arszawsko-Petersburskiej, stawało się w połowie XIX w. cen
trum dynamicznie rozwijającej się dzielnicy, zamieszkiwanej wówczas 
licznie przez prawosławną ludność, głównie urzędników, wojskowych, 
pracowników kolei, kupców i rzemieślników.

Budowę świątyni rozpoczęto w 1867 r., ukończono zaś w końcu
1868 roku. Uroczyste poświęcenie cerkwi miało miejsce 29 czerwca
1869 r. Patronką świątyni została Sw. Maria Magdalena. Do końca XIX w., 
cerkiew przyozdabiano i uzupełniano elementy wnętrza, ołtarze i poli
chromię. W 1890 r. po prawej stronie umieszczono ikonę Matki Bożej 
Poczajow skiej. Po lewej stronie znajduje się boczny ołtarz Sw. Hioba 
Poczajow skiego, poświęcony w 1892 r.

W roku 1915 wyposażenie świątyni, w tym ikony, utensylia, szaty 
liturgiczne wywieziono w głąb Rosji, skąd już nigdy nie powróciły.

W odrodzonym państwie polskim -  począwszy od roku 1921 -  świąty
nia ta, stała się Katedrą Metropolitalną. Wszystkie ważniejsze wydarzenia 
w życiu Kościoła związane są z tą świątynią. Przyjmowała ona dostoj
nych gości z całego świata, tu odbywają się chirotonie biskupów Kościo
ła Prawosławnego w Polsce.

Św iątynia przetrw ała w ojenne zawieruchy, aczkolw iek nie bez 
uszczerbku. Jesienią 1944 r. podczas Powstania Warszawskiego, po ko
lejnym ostrzeliwaniu Pragi przez Niemców, uszkodzono główną kopułę 
wzniecając pożar. Po doraźnych naprawach w 1945 r., zasadniczy remont
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dokonano w latach 1952-1953, a następnie w końcu lat 60-tych. Kolejny 
remont zewnętrzny przeprowadzono w 1986 r.

W 1999 r. przy katedrze pow stało Bractw o Cerkiew ne Sw. G rze
gorza Peradze.

Cerkiew M ęki Pańskiej (Strastiej Chrystowych).
W 1928 r. w podziemiach soboru Sw. M arii Magdaleny urządzono 

cerkiew. W 1995 r. rozpoczęto gruntowny remont. Polichromię ścian wy
konano według projektu Lidii i Sotyrysa Pantopulos. W prawej bocznej 
nawie umieszczono fragmenty mozaik pozostałych ze zburzonego soboru 
Św. Aleksandra Newskiego (1926). Cerkiew po zakończeniu remontu 
została poświęcona przez Metropolitę Sawę 15.08.1998 r.

Święta parafialne:
Sw. Marii Magdaleny -  22 lipca

Grunta cerkiewne:
Pow. -  1223 m kw. Warszawa, Al. Solidarności 52 

Cmentarz:
Warszawa ul. Wolska 138/140 -  wspólny z parafią na Woli 

Miejscowości należące do parafii:
Ulice lewobrzeżnej Warszawy poczynając od Piaseczna -  Puławska nume
ry nieparzyste i dalej Al. Niepodległości, Chałubińskiego, Al. Jana Pawła 
II, Ks. J. Popiełuszki, Słowackiego, Marymoncką, Pułkową do końca; ulice 
znajdujące się w obrębie tych granic do rzeki Wisły oraz cała prawobrzeżna 
Warszawa i jej okolice usytuowane na wschód.

Katechizacja:
Punkt katechetyczny przy parafii, Warszawa Al. Solidarności 52; Nabo
żeństwa coniedzielne dla dzieci i młodzieży, szkoła niedzielna. Katecheci: 
Ks. dr Henryk Paprocki, Dorota Balicka, Irena Sawczuk.

Duszpasterstwo akademickie:
Ks. dr Jerzy Tofiluk.
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Metropolitarny Sobór Katedralny Sw. Marii Magdaleny w Warszawie
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Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Jan Sezonow, Ks. prot. Doroteusz Sawicki, Ks. M irosław 
Lew czak (29 .06.1998 -), Ks. p ro tod iak . W łodzim ierz T rusiew icz 
(19.02.1966 -), dyryg. Ks. protodiak. Sergiusz Bowtruczuk (26.02.1998 -), 
II dyryg. Halina Domańczuk, psal. Igor Paluchowicz (24.10.1980 - ), 
nadetatowy Ks. prot. Henryk Paprocki (14.06.1981 -) .

Duchowieństwo:
Ks. Mikołaj Juchnowski (1869-1876), Ks. Platon Bieniewoleński (1877), 
Ks. Apolinariusz Kowalnicki (1878-1914), Ks. Terencjusz Teodorowicz 
(1921 - +25.09.1939), Ks. Jan Kowalenko (1940 - +19.04.1950), Ks. 
Włodzimierz Wieżański (1949 - + 20.02.1970), Ks. W iaczesław Rafalski 
(20.08.1970 - + 17.09.1974), Ks. A tanazy  Sem ieniuk (16.02.1975 - 
+22.08.1996), Ks. Jan Sezonow (1.10.1996 - )

Dom Metropolitalny
03-402 Warszawa
Al. Solidarności 52

Dom M etropolitalny mieści się w kompleksie zabudowań Warszaw
skiej Metropolii Prawosławnej, której najstarszą część stanowi pierwotna 
plebania parafii Sw. M arii M agdaleny, wybudowana w 1871 roku. Za
sadnicza rozbudowa nastąpiła w okresie m iędzywojennym. W latach 
siedem dziesiątych XX wieku dobudowano jeszcze jedno skrzydło. Po 
II wojnie światowej jeden  z budynków (były akademik dla studentów 
Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu W arszawskiego) został 
skonfiskowany przez władze państwowe.

W zabudowaniach Warszawskiej Metropolii Prawosławnej mieszczą 
się główne instytucje Kościoła Prawosławnego: Kancelarie M etropolity 
Warszawskiego i Całej Polski, Diecezji W arszawsko-Bielskiej, Świętego 
Soboru Biskupów, Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, Parafii 
Katedralnej pw. Sw. M arii M agdaleny, Parafii Wojskowej pw. Św. M iko
łaja , Wydawnictwa Kościoła i Komisji Metropolitalnych.
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Kaplica Metropolitalna 
Św. Archanioła Michała 

03-402 W arszawa
Al. Solidarności 52

W kompleksie zabudowań Warszawskiej Metropolii Prawosławnej 
znajduje się kaplica pw. Sw. Archanioła Michała, która powstała z błogo
sławieństwa Metropolity Sawy. Jej konsekracja miała miejsce 30 stycz
nia 1999 roku. W kaplicy są codziennie rano i wieczorem odprawiane 
nabożeństwa, w których uczestniczą mnisi i mniszki, pracujący w Domu 
M etropolitalnym. Kaplica dostępna jest dla wszystkich wiernych.

Święto patronalne:
Sw. Archanioła Michała -  8 listopada

Kapelan:
Ks. Ihumen Andrzej Borkowski 

Literatura:
Rospisanie pravoslavnych prichodov v Varśave i na ejapredmest’i Pragę. Ch-VEV 1891 
nr 10; Odezwa Św. Soboru Biskupów (w związku z 100-leciem cerkwi katedralnej 
w Warszawie i jej remontu). Cer. Vest. 1969 nr 12 s. 9; M. Lenczewski, W cieniu Katedry 
Metropolitalnej. Wiad. PAKP 1973 nr 1 s. 13-19, il; Remont katedry Św. Marii Mag
daleny w Warszawie. Wiad. PAKP 1986 nr 3/4 s. 111-112; P. Paszkiewicz, Cerkiew 
Św. Marii Magdaleny na Pradze. Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 113-127, il.

WARSZAWA Wola
Parafia Sw. Jana Kłimaka

01-126 Warszawa 
ul. Wolska 138/140 
tel. (0-22) 36-68-16

Dzieje parafii Św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli są nieroz- 
dzielnie związane z zabytkowym cmentarzem. Decyzję o jego założeniu 
podjęto w 1834 roku, a uroczyście został poświęcony w 1841 wraz z cer
kwią Matki Bożej Włodzimierskiej (dawny kościół Św. Stanisława).
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W Warszawie na Woli znajduje się cerkiew prawosławna Św. Jana 
Klimaka z dolną cerkwią Bł. Heronima Strydońskiego i Św. Proroka Elia
sza. Fundatorem cerkwi był biskup warszawski Hieronim (Ekzemplarski). 
Miała stać się mauzoleum jego syna Jana, artysty malarza.

Dnia 15 października 1905 r. Arcybiskup Hieronim dokonał konse
kracji świątyni, a wkrótce, 2 listopada, spoczął w Panu i został pochowany 
pod ołtarzem w dolnej cerkwi. Cerkiew została wzniesiona z osobistych 
środków arcybiskupa Hieronima. Autorem projektu, wzorowanego na 
twerskich i rostowskich cerkwiach z XVI-XVII stulecia, był W. N. Po- 
krowski. Zbudowana na planie podłużnego krzyża, wyposażona została 
w rzeźbiony dębowy ikonostas -  dzieło kijowskiego artysty Muraszki. 
Ornamenty wokół kopuły zostały wykonane w staroruskim stylu.

W świątyni znajdują się szczególnie czczone ikony M atki Bożej 
Kazańskiej, Św. Mikołaja oraz zabytkowy obraz Boga Ojca. Artystycznie 
wykonane rzeźbione ramy z ikonami świętych stwarzają harm onijną ca
łość. W 1923 r. w dolnej cerkwi pochow any został także Metropolita 
Jerzy (Jaroszewski).

Podczas I wojny światowej Kościół prawosławny poniósł znaczne 
straty materialne. Niemal wszystkie cerkwie i kaplice w Warszawie zostały 
przejęte, wraz z wyposażeniem, przez duchowieństwo rzymskokatolic
kie. Cerkiew na Woli udało się zachować. W latach 30. władze miasta 
projektowały likwidację cm entarza, szczęśliwie projekt ten nie został 
zrealizowany.

Sama cerkiew ocalała w czasie Powstania Warszawskiego. Na miej
scowym cmentarzu rozstrzelano 60 osób i spalono zwłoki 1500 miesz
kańców Woli. Hitlerowcy wymordowali dzieci i personel prawosławnego 
sierocińca (około 100 osób).

Po wojnie dolna cerkiew została wzbogacona o freski autorstwa Jerzego 
Nowosielskiego. W latach 70-tych cerkiew górna została odrem onto
wana, a dolna poszerzona. Ściany zostały ozdobione freskami według 
projektu Adama Stalony-Dobrzańskiego.

W latach 1978-1982 wybudowano nową plebanię, która została zlo
kalizowana opodal cerkwi, w sąsiedztwie cmentarza. Poprzednia została 
wyburzona w związku z przebudow ą arterii komunikacyjnej.

Działający od lat punkt katechetyczny przerodził się w szkołę niedzielną. 
Podczas zajęć młodzież i ich rodzice m ają spotkanie w rodzaju agapy. Przy
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Cerkiew Św. Jana Klimaka w Warszawie

parafii działa Bractwo Młodzieży Prawosławnej wydające pisemko Artos. 
Co miesiąc organizowane są spotkania z seniorami parafii. Wolska parafia 
znana jest też z wysokiego poziomu śpiewu cerkiewnego.

Cmentarz Prawosławny na Woli
W 1835 r. centralne władze państwowe wydały zarządzenie o utworze

niu w W arszawie oddzielnego cm entarza prawosławnego o pow. 9 dzie
sięcin 1400 sążni. W cztery lata później prace wstępne na cmentarzu 
zakończono i 1839 r. przekazano władzom duchownym. Wcześniej jednak
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zostali pochowani, w zbiorowych m ogiłach, żołnierze rosyjskiej armii, 
którzy polegli w roku 1831. Znajdujący się kościół Św. Stanisława, po
ważnie uszkodzony w czasie działań wojennych i nieczynny od kilku 
lat, został przekazany na cerkiew cm entarną. Dnia 2 listopada 1841 r. 
cerkiew na Woli została konsekrowana przez arcybiskupa Antoniego 
pw. Ikony Matki Bożej W łodzim ierskiej.

W sierpniu 1857 r. nabyto około 8 diesięcin gruntu na poszerzenie 
cmentarza. W roku 1903 arcybiskup warszawski Hieronim z własnych 
funduszy nabył działkę przylegającą do cmentarza, by w 1905 r. wznieść 
na niej cerkiew pw. Św. Jana Klimaka.

W 1919 r. władze miejskie cerkiew Ikony Matki Bożej W łodzim ier
skiej przekazały duchowieństwu rzymskokatolickiemu, a po jej przebu
dowie, świątynia otrzymała wezwanie Św. Wawrzyńca (zajmując część 
pierwszej kwatery cmentarza).

W 1928 r. rozpoczęto budowę betonowego ogrodzenia cmentarza. 
Dochowało się około stu pomników na pojedynczych i rodzinnych gro
bach (z XIX i XX w.), wyróżniających się walorami artystycznymi i ory
ginalnością. Cmentarz jest otoczony historycznym wałem.

Na wolskim cmentarzu pochowani zostali przedstawiciele różnych 
narodów. Obok grobów Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, znajdują się 
tutaj m ogiły bułgarskie, serbskie, gruzińskie, cygańskie, orm iańskie, 
tatarskie i polskie. Spoczywają tutaj prawosławni, katolicy i staroobrzę
dowcy. Wśród nagrobków można znaleźć wiele upamiętniających ludzi 
zasłużonych dla życia kulturalnego Warszawy. Znaleźli tu miejsce wiecz
nego spoczynku żołnierze armii radzieckiej i ukraińskiej oraz budowniczo
wie Pałacu Kultury. W pobliżu cerkwi znajdują się groby warszawskich 
metropolitów oraz wielu wybitnych duchownych Warszawy i z różnych 
miast całego kraju. Wśród grobów m ożna znaleźć nazwiska profesorów 
Uniwersytetu Warszawskiego. Tutaj też zostali pochowani znakomici dy
rygenci i śpiewacy a także działacze kościelni, pisarze i poeci różnych 
epok. Są też groby wybitnych artystów i śpiewaków scen warszawskich.

Wolska nekropolia stanowi ważne świadectwo historycznej obecno
ści Prawosławia w Warszawie i jest jednym  z najciekawszych cmentarzy 
w stolicy ze względu na zabytkowy charakter znacznej jego części, jak  
również zróżnicowanie pochowanych tu zmarłych pod względem wyzna
niowym i etnicznym.
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Święta parafialne:
Św. Jana Klimaka -  Pierwsza Niedziela po Wielkanocy 
Św. Hieronima -  15 czerwca

M iejscowości stanowiące parafię:
Tereny zachodnie lewobrzeżnej Warszawy wzdłuż ulic od Piaseczna ulica
mi: Puław ska num ery parzyste, Al. N iepodległości, Chałubińskiego, 
Al. Jana Pawła II, Ks. Popiełuszki, Słowackiego, Marymoncka, Pułkowa 
do końca, dalej drogą E 77 Gdańsk-Olsztyn oraz okolice Warszawy usy
tuowane na zachód od stolicy.

Grunta parafialne:
Posesja cerkiewna i cmentarz 15,1038 ha 

Katechizacja:
Szkoła n iedzie lna przy parafii; katecheci: A nita Sacharczuk, Jerzy 
Ostapczuk, Bogdan Kuźmiuk, Jerzy Pawluczuk, Sławomir Makal

Duszpasterstwo akademickie:
dr W siewołod Konach

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. m itrat Anatol Szydłowski, wik. Ks. prot. Mikołaj Lenczew
ski, wik. Ks. Adam Misijuk, protodiak. M arek Zyc-Zyckowski, dyryg. 
suspendowany Ks. Jerzy Szurbak, psal. Bogdan Kuźmiuk, nadetatowy 
Ks. m itrat Mikołaj Lenczewski (senior)

Duchowieństwo parafialne w przeszłości:
Ks. Jan Kowalenko (?), Ks. archim. Teofan (Protasiewicz) ( -  +1944), 
Ks. Aleksander Czubuk Podolski (1945-1948), Ks. Aleksander Surwiłło 
(1948-1955), Ks. Jerzy K linger (1955-1960), Ks. A leksy Znosko 
(1960-1973), Ks. Anatol Szydłowski (1973 - ) .

Literatura:
A. Grigorovic, K 50-letiju kladbiśćenskoj cerkvi v Varśave na Vole. Cer. Vest. 1955 nr 9-10 
s. 42-44, il.; Konsekracja świątyni prawosławnej Św. Jana Klimaka na Woli w Warsza
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wie. Wiad. PAKP 1979 nr 4 s. 60-64, il.; H. Faryna, P. Paszkiewicz, Cmentarz prawosławny 
na Woli i jego historia. Kronika Warszawy 1983 nr 1 s. 83-92; M. Sendulski: Warszawski 
cmentarz prawosławny na Woli. Tygodnik Podlaski 1988 nr 11(44) s. 1, 8-9; Wspólne 
nabożeństwo parafii prawosławnej Sw. Jana Klimaka i katolickiej Sw. Wawrzyńca. Tygo
dnik Podlaski 1988 nr 3(36) s. 6; P. Paszkiewicz, M. Sandowicz, Wolski cmentarz prawo
sławny w Warszawie. Przewodnik. Warszawa 1991.

PŁOCK
Parafia Przemienienia Pańskiego 

09-400 Płock 
ul. Kościuszki 18 

tel. (0-24) 262-56-39

Początki parafii prawosławnej datuje się na rok 1815. Pierwsza świą
tynia pełniąca rolę kaplicy zlokalizowana była w koszarach wojskowych. 
Z biegiem lat liczba prawosławnych wzrosła do około tysiąca osób i ka
plica nie była w stanie pomieścić modlących się. W latach 1865-1867 na 
Placu Floriańskim (obecnie Plac Obrońców Warszawy) wzniesiono mo
numentalny, murowany sobór pw. Przemienienia Pańskiego. Była to świą
tynia trzynawowa, zbudowana na planie krzyża, posiadała w osi głównej 
smukłą wieżę od frontu oraz niską, zwieńczoną kopułą w części central
nej, a ponadto sześć mniejszych wieżyczek. Kopuły wszystkich wież były 
bogato złocone. Jej pierwowzór stanowiła moskiewska cerkiew pw. Św. Kle
mensa, wzniesiona około 1770 r. Dnia 18 września 1867 r. sobór w Płocku 
został uroczyście konsekrowany. Po kilku latach okazało się, iż cerkiew 
jest zbyt mała. W m aju 1893 r. rozpoczęto przebudow ę zachow ując 
jednak formę budowli i 15 października 1895 poświęcono. Wyposażono 
w utensylia liturgiczne, większość ikon sprowadzono z Petersburga. Na 
szczególną uwagę zasługiwały ikony przypisywane autorstwu W iktora 
Wasniecowa. Sobór Przemienienia Pańskiego pozostawał w rękach Ko
ścioła prawosławnego do 1927 r. W latach 1927-1929 służyłjako kościół 
garnizonowy, a w 1929 r. został rozebrany.

Obecnie cerkiew mieści się w domu parafialnym przy ul. Kościuszki 18.
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Cerkiew 
Przemienienia 
Pańskiego  w Płocku

Obiekty sakralne:
Główna świątynia pw. Przemienienia Pańskiego, rok budowy: cerkiew 
domowa z 1937 r. Obiekt murowany. Kaplica: Św. Archanioła Michała, 
wolno stojąca.

Domy parafialne:
Dom przy ul. Kościuszki 18, murowany, 2 kondygnacje.
Dom przy ul. Norbetańska 25, murowany, 2 kondygnacje, ilość mieszkań 3. 
Rok budowy 1938.
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Grunta parafialne:
Budynki parafii ul. Kościuszki 18 -  pow. 1194 m kw. Działka przy ul. Ja
chowicza 19 o pow. 1010 m. kw.

Cmentarz:
ul. Norbetańska 25 -  pow. 1, 4457 ha., założony w XIX w.

Święta parafialne:
Przemienienia Pańskiego -  6 sierpnia

Duchowieństwo parafialne:
Ks. W łodzimierz Stadników (29.05.1857-1887), Ks. wik. W łodzimierz 
Gołyniec (1887-1889), Ks. Jerzy Liwotow (27.08.1887-1904), Ks. wik. 
Michał Rodkiewicz (1889-1890), Ks. wik. Michał Ławrowski (17.03.1890
1904), Ks. Eudokim Belanowski (1.01.1904-1906), Ks. wik. Konstanty 
W ładimirów (1904-1908), Ks. Jan Rajewicz (16.04.1906-1911), Ks. wik. 
A leksander Jaroszewicz (15.08.1908-1914), Ks. Aleksander Kiedrowski 
(1911-1923), Ks. wik. Hilarion Jaremski (1.12.1914-1924), Ks. Aleksander 
Sobbotin (1923-1929), Ks. Roman Kostanowicz (1929-1933), Ks. W iktor 
Karwowski (1933 - +12.08.1939), Ks. hierom. Teodor Chraszczewski 
(1939-1945), Ks. Walenty Kraśników (22.12.1945-1966), Ks. Józef Ły- 
synkiewicz (1966-1972), Ks. Paweł Kononiuk (1972-1977), Ks. Wiktor 
Jacewicz (1977 - 10.02.1993), Ks. Eliasz Tarasewicz (7.04.1993 - ).

STANISŁAWOWO
Parafia Sw. M ęczennicy Aleksandry 

05-180 Pomiechówek  
tel. (0-22) 785-40-62

Przy szosie biegnącej z Modlina w kierunku Nasielska zlokalizowana 
jest we wsi Stanisławowo cerkiew prawosławna. Sama miejscowość nosi 
nazwę od imienia księcia Stanisława Mazowieckiego, który władał ziemią 
w okolicy dzisiejszego Modlina, w ujściu rzeki Narwi wpadającej do Wisły. 
Za czasów cesarza Mikołaja I (1796-1855) sprowadzono z Krymu chłopów
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Cerkiew Sw. Męczennicy Aleksandry w Stanisławowie

do rozbudowy obiektów wojskowych, którzy z kolei zasiedlili wsie Alek- 
sandrowskaja Kolonia, Stanisławowo, Kosewko, Szczypiomo, Carski Jar, 
Boża Wola, Zakroczym, Piecoługi, Nowy Dwór. W kolonii Aleksandrow- 
skaja w latach 1844-1845 r. wzniesiono piękną cerkiew. Podczas I wojny 
światowej została mocno uszkodzona i w 1930 r. na podstawie decyzji władz 
państwowych została rozebrana. Liczna gromada prawosławnych nie zwa
żając na trudności i stosunek władz, podjęła się budowy cerkwi według 
projektu Bogdana Lewandowskiego, którą ukończono w 1938 r. Wyposa
żenie wykorzystano z rozebranej cerkwi. Tuż przed wybuchem II wojny 
światowej, nieliczna już część kolonistów i ich potomków, opuściła te tere
ny, by szukać schronienia i bezpieczeństwa w kraju rodzinnym. W 1939 r. 
walki w Modlinie były długotrwałe i krwawe. Od ataków niemieckich ucier
piała nie tylko twierdza i jej obrońcy, lecz okoliczne wsie, w tym Stanisła
wowo i jego cerkiewka. Obsługę duszpasterską roztoczyło duchowieństwo 
z warszawskiej parafii. Z biegiem lat ludność prawosławna asymilowała 
się i obecnie liczy kilkanaście rodzin. W 1992 r. w cerkwi rozpoczęto ge-
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neralny remont. Dobudowano narteks, wewnątrz świątyni położono nowe 
tynki. Odrestaurowano zabytkowe ikony, pochodzące z nieistniejącej cer
kwi w Modlinie, pozłocono rajskie drzwi w ikonostasie. Podczas remontu 
natrafiono w schowku na ikony pochodzące z XIX w., które były zapewne 
darem wysoko postawionych osób odwiedzających twierdzę w Modlinie.

Święto parafialne:
Sw. Męczennicy Aleksandry -  6 maja

Duchowieństwo parafialne:
Ks. I. Bogdanowicz (?), Ks. W siewołod Łopuchowicz (?), Ks. Bazyli Tor
ski (1907), Ks. Teofan Ułowicz (1908-1910), Ks. Bazyli Bajkow (1910
1913), Ks. Mikołaj Karpowicz (1913), Ks. Jan Sajczuk (1933-1937), Ks. 
Teofan Rokicki (1944), Ks. W łodzimierz Kuprianowicz (19.09.1958 - ) ,  
Ks. Borys Dykaniec (1964), Ks. Mikołaj Lenczewski (?), Ks. Rościsław 
Kozłowski (1970-1977), Ks. Anatol Kościuczuk (1976-2.09.1991), Ks. 
ihum. Warsonofiusz Doroszkiewicz (1992-13.02.1998), Ks. wik. Damia
no M onierosso (1992), Ks. wik. M irosław Czurak (1995 - 13.02.1998 
prob. - 05.1999), Ks. M irosław Świderski (05.1999-).

Prawosławny Dom Opieki 
Betania 

Stanisławowo 20 
05-180 Pomiechówek
tel. (0-22) 785-46-62

W kwietniu 1979 r. z błogosławieństwa ś. p. Metropolity Bazylego 
rozpoczęto budowę Prawosławnego Domu Opieki w Stanisławowie, gm. 
Pomiechówek, woj. warszawskie, któremu nadano nazw $ Betania. Budo
wę ośrodka i jego wyposażenie sfinansowano ze środków Światowej Rady 
Kościołów z siedzibą w Genewie i Prawosławnego Kościoła w Polsce. 
Prawosławny Dom Opieki przy parafii Św. Aleksandry w Stanisławowie 
został powołany do samodzielnego funkcjonowania dnia 1.06.1991 r.

Wybudowany dom jest przewidziany jako miejsce stałego pobytu dla 
emerytowanych księży prawosławnych i ich rodzin, a także dla innych
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Pensjonariusze 
i pracownicy 
Domu Opieki 
„Betania ”

starych i samotnych osób. Posiada status ośrodka wyznaniowego dla osób 
wyznania Prawosławnego, a w m iarę wolnych miejsc także dla potrzebu
jących z innych wyznań.

Stanowisko kierownika pełni p. Walentyna Kościuczuk, a bezpośre
dni nadzór nad Domem sprawuje Metropolita Sawa za pośrednictwem 
swego pełnomocnika Ks. prot. m gr Mikołaja Leszczyńskiego.

O piekę duchow ą spraw uje:
Ks. m gr Mirosław Świderski

WOŁOMIN
Parafia Sww. Apostołów Piotra i Pawła 

05-200 W ołom in 
ul. Fieldorfa 12 

tel. (0-22) 787-53-51

Według danych źródłowych parafia istnieje od 1930 r. Świątynia 
m ieściła się na parterze drewnianego domu państwa A. M. M ichalczon- 
ków, przy ul. Tramwajowej 5. Poświęcenie domu modlitwy odbyło się 
29 czerwca 1930 r. Po pięciu latach, 7 kwietnia 1935 r., przystąpiono do
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Cerkiew pw. Sww. Apostołów Piotra i Pawła w Wołominie

poświęcenia fundamentu pod dom cerkiewny przy ul. Kanałowej, a w dniu 
patronów parafii, 29 czerwca 1938 r., konsekrowano cerkiew w domu 
parafialnym.

Po II wojnie światowej w domu parafialnym zamieszkała rodzina 
katolicka, i dopiero w 1963 roku udało się ją  wykwaterować. W tym okresie 
parafia była obsługiwana przez duchowieństwo soboru Św. Marii Mag
daleny z Warszawy. Z przedwojennej wspólnoty liczącej ponad 100 osób, 
pozostała niewielka grupa wiernych i nabożeństwa odbywają się raz w mie
siącu, w każdą pierwszą niedzielę.

Święto parafialne:
Sww. Apostołów Piotra i Pawła -  29 czerwca wg nowego stylu 

Duchow ieństw o parafialne:
Ks. Borys Sobolewski (1930 - 1938), Ks. Mikołaj Smolski (1938 - 1957), 
Ks. Antoni Tatiewski (1957 - 1958), Ks. Włodzimierz Kuprianowicz (1958 -)
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Duchowieństwo dekanatu warszawskiego

Ks. Mitrat mgr Anatol Szydłowski, 
dziekan dekanatu warszawskiego, 

proboszcz parafii św. Jana Klimaka 
w Warszawie 

ur. 13.XI. 1938, święcenia 6.XII. 1962

Ks. Mitrat mgr Jan Sezonow, 
proboszcz Katedry iw. Marii Magdaleny 

w Warszawie 
ur. 18.XI.1935, święcenia 15.11.1959

Ks. prot. mgr Jerzy Doroszkiewicz, 
sekretarz Kancelarii Metropolitalnej 

w Warszawie 
ur. 1.XI.1948, święcenia 21.IX.1968

Ks. Ihumen mgr Andrzej (Borkowski), 
kapelan kaplicy św. Archanioła Michała 

w Warszawie 
ur. 6.X.1974, święcenia 12.IX.1998
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Ks. prot. dr Henryk Paprocki, 
Rzecznik Prasowy 

Kancelarii Metropolitalnej 
ur. 10.X11.1946, święcenia 14.VI.1981

Ks. prot. mgr Doroteusz Sawicki, 
wikariusz Katedry Sw. Marii Magdaleny 

w Warszawie 
ur. 5.XII. 1969, święcenia 16.V1II.1995

Ks. mgr Mirosław Lewczuk, 
wikariusz Katedry Sw. Marii Magdaleny 

w Warszawie 
ur. 18.1V.1974, święcenia 8. VI.1998

Ks. prot. mgr Mikołaj Lenczewski, 
wikariusz parafa Sw. Jana Klimaka 

w Warszawie 
ur. 15.X.1940, święcenia 23. VI.1975
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Ks. mgr Adam Misijuk, 
wikariusz parafii Sw. Jana Klimaka 

w Warszawie 
ur. 2 4 .V. 1973, święcenia 22. V.l 998

Ks. protodiakon mgr Włodzimierz 
Trusiewicz, protodiakon Katedry 

Sw. Marii Magdaleny w Warszawie 
ur. 16.IV. 1941, święcenia 19.X1I.1965

Ks. Rasoforny diakon mgr Aleksander (Miszczuk), 
diakon Katedry Sw. Marii Magdaleny w Warszawie, 

Referent Kancelarii Metropolitalnej, 
kierownik Biblioteki Kancelarii Metropolitalnej w Warszawie 

ur. 18.11.1962, święcenia 12.IX. 1998
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Ks. protodiakon Sergiusz Bowtruczuk, 
Psalmista Katedry Sw. Marii Magdaleny 

w Warszawie 
ur. 8.X.1965, święcenia 9.III.1997

Ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski, 
parafia -Sw. Jana Klimaka 

w Warszawie 
ur. 10.III.1950, święcenia 12.1X.1976

Suspen. Ks. mgr Jerzy Szurbak, 
dyrygent parafii Św. Jana Klimaka 

w Warszawie 
ur. 16.1X.1943, święcenia 14.IX.1969

68



Ks. mgr Eliasz Tarasiewicz, 
proboszcz parafii 

Przemienienia Pańskiego w Płocku 
ur. 27.XII. 1967, święcenia 4.IY1993

Ks. mgr Mirosław Swiderski, 
proboszcz parafii Sw. Aleksandry 

w Stanisławowie 
ur. 1.XII. 1972, święcenia I4.III.1999

Ks. prot. Włodzimierz Kuprianowicz, 
proboszcz SWw. Apostołów Piotra i Pawła 

w Wołominie 
ur. 1. VIII. 1934, święcenia 2.1X1958
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DEKANAT BIELSKI

Istnienie dekanatu bielskiego zostało odnotowane już w czasach śre
dniowiecza. W 1507 r. starszy protopop  czyli dziekan, prosił podstarostę 
bielskiego o przeniesienie cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
z zam ku na inne godne miejsce.

W następnych wiekach, przy zorganizowanej strukturze parafialnej, 
Bielsk posiadał kilka cerkwi oraz monaster, nie wliczając gęstej sieci pa
rafialnej otaczającej miasto. W źródłach pisanych i drukowanych znaj
dujemy, że siedziba dziekana nie była stała, gdyż funkcję tę sprawowali 
proboszczowie cerkwi bielskich: Preczystienskiej, Bogojawłeńskiej, Wo- 
skresieńskiej i M ichajłowskiej, jak  również duchowni z wiejskich parafii. 
W 1727 r. dekanat skupiał 27 parafii.

Z chw ilą wydania przez sejm postanowienia o utworzeniu Najwyż
szego Konsystorza Greko-Nieunickiego w 1791 r. pojawiła się propozycja, 
by Bielsk był miejscem siedziby metropolity. Przygotowania do kolejnego 
rozbioru Polski nie rokowały nadziei na realizację postanowień sejmo
wych. W okresie unii dekanat bielski był bardzo rozległy i w chwili 
przyłączenia parafii do prawosławia nosił nazwę bielsko-drohiczyńskiego.

Decyzją Litewskiego Duchownego Konsystorza z dnia 2.09.1840 r. 
został podzielony na bielski i drohiczyński. Ten podział pozostał faktycznie 
do wybuchu I wojny światowej. Po wojnie w miejsce dekanatu drohi- 
czyńskiego powstał siemiatycki, natomiast dekanat bielski pozostał nadal. 
Dekanat skupia 16 parafii:

1. Augustowo -  Sw. Apostoła Jana Teologa
2. Bielsk Podlaski -  Sw. Archaniaoła Michała 

Bielsk Podlaski -  Szkoła Ikonograficzna
3. Bielsk Podlaski -  Narodzenia Najświętszej Marii Panny
4. Bielsk Podlaski -  Opieki M atki Bożej
5. Bielsk Podlaski -  Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
6. Bielsk Podlaski -  Zmartwychwstania Pańskiego
7. Boćki -  Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny
8. M alesze -  Sww. Apostołów Piotra i Pawła
9. Orla -  Sw. Apostoła Jana Teologa
10. Pasynki -  Narodzenia Sw. Jana Chrzciciela
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11. Ploski -  Przemienienia Pańskiego
12. Podbiele -  Św. Eliasza
13. Rajsk -  Śww. Apostołów Piotra i Pawła
14. Ryboły -  Sww. Kośmy i Damiana
15. Sasiny -  Sw. Anny
16. Szczyty -  Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela

AUGUSTOWO
Parafia Św. Apostoła Jana Teologa 

17-100 Bielsk Podlaski 
tel. (0-85) 731-10-79

W życiu religijnym mieszkańców wybitną rolę odgrywał bielski mo
naster Św. Mikołaja. Wizyta z 1784 r. podaje, że wieś należała do parafii 
Św. M ichała z i 33 domami i 89 osobami, i do parafii Narodzenia Matki 
Bożej -  17 domów i 94 osoby. W 1779 r. Augustowo liczyło 106 zasie
dlonych domów. Natom iast na terenie wsi Augustowo i Stryki duchowni 
jak  i parafie bielskie, monaster Św. M ikołaja Ojców Dyzunitów, obok 
cerkwi unickich i kościoła karm elickiego, posiadały grunta cerkiew 
ne, i to w znacznej ilości.

Pierwsza wzmianka o cerkwi w Augustowie odnotowana jest w 1816 r. 
Zbudowana została na cmentarzu, o czym informował ihumen bielskiego 
monasteru, o. Jonasz w raporcie do Mińskiego biskupa Anatola. W 1839 r. 
Augustowo należy do parafii Św. Michała w Bielsku. Przeniesiona cer
kiew (trapieznaja) z refektarza bielskiego monasteru pw. Zaśnięcia Naj
świętszej Marii Panny, dnia 26.09.1878 r. poświęcona pw. Św. Ap. Jana 
Teologa i była filialną cerkwią bielskiego soboru Świętej Trójcy od 1866 r. 
Wyposażenie w większości pochodzi z cerkwi monasterskiej i sobomej 
(obecnie kościół). Świątynia w Augustowie jest materialną i duchową spad
kobierczynią cerkwi i monasteru Św. Mikołaja. W okresie międzywojen
nym należała do parafii bielskiej N arodzenia Najświętszej M arii Panny 
i była obsługiwana przez wikariuszy. Po II wojnie światowej przez stałych 
duchownych, a Ks. Aleksander Tokarewski pierwszy zamieszkał w nowo 
wybudowanej plebanii, na ofiarowanych gruntach we wsi Augustowo. Prak
tycznie było to zapoczątkowanie samodzielnej placówki. Mieszkańcy wsi
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Cerkiew 
Sw. Apostoła  
Jana Teologa 
w Augustowie

bardzo energicznie włączyli się w zabezpieczenie nowej parafii, która praw
nie otrzymała dekret erekcyjny w 1982 r. W 1980 r. nieznani sprawcy ob
rabowali cerkiew, zabierając 11 ikon. W latach 1983-86 wzniesiono nową 
plebanię, zaś później budynki gospodarcze. Z okazji jubileuszu 1000-lecia 
chrztu Rusi wzniesiono krzyż na cmentarzu. W następnych latach świątynię 
odnowiono, ikonostas pozłocono, a księgi liturgiczne poddano renowacji.

C erkiew  cm en ta rn a  Św. O nufrego  w S trykach
Założenie wsi odnosi się do XV w. Tradycja ludowa mówi o istnie

niu dużego grodu lub osady w uroczysku Srebrna Huorka. Przy drodze
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o nazwie Mohilniucha znajduje się nasyp (kurhan) na skraju lasu, z połu
dniowej strony wsi. Dziś można zauważyć kilka kamieni z wyrytymi 
krzyżami, co świadczy o istnieniu tam cmentarza.

Wizyta z 1784 r. podaje, że część wsi należała do bielskiej parafii 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny (29 domów i 169 osób) i parafii 
Troickiej (26 domów i 99 osób). Lustracja z 1779 r. informuje, że ta wieś 
ma osiadłych chałup 57, a według pomiaru posiada 43 włók oraz bednar
skie i popow skie. W 1790 w ieś liczyła ju ż  67 domów. W dokum encie 
z 1816 r. jest wzmianka o cerkiewce pw. Św. Onufrego w Strykach na 
cmentarzu. Po 1839 r. wieś wraz z cerkw ią cm entarną wchodzi w skład 
parafii Św. M ichała w Bielsku. W 1913 r. zbudowano drewnianą kaplicz
kę Św. Jana na początku wsi. Po I wojnie światowej wieś Stryki w chodzą 
w skład parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podla
skim. Natomiast z chw ilą przebywania stałego duchownego w A ugusto
wie, Stryki były rów nież przez niego obsługiw ane i w 1982 r. w eszły 
w skład nowopowstałej parafii.

K aplica cm entarna M ęczennika  Pantelejm ona  w uroczysku  
B orowiska

Ludowy przekaz głosi, że pierwsza cerkiew miała istnieć już  od w ie
ków na starym cmentarzu w uroczysku Borowiska. Z samego cm entarza 
korzystano prawie do końca XIX w. W latach 1991-1992 została tu zbu
dowana kaplica, murowana, otynkowana i kryta blachą.

Święta parafialne:
Św. Apostoła Jana Teologa -  21 maja i 9 października 
Św. Męczennika Pantelejmona -  9 sierpnia

Miejscowości stanowiące parafię:
Wieś Augustowo z kolonią i wieś Stryki.

Cmentarze:
W Augustowie -  pow. 0,21 ha 
W Strykach -  pow. 0,73 ha 
Na Borowiskach -  pow. 0,66 ha
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Grunta parafialne:
Parafia posiada ziemi uprawnej -  pow. 4,22 ha 

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Augustowie; Katecheta Ks. Euge
niusz Chodakowski, mgr M arta Romańczuk

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Eugeniusz Chodakowski, psal. M arek Ostaszewicz 

Duchowieństwo:
Na stałe obsługę duszpasterską spraw ow ali: Ks. Łukasz Plutowicz 
(1941-1946), Ks. Stefan Iwankiewicz (1.08.1946-1.03.1948), Ks. M iko
łaj Niesłuchowski (1.04.1948-1.04.1950), Ks. Aleksander Tokarewski 
(2 5 .0 9 .1 9 5 2 -8 .0 8 .1 9 6 2 ), Ks. M ikołaj G ołow czyńsk i (7 .1 1 .1 9 6 2 
30.09.1982), Ks. Eugeniusz Chodakowski (30.09.1982 - ) .

Literatura:
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BIELSK PODLASKI

Były monaster i cerkiew Św. M ikołaja  w Bielsku Podlaskim
Monaster Św. Mikołaja był jednym  z najstarszych ośrodków prawo

sławnych na terenie Bielska. Wskazuje na to jego lokalizacja w pobliżu 
Góry Zamkowej i Starego Miasta. Według niektórych historyków, jego 
fundatorką była księżna Helena, i data powstania określana jest na ko
niec XV w. Z 1527 r. pochodzi pierwsza wzmianka o ihumenie monasteru 
bielskiego, Cyrylu, który uczestniczył w nabożeństwie w Jabłecznej. Dodat
kowo cerkiew Św. Mikołaja spełniała funkcję świątyni parafialnej i utrzy
mywała duchownego. Rejestr pomiary włócznej z 1563 r. informuje, że 
cerkiew Św. Mikołaja znajdowała się przy ulicy Wielkiej idąc od Rynku 
ku Zamkowi. Cerkiew posiadała ... tu plac na którym cerkiew ś. Mikuły  
przeciw stayniom Kro. J. Mści którego placu prętów wolnych 4 oraz 5 p la 
ców  w m ieście ... Przywilej króla Zygmunta Augusta z 16 grudnia 1560 r. 
uposaża cerkiew w 2 włóki gruntu we wsi Młodzianowo i jedną  w Wido- 
wie. W II poł. XVI w. przy monasterze został założony szpital i szkoła 
parafialna. Znaczenie monasteru wzrosło po przyjęciu unii przez klasztor 
w Supraślu. 14 marca 1633 r. król potwierdził przynależność monasteru 
do Cerkwi Dyzunickiej. Trwały spory między mnichami i duchowień
stwem unickim o prawa społeczności prawosławnej.

Po zajęciu przez unitów cerkwi Bogojawleńskiej w Bielsku, aktem 
królewskim z 30 marca 1639 r. bractwo zostało zachowane, a działalność 
jego skupiła się przy monasterze. Przywilej Jana Kazimierza z 15 marca 
1653 r. reaktywował bractwo cerkiewne przy cerkwi Św. Mikołaja. Prawa 
i przywileje zostały poszerzone przez Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
w 1673 r., co dawało możność ludności prawosławnej Bielska swobod
nego odprawiania nabożeństw, urządzania procesji oraz wolny dostęp do 
urzędów miejskich, szpital dla ubogich oraz szkołę. Były podejmowane 
próby odebrania monasteru. Mnisi składali interwencję u królów pol
skich w latach 1633, 1636, 1644, 1673, 168li 1699. W 1676 r. cerkiew 
klasztorna została zniszczona przez pożar i była odbudowywana przez 
kilka lat. Członkowie bractwa byli inicjatorami budowy cerkwi po pożarze 
i wspierali materialnie odbudowę. W 1700 r. przywileje dla bractwa po
twierdził August II Sas, z prawem założenia szpitala i szkoły. Prowadzona 
na wysokim poziomie szkoła przyciągała rzesze dzieci nie tylko prawo
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sławnych, co powodowało zatargi z duchownymi unickimi. W 1759 r. 
uzyskano błogosław ieństwo na budowę cerkwi trapieznoj (refektarza), 
a w 1797 r. w zniesiono now ą dzw onnicę. W ieloletnia walka m nichów 
o prawosławny charakter m onasteru i zubożenie wyznawców spowodo
wało w II poł. XVIII w. trudną sytuację materialną. Pod koniec XVIII w. 
podjęto wysiłki odremontowania i przebudowy cerkwi Mikołajewskoj, 
którą poświęcono 1806 r. Według opisu parafii monasterskiej z 1808 r., 
liczba wyznawców wynosiła 748 osób zamieszkałych w Bielsku i sze
ściu wsiach miejskich. Przekształcenie monasteru bielskiego w parafię na
stąpiło w 1825 r. W 1843 r. cerkiew Mikołajewską podniesiono do rangi 
soboru , i w 1863 r. do parafii należało 1171 osób. Decyzją władz du
chownych, soborną cerkwią miasta Bielska zostaje świątynia pw. Świętej 
Trójcy, zaadoptowana z kościoła karmelitów, natomiast dotychczasowa 
cerkiew Św. Mikołaja zostaje fili^przysoborową. W latach 70-tych XIX w. 
mieszkańcy wsi Augustowa zakupili refektarz na urządzenie cerkwi w swojej 
miejscowości. W II Rzeczypospolitej cerkiew Świętej Trójcy została 
rew indykow ana, a dawna cerkiew  m onasterska Św. M ikołaja stała się 
w 1924 r. nieetatową filią parafii Narodzenia Matki Bożej w Bielsku Podla
skim. W latach 1930-31 przeprowadzono jej kapitalny remont. Przy cerkwi 
Św. Mikołaja w 1938 r. było skupionych 1516 osób. Podczas II wojny 
światowej, 23 czerwca 1941 r., w czasie bombardowania miasta, cerkiew 
doszczętnie spłonęła. Po pożarze cerkiew  nie została odbudow ana. Po 
II wojnie światowej, w zmienionej sytuacji politycznej, teren pocerkiewny 
zajęły władze państwowe. W latach 60-tych władze szkolne otrzymały 
plac pocerkiewny i została tu wzniesiona szkoła podstawowa i Liceum 
Ogólnokształcące z białoruskim  językiem  nauczania.

Dla upamiętnienia miejsca, uświęconego modlitwą mnichów i po
chówkami wyznawców prawosławia, Rada Bractwa Młodzieży Prawo
sławnej diecezji Warszawsko-Bielskiej pod przewodnictwem Doroteusza 
Fionika w 1993 r., otrzymała błogosławieństwo M etropolity Bazylego 
na wybudowanie kaplicy. W 1998 r. wzniesiona została stylowa kaplica 
na wzór dawnej dzwonnicy przy cerkwi i konsekrowana pw. Św. Mikołaja.

Kaplica Św. Jana Chrzciciela na Górze Zamkowej
Dnia 29 sierpnia 1865 r. została konsekrowana kaplica, która praw

dopodobnie została wzniesiona opodal byłego miejsca cerkwi Narodzenia
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Najświętszej M arii Panny. Kaplicę zbudowano w kształcie czworokąta 
z czterema kolumnami na węgłach z czworokątną kopułą. Zbudowane 
schody prowadziły na Górę do kaplicy. Podnóże góry zostało zagospo
darowane, utworzono alejki i zasadzono drzewka. Kaplica należała do 
soboru Świętej Trójcy. W latach 30-tych XX w. została rozebrana.
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BIELSK PODLASKI
Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

17-100 Bielsk Podlaski 
ul. Jagiellońska 6 

tel./fax (0-85) 730-21-86

Powstanie cerkwi N arodzenia Najświętszej Marii Panny (Preczy- 
stej) w Bielsku Podlaskim  m ożna odnieść do początku istnienia grodu. 
W XI-XII w. w Rusi Kijowskiej szeroko rozpowszechniony był kult 
M atki Bożej. Pow staw ały cerkw ie i m onastery pw. Preczystej, m.in. 
w M ielniku, Drohiczynie i w innych grodach. W czasie najazdu tatar
skiego w 1240 r. pierw sza cerkiew bielska, stojąca w obrębie grodu, 
została prawdopodobnie zniszczona. Przed 1289 r. książę W łodzim ier
ski W ołodimir W asilkowicz dla odbudowanej już  cerkwi przekazał swój 
dar w postaci ksiąg i ikon, a latopisiec Halicko-W ołyński odnotował: 
postroił cerkov ikonami i knigami. Następna wzmianka o cerkwi Pre- 
czystienskiej pochodzi z II poł. XV w., gdy M ichał Semenowicz książę 
horodeński, bielski, kobryński wraz z żoną księżną Wassą fundował
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cerkiew  zamkową. Opis cerkwi z 1637 r. Rożdestva Presviatoj Vlady- 
czyc i ... fu n d o va n o j nekhdy kn iaziem  M ichaiłom  Sem enow iczem  ... 
i kniahineju Vassoju iako napis otpevaet na tablice za obrazami trema na- 
miestnymi ukraszenymi zlotom ... Nowa fundacja świątyni miała miejsce 
przed 1484 r., gdyż tego roku księżna W assa zm arła. C iało fundatorki 
z w ielką czcią zostało pogrzebane pod prezbiterium  zamkowej cerkwi. 
Na prośbę duchownego, O. Charłam ija, przeniesiono cerkiew z zamku 
na ulicę Staromiejską. W 1506 r. król A leksander Jagiellończyk w ysto
sował list do wójta Bielska, w którym czytamy: tuju cerkow Matki Bożijoj 
Rożdestwa je j  s toho zamku piereniest ’ na mesto hodnoje s nadanija knia
hini Wassy M ichajiowoj babki naszoje sozdana j e s t ’ hdież i tie lopo ło -  
żeno p o d  Bohorodiceju, kotoroje s Bohomoliem piereniesti. Decyzja 
królew ska z 1506 r. o przeniesieniu cerkw i została w ykonana dopiero 
w 1562 r. Po śmierci męża króla Aleksandra, Bielsk otrzym ała księżna 
Helena. Według tradycji królowa Helena była fundatorką ikony Bogu
rodzicy H odegetrii, która w sław iła się licznymi cudami. W cerkwi 
znajdow ały się również dwa krzyże ołtarzowe, jeden z cząstką relikwii 
Krzyża Pańskiego, drugi -  z relikwiami Sw. Męcz. Justyna i Sw. Męcz. 
A ndrzeja z Krety.

Po przeniesieniu cerkiew straciła godność sobomej świątyni. Za pa
nowania Zygmunta I cerkiew Preczystieńska posiadała 4 włóki gruntu 
we wsi Augustowo, a Zygmunt August w 1560 r. dodatkowo nadzielił ją  
jeszcze 2 włókami we wsi Stryki. Parafia posiadała ogółem 50,3 prętów 
placów siedliskowych i ogrodowych w mieście. Po unii brzeskiej cer
kiew  przeszła we w ładanie unitów. Wizyta sporządzona w 1637 r. 
stwierdza:cerA7ew opadłaja, wymaga kapitalnego remontu. Ojciec Teodor 
Jakubowicz miał cerkiew restawrowati hodnie na co parafia zgromadziła 
czteredzieści trzy sztuki drzewa. W 1637 r. do parafii należały wsie Szasta
ły, Stryki, Jagusztowo (Augustowo), 14 domów Grabowiec, Orechwicze 
(Orzechowicze), Ploski, Deniski, pół sieła Woskresieńskich Hołody oraz 
76 domów w mieście Bielsku. W II poł. XVII w. z powodu wojen i epide
mii, cerkiew nie była remontowana, o czym świadczy wizyta z 1727 r . ... 
cerkiew drewniana struktury wielkiey lat iużpodeszła pod  Dachem gąto- 
wym iuż przeciekających z kopułą iedną y  z krzyżem żelaznym. Cmętarz 
niecały oparkaniony, ale dwu części. Dzwonica osobno od cerkwi na ko
lumnach tarcicami obita ieszcze niewkolo ...
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Parafię stanowiły w Bielsku ul. Poświętna, uliczka Kościelna, wsie 
Ploski, Grabowiec, Orzechowicze, połowa Hołodów, Studziwody, Deni- 
ski. Do parafii należy dwie włóki we wsi Stryki. Cerkiew w owym czasie 
prowadziła szpital (przytułek) dla ludzi ubogich. W II poł. XVIII w. cer
kiew remontowano, o czym świadczy wizyta z 1774 r . ... cerkiew drewnia
na brusowana gątami kryta, kopuła po szodku ... Podłogę tarciczną okien 
w ołów wprawnych dziesięć ... Do parafii należały: 43 osoby z Bielska, 
wieś Hołody -  91 osoby, Augustów -  88, Orechowicze -  40, Ploski -  274, 
Deniski -  227, Grabowiec 188, Szastały -  62, Stryki -  110, Studziwody 
-  59, razem 1019 osób. Kolejna wizyta z 1784 r. odnotowała, że plac na 
którym plebania zbudowana zaczyna się od ulicy a kończy się po  rzekę 
oraz morg gruntu na podzam czu oraz p lac przeciw  plebanii ma zagonów  
sześć. Parafię stanowiło 21 dom ów w mieście, Hołody -  17 domów, Ore
chowicze -1 1 , Szastały -  24, Grabowiec -3 1 ,  Stryki -  29, Augustów -  17, 
Studziwody -  10, Ploski -  62, Deniski -  43, razem 265 domów. W 1790 r. 
w cerkwi dobudowano boczny ołtarz pw. Św. Anny. Przez cały okres 
unicki w cerkwi Preczystienskiej był zachowany ikonostas. W 1839 r. 
następuje powrót unitów  do K ościoła Prawosławnego. Liczba parafian 
w 1843 r. wynosiła 1393. Ziem i cerkiewnej było 42 dziesięcin w Stry
kach i 12 diesięcin w okolicy miasta. Według Knigi Ispovednoj Rospisi 
Bel śkoj Prećistenskoj Cerkvi z 1851 r. liczba parafian wynosiła 1439 osób 
zam ieszkałych 179 dom ach w następujących miejscowościach: Bielsk 
52 domy, Augustowo -  19, Stryki -  23, Szastały 16, Grabowiec -  41, 
Orzechowicze -  18 i Studziwody -  10 domów. W II poł. XIX w. stan 
cerkwi wskazywał na przeprowadzenie kapitalnego remontu zewnętrznego, 
jak  i wewnętrznego. W listopadzie 1875 r. poświęcono nowy ikonostas. 
W latach 1876-1883 obok cerkwi zostały wzniesione nowe domy para
fialne oraz budynki gospodarcze. W roku 1883 na terenie parafii powsta
ły szkoły gramoty w Grabowcu, Orzechowiczach oraz w następnym roku 
w Strykach. Liczba parafian wzrosła i w 1891 r. wynosiła 1640 osób, a w 
roku 1893 już 1775 osób, zamieszkałych oprócz miasta we wsiach Stry
ki, Orzechowicze, Studziwody i Grabowiec z liczbą422 osób. Ziemi cer
kiewnej 53 dziesięcin 1856 sążni.

Na początku XX w. liczba parafian wynosiła 1900 osób. Oprócz para
fialnej cerkw i, cm entarna kap lica  pw. Św. O nufrego znajdow ała się 
w Strykach. Na terenie parafii znajdowały się 4 szkoły gramoty  z 131
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uczniami, 2 cerkiewno-parafialne szkoły z 90 uczniami, oraz gorodskoje 
ućyliśće, prychodskoje ućyliśće, żenskij pansion i 2 narodnoje ućyliśća. 
Ziemi cerkiewnej 56 diesięcin 1148 sążni Znajdowała się ona w siedmiu 
miejscach.

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim

Po I wojnie światowej sytuacja w życiu parafialnym uległa zmianie. 
Cerkiew Narodzenia Narodzenia Marii Panny otrzymała status parafii eta
towej i zostały dołączone do niej cerkwie w Maleszach, Rajsku, częściowo 
Pasynki oraz cerkwie Św. Mikołaja w Bielsku i Augustowie. Po rewin
dykacji soboru Świętej Trójcy w Bielsku, parafian przyłączono do parafii 
N arodzenia. Ziem i cerkiewnej otrzym ano 36,8637 ha od W ojewody 
Białostockiego dn. 25.03.1927 r. nr L.K. W. 844/3. Pola orne przydzielone 
z ziemi cerkwi Św. Mikołaja 30,7012 ha, a sianokos 6,1625 h a - z  cerkwi 
Narodzenia. Według Klirovoj Vedomosti z 1934 r. parafia posiadała grun
tów w Bielsku 6,691 ha, w Strykach 6,1625 ha i w Widowie 24,0102 ha. 
Reszta zabrana została przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku i prze
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kazana pod Zarząd Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach. Na terenie 
miasta zostały zabrane place, o które toczył procesy sądowe mecenas 
Daniea Łukaszuk, późniejszey opiekun {starosta) cerkwi.

W przededniu wybuchu wojny 1939 r. zakończono budowę ogro
dzenia cerkiewnego. W ojna n iem iecko-radziecka 1941 r. zniszczyła 
doszczętnie cerkiew Sw. Mikołaja. Ziemia cerkiewna została w całości 
zabrana pod lotnisko. Parafianie wsi Augustowo i Widowo zostali dołą
czeni do parafii Narodzenia. Podczas okupacji niemieckiej zdjęto pięć 
dzwonów cerkiew nych, które szczęśliw ie pow róciły  w lipcu 1944 r. 
Po w ojnie w Bielsku Podlaskim przy cerkwi Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny usytuował się Zarząd Diecezjalny pod przewodnictwem pełno
mocnika arcybiskupa Mińskiego i całej Białorusi. Po 1945 r. przy cerkwi 
zamieszkiwali dziekani jurysdykcji biskupa diecezji Białostocko-Biel- 
skiej, a od 1948, cerkiew Narodzenia Bogurodzicy stała się centrum życia 
diecezjalnego i była podporządkow ana bezpośrednio K onsystorzow i 
Duchownemu w Warszawie. Owe zarządzenie zostało odwołane dopiero 
w 1951 r. Według Klirovoj Yiedomosti z 1946 r. liczba parafian wynosiła: 
Bielsk Podlaski -  217 osób, Biała -  57, Grabowiec -  490, Stryki -382 , 
Orzechowicze -  410, Studziwody -  150, Kotły -  502, Orlanka -  22, A u
gustowo -  780, Widowo -  530 i Hryniewicze -  113, razem 3653 osób.

W 1968 r. przystąpiono do kapitalnego remontu cerkwi. Przy okazji 
wymieniono stylową barokową wieżyczkę na niezbyt okazałą kopułkę. 
W celu opłacenia remontu sprzedano część ziemi cerkiewnej. W 1971 r. 
na zlecenie Konserwatora W ojewódzkiego przeprowadzono restaurację 
ikony Matki Bożej Hodegetrii cennego zabytku świątyni bielskiej. W 1978 r. 
otrzymano zezwolenie na budowę domu parafialnego z salą katechetycz
ną, później wzniesiono drugi dom dla duchowieństwa. W 1986 r. powstał 
chór dziecięco-młodzieżowy, urządzano spotkania z młodzieżą, organi
zowano pielgrzymki. Liczba wiernych skupionych przy cerkwi Narodzenia 
stale wzrastała i w końcu 1993 r. decyzją M etropolity Bazylego przystą
piono do organizacji nowej parafii we wschodniej części miasta. Na ten 
cel sprzedano część ziemi cerkiewnej, kupując plac pod budowę cerkwi 
przy szosie narewskiej. W 1998 r. decyzją Soboru Biskupów przy cerkwi 
Narodzenia zamieszkał wikariusz diecezji warszawsko-bielskiej, biskup 
Grzegorz, który został jej proboszczem.
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Cerkiew cmentarna Ikony M atki Bożej Kaspirowskiej w Widowie
Wieś Widowo jest nierozerwalnie związana z Bielskiem. W XVI w. 

otrzymała status przedmieścia, i jeszcze do 1915 r. mieszkańcy wsi ofi
cjalnie byli nazyw ani m ieszczanam i. Na przestrzeni dziejów  wieś 
kilkakrotnie zmieniała przynależność parafialną. Przed unią brzeską ich 
świątynią była cerkiew św. Mikołaja, a unia podzieliła wyznawców ze 
wsi Widowo między parafię Św. Michała i Św. Mikołaja. Ten podział 
trwał do roku 1866, kiedy to zostali przyłączeni do soboru Świętej Trójcy. 
Po roku 1921 zostali przyłączeni do parafii Narodzenia, w której pozosta
ją  do dziś.

W 1995 r. podjęto decyzję wzniesienia cerkwi na istniejącym tu cmen
tarzu grzebalnym. Obiekt zaprojektował Zachariusz Szachowicz i 4 lipca 
1996 r. położono kamień węgielny, a 6 maja 2000 r. cerkiew poświęcono.

Święta parafialne:
Narodzenia Najświętszej M arii Panny -  21 września 

M iejscowości stanowiące parafię:
Bielsk Podlaski ul. Jagiellońska, Kazanowskiego, Kazimierzowska, część 
M ickiewicza, Ogrodowa, część Widowskiej i ulice od centrum miasta na 
zachód oraz wsie Grabowiec, Orzechowicze i Studziwody.

Grunta parafialne:
Bielsk Podlaski przy ul. Chmielnej o pow. 1,528 ha, ul. Mleczna -  0,1041 ha 
oraz działki 0,835 ha i 0,699 ha;
Ul. Jagiellońska -  cerkiew 0,1601 ha, siedziba 0,4909 ha

Cmentarze:
W Bielsku wspólny dla wszystkich parafii.
Widowo -  pow. 1,5 ha

Katechizacja:
Zespół Szkół Ekonomicznych: Katecheta: Ks. diak. mgr Aleksy Kuryłowicz; 
Szkoła Podstawowa Nr 4: Katecheci: Ks. diak. Andrzej Martyniuk, mgr 
Helena Godun, mgr Ireneusz Ławreszuk, mgr Anna Barszczewska 
Szkoła Podstawowa Nr 5: Katecheta: Irena Czyżewska
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Przedszkole Samorządowe Nr 7: Katecheta: Nina Dmitruk 
Przedszkole Samorządowe Nr 9: Katecheta: Irena Korowaj

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy GRZEGORZ, biskup bielski, 
p.o. prob. Ks. prot. Andrzej Filimoniuk, Ks. prot. mgr Jerzy Bogacewicz, 
Ks. mgr Piotr Snarski, Ks. diak. psal. Andrzej Martyniuk, Ks. diak. mgr 
Aleksy Kuryłowicz

Duchowieństwo:
Ks. Joakim (1563), Ks. Jan Orestowicz (1637), Ks. Teodor Jakubowicz 
(1637), Ks. Gabriel Kosowicz ( 1712-), Ks. Bazyli Mieleszkiewicz (1735, 
1774), Ks. Leon Snitka ( 1780), Ks. Jan Giżewski ( 1789,1793), Ks. Antoni 
Giżewski (1814, 1839), Ks. wik. Władysław Czapkowski (-1825), Ks. 
Mikołaj Giżewski (15.04.1837-1874), Ks. Aleksander Bułygin (5.07.1874 
- +26.04.1894), Ks. Aleksander Spaski (4.05.1894-+30.12.1914), Ks. 
Grzegorz Skorkowski (2.03.1915 -+4.06.1915), Ks. Wiaczesław Sabałła- 
nowicz (1918-18.06.1922), Ks. Bazyli Kostycewicz (1922- dziekan - 
+8.12.1930), Ks. hierom. wik. Alipiusz Fiedoruk (21.03.1923-8.03.19926), 
Ks. wik. Włodzimierz Garustowicz (2.10.1925-1.02.1926), Ks. wik. Łukasz 
Plutowicz (18.12.1925-1946), Ks. Szymon Cybruk ( 10.12.1930-1.05.1939), 
Ks. Mikołaj Żuków (1.05.1939 - dziekan -14.07.1944), Ks. prefekt Kon
stanty Bajko (1944-1946), Ks. Andrzej Turowski (11.1944-1.01.1945), 
Ks. Mikołaj Wincukiewicz (12.1944-20.02.1946), Ks.wik. Bazyli Iwasienko 
( - 05.1946), Ks. Anatol M ackiewicz (16.01.1946-7.06.1946), Ks. wik. 
Łukasz Kuryłowicz (7.06.1946-21.08.1946), Ks. Anatol Kiryk (7.06.1946
7.061952), Ks. wik. Stefan Iwankiewicz (1.08.1946-1.03.1948), Ks. wik. 
M ikołaj N iesłuchowski (1.04.1948-1.04.1950), Ks. wik. W łodzim ierz 
Cechan (31.08.1949-14.04.1950), Ks. Mikołaj Krukowski (7.06.1952- dzie
kan - 17.03.1966), Ks. wik. Aleksander Tokarewski (25.09.1952-8.08.1962), 
Ks. wik. Konstanty Bajko (10.09.1963-9.10.1963), Ks. wik. Grzegorz 
Mazuruk (11.11.1963-17.03.1966), Ks. Eugeniusz Naumow (17.03.1966
28.12.1966), Ks. W łodzim ierz Bliźniuk (1966-30.04.1998), Ks. wik. 
Mikołaj Gołowczyński (30.09.1982 - + 23.12.1991),Ks. wik. Jan Bar
szczew ski (19 .03 .1992-11 .03 .1998), Ks. w ik. A ndrzej F ilim oniuk 
(23.03.1987-11.03.1998 p.o. prob. -) , Ks. wik. Piotr Snarski (11.03.1998 -) ,
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biskup Grzegorz (Charkiewicz) (1.05.1998 prob. - ) ,  Ks. wik. Jerzy Boga- 
cewicz (2000 - ) .

Literatura:
Revizja roku 1637 otpravovanaja [Prećistenskoj cerkvi], Archeografićeskij sbornik do- 
kumentov, Vil’na 1867 s. 280; Wizyta 1727 r. AP Lublin sygn. 780 k. 394-5; LEV  1870 
s. 64; 1875 s. 434; 1879 s. 387; 1880 s. 415; 1884 s. 409; 1887 s. 256, 328; 1890 s. 3, 
390; 1891 s. 134; 1894 s. 377; 1897 s. 218; 1899 s. 152; GEV 1912 s. 80; 1914 s. 4, 35; 
1915 s. 26; Oćevidec,Torżestvo v Bel’ske Podljaśskom. Voskr. Ćt. 1928 nr 47 s. 718-719; 
L. Timinskij, Konćina mitrofomogo protojereja V.A. Kostycevica. Voskr. Ćt. 1931 nr 10 
s. 92; M. Litvincuk, Chram Rożdestva Presvjatoj Bogorodicy v Bel’ske. Cer. Vest. 1969 
nr 7 s. 18-19; - Den’ Rożdestva Bogorodicy. Cer. Vest. 1978 nr 12 s. 52; A. Miranovic, 
Kaśtouny dar. Niva 1982 nr 30, 3, foto; D. Stankiewicz, Bielska ikona Bogurodzicy. 
Nad Buhom i Narvoju 1994 nr 5 s. 20-22, il.; A. Łabanow, Cerkiew zamkowa. Gaz. 
Współ. Wekend 1996 nr 12 s. 1-2, il.; D. Fionik, W Widowie dzień radosny. Przeg. 
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BIELSK PODLASKI
Parafia 5w. Archanioła Michała 

17-100 Bielsk Podlaski
ul. M ickiewicza 36 

tel. (0-85) 730-68-30; 730-35-47 
fax (0-85) 730-54-24

Cerkiew powstała z inicjatywy księcia Michała Semenowicza i księżny 
Wassy w II poł. XV w. Zbudowano ją  przy ulicy Wielkiej. Ze względu na 
pamięć fundatora nadano jej i m i Archanioła Michała. Cerkiew była po
łożona nieopodal zamku i pełniła funkcję świątyni rycerskiej. Pierwsza 
udokumentowana informacja pochodzi z 1563 r. Jak wynika z akt pomiaru 
włócznego, duchownym był Ks. Gleb. Przy cerkwi istniał szpital. Cer
kiew w 1582 i 1586 posiadała 3 włóki w Augustowie, fundowane przez 
królową Annę Jagiellonkę, 2 włóki w Strykach oraz 4 włóki we wsi Hre- 
delach na szpital. Z czasem powstała wioska cerkiewna Szpitale.

W II poł. XVI w. cerkiew M ichajłowska  przejęła od cerkwi Pre- 
czystienskiej funkcję św iątyni sobornej na trzy stulecia. Po pożarze 
m iasta w 1591 r. cerkiew prawdopodobnie została przebudowana, przy
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czym ołtarz główny został poświęcony Bogojawleniju (Objawieniu Pań- 
skiemu-Epifanii), a dwa boczne Św. Archaniołowi M ichałowi i Śww. 
Apostołom Piotrowi i Pawłowi. Przy cerkwi istniało bractwo Bogajawleń- 
skie (1594 r.). Statut bractwa pobłogosławił patriarcha Konstantynopola 
Jeremiasz. Bractwo prowadziło szkołę oraz szpital-przytułek, założony 
w 1582 r. Pięcioosobowa delegacja z bractwa brała udział w antyunijnym 
soborze w B rześciu i zdecydow anie w ypow iedziała się przeciw  unii. 
Konflikt o cerkiew Bogojawieńską między unitami a bractwem prawo
sławnym trwał do 1645 r., i zakończyła się odebraniem cerkwi przez uni
tów. Wizyta cerkwi z 1728 r. podaje jej opis: Cerkiew Nowa buduie się 
Machina wielka de Nowara dice z  kaplicami z zakrystiami z  ołtarzem  
przydzielonym z  dwoma salkami z czoła ... Carskie Drzwi podpozłoto  
oprawne ... Dzwonica osobno wiązane p o d  Dachem  ... Cmętarz słabo 
ogrodzony ... Do parafii należą: W M ieście Bielsku Sylwester, N ikifor Pio
trowicz, Stefan Borowski, Bazyli Kosowicz, J ó ze f Minkiewicz, 7 ludzi p o 
spólstwo ... znayduie w M ieście oprocz U licyposw iątneyy wieś Szpiczki, 
wieś Parcewo ... Wizyta generalna cerkwi z 1784 r. pod tytułem Sw. Michała 
Archanioła podaje:... cerkiew drewniana brupowana gątami kryta, kopuł bla
chą białą w wierzchu pobitych z gałkami miedzianemi z krzyżami żela
znymi, posadzka ceglana, Dach i sufit iakokolwiek dobry maiące ... Do 
parafii należały: miasto Bielsk 9 domów, Szpiczki -  28, Widowo -  28, 
Augustowo -  33, razem 98 domów zamieszkałych przez 418 osób. We
dług Księgi M etryk z 1756 r. wymienione są mogiłki Spiczkowskie, Wi- 
dowskie, Piłikowskie. W 1774 r. po zawaleniu się cerkwi Świętej Trójcy, 
w yposażenie jej zostało przekazane cerkw i Św. M ichała. Lustracja 
miasta z 1779 roku wymienia cerkiew sobornową  Św. Michała, plebanię 
i 3 budynki. W 1789 r. rozpoczęto budowę nowej cerkw i.... Cerkiew drew
niana w Figurę osmiokątu na podm urku kamiennym i ceglanym z drzewa  
brusowego wybudowano dachówką kryta ... Zbudowana została z docho
dów Regacyjnej ziemi, przekazanej na 3 lata do wynajmu przez wieś Szpi
tale oraz z ofiar parafian. Oddzielnie wystawiono murowaną dzwonnicę. 
Na schematycznym planie sobomej cerkwi z przynależącymi budynkami, 
ogrodem, opracowanym tuż po roku 1800, obok cerkwi sobomej usytu
owany jest szpital Św. Michała. W cerkwi znajdowała się czczona ikona 
Bogurodzicy, zdobiona dwiema srebrnymi koronami. Przy ikonie znaj
dowały się drogocenne wota, co św iadczy o je j  szczególnym m iejsco
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wym  kulcie. W 1814 r. parafia  liczy ła 664 w iernych zam ieszkałych 
w 158 dom ach, a mianowicie: Bielsk -  8 domów, Augustowo -  17, Wi- 
dowo -  73, Szpiczki -  46, Piliki -  14. W roku 1829 -  725 osób zamiesz
kiwało w 187 domach.

W 1839 r. parafia powróciła do Kościoła Prawosławnego. Liczba 
parafian  w 1846 r. w ynosiła 1058 osób. W edług K lirovoj Yedomosti

Cerkiew Sw. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim

z 1851 r. w skład parafii wchodziły miejscowości: Bielsk, w tym dwo
rzan 8 osób i 75 mieszczan oraz wsie: Widowo -  252 osoby, Spiczki -  236, 
Augustowo -  40, Stryjki -  43, Piliki -  159, Proniewicze -  163 i okolice 
Skrzypki -  11 osób. Razem 987 osób zamieszkałych w 124 domach.

Jednocześnie rozpoczęły się prace remontowe w cerkwi (1845 r.), 
dobudowano boczne ołtarze (1863r.), na potrzeby odprawiania rannych 
Świętych Liturgii. W prace te zaangażowane było bractwo parafialne oraz 
powołany do życia komitet parafialny. Bractwo i komitet kontynuowały 
bezpośrednio chlubne tradycje bractwa Bogojasieńskiego. Władze dice-
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zjalne w 1873 r. zatwierdziły statut bogodelni przy parafii. W 1875 r. 
poświęcono nowy okazały trzyrzędowy ikonostas. Obrazy i wyposaże
nie cerkwi w yróżniały się bogatym  złoceniem , a m iejscow y rzeźbiarz 
i złotnik, mieszczanin m. Bielska Dominik Kosakowski, był reklam owa
ny na łamach organu diecezjalnego. Liczba parafian w 1878 r. wynosiła 
1296 osób. Według Klirovych Vedomosti liczba wyznawców stale wzrastała, 
i tak: 1881 -  173 dom ów i 1351 osób, 1886 -  179 i 1391, 1892 -  195 
i 1516, 1896-213 i 1628,1901-231 i 1769,1907-218 i 1744,1913-369 
i 1681. Ziemi cerkiewnej 101,69 dziesięcin, ale jej część została zabrana 
pod kolej żelazną.

Przy parafii działał prężny chór, powstały pierwsze szkoły cerkiew- 
no-parafialne i szkoły gram oty: w P ilikach, Proniew iczach, Spicz- 
kach i Szastałach. W 1880 otw arto punkt wyrobu świec cerkiewnych 
przez m iejscowego psalm istę Jakuba Szczedrowa. Cm entarz grzebalny 
prow adzony dla chrześcijan  w yznania praw osław nego, kato lick iego  
i luterańskiego, o długości 420 sążni, został w 1888 r. ogrodzony. C er
kiew Świętej Trójcy, w ysiłkiem  czterech parafii m iasta Bielska, została 
przeniesiona w 1851 r., a w 1891 r. w yrem ontow ana. W roku 1913-15 
dobudowano dzw onnicę nad narteksem  cerkwi, a starą m urow aną roze
brano w latach 50-tych. Dziś w tym miejscu zlokalizowano stylowy 
kiosk z literaturą religijną.

Na początku XX w. liczba parafian wynosiła 1660 osób, zamieszkałych 
w Bielsku, Spiczkach, Szastałach, Proniew iczach, Pilikach, Bolestach 
i Skrzypkach. Na terenie parafii znajdowały się dwie szkoły cerkiewno- 
parafialne z 71 uczniami oraz 2 szkoły gramoty  z 37 uczniami, a także 
cerkiew Św. Mikołaja.

Wybuch I wojny światowej spowodował wielkie zmiany w życiu 
politycznym i religijnym. Ewakuująca się w głąb Rosji ludność, powracała 
w rodzinne strony w latach 1918-1920. Sytuacja zmieniła się diam etral
nie, gdyż większość parafii została zlikwidowana. Cerkiew .Św. M ichała 
o trzym ała status parafii etatow ej z przyłączeniem  cerkwi w Boćkach 
i Podbielu. W ładze państwowe przejęły 2/3 gruntów oraz budynek szpi- 
tala-przytułku wraz z placem, a parafii pozostało 36 ha.

Druga wojna światowa przyniosła kolejne straty. W 1940 r. cała zie
mia parafialna została zabrana pod lotnisko.
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Po wojnie przystąpiono do rozebrania dzwonnicy, która mocno ucier
piała, i naprawienia ogrodzenia cerkiewnego. W latach 50-tych z inicjatywy 
Ks. prob. Aleksego Znosko w Bielsku nastąpiło rozgraniczenie miasta 
według przynależności parafialnej. Kolejny proboszcz wznowił odpra
wianie porannych nabożeństw dla młodzieży w bocznym prezbiterium 
Św. Stefana. W domu parafialnym rozpoczęto prowadzenie katechizacji 
dzieci i młodzieży.

Nową kartę w dziejach parafii otworzyła nominacja na proboszcza, 
12 lipca 1979 r., utalentowanego kapłana Ks. Leoncjusza Tofiluka. Już 
w następnym roku przystąpiono do budowy okazałego, wielofunkcyjnego 
domu parafialnego z baptysterium  pw. Św. Jana Chrzciciela według 
pro jek tu  A leksandra G rygorow icza. O ddanie do użytku w 1984 r. 
now ej p lebanii umożliwiło szeroko zakrojoną działalność parafialną. 
Kontynuowano zapoczątkowane już wcześniej niedzielne spotkania pa
rafian, poświęcone tematyce biblijnej i tradycji cerkiewnej, a także nau
czanie religii dla młodzieży szkół podstawowych i średnich. Rozpoczęły 
sw oją działalność koła parafialne: ikonograficzne, biblijne i języka 
cerkiew nosłow iańskiego. Uczestniczyła w nich zarówno m łodzież jak  
i dorośli. M łodzież czynnie uczestniczyła też w wypieku prosfor, pod
czas którego czytane były książki o treści religijnej. W parafii powstał 
chór dziecięco-młodzieżowy.

Część dzieci system atycznie uczestniczy w zajęciach parafialnej 
szkółki niedzielnej.

Także począwszy od lat 80-tych w parafii działa ogólnodostępna 
biblioteka, licząca ponad 2 tysiące tomów literatury teologicznej, histo
rycznej, pięknej i innej. Parafia posiada archiwum, które w latach 1992-93 
zostało gruntownie uporządkowane i zinwentaryzowane.

Ważnym elementem w edukacji religijnej najmłodszych parafian jest 
wydawanie od 1986 r. „Łampady”. Czasopismo redagowane jest w głównej 
mierze przez młodzież parafialną. Niejednokrotnie parafia była gospo
darzem spotkań Koła Teologów Prawosławnych (sympozja teologiczne) 
i Bractwa Młodzieży Prawosławnej (spotkania, zjazdy dekanalne, Walne 
Zgrom adzenia). W roku 1984 naw iązano bratnie kontakty  z parafią  
w Nurmes (Finlandia). Porozumienie zaowocowało ożywioną współpra
cą międzyparafialną.
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W latach 1987-1989 dokonano rozbudowy cerkwi parafialnej. Nowo- 
wybudowana część ołtarzowa według projektu Aleksandra Grygorowicza, 
harmonicznie zamknęła kom pozycję bryły budowli cerkwi. Trzy nowe 
prezbiteria zostały poświęcone ku czci Św. A rchanioła M ichała, M ę
czennika Stefana i Św. M ikołaja Cudotwórcy. To ostatnie wezwanie 
było związane z monasterem i cerkwią, która spłonęła w czasie II wojny 
światowej. Z błogosławieństwa M etropolity Bazylego w 1991 r. rozpo
częto uroczyste świętowanie 8 maja Sw. M ikołaja w parafii Sw. Michała. 
Na stałe zapoczątkow ano również odprawianie nabożeństw  w cerkwi 
Świętej Trójcy na cm entarzu.

W latach 1992-1994 dokonano prawnego unormowania kwestii wła
sności gruntów parafialnych cerkwi Św. Michała oraz gruntów po cerkwi 
Św. Mikołaja, których parafia miejscowa została sukcesorem. Jednocze
śnie uprawomocniono kwestie własnościowe pozostałych nieruchomości, 
w tym cmentarzy. W roku 1995 rozpoczęto przygotowania do budowy cer
kwi na terenie parafii w zachodniej części miasta. Parafia zakupiła plac 
pod budowę o pow. 1,0138 ha przy ul. W ładysława Reymonta. W ykona
no projekt koncepcyjny cerkwi pw. Św. A tanazego Brzeskiego i szkoły 
ikonograficznej. W 1995 r. uzyskano decyzję zatw ierdzającą warunki 
zabudowy zespołu sakralnego wraz z infrastrukturą, a w 1997 r. poświęco
no plac pod budowę cerkwi.

Decyzją M etropolity Sawy w 1998 r. z terenu parafii Św. Michała, 
wydzielona została nowa parafia pw. Opieki Matki Bożej, która objęła 
zachodnią część miasta za torami kolejowymi. Przejęła ona również plac 
pod budowę, cmentarz grzebalny z cerkwią Świętej Trójcy, która tym
czasowo stała się cerkw ią parafialną.

Bractwo Objawienia Pańskiego  przy obecnej parafii Św. Archanioła  
M ichała w Bielsku Podlaskim

Bractwo przy cerkwi Objawienia, powstało jako jedno z pierwszych 
na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Bielskie bractwo powsta
ło przy cerkwi sobornej i przyjęło jej wezwanie. Dnia 29 czerwca 1594 r. 
otrzymało od władyki włodzimiersko-brzeskiego Hipacego Pocieja spe
cjalny przywilej. Dawał on mieszczanom zgodę na założenie organizacji 
religijnej, a błogosłowieństwo otrzymano od Patriarchy Jeremiasza II. 
Przy bractwie istniała szkoła, szpital i przytułek dla chorych i ubogich.
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Incjatorami założenia bractwa byli przedstawiciele cechu kuśnierskiego. 
Przywilej Hipacego Pocieja z 1594 r. przekazał bractwu zarząd nad cer
kw ią soborną  w Bielsku. Do obowiązków członków należało składanie 
ofiar na cerkiew bracką i szpital, wnoszenie ustalonej kwoty pieniężnej 
do kasy brackiej, pomoc ubogim, opieka nad wdowami i sierotami, a po 
śmierci członka bractwa, uczestnictwo w nabożeństwach, zebraniach, po
grzebach i innych uroczystościach. Członkami bractwa zostawały osoby, 
które uznały status bractwa i złożyły przysięgę. Szczególną działalność 
bractwo roztoczyło nad szkołami. Szkoła bracka w Bielsku nauczała dobre
go opanowania czytania Pisma Świętego, poznania teologii, nauki śpiewu 
cerkiewnego, języka cerkiewnosłowiańskiego, łaciny i greki. Przedsta
wiciele bractwa uczestniczyli w pracach Soboru Prawosławnego w Brze
ściu. W 1596 r. wypowiedzieli zdecydowany sprzeciw synodowi unickiemu. 
Przyjęcie unii przez hierarchów oraz prounicka polityka Zygmunta III 
spowodowały przechodzenie duchownych prawosławnych pod jurysdyk
cję władyków unickich. Walka o cerkiew trwała do 1639 r., odwołując 
się z petycjami do króla. Dnia 30 czerwca 1639 r. król potwierdził osob
nym przywilejem prawa unitów do cerkwi i wyraził zgodę na budowę 
nowej dzwonnicy. Członkowie bractwa skupili się wokół monasteru Pra
wosławnego Św. Mikołaja. Bractwo czyniło starania o odzyskanie cer
kwi, lecz dekret W ładysława IV z dnia 9 października 1644 r. zabraniał 
wszelkich zebrań ludziom wiary greckiej przeciwko władykom unickim. 
Dekret królewski doprowadził do podziału bractwa, część uznała zwierzch
nictwo biskupa unickiego, zaś pozostali skupili się przy monasterze, dając 
podstaw ę do pow iększenia nowej organizacji brackiej przy cerkw i 
Św. Mikołaja.

Szkoła Ikonograficzna w Bielsku Podlaskim
ul. Żwirki i Wigury 26 .
17-100 Bielsk Podlaski 
tel./fax (0-85) 730-82-82

Od 17 maja 1991 r. przy parafii Św. M ichała funkcjonuje Szkoła 
Ikonograficzna. Początki szkoły sięgają 1983 r., kiedy to na Świętej Górze 
Grabarce został zorganizowany pierwszy obóz ikonograficzny. Inicjato
rem przeprowadzenia obozu i organizatorem następnych, aż do 1990 r., 
był Ks. Leoncjusz Tofiluk. Natomiast sztuki pisania ikon uczyli różni

91



mistrzowie ikonografii. Finałem każdego obozu było poświęcenie kil
kunastu, a nawet kilkudziesięciu ikon wykonanych przez uczestników obozu. 
Spośród 120 uczestników wszystkich obozów dla wielu młodych ludzi, 
poznana sztuka ikonografii stała się nieodłączonym zajęciem w ich życiu.

W marcu 1995 r. Szkoła Ikonograficzna została wpisana do ewidencji 
szkół niepublicznych pod nazwą Policealne Studium Ikonograficzne. Od 
burmistrza miasta otrzymała budynek przy ul. Żwirki i Wigury 26, i 2 paź
dziernika 1995 r. nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego. Nauka 
w szkole trwa cztery lata, a absolwenci uzyskują tytuł technika plastyka.

K ierow nik szkoły: Ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk

Kaplica Św. M ikołaja Cudotwórcy przy ul. Zanikowej
Na przełomie XV i XVI w. powstał monaster Św. Mikołaja. W 1825 r. 

został zamieniony na parafię, a ostatnia cerkiew pod tym wezwaniem 
przetrwała do 1941 r., kiedy to spłonęła. Terenu po dawnym monasterze 
i cerkwi nie odzyskano i po wojnie przejęły go władze państwowe. Po
czątkowo urządzono tu park, a w latach 60-tych wzniesiono tu amfiteatr, 
Liceum Białoruskie i Szkołę Podstawową. W 1993 r. z inicjatywy Doro
teusza Fionika z Bractwa Młodzieży Prawosławnej postanowiono wznieść 
kaplicę-pomnik. Autor projektu Zachariusz Szachowicz nawiązał do spa
lonej dzwonnicy w 1941 r. W 1996 r. na działce obok szkoły białoru
skiej, dawnym placu pomonasterskim, przystąpiono do budowy kaplicy. 
Gustownie wykonana, dn. 22 maja 1998 r. została poświęcona przez bi
skupa bielskiego Grzegorza.

Święta parafialne:
Św. Archanioła Michała -  8/21 listopada 
Sw. Mikołaja Cudotwórcy -  8/22 maja

Cmentarze:
Wieś Spiczki -  0,9500 ha 
Wieś Proniwicze -  0,4600 ha
Wieś Szastały -  0,2100 ha oraz nabyte w 1996 r. -  0,4000 ha
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Grunta parafialne:
Cm entarz cerkwi Św. Michała, ul. Mickiewicza 3 4 -0 ,1 1 7 7  ha 
Posesja parafialna, ul. M ickiewicza 36 -  0,3002 ha 
Grunta rolne, odzyskane jako ekwiwalent -  4,9350 ha 
Plac przy ul. Zamkowej -  kaplica Św. M ikołaja -  0,0256 ha

M iejscowości stanowiące parafię:
Bielsk Podlaski, ulice: Ciołkowskiego, 11 Listopada, Kilińskiego, Kluka, 
Kolejowa, Kościuszki, Kowalska, Mickiewicza, Narutowicza, Obwodo
wa, Piłsudskiego, Poniatowskiego, Poświętna, Rejonowa, Sienkiewicza, 
3 Maja, Zachodnia, Zamkowa, Żeromskiego oraz wsie Piliki, Proniewi- 
cze, Spiczki i Szastały, a także PGR Dobromil i Leśniczówka Piliki.

Katechizacja:
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki; Katecheta: Ks. mgr Teo
dor Wieremiejuk;
II Liceum Ogólnokształcące z białoruskim językim nauczania; Katecheci: 
Ks. mgr Piotr Snarski, mgr Ewa Trofimiuk
Szkoła Podstawowa Nr 1; Katecheci: Ks. mgr Andrzej Busłowski, Wero
nika Nazaruk
Szkoła Podstawowa Nr 3; Katecheci: Ks. diak. Piotr Juszkiewicz, mgr 
Barbara Antoniuk, mgr Edyta Trofimiuk, Jarosław Leoniuk 
Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna; Katecheta: Ks. mgr Andrzej Nielepiński 
Przedszkole Samorządowe Nr 3; Katecheta: mgr Lidia Artymowicz 
Przedszkole Samorządowe Nr 5; Katecheta: Weronika Nazaruk 
Przedszkole Samorządowe Nr 8; Katecheta: mgr Barbara Antoniuk

Duchowieństwo parafialne:
Ks. prob., mitrat Leoncjusz Tofiluk, Ks. I, prot. Eugeniusz Nielepiński, 
Ks. II, prot. Teodor Wiermiejuk, psal. Irena Korowaj

Duchowieństwo:
Ks. Teodor Jakubowicz dziekan bielski (1634), Ks. Sylwester Sieckie- 
wicz (1728), Ks. Jan M arkiewicz (+21.02.1754), Ks. Teodor Czudowski 
dziekan bielski (1750), Ks. Mikołaj Odelski (1755, 1763), Ks. Bazyli 
Pietrykowski (1773), Ks. Piotr Korytyński (1774), Ks. Kornel Skabała-
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nowicz (1814), Ks. Stefan Bielawski (1819 - duchownik dekanatu biel
skiego (1842-1871) - 1859 st. sp. - +15.06.187lr.), Ks. W incenty Krene- 
tow icz (09.1859-09.1860), Ks. G rzegorz P ieńkiew icz (18.09.1860
21.07.1869), Ks. Augustyn Taranowicz (14.08.1869 - dziekan bielski 
(25 .07 .1886-17 .03 .1888) - 23 .04 .1902), Ks. A ndrzej Jaruszew icz 
(24.05.1902-1915 ewakuacja). Po powrocie z bieżeństwa  Ks. Aleksy 
Winogradow (1918-06.1992), Ks. Paweł Fiedorowicz (04.1922-06.1922), 
Ks. Lew Tymiński (18.07.1922 - +25.12.1937), Ks. wik. Nikita Tomczuk 
(24.06.1925-5.04.1926), Ks. wik. Konstanty Rżecki (1936-6.04.1938), 
Ks. Bazyli Guryniejczuk (6.04.1938-1939), Ks. Dymitr Stempkowski 
(12.04.1940-1.04.1950 wik. - 16.04.1952), Ks. Mikołaj Niesłuchowski 
(1.04.1950-11.10.1952), Ks. Anatol Kulczycki (16.09.1952-1.09.1954), 
Ks. Bazyli Siemientowski (08.1954 - +15.06.1955), Ks. Anatol M ackie
w icz (8 .0 7 .1 9 5 5 -2 0 .0 7 .1 9 5 5 ), Ks. A leksy  Z nosko  (3 0 .0 9 .1 9 5 5 
11.02.1957), Ks. Anatol M ackiewicz (12.02.1957-1979 st.sp.), Ks. wik. 
W łodzimierz Kuprianowicz (30.08.1977-7.10.1977), Ks. wik. Pantelej- 
m on Patejczuk  (31 .12 .1977- 18.03.1991), Ks. L eoncjusz Tofiluk 
(3.07.1979 - ), Ks. wik. Eugeniusz Nielepiński (1 .09.1984-), Ks. wik. 
Andrzej Nielepiński (27.06.1993-11.03.1998), Ks. Teodor W ieremiejuk 
(18.03.1991 - ) .
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Bel’skoj Michajlovskoj cerkvi. LEV  1884 s. 81-82; GEV 1912 s. 80; 1913 s. 77; 1914 s. 3; 
D. Dovgjallo, Stranićka iz istorii pravoslavnago Bogojavlenskago Bratstva v gor. Bel’ske 
(1633-1636). GEV 1909 nr 48,50; Odb.: Grodno 1909 ss. 14; Voskr. 6 .  1925 s. 8,12; V. 
Garustovic, Passii v cerkvach gor. Bel’ska. Cer. Vest. 1967 nr 5 s. 8-9; 50-letije svja- 
śćenstva prot. Anatolija Mackevica. Cer. Vest. 1972 nr 3/4 s. 26-27; Proniewicze, Piliki 
[w:] Atlas Białostocczyzny Warszawa 1980 t. I, nr 84, 87 s. 55-56; Dom parafialny przy 
cerkwi Sw. Michała oddany do użytku. List Informacyjny 1984, I, 2; E. Mironowicz, 
Ikony z Bielska. Tyg. Podl. 1985 nr 37 s. 9; Biblioteka parafialna przy cerkwi Św. 
Michała. Tyg. Podl. 1986 nr 16 s. 10; Wyświęcenie cerkwi Św. Michała po jej rozbudo
wie. Łampada 1989 nr 11 s. 8-9, 11, il; Obóz ikonograficzny w parafii Św. Michała.
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Łampada 1989 nr 7 s. 16;T.W., Czasopismo dla prawosławnych dzieci „Łampada”. Sło
wo Powszechne 1989 nr 82 s. 5; A. Mironowicz, Bractwo Objawienia Pańskiego 
w Bielsku Podlaskim. Bielsk Podlaski 1994; KS. Pacewicz, Szkoła mistrzów od ikon. 
Kur. Por. 3.02.1992 r. nr 27 s. 5, il.; M. Masalski, Obozy ikonograficzne w Bielsku 
Podlaskim. Monografia. Praca magisterska. UW Filia w Białymstoku, Pedagogika i Psy
chologia, Białystok 1992 mnps; (ar), Parafianie w komputerze. Przeg. Prawosł. 1992 
nr 12 s. 26; W. Skrodzki, Szkoła ikonopisania w Bielsku Podlaskim. Życie Warszawy 
27.05.1992 nr 124 s. 9; KS. Pacewicz, Szkoła mistrzów ikon. Kur. Por. 3.02.1992 nr 27 
s. 5; L. Tofiluk, Filozofia ikony. Rozm. Przeg. Tyg. 1992 nr 15 s. 16; J. Niczyporowicz, 
Kraina proroków. [Reportaż o szkole ikonopisców]. Gaz. Wyborcza 1992 nr 218 s. 
12-13; - Gaz. Współ. 1992 nr 192 s. 6-7; L. Tofiluk, Ikona to teologia. Rozm. Rzeczpo
spolita 1994 nr 194 s. 4; M. Nietupska, Miejsce ikony. Gaz. Współ. 1994 nr 140 s. 13;
B. Niedźwiedzki, W Bielskim Studium Ikongraficznym. Nad Buhom i Narvoju 1995 nr 
6 s. 11, 14; A. Śpiewak, Szkoła pisania ikon. Sycyna 1995 nr 5 s. 14-15; Cerkiew Św. 
Michała i Baptysterium Św. Jana Chrzciciela w Bielsku Podlaskim [w:] J. Uścinowicz, 
Symbol... Białystok 1997 s. 347-360, il., plan; J. Niczyporowicz, Pisarze ikon. Rzecz
pospolita 7-8.06.1997 r. nr 131; J. Kalina, Pisarze ikon. Czasopis 1997 nr 9 s. 24-25; 
Z. Krzywicki, Ikonopisanie. Gaz. Tyg. 18.02.1997 r. nr 2 s. 1, 5; T. Wiermiejuk, Stu
dium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim. Cer. Vest. 1998 nr 3 s. 20-24, il.; [Helena 
Godun ] H.G., Cud Św. Mikołaja nad Białką. Nad Buhom i Narvoju 1998, III-IV, 27; A. 
Owerczuk, Rozbudowa cerkwi Św. Michała w Bielsku Podlaskim - współczesna inge
rencja w zabytkową strukturę obiektu [w:] Budownictwo Sakralne ’98. II konferencja 
naukowo-techniczna 7-8 maja 1998 r., Białystok 1998 s. 221-224.

BIELSK PODLASKI
Parafia Opieki M atki Bożej 

17-100 Bielsk Podlaski 
ul. Reymonta 6 

tel. (0-85) 730-51-27

Cerkiew Świętej Trójcy powstała na peryferiach miasta w poł. XVI w. 
Świątynię usytuowano u zbiegu ulic Litewskiej i Wypustowej (dziś 
Mickiewicza i Widowska). Królowa Bona, będąca inicjatorką pomiary 
włócznej, erygowała dla osadników cerkiew poświęconą Trójcy Świętej. 
Zygmunt August aktem z 16 grudnia 1560 r. potwierdził erekcję cerkwi, 
nadając jej dwie włóki ziemi w M łodzianowie (Strykach). Przy cerkwi 
istniał szpital dla ludzi ubogich z nadaniem 3 włók ziemi położonej w 
obrębie wsi Widowo (Stanisławowo) oraz 3 włóki ziemi dla duchowieństwa 
(nadane przez Zygmunta Augusta). Po unii brzeskiej -  cerkiew przecho
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dzi we władanie unitów. W 1624 r. proboszczem i zarazem dziekanem 
Bielskim był Ks. Stefan M ichajłowicz. Wizyta cerkwi z 1727 r. tak opisu
je: cerkiew wyniosła spora drewniana, zbyt stara ... cmętarz ma słabo 
ogrodzony... Dach na niey gontowy dziurawy przecinaiący z kopułą iedną 
z krzyżem żelaznym z g a łką ... Odnotowano, że po śmierci Oyca Bazylego 
Markiewicza od sześciu lat w aku ie ... Do parafii należały: wieś Proniewi- 
cze, Woronie a w mieście Bielsku chałup trzy. Dach na cerkwi przeciekał, 
szyby w oknach potłuczone, podłoga przegnita oraz mała liczba parafian. 
Rewizja miasta z 1779 r. odnotowała ... cerkiew Św. Trójcy stała i przez 
starość wywróciła się ... Kolejna wizyta z 1784 r. informuje, że parafię 
stanowi: 6 domów miasta Bielsk, wieś Proniewicze -  25 domów, Stryki 
-  26 domów i Wronie -  1 dom, razem 58 domów, i zostały przyłączone 
do cerkwi Św. Michała. Rekonstrukcję cerkwi Świętej Trójcy rozpoczęto 
po 1789 r. Parafia przestała istnieć 24 sierpnia 1834 r. ze względu na 
bardzo zły stan cerkwi oraz znikoma liczbę wiernych, 1828 r. -  276 osób. 
W 1851 r. cerkiew przeniesiono na cmentarz miejski. Na miejscu, gdzie 
stała świątynia w 1866 r. wzniesiono obelisk z krzyżem, który w 1994 r. 
został odnowiony.

W roku 1863 zamknięto kościół pokarmelicki, który w 1866 r. został 
zaadaptowany na cerkiew pw. Świętej Trójcy. Utworzona parafia była 
kontynuatorką, zlikwidowanej cerkwi Świętej Trójcy, a sama świątynia 
otrzymała status soboru, przy którym zbudowano kapliczkę pw. Św. M i
chała. Do cerkwi należała kaplica pw. Ścięcia Głowy Jana Chrzciciela, 
wzniesiona w latach 1865-66 na Górze Zamkowej, a rozebranej w okresie 
międzywojennym. Dotychczasowa monasterska cerkiew Św. Mikołaja, 
jako filialna, weszła w skład nowej parafii. W 1878 r. cerkiew w Augu
stowie, pw. Św. Jana Teologa, również dołączono do soboru. W 1886 r. 
parafia liczyła 1656 wiernych z czego 403 osób zamieszkiwało w Biel
sku, pozostali we wsiach Augustowo, Widowo i Szewele. Na początku 
XX w. zarejestrowano parafian 2021. Szkolnej młodzieży 150 uczniów 
w trzech cerkiewno-parafialnych szkołach, 15 uczniów w szkolegram oty  
i 131 uczniów i w trzech klasach Miejskiej Szkoły Ministerstwa Oświaty. 
Ziemi cerkiewnej 113 dziesięcin Po I wojnie światowej w 1922 r. cerkiew 
rewindykowano, a parafia została zlikwidowana, a wiernych dołączono 
do parafii etatowej Narodzenia w Bielsku Podlaskim. Szaty oraz naczy
nia liturgiczne trafiły do cerkwi Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim i do
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wsi Augustowo. Ikonostas znajduje się obecnie w cerkwi w Drohiczynie. 
Sama zaś cerkiew cmentarna pw. Świętej Trójcy, jest kontynuatorką świą
tyń pod tym samym wezwaniem. W 1976 r. została okradziona, i to nie 
pierwszy raz. Cerkiew, jak  i sam cmentarz, pozostawały w zarządzaniu 
parafii Św. Michała. Decyzją M etropolity Sawy z 1998 r. cerkiew pełni 
ro lę  świątyni parafialnej nowoutworzonej parafii Opieki M atki Bożej 
w Bielsku Podlaskim.

Rozwój miasta zadecydował o organizowaniu życia religijnego przy 
nowych obiektach sakralnych. M ieszkańcy z zachodniej części miasta 
byli szczególnie oddaleni od macierzystej cerkwi. Zgodnie z projektem 
zbudowania cerkwi, zakupiono 2 działki od władz miejskich o pow. 4376 m 
kw. Później parafia dokupiła działkę budowlaną o pow. 5762 m kw. na 
potrzebę zlokalizowania nowej cerkwi.

Parafia powstała na podstawie decyzji Metropolity Sawy z dn. 10 marca 
1998 r. Została w ydzielona z terenu parafii Św. A rchanioła M ichała, 
w zachodniej części miasta zwanej „za torami kolejowymi” . Świątynią 
parafialną została cerkiew cmentarna pw. Świętej Trójcy, która jest kon
tynuatorką parafii pod tym wezwaniem od XVI wieku. Zlokalizowana 
była u zbiegu obecnych ulic Mickiewicza i Widowskiej, a w 1851 r. prze
niesiona na obecny cmentarz miejski. W latach 1866-1921 w Bielsku 
istniała soborna parafia Świętej Trójcy.

Z chwilą powołania obecnej parafii, cerkiew cmentarna Świętej Trójcy 
pełni rolę świątyni parafialnej do chwili wzniesienia nowej przy ul. Rey
monta 6. W 1998 r. odnowiona przez pomalowanie wewnątrz i zewnątrz. 
Po poświęceniu placu i postawieniu krzyża w dniu 17 listopada 1996 r., 
trw ają prace przygotowawcze do budowy domu parafialnego i cerkwi. 
W parafii został zorganizowany chór dziecięco-młodzieżowy.

Święta parafialne:
Świętej Trójcy -  Drugi Dzień Świętej Trójcy 
Opieki Matki Bożej - 1 /1 4  października

M iejscowości stanowiące parafię:
Ulice położone za torami kolejowymi wzdłuż rzek Łubka i Biała w Bielsku 
Podlaskim: Asnyka, Baczyńskiego, Bema, Bohaterów Września, Brańska, 
Długosza, Dubiażyńska, Erdmana, Gomułki, Jana Pawła II, Jaroszewicza,
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Kostycewicza, Koszarowa, Kraszewskiego, Krótka, Lotnicza, Mała, My
śliwska, Norwida, Nowa, Obozowa, Orzeszkowej, Parkowa, Pronina, 
Prusa, Reja, Reymonta, Słowackiego, Sportowa, Strzelnicza, Studziwodz- 
ka, Świerkowa, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Torowa, 30 Lipca, Witosa, 
Wojska Polskiego, Wysockiego, W yszyńskiego, Żarkiewicza, Żurawia 
oraz wieś Piliki.

Cmentarz:
Cmentarz grzebalny założony dla wszystkich bielskich parafii, o pow. 
1,916 ha

Grunta parafialne:
Plac pod budowę cerkwi o pow. 1,015 ha.

Katechizacja:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Bielsku Podlaskim; Katecheci: Ks. 
mgr Jan Szmydki, Ks. mgr Julian Duda;
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bielsku Podlaskim; Katecheci: mgr Halina 
Szmydki, M arek Waszczuk

Duchowieństwo parafialne:
Ks. prot. m gr Jan Szm ydki, Ks. wik. m gr Julian Duda, psal. M arek 
W aszczuk

Duchowieństwo:
Ks. prob. Jan Szmydki (11.03.1998 - ) ,  Ks. Julian Duda (23.03.1998 - )  

Literatura:
LEV 1865 s. 388-391; 1870 s. 64; Snabżenie cerkovnymi veśćami i knigami strojuśće- 
gosja vgor. Bel’ske Troickogo sobora. GGV 1865 nr 18 s. 1-2; - LEV 1865 s. 388-391; 
1866 s. 1044-1046; 1877 s. 79, 91; 1879 s. 434; 1887 s. 257; 1891 s. 387; 1892 s. 35; 
1897 s. 362; GEV 1904 s. 33; 1907 s. 358; 1912 s. 78; 1914 s. 3; Projekt cerkwi Opieki 
MB w Bielsku Podlaskim,. Arche Wiadomości Bractwa 1998 nr 3/4 s. 53. T. Wiermie- 
juk, Święto Opieki Matki Bożej. Wiad.PAKP 1998 nr 4/5 (109) s. 15.
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Cerkiew 
Świętej Trójcy 
w Bielsku Podlaskim.

BIELSK PODLASKI
Parafia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 

ul. M ickiewicza 179 
17-100 Bielsk Podlaski 

tel. (085) 730-38-87

Rozwój miasta, podyktowany migracją ludności ze wsi, spowodo
wał, że cerkwie bielskie nie mogły pomieścić wiernych. Budownictwo 
mieszkalne zajmowało nowe tereny poza dotychczasowymi granicami
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miasta. Było to bodźcem do organizowania życia religijnego w nowych 
granicach parafialnych.

Nowo erygowana parafia powstała z terytorium dotychczasowej pa
rafii Narodzenia. W 1995 roku zakupiono plac o powierzchni 0,6388 ha 
od właściciela prywatnego. Poświęcenie kamienia węgielnego pod budo
wę cerkwi dokonał M etropolita Bazyli 19 maja 1996 r. Autorem projektu 
nowej świątyni jest Michał Bałasz. Rozpoczęte prace budowlane szybko 
nabierały tempa i decyzją M etropolity Sawy z 10 marca 1998 r. erygo
wano parafię pw. Zaśnięcia. W lipcu w dniu świętych Piotra i Pawła 
rozpoczęto odprawianie regularnych nabożeństw. W przeddzień święta 
N arodzenia zawieszono kom plet dzwonów w ykonanych w Przemyślu, 
a 22 listopada Metropolita Sawa i Biskup Grzegorz poświecili krzyż na 
głównej kopule.

Cerkiew filialna (d. parafialna) Św. Proroka Eliasza w Hryniewiczach
Bojarowie pochodzenia ruskiego wznieśli cerkiew w Hryniewiczach. 

Akt kupna dworu ze wszystkimi zabudowaniami we wsi Hryniewiczach 
został dokonany przez duchownego cerkwi Św. Eliasza w Hryniewiczach 
14 czerwca 1571 r. W księdze poborowej z 1578 r. wymienia się jednego 
duchownego przy miejscowej cerkwi. Po 1596 r. była cerkwią unicką. 
Wizyta z 1727 r. podaje: ... Heliasza Proroka Colationis Panów Hrynie- 
wickich, przy ktorey zostaie ociec Roman Rozczyc prezbiter ... cerkiew  
drewniana od ... Plebanij Na górce wkoło oparkaniona z  fo rtą  iedną ... 
Cerkiew nie barzo stara z  kopuł iedną z trzema krzyża m i... Dach stary 
wszędy gontowy stary mchem zarosły. Dzwonnica in ... z babincem gonto
wy Krużganek ... Cerkiewka mała ... kratek Nie masz do kaplicy prawa  
ściana w yrżnięta.... leszcze innych Obrazów rożnie stoiących z Moskiew- 
skiemi dziesięć ... Fundusz iest w księgach Grodzkich Brańskich Akty ko
wany in Anno 1624.... Parafya do Cerkwie należąca, wsie: Hryniewicze 
Wielkie, Hryniewicze Mnieysze, Hryniewicze Machniki (?), Sobotka, Ły- 
czana (?), Kotłe, Orlanka, Biała. ...

W 1839 r. cerkiew została przyłączona do Kościoła Prawosławnego. 
Liczba wiernych w 1847 r. wynosiła 556 osób. W 1863 r. przeprowadzony 
został kapitalny remont świątyni, a 1870 r. wybudowano nową plebanię, 
cerkiew zaś wzbogacono rzeczowymi ofiarami. Rozwijające się szkol
nictwo na terenie parafii w 1895 r. otrzym ało nowowybudowano szkołę
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w Kotłach, która była jednocześnie ośrodkiem życia kulturalnego. Przy 
źródle w 1892 r. w odległości 1 km od cerkwi, wysiłkiem mieszkańców 
wsi Kotły wzniesiono kaplicę. Parafia liczyła w owym czasie 798 osób, 
zam ieszkałych w Hryniewiczach, Białej, Kotłach, Orlance i Sobótce.

Cerkiew Zaśnięcia 
Najświętszej M arii 
Panny w Bielsku 
Podlskim

Ziemi cerkiewnej 35 diesięcin, w tym: siedziby 1 diesięcin, ornej 19 dzie
sięcin, sianokosu 11 diesięcin i 4 diesięcin nieużytków. Przed ewakuacją 
ludności dnia 9 sierpnia 1915 r. została spalona wraz z całym wyposażeniem. 
Ocalała jedynie Ewangelia i naczynia liturgiczne. Po powrocie z bieżeń- 
stwa parafia została zlikwidowana, a ludność przyłączono do cerkwi Na
rodzenia w Bielsku Podlaskim. Po II wojnie światowej, w latach 1954-56,
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podjęto próbę wzniesienia cerkwi na cmentarzu grzebalnym przez miesz
kańców wsi Kotły. Mimo trudności natury politycznej zbudowana cer
kiew nawiązuje do tradycji istnienia obiektu sakralnego dawnej parafii 
hryniewickiej. Ustanowiono nabożeństwa w niektóre dni świąteczne, jak: 
Św. Eliasza, W prowadzenia Matki Bożej do Świątyni, Trzeci Dzień Bo
żego Narodzenia i Zm artwychwstania Pańskiego.

Duchowieństwo:
Ks. Stanisław Szumikowski (-?-), Ks. Mikołaj Daniłowicz (-1838-), Ks. 
wik. Jan Nim iński (-1838-), Ks. Stanisław Ostaszewski (Ostaszewicz) 
(-1839-1846-), Ks. Platon Ralcewicz (- 1861-2.11.1863), Ks. Bursa Grze
gorz (5.04.1864-20.04.1866), Ks. W łodzimierz M arkiewicz (1.05.1866 - 
+ 12.12.1880), Ks. Jan Pisankowski (24.01.1881 -+28.06.1899), Ks. Mi
chał Żukowski (31.07.1899-14.01.1901), Ks. M ikołaj (Sosinkowski) 
Sosnowski (14.01.1901-7.02.1901), Ks. M ichał Żukowski ponownie 
(7.02.1901 -6.09.1904), Ks. Paweł Straszkiewicz (1905-28.01.1910 st. sp.), 
Ks. Zenobiusz Czakwin (3.04.1910-4.08.1915 ewakuacja). Po powrocie 
z bieżeństwa cerkiew była obsługiwana przez duchowieństwo parafii Na
rodzenia Najświętszej M arii Panny a od 1999 r. opiekę sprawuje ducho
wieństwo cerkwi Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny.

Święta parafialne:
Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny -  15/28 sierpnia 
Sw. Proroka Eliasza -  20 lipca/2 sierpnia w Hryniewiczach

M iejscowości stanowiące parafię:
Bielsk Podlaski, ulice: Andersa, Białostocka, Broniewskiego, Czwarta
ków, Grunwaldzka, Gwardii Ludowej, Harcerska, część Jagiellońskiej, 
Kleeberga, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konopnickiej, Kowalska, Kra
sickiego, Matejki, część Mickiewicza, M iodowa, Młynowa, część Ogro
dowej, Okrężna, część Piłsudskiego, Plater, Północna, Rejtana, Rzeczna, 
Sadowa, Sawickiej, Sikorskiego, Skłodowskiej, część Szkolnej, Tuwima, 
część Widowskiej, W schodnia, Zielona, część Żwirki i Wigury oraz wsie 
Biała, Hryniewicze Duże, Kotły, Orlanka i kol. Widowo
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Cmentarze:
Nowo założony przy wylocie drogi na Narew, o pow. 2,7258 ha 
W Hryniewiczach -  pow. 0,41 ha

Katechizacja:
Zespół Szkół Zawodowych ul. Szkolna; Katecheci: Ks. mgr Jan Bar
szczewski, Ks. mgr Andrzej Nielipiński

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Jan Barszczewski, Ks. wik. prot. Andrzej Nielipiński, Ks. 
wik. prot. Sławomir Jarocewicz, psal. dyrygent Ireneusz Ławreszuk;

Duchowieństwo:
Prob. Ks. Jan Barszczewski (11.03.1998 - ) ,  Ks. wik. Andrzej Nielipiński 
(11.03.1998 - ) ,  Ks. wik. Sławomir Jarocewicz (15.02.1999 - ) ,  Ks. diak. 
Aleksy Kuryłowicz (11.03.1998 -18.06.1998)

Literatura:
LEV 1868 s. 253; 1869 s. 952; 1870 s. 64; 1875 s. 91; 1879 s. 77,260; 1882 s. 260; 1886 
s. 345; 1887 s. 4, 14,414,438; 1888 s. 241,440; 1892 s. 35; 1894 s. 234,435; 1896 s. 20; 
1900 s. 224; V. Markevic, Iz sela Hrynevic. LEV  1880 nr 20 s. 168; 1. Piskanovskij, Iz 
sela Hrynevic. LEV 1884 nr 46 s. 393, 1895 nr 49 s. 500-502, 1896 nr 23 s. 246-247, 
1899 nr 10 s. 111-112; GEV 1904 s. 812; 1909 s. 328; 1912 s. 78; 1913 s. 77; 1914 s. 4; 
1915 s. 26; M. Hajduk, Hrynevicy Vjalikija. Niva 1982 nr 34 s. 1 ,6 ;-  M. Hajduk, R. 
Sosna, Hrynevicy Malyja. Niva 1983 nr 9 s. 1 ,4 , 7; M.S., R.S., Hrynevicy Vjalikija. 
Niva 1992 nr 31, 32, 33; D. Fionik, Wobec Boga i historii, Przeg. Prawosł. 1996 nr 6 
s. 7-8, il.; (df), Pod omoforom Bogarodzicy. Na cerkwi Uspieńskiej w Bielsku poświę
cono krzyż, Przeg. Prawosł. 1998 nr 12(162) s. 12, il.
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BIELSK PODLASKI
Parafia Zmartwychwstania Pańskiego 

17-100 Bielsk Podlaski 
ul. Traugutta 5 

tel. (0-85) 730-23-46

Początki istnienia Bielskiej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego nie 
są dokładnie znane. Według podania, pierwotnie cerkiew była zlokali
zowana pom iędzy w sią Lewki a szosą do Kleszczel, inna wersja głosi, 
że w uroczysku Buhor. W źródle drukowanym odnotowano, że v 1377 
godu Vos kres ens kaja cerkov perenesena s derevni Levki.

Kolejna pisana wzmianka o cerkwi Woskresienskiej pochodzi z 1560 
r. Król Zygm unt August nadał cerkwi 2 włóki ziemi we wsi Stryki 
(Młodzianowo). W akcie lustracyjnym z 1563 r. czytamy: cerkiew posiada  
5 prętów placu przy cerkwi na ulicy Dubickiej, 2 pręty przy ulicy Knia- 
zinskiey oraz 9 prętów  przy  drodze do wsi Plutycze oraz dwie włóki we 
wsi Augustowo. Lustracja z 1563 r. lokalizuje cerkiew Zmartwychwstania 
na Dubiczach. W 1564 r. na Hołowiesku został ulokowany nowy zamek 
starosty bielskiego a później została przeniesiona w jego pobliże cerkiew.

Do parafii należały wsie Parcewo i Lewki oraz mieszczanie z ulic 
Dubickiej i Zastawieckiej. Przy cerkwi istniało bractwo, które w 1599 r. 
uzyskało przywilej od patriarchy Konstantynopola Mateusza II. W 1636 r. 
cerkiew została zajęta przez unitów. W 1710 r. parafia podjęła budowę 
nowej skromnej świątyni z jedną kopułką i czterema oknami. W 1716 r. 
cerkiew przeniesiono prawdopodobnie na obecne miejsce. Została ona 
zlokalizowana u zbiegu traktu brzeskiego i orlańsko-kamienieckiego. 
Wizyta z 1727 r. podaje co następuje: ... cerkwie Bielskiey Przedmiey- 
skieyza Mostem ku Orli za schizmatykami fundow aney pod  tytułem Zm ar
twychwstania ... Colationis IK M sciprzy ktorey zostaie adpraesens, Ma- 
ciey Koczewski Prezbiter Bielski W oskresienski... Cerkiew ... M iizerna  
postawiona, babinca iuż od kilkunastu lat ieszcze nie dokonczono  ... 
Cmętarz nie cały oparkaniony... Carskie Drzwi Stołarskiey roboty ubogo 
... leszcze sie znayduie Obrazów Na Scienie ... znacznieyszych czteryna- 
scie a moskiewskich s ied m .... Ma zaś ta Cerkiew Gruntu zafundowanego  
Włok Dwie we trzy pola we Wsi Strykach tamże o miedzę gdzie y  Przeczy- 
skie Włoki, Ogród Na Placu Cerkiewnym klinem wchodzi od Cmetarza
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na którym  Ogrodnikom Cztery ... P arafy a do Cerkwie B ielskiey sto  
w oskresienskiey należąca. Część Wsi Parcewa, Pul Wsi Chęzow (?), 
H ołodowek (Hołowiesk) -  Wieś Sipązki (Spiczki) Wies L ew kiy  Przedm ie
ście  Bielskie od O r li.... Pod koniec XVIII w. stan świątyni był opłakany 
i w 1797 r. władze pruskie zezwoliły na korzystanie z budynku pokarme- 
lickiego przy trakcie litewskim, z którego parafia korzystała przez 40 lat. 
W roku 1833 przystąpiono do budowy cerkwi parafialnej, którą 25 marca 
1838 r. konsekrowano. W następnym roku parafia powróciła do Kościoła 
Prawosławnego. W 1846 r. parafia liczyła 667 osób, a w 1866 r. wznie
siono dom parafialny. W szkole cerkiewno-parafialna w 1870 r. uczyło 
się 30 chłopców  i 4 dziew cząt. Sporządzony plan ziem i cerkiew nej 
w 1866 r. odnotował 12 działek, które obejmowały plac cerkiewny oraz 
grunta w uroczyskach: Strokow, Serednia Olszyna, Bolotowa, Babino, 
Latynicz Haj, Chmielewo, Plawucze, Obruby, Lipiny i Berezowka. Zgod
nie z danymi statystycznymi z 1905 r. ziemi cerkiewnej zarejestrowano 
67 dziesięcin, liczba parafian wynosiła 971 osób, 2 cerkiewno-parafialne 
szkoły z 34 uczniami, budynki parafialne drewniane zbudowane z ofiar 
parafian. Na początku XX w. rozpoczęto generalną rekonstrukcję cer
kwi, która zmieniła swoje wymiary: długość zwiększono do 29 metrów, 
a obiekt podwyższono. Szerokość pozostała bez zmian. W części ołta
rzowej i środkowej cerkiew pozostała drewnianą, wymurowano narteks 
który zwieńczyła dwukondygnacyjna dzwonnica. Aby nadać świątyni 
całościową kompozycję, drewniane części obmurowano i ozdobiono po 
rogach boniowaniem. Nad naw ą główną umieszczono jedną otw artą ko
pułę, opartą na ośmiobocznej konstrukcji słupowej. Niedługo było dane 
modlić się w odnowionej świątyni. W 1915 r. parafianie zostali ewakuo
wani w głąb Rosji. Po powrocie z bieżeństwa w latach 1919-1921, zastali 
now ą sytuację polityczną. Cerkiew nie otrzymała statusu parafii ani filii, 
została dołączona do parafii Sw. M ichała i była obsługiwana przez du
chowieństwo tejże parafii i dopiero w latach 30-tych otrzymała stałego 
duchownego. Ziemia cerkiewna została odebrana. W 1940 r. parafia została 
reaktywowana, co dało możliwość odzyskania 2 domów parafialnych. O d
zyskane grunta ponow nie zostały zabrane podczas przym usow ej ko
lektywizacji na początku lat 50-tych. W 1960 r. cerkiew Zm artwychw
stania Pańskiego ogłoszono katedrą biskupa Bielskiego, wikariusza ar
chidiecezji Warszawsko-Bielskiej. Dzięki zabiegom ówczesnego probosz
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cza, jednocześnie i dziekana, parafia w 1963 r. przystąpiła do budowy 
domu parafialnego i ogrodzenia murowanego z żelaznymi prętami.

Z chw ilą nastania korzystniejszych stosunków dla budownictwa 
sakralnego w roku 1986 r. kolejny proboszcz, równocześnie i dziekan, 
rozpoczyna budowę okazałego domu parafialnego z baptysterium, salą 
katechetyczną i m ieszkaniami dla duchownych. Skorzystano z ustawy 
o zwrocie ziemi zabranej i 1995 r. w większości ją  odzyskano. W 1993 r. 
odnowiono elewację i wnętrze cerkwi, pozłocono ikonostas. U porządko
wano również otoczenie świątyni, gdzie rozebrano dom psalmisty i wy
konano nowe ogrodzenie od północnej strony. W parafii działają dwa 
chóry: parafialny i młodzieżowy oraz Bractwo Św. Barbary.

Kapliczka Św. Jerzego przy ulicy Dubicze
W miejscu, gdzie dawniej była usytuowana cerkiew Woskresieńska, 

dziś znajduje się kapliczka m urow ana. Pam ięć o cerkw i, k tó ra  stała 
w tym miejscu, przetrwała wieki. W II poł. XVIII w. stała tu figura m uro
wana. Wśród wiernych pozostała pamięć, że w poł. XIX w. był tu ka
mienny słup, vokrug kotorogo vidny sledy pogosta, a dzień św. Jerzego 
jest ciągle szczególnie czczony. Obecnie część cerkwiska jest ogrodzona, 
znajduje się tu kapliczka, wystawiona na przełomie XIX i XX wieku.

Cerkiew cmentarna Dymitra  we wsi Parcewo
Miejscowość odnotowana około 1540 r. Parcewo wraz z innymi pię

cioma wsiami zostało włączone do miasta Bielska i stało się przedm ie
ściem, a mieszkańcy -  mieszczanami, i byli zobowiązani do prac na rzecz 
miasta.

W lustracji z 1576 r. sioło Piotrowo maie włók 45 gruntu dobrego z  
których płacą czynszu po  gr 50. Druga nazwa Piotrowo pochodzi od imienia 
mierniczego w czasie pomiary włócznej (Parcewo alias Piotrowo). We
dług wizyty z  1727 r., wieś należy do parafii Zmartwychwstania w Biel
sku Podlaskim, zaś w 1784 r. było 63 domów, zamieszkałych przez 365 
osoby. Na początku XIX w. za wsią został założony cmentarz grzebalny, 
na którym pochówki odbywały się do 10 października 1912 r. Pośrodku 
wsi znajdował się stary cmentarz i tu postanowiono wznieść cerkiew. 
Inicjatorami budowy świątyni w Parcewie był Andrzej Breczko i jego 
o jciec N azariusz. Z akupili sp ich lerz  w Szczytach (inni tw ierdzą, że
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w Klejnikach) i z tego materiału wybudowano w ciągu trzech miesięcy 
cerkiew. Kamień węgielny położono 24 lipca 1873 r., w dniu pamięci 
Śww. Borysa i Gleba, a 26 października dokonano konsekracji pw. Sw. 
Dymitra Sołuńskiego. Cerkiew drewniana na kamiennym fundamencie, 
nad narteksem  wzniesiona dzwonnica. W 1897 r. została pobudowana

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim

cerkiewno-parafialna szkoła (na miejscu dawnej karczmy). W 1927 r. 
dokonano remontu, a w 1935 r. zakupiono trzy nowe dzwony.

W 1944 r. wieś liczyła 110 domów zamieszkałych przez 447 osoby. 
Ostatnio liczba mieszkańców zmalała. Natomiast cerkiew została wyre
m ontowana, wymalowana, a dach pokryto nową blachą.

Św ięta p ara fia ln e :
Trzeci Dzień Wielkanocy -  święto parafialne 
Sw. Jerzego  -  23 kwietnia/6 maja 
Sw. Barbary  -  4/17 grudnia
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Cmentarze:
Bielsk -  ogólny dla wszystkich parafii
Parcewo -  czynny o pow. 1,09 ha i zamknięty -  pow. 0,97 ha.

Grunta parafialne:
Pod cerkwią parafialną -  0,127 ha 
Siedliska-0 ,0 8 3 3  i 0,3973 ha 
Grunta orne na terenie wsi Widowo -  13,6 ha 
Grunta orne na terenie m iasta Bielsk -  6,4 ha

Katechizacja:
IV Liceum Ogólnokształcące; Katecheta: Ks. Jerzy Charytoniuk.
Zespół Szkół Rolniczych; Katecheci: Ks. mgr Andrzej Minko, Ks. mgr 
Piotr Snarski.

M iejscowości stanowiące parafię:
Bielsk Podlaski, ulice: Dubicze, Widowska, Białowieżska, Kleszczelowska, 
Hołowieska, Jarzębinowa, Topolowa, Brzozowa, Jaśminowa, Dębowa, 
Kwiatowa, Lipowa, Szpitalna, Górna, Chmielna, Batorego, Żytnia oraz 
wsie Lewki i Parcewo.

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. mitrat dziekan bielski Jerzy Tokarewski, Ks. wik. Andrzej Minko, 
Ks. diak. Piotr Juszkiewicz

Duchowieństwo:
Ks. Wasilij (-1560-), Ks. Ławrentij (1616), Ks. Seluan Kozmicz (1634), 
Ks. Hermanowicz (1676), Ks. Maciej (Koczewski) Kroczewski (-1727-), 
Ks. Grzegorz Bielanwski (1763), Ks. Hieronim Głowacki (1789), Ks. 
Pafnucjusz Artychowski (1818, 1823), Ks. Ioasaf Ławrynowicz (-1835
1844), Ks. Jan Kaliszewicz (21.02.1845-2.03.1855), Ks. Antoni Kuźmiń
ski (9 .03 .1858- 23 .09 .1881), Ks. H ipo lit K oncew icz (9 .10 .1881
10.12.1910 st. sp.), Ks. Lew Tymiński (2.07.1911-1915 ewakuacja). Po 
powrocie z bieżeństwa  cerkiew obsługje duchowieństwo parafii Sw. M i
chała. Kolejni administratorzy: Ks. Stefan Iwankiewicz (4.08.1928-1930), 
Ks. Leoncjusz Aleksiejuk (15.11.1929-1.05.1930), Ks. Mikołaj Turow-
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ski (1 6 .0 1 .1 9 3 0 -7 .0 8 .1 9 3 2 ), Ks. M ikołaj R udeczko (7 .0 8 .1 9 3 2 
6 .12.1932), Ks. Mateusz Petelski (6.12.1932-4.01.1936), Ks. Stefan Nada- 
riński (4.01.1936-3.12.1937), Ks. W łodzimierz Sidorowicz (4.12.1937
1939), Ks. prob. Leoncjusz Aleksijeuk(12.01.1940-+5.02.1962), Ks. wik. 
K onstanty Bajko (20.06.1960-10.09.1963), Ks. Teodor Tokarewski 
(1.09.1963-12.02.1964 dziekan - 31.12.1983 st. sp.), Ks. wik. Jerzy To
karewski (8.09.1982-10.02.1984 prob. - 1985 dziekan - 1999 mitrat -), 
Ks. wik. Jan Szmydki (5 .09.1988-11.03.1998), Ks. Andrzej M inko 
(04.1998- ).

Literatura:
LEV 1870 s. 64; 1877 s. 294; 1882 s. 260, 275; 1884 s. 374; 1887 s. 256; I. Koncevic, 
Zakładka cerkovno-prichodskoj śkoly v d. Parcevo. LEV  1896 nr 45 s. 462-463; - Osvja- 
śćenieśkol’nagozdanijavd. Parceve..LEY 1897nr51 s. 524-525; 1912s. 78,151;
1914 s. 3-4, 198-9; 1915 s. 26; M. Litvincuk, Voskresenskij chram [vers], Cer. Vest. 
1971 nr 10 s. 32; Simon (Romanćuk) ihumen, Zolotoj jubilej svjaśćenstva mitrofomogo 
prot. Feodora Tokarevskogo. Cer. Vest. 1978 nr 6/7 s. 34-37; E. Mironowicz, Cerkiew 
Woskresieńska ... Tyg. Pódl. 1988 nr 5 s. 5; M.S i R.S., Parcava, Niva 16.02.1992 r. nr 7 
s. 4-5; (AM), Wandale (zbezczeszczenie cmentarza w Parcewie). Kur. Por. 27.08.1992. 
nr 182 s.2.

BOĆKI
Parafia Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny 

17-111 Boćki 
PI. Armii Krajowej 9 
tel. (085) 731-31-48.

Z początkiem XVI w. należy lokować fundację cerkwi, gdyż 1520 r. 
został w niej pogrzebany Iwan Semenowicz Sapieha wojewoda podlaski, 
którego zwłoki, syn jego Paweł przeniósł później do Kodnia. Tablica upa
miętniająca to wydarzenie dochowała się do dzisiaj w dawnej cerkwi 
(dziś kościół) na zamku. Według Księgi poborowej z 1577 r. uposażenie 
cerkwi ruskiej 2 wolne włóki i dom w mieście. Odnotowano, że w 1627 r. 
w cerkwi znajdowała się księga do nabożeństwa Triod’ krakowskiego 
wydania z 1491 r. W Supras’lskim pom janiku  pod rokiem 1601 meseca 
dekabrja 4 dnja wpisany na wypominki rod Pavla Bot ’ković z Bot ’kov.
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W latach 1654-1655 archim andrytą Supraskiego monasteru był Siluan 
Kuncević iz Bot ’kov. W Dariuszu Chrapowickiego odnotowane pod ro
kiem 1660 ... kościół i miasteczko do szczętu spalili Moskale..., a pod 
datą 25 sierpnia 1661 r.: Preczystej ruskiej -  jarm ark w Boćkach. Wizyta 
z 1719 r. podaje, że Cerkiew Drzewniana stara w prasy opatrzona z Babin- 
cem do teyże Cerkwi przybudowanym, a do parafii należały wsie: Stara 
Wieś, Knorydy, Dubno, Skolimowo, Bodaki, Hawryłki i miasto Boćki. 
Kolejna wizyta z 1727 r. potwierdza wygląd cerkwi, dodając Carskie Drzwi 
Snicerskiey sztuki, a parafię stanowiły: Boćki, Wieś Stara, Knorydy, 
Mokre, Wieś Krasna, Szyszyły, Dubna i Nurczyk. Same Boćki na pocz. 
XVIII w. przechodzą we władanie rodu magnackiego Branickich. Upo
sażenie ziemskie cerkwi zostało uszczuplone. Dochował się dokument, 
który w istotny sposób uzupełnia krzywdy wyrządzone cerkwi, datowa
ny 4.03.1760 roku i wydany przez żonę Józefa Sapiehy, Krystynę z Bra
nickich, porządkując grunta cerkiewne i ustanawiając nowe ich granice.

Krystyna z Branickich na Boćkach, Rosi y  Turowie Hrabina Sapie- 
żyna, Podksarbina Wielkiego Księstwa Litewskiego. -  W siem w Obec 
y  każdemu z  osobna komu o tym wiedzieć będzie należało, a mianowicie 
Jchność Panom Komisarzom, Ekonomom, Gubernatorom y  wszystkim Ge
neralnie Dyspozytorom Hrabstwa M ego Boćkowskiego teraz y  na potym  
będącym czynię wiadomo. Iż tu widząc znaczną krzywdę Plebanji Cerkwi 
Parochialney p o d  tytułem Wniebowzięcia Nayświętszey M arii Panny 
w M ieście Moim Bockach od Przodków Moich zafundowaney w Placach 
przez Mieszczan odebranych, a przez nieczułych Plebanów okorowanych, 
więc za wiadomością Zwierzchnościu D uchowneyy za Usilnąprośbą Imci 
Xdzia Andrzeja Odelskiego Dziekana Bielskiego, Plebana tey Cerkwi we- 
yrzaw szy w Słuszność też Place przywracam  wiecznemi czasy na Nową 
Plebanię Ruską na tey Połaci gdzie Plebania Kościoła Boćkowskiego 
Ritus Latini między międzami z  iedney strony Szpitala wyż wyrażonego 
Kościoła z drugiey strony Tomasza Szostakowicza, których począwszy od  
Szpitala szerokości iest sążni trzydzieści do Siedliska Tomasza Szostako
wicza, długości zaś począwszy od ulicy aż do Rzeki iest sążni osiemdzie
siąt przez JP. Ekonoma wydzielonych orazy te włóki które z dawnych czasów 
Cerkwi nadane Naddatki, Łąki Paszy na Dubnie y  kawał u Liszczy app- 
robuięy tym Prawom Moim nieodmiennie naznaczam y  properpetuo usie 
Plebanów Ruskich tey Cerkwi in Unione z Kościołem Rzymskim będą-
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cychprzytaczam y iknorporuię uwalniaiąc też Same Grunta wymierzone 
przy tym w raży kupiony plac za własną Summę wyżej wyrażonego Plebana 
tey Cerkwi na ulicy Żebrowskiey u Andrzeja Kowalskiego na pobudowa
nie Gumna od wszelkich powinności Dworskich y  Mieyskich jakim ko l
w iek sposobem nazwać się mogących y  żadnego Prawa do przeinaczenia  
Tey woli Moiey Sukcessorom Moim niezostawiąc z tą iednak kondycyą, 
że dawnieysze Place Plebanii Ruskiey ju ż  od tego czasu do Gruntów Mieys
kich należeć maią co wieczyście w Swoiey nienaruszone ma trwać mocy, 
tak dla większey wagi przy zwykley pieczęci podpisuje. Dan w Zamku 
Boćkowskim 4 marca 1760 roku. K. Sapieżyna.

Następny właściciel Bociek, hrabia Jan Potocki w 1820 r. buduje 
m urow aną cerkiew. W 1839 r. nastąpił powrót parafii do Kościoła Pra
wosławnego i w 1847 roku liczba parafian wynosiła 1803 osób. Z cen
niejszych ikon cerkiew posiadała ikony Zaśnięcie Bogurodzicy i Sw. Jana 
Chrzciciela. W 1856 r. cerkiew wzbogaciła się o ikonę Sw. Antoniego 
Pieczerskiego i za zgodą władz duchownych ustanowiono na jego cześć 
św ięto parafialne w dniu 13 czerwca. O drem ontow ana cerkiew, ze 
wspaniałym ikonostasem, dnia 25.03.1874 r. została poświęcona. Parafia 
należała  do dekanatu drohiczyńskiego w diecezji litew sko-w ileńskiej 
i obejmowała w 1875 r. miejscowości Boćki, Dubno, Nurzec, Szeszyły, 
Knorydy, Stare Sieło, Bodaki, Hawryłki, Leśna dacza Mytyczka, Sali- 
mowo, Chranibór i Jakubowo. Liczba wiernych w 1878 r. wynosiła 1696 
osób. Pod koniec XIX wieku istniały cerkiewne szkoły we wsiach: Bo
daki, Dubno, Knorydy, Stare Sieło, Olszewo, Jakubowo ze 102 chłopca
mi i 31 dziewczętami oraz narodnoje uczyliszcze w Boćkach. Na początku 
XX w. parafia należała do nowoutworzonej diecezji grodzieńskiej i pozo
stawała w dekanacie drohiczyńskim z liczbą 2258 parafian. Były 3 szkoły 
cerkiewno-parafialne z 92 uczniami i 4 szkoły gramoty z 91 uczniami.

Podczas I wojny światowej cerkiew uległa zniszczeniu podczas po
żaru. Powracająca ludność z ewakuacji w 1920 r. przystosowała cerkiew, 
by m ożna było odprawiać nabożeństwa. W ładze państwowe w 1924 r. 
w yraziły  zgodę, by cerkiew  w Boćkach była filią  parafii Sw. M ichała 
w Bielsku Podlaskim. Dopiero w 1929 r. zmieniono status filii na sa
m odzielną placówkę. Swoim zasięgiem parafia w Boćkach obejmowała 
również dawną parafię w Andryjankach. Należały do niej następujące 
m iejscow ości: Boćki -  108 domów, maj. Boćki -  6, Dubno -  125,
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Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Boćkach

Nurzec -  30, Szeszyły -  52, Dziecinne -  10, Knorydy -  53, maj. Knory- 
dy -  10, Stara Wieś -  41, Andryjanki -  63, maj. Andryjanki -  4, Żołoćki 
-  8, Solniki i Sielec -  7, maj. Wandalin -  1. Rrazem 513 domów, zamie
szkałych przez 2315 osoby.

Podczas II wojny światowej w 1941 r. cerkiew parafialna ponownie 
uległa zniszczeniu. Pozostały tylko zakopcone i popękane ściany. Spło
nęły budynki gospodarcze i dom psalmisty, ocalała jedynie plebania zbu
dowana w 1905 r. Dopiero w 1943 r. wznowiono odprawianie nabożeństw 
w odremontowanej cerkwi. Liczba wyznawców wynosiła 2697 osób za
mieszkałych w 441 domach, a mianowicie: Boćki -  82 domy i 465 osób, 
D ubno-73 i 443, Nurzec-3 2  i 229, Szeszyły- 4 2  i 360, D zecinne- 15 i 80, 
Knorydy -  52 i 340, maj. Knorydy -  3 i 8, Stara Wieś -  42 i 236, Gawrył- 
ki -  2 i 15 oraz Andryjanki -  84 i 398, Żołoćki -  4 i 27, Solniki -  6 i 51, 
Sielcy -  4 i 35.

Okres powojenny niekorzystnie wpływał na stabilizację życia pa
rafialnego, trwały walki o ustanowienie nowej władzy. Remonty budynków
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przeciągały się. W cerkwi urządzono boczny ołtarz pw. Św. Antoniego 
Pieczerskiego. Dopiero 25 września 1955 r. konsekrowano cerkiew w Boć
kach. W latach 80-tych zbudowano dom psalmisty i nowy dom parafialny.

A ndry jank i -  filia (d. parafialna) Podwyższenia Krzyża Pańskiego
Najwcześniejsza wzmianka dotycząca cerkwi pochodzi dopiero z 1580 

r. i sprzed wprowadzenia unii cerkiewnej. Ostatnia cerkiew z okresu unic
kiego była ufundowana w 1743 r. przez Sapiehę. Szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności zachowały się dokumenty wizyt dekanalnych i generalnych 
z lat 1727-1837. Jedna z nich z 1811 r. ilustruje: cerkiew przez dawność 
swoją w ścianach zgniła, w podrębach ruszająca się stała, pokrycie sło
miane mająca, i zupełnie postać świątyni Pańskiej tracąca ... ażeby tym
czasem o takową reperację paroch od kołlatora supłikować i błagać nie 
przestawał... Wspomniana wizyta donosi o założeniu cmentarza grzebal
nego: jednego dla Andryjanek, a drugiego dla Zołoczków w należytej od
ległości od wsiów. Parafia w 1775 r. obejmowała: Andryjanki, Zarzycze, 
Koszki, Nowosielszczyzna, Ogrodniki i Żołoczki. Liczba domów 58, za
mieszkałych przez 335 osoby. Natomiast w 1837 r. odnotowane miejsco
wości: Andryjanki 36 domów i 281 osób, Koszki 8 i 77, Ogrodniki 3 i 13, 
Żołoczki 10 i 80, Zamianowo 4 i 23, Dołobowo 10 i 63, Siekluki i Smolu- 
chy 3 i 19 oraz Choroszczanka 1 i 9. Razem 75 domów i 565 osób. Po 
przyłączeniu do Kościoła prawosławnego (1839 r.) parafia w 1847 r. liczy
ła 613 osób zamieszkałych w: Andryjanki, Dołobowo, Żołocki, Smolugi, 
Siekluki, Zamianowo, Ogrodniki, Wygonowo, Solniki i Holonki. Liczba 
parafian stale wzrastała, i tak: 1878 r. -  730 osób, 1879 r. -  814,1886 r. -  824, 
1892 r. -  857. Po pożarze cerkwi parafialnej 20.07.1895 r. zbudowano cer
kiew cmentarną pw. Św. Onufrego, którą w 1922 r. przeniesiono na cmen
tarz do Dziadkowic. Na początku XX w. liczba parafian wynosiła 814 osób 
zamieszkałych w wsiach: Andryjanki, Dołubowo, Żołoćki, Smolugi, Sie
kluki, Zamianowo, Solniki i Sielec. Do I wojny światowej wzniesiono mu
rowaną parafialną cerkiew, która przetrwała do czasów współczesnych. Po 
powrocie z uchodźctwa ludność prawosławna została przyłączona do pa
rafii Boćki, a cerkiew w Andryjankach nie uzyskała nawet statusu filii eta
towej. W okresie okupacji miała stałą obsługę duszpasterską. Po II wojnie 
sytuacja skomplikowała sięjeszcze bardziej, gdyż sporo wyznawców wy
jechało za granicę. Dziś Andryjanki są filią parafii Boćki.
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Duchow ieństwo:
Ks. Bazyli Hryniewicz (1772-1781), Ks. M ichał Tymiński (1782-1821), 
Ks. Bazyli Tymiński (1821-1835), Ks. wik. Józef Leonkiewicz (1821
1835), Ks. Dym itr C harsewicz (1836-1862), Ks. Antoni Pankratow  
(14 .09 .1863-10 .12 .1875), Ks. M ikołaj S abałłanow icz (4 .02 .1876
3.01.1890), Ks. Jan Smimow (20.02.1890-23.05.1896), Ks. Mikołaj Bo
row ski (28.06.1896-11.1902), Ks. A ndrzej K adłubow ski (11.1902
13.06.1905) i Ks. Jan Wiesiołowski (17.07.1905 - 1915).

C erkiew  cm en ta rna  Wszystkich Strapionych Radości w K norydach
C erkiew  zbudow ana sum ptem  m ieszkańca tej w si, P aw ła C ara, 

i 30.01.1873 r. poświęcona. Stanęła na miejscu wcześniejszej cerkwi ist
niejącej już w 1829 r. Oprócz nabożeństwa odprawianego w dniu święta 
patronalnego, co roku w 10 piątek po Wielkanocy jest obchodzona uro
czyście „Piatieńka”. W kapliczce odległej o 1 km od cerkwi dokonuje się 
poświęcenia wody. Obok kaplicy znajduje się kamień, na którym według 
tradycji ukazała się M atka Boska, pozostawiając ślad swojej stopy.

Szeszyly -  kaplica cm en ta rn a  Św. M ęczennika Pantelejmona
Zbudowana w 1992 r., wysiłkiem mieszkańców wsi, drewniana.

D ubno -  kaplica cm en ta rn a  pw. Św. N iew iast Niosących Wonności. 
Zbudowana w 1996 r. wysiłkiem mieszkańców wsi, murowana.

Św ięta p arafia lne:
Sw. Antoniego -  31 m aja/l 3 czerwca
Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny -  15/28 sierpnia

M iejscowości stanow iące parafię :
Boćki, Knorydy, Pasieka, Dubno, Nurzec, Szeszyły, Andryjanki, Żołoćki 
i Sielec.

G ru n ta  parafia lne:
W Boćkach: siedlisko 0,15 ha, cerkiew  0,26 ha, grunta orne 1,06 ha 
i pastwisko 2,18 ha.
W Andryjankach -  siedlisko 0,61 ha, cerkiew 0,33 ha.
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C m entarze:
W Boćkach o pow. 2,19 ha 
W Andryjankach -  1,11 ha

K atechizacja:
Szkoła Podstawowa w Boćkach; Katecheta: mgr Halina Surel 
Szkoła Podstawowa w Knorydach; Katecheta: mgr Eugenia Kazimieruk 
Szkoła Podstawowa w Andryjankach; Katecheta: mgr Eugenia Kazimieruk 
Szkoła Podstawowa w Wiercieniu; Katecheta: mgr Eugenia Kazimieruk

D uchow ieństw o p arafia lne:
Prob. Ks. prot. Witalis Gawryluk, Ks. wik. Jan Kazimiruk, p.o.psal. Eu
geniusz Żom aczuk

D uchowieństwo:
Ks. Kom iliusz Pilewicz (I poł. XVII w.), Ks. Andrzej Odelski dziekan 
bielski (1760), Ks. Stefan Onyszkiewicz (na przełomie XVIII/XIX) oraz 
Ks. Jan Wysiekierski, Ks. Józefat Tymiński i Ks. Bazyli Wysiekierski. 
Po przyłączeniu do prawosławia opieką duszpasterską otaczali: Ks. Jakub 
Tymiński, Ks. Józef Leonkiewicz, Ks. Bazyli Wysiekierski, Ks. Teodor 
M ichniakiewicz i Ks. Feliks M arkiewicz (1849-1897), Ks. Jan M arkie
wicz (23.06.1897-15.11.1911), Ks. Jan Pilichowski (15.11.1911-1915). 
Po powrocie z uchodźtwa: Ks. Jan M arkiewicz (1919-1926), Ks. Antoni 
Popudniak (1926-1927), Ks. W łodzimierz Cechan (1927-15.04.1931), 
Ks. Jan Skalski (15.04.1931-200.08.1938), Ks. wik. M ichałLessicz(1938- 
1.09.1939), Ks. Mikołaj Turowski (20.08.1938-15.07.1944), Ks. Paweł 
Nikitiuk (15.08.1944-1.01.1945), Ks. Piotr Doroszkiewicz (20.12.1944
1947), Ks. Ignacy Romaniuk (16.05.1947-14.12.1951), Ks. wik. Jan Krze
m iński (2 4 .0 6 .1 9 4 7 -4 .0 5 .1 9 4 7 ), Ks. W łodzim ierz  A n tip o ro w icz  
(14.12.1951-3.05.1967), Ks. Józef Wojciuk (3.05.1967-1.08.1996), Ks. 
Aleksander Surel (1.08.1996-1999), Ks. wik. Jan Kazimiruk (18.02.1998 -), 
Ks. Witalis Gawryluk (1999 - ) .
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Andryjanki. Niva 1991,47(1854), 1, 6, foto; A. Sidoruk, Pobudowanie kaplicy na cmen
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MALESZE
Parafia Sww. Apostołów  Piotra i Pawła 

17-121 Ł u b in  K ościelny 
tel. (0-85) 731-09-40

Najwcześniejsza lustracja cerkwi pochodzi z 1727 roku i opisuje ją  
następująco: Cerkiew po d  Tytułem Podwyszenia S. Krzyża Cołationis IKM- 
ści ... Cerkiew drewniana ieszcze nie stara p o d  Dachem gątowym ... 
Cmętarz słabo ogrodzony... Dzwonica Na babincu p o d  Daszkiem gąto
wym ... Carskie Drzwi snicersko rznięte ... wielki Ołtarz na zrębie z Ob
razem starym Nayswiętszej Panny z  tyłu Drzwiami Carskiemi staremi 
stołarskiemi podparty.... Zertownik Ubogi z  Obrazem Nayswiętszey Panny, 
leszcze sie znayduie Obrazów wielkich znacznieyszych trzy a moskiew
skich cztery... Parafia obejmowała wsie: Malesze, Szpaki, Puchacze, Choie- 
wo. Pod rokiem 1768 wymieniony jest duchowny Bazyli Pietrykowski. 
W 1790 r. w Maleszach odnotowano 41 domów, natomiast w 1847 r. 
parafia maleszewska liczyła 634 osóby. Stara cerkiewka, odziedziczona 
z czasów unii, coraz bardziej podupadała. Z braku w pobliżu materiałów
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budowlanych, postanowiono wybudować cegielnię, by móc przystąpić 
do wzniesienia nowej cerkwi. Pomysł zrealizowano w ciągu kilku lat i dnia 
29 czerwca 1870 r. poświęcono nową m urowaną świątynię pw. Sww. 
Apostołów Piotra i Pawła, zlokalizowaną w środku wsi, przy skrzyżo
waniu dróg. Parkan dookoła cerkwi również wybudowano z cegły. Starą 
drewnianą cerkiew rozebrano i przeniesiono na cmentarz grzebalny i dn. 
29 czerwca 1881 r. poświęcono pw. Kazańskiej Ikony Matki Bożej. Zgod
nie z zarządzeniem Litewskiego Diecezjalnego Konsystorza z 1875 r. 
parafia należała do dekanatu Bielskiego z liczbą 1017 wiernych, zamieszka
łych we wsiach Malesze, Szpaki, Chojewo, Puhacze, Abramiki, Łukawica 
i Bujnowo. W następnym roku odnotowano w parafii 1077 osób i liczba 
parafian stale wzrastała. Pod koniec XIX w. istniały cerkiewno-parafialne 
szkoły w Bujnowie i Chojewie z 59 uczniami, a w Maleszach narodnoje 
uczyliszcze z 70 uczniami. Na początku XX w. liczba wiernych wyniosła 
1243 osoby, we wsiach: M alesze, Szpaki, Abram iki, Troczę, Bujnowo 
i Chojewo. Ziemi cerkiewnej 40 dziesięcin.

Po I wojnie światowej w życiu wyznawców Prawosławia nastąpiły 
ogromne zmiany. Powracając ludność z bieżeństwa w latach 1918-1921 
znalazła się w nowych warunkach ustrojowych. Cerkiew w M aleszach 
nie otrzymała statusu etatowej parafii, lecz jedynie w 1929 r. otrzymała 
status etatowej filii parafii Św. Michała w Bielsku Podlaskim. Dotych
czasowe parafie Brańska i Hodyszewska zostały zlikwidowane, a miej
scowości zostały przyłączone do filii w M aleszach. Zgodnie z Klirovoj 
Yedomostiju z 1936 r. liczba wyznawców wynosiła 1957 osób w następu

jących miejscowościach: Malesze -  456 osób, Szpaki -  198, Topczewo -  40, 
Sciony -  65, Sieśki -  20, Łukowica -  10, Świrydy -  245, Zanie -  182, 
Ferma N ik o ła jew o -96, m. Brańsk -  123, Bujnowo-2 8 2 , Chojewo -  127, 
M arkowizna -  7, Łubin Kościelny -  9, Kalinica -  3, Oleksin -  10, Kier- 
snówka -  50, Pruszanka-Baranki -  12, Damanowo -  13, Popławy -  3 , 
Patoki -  3, Rudka -  3. Okres okupacji niemieckiej przyniósł niepoweto
wane straty. W 1944 r. została zburzona całkowicie cerkiew parafialna. 
Po zakończeniu działań wojennych sytuacja w parafii diametralnie się 
zmieniła. Liczba wiernych w 1946 r. wyniosła 578 osób, w miejscowo
ściach: Malesze -  233 osoby, Szpaki -  80, Świrydy -  115, Zanie -  40, 
Bujnowo -  80 i Brańsk -  30.
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Cerkiew 
Sww. Apostołów  
Piotra i Pawła  
w Maleszach

Sytuacja po II wojnie sparaliżowała życie Prawosławnych. Ewakuacja 
do Związku Radzieckiego, zmusiła około 20 rodzin z M alesz do opu
szczenia rodzimej ziemi, a podziemna organizacja oddziału „Burego” do
konała mordu na Prawosławnej ludności. Dnia 2 lutego 1946 r. we wsi 
Zanie zabito 24 osoby i w Szpakach 6. M ieszkańcy pozostali bez środ
ków do życia: w Szpakach 21 rodzin (93 osoby) i w Zaniach 16 rodzin 
(81 osób). W tak trudnych okolicznościach rodziła się odnowa życia pa
rafialnego. Pozostała jedynie plebania, która była miejscem nabożeństw. 
Parafianie mimo wszystko, podjęli się niebagatelnego trudu, budowy 
cerkwi na starym miejscu w środku wsi. W 1954 roku dokonano uroczy
stego poświęcenia cerkwi pw. Śww. App. Piotra i Pawła. Zagospodarowano
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posesję przy plebanii wybudowano budynki gospodarcze, cerkiew ogro
dzono murem betonowym.

Według Klirovoj Yedomosti z 1968 r. w parafii mieszkało 656 osób 
w 154 domach, a mianowicie: Malesze -  56 domy i 173 osoby, Szpaki -  16 
i 97, Bujnowo -  27 i 151, Świrydy -  25 i 100, Zanie -  20 i 103 oraz 
Brańsk -  10 i 25. M igracja ludności wiejskiej do miast, spowodowała 
zmniejszenie stanu liczbowego parafii. Mimo to, podjęto ogromny wysi
łek budowy piętrowej murowanej plebanii i w roku jubileuszowym Chrztu 
Rusi, 12 lipca 1988 poświęcono ją. Zadbano o cerkiew i w 1995 r. pozło
cono ikonostas.

Św ięta p arafia lne:
Śww. Apostołów Piotra i Pawła -  29 czerw ca/12 lipca 
Podwyższenia Świętego Krzyża -  14/27 września.

M iejscowości stanow iące parafię:
Malesze, Bujnowo, Szpaki, Świrydy, Zanie i Brańsk.

G ru n ta  parafia lne:
Pod cerkwią 0,17 ha, plac parafialny (pastwisko) po zburzonej cerkwi 
0,36 ha, siedlisko 3,20 ha, grunta orne 0,87 h a ,, łąka 1,64 ha i lasu 1,15 ha.

C m entarz :
Przy drodze do wsi Bujnowo o pow. 2,66 ha 

K atechizacja:
Szkoła Podstawowa w Maleszach; Katecheta: Ks. Jerzy Charytoniuk

Duchow ieństwo p arafia lne:
Prob. Ks. prot. Jerzy Charytoniuk

Duchowieństwo:
Ks. Stefan Szumikowski (1727), Piotr Gaponowicz (1843-+1882 r.), Ks. 
Ioasaf Mironowicz (1882-1902), Ks. Bazyli Sapożnikow (26.08.1902
1.10.1911), Ks. Aukcencjusz (Siemieniuk) hieromnich (29.11.1911- ?), 
Ks. Sergiusz Monachowicz (11 /04/1912-1915).Po powrocie z bieżaństwa
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Ks. Łukasz Plutowicz (24.06.1919-1.11.1924), Ks. W łodzimierz Garu- 
stowicz (5.04.1926 - ?), Ks. Aleksander Kaliski (29.05.1926-17.09.1926), 
Ks. Jan Orłów (15.04.1926-21.10.1926), Ks. Tymoteusz M ackiewicz 
(17.09.1926-23.11.1926), Ks. Grzegorz Kratiuk (23.11.1926-5.07.1927), 
Ks. Dymitr Stępowski (5.07.1927-12.08.1933), Ks. Jerzy Jasiew icz 
(1 2 .0 8 .1 9 3 3 -2 4 .1 0 .1 9 3 3 ), Ks. M iron  S ie n k iew icz  (2 4 .1 0 .1 9 3 3 
26.10.1934), Ks. Eufimiusz M aksim czuk (26.10.1934-5.06.1935) Ks. 
Mikołaj Kulczycki (13.07.1935-29.04.1941), Ks. Dymitr Doroszkiewicz 
(1941-1942), Ks. Jan B andałow ski (29 .09 .1942-1945), Ks. A ntoni 
Zybajło (09.1945-1959), Ks. wik. Andrzej Filim oniuk (24.09.1957
12.03.1959), Ks. wik. Anatol Konach (12.03.1959-15.05..1961), Ks. Józef 
K ow szyk (15 .05 .1961-1962), Ks. B azyli N ig ierew icz (8 .08 .1962
05.1999), Ks. Jerzy Charytoniuk (05.1999 - ) .
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BRAŃSK -  Filia (d. parafialna) Św. Sym eona Słupnika
Dochowane wiadomości o istnieniu cerkwi pochodzą dopiero z pocz. 

XVI w. Brańsk w swojej historii posiadał cerkwie, które były zlokalizo
wane w trzech różnych punktach miasta. Pierwsza cerkiew w Brańsku 
powstała około 1510 r. i była zbudowana z drewna pw. Sw. Szymona 
Słupnika. Z inwentarza starostwa brańskiego i surażskiego z 1558 r. do
wiadujemy się o istnieniu cerkwi w Brańsku, a rejestr z lat 1560-1563 
szczegółowo ilustruje cerkiew i grunta popa ruskiego z  diakonem. Świą
tynia była zlokalizowana przy ulicy Koziej, tam też znajdował się cm en
tarz ruski. Następna wzmianka z roku 1633 podaje, że prezbiter brański 
Jan H arasim ow icz był dziekanem  drohickim , a w 1676 w ym ieniono 
w rejestrze pogłównego swiaszczennika i diaka. Lustracja starostwa brań
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skiego z lat 1661-1664 informuje o 3 włókach cerkiewnych. Wizytacja 
cerkwi z 1727 r. szczegółowo podaje opis cerkwi i jej uposażenia: Wizita 
Generalne Cerkwie Branskiey pod  Tytułem Symona Stupnika Colationis 
LK.M ości przy ktorey zostaie ad praesens W.Ociec Iakob Wanikowski 
Prezbiter Brański. Cerkiew drewniana ieszcze Nowa z fundam entu Cmę- 
tarz ma wkoło oparkanionyz Wrotami y  wycieczkami prostemi. Dzwonica 
osobno od Cerkwie Na Słupkach pod Daszkiem iuz przeciekaiącym. Dach 
Na Cerkwie gątowy Nowy z krzyzem bez kopuły. Babinca nie masz, Drzwi 
z  podworza Samey Cerkwie dwoiste wielkie ieszcze do czasu bez zamka 
zamykaiące się. S ta liy  posadzki ieszcze Nie dane. Okien wszystkich szesc 
w drzewo robionych. Choru, kryłosow y kratek Nie masz ani Deisusu ad  
Normam kosciołow Rzymskich robiona bezpredyłow Fontanna drewniana 
z wodą święconą Ołtarz po  lewey stronie Nayswiętszey Panny Na gradu- 
sach Snicerskiey pracy ze wszystkim porządny tylko ieszcze Nie malowany
Ołtarz drugi ex opposite Snicerski ieszcze Nie składany. Ołtarz wielki
Snicerskiey p ra cy  Ubogo M alowany z Obrazem wielkim Swiętey Troycy 
... Zertownikow po bok Ołtarza dwa z Obrazami zacnemi porządnie przyb
rane, które tez uchodzo za Namiesne Ołtarze, leszcze sie znayduie Obra
zów  z  M oskiewskiemi Osim a za Szkłem w ramkach dziewiąty...

Funduszu Oryginalnego nie widzieliśmy p er Antiąum Usum. Prezbi
terowie Brańscy maią zafundowanego Gruntu Włok dwie cum omnibus 
attienentys we trzy Pola idące. Plac wedle Cerkwie N aprzysiedleniey ka
wał tamże Zagonowpięć. 6 grod w drugim Mieyscu Zagonow osiemnascie 
y  w trzecim mieyscu Zagonow osiemnascie a w czwartym M ieyscu tyło 
zagonow dwanaście. Inwestytura od Jaśnie Wielmożnego IemCi Xdza  
Kiszki Metropolity pod  datą 5 ta Mai w Roku 1717 Notabene noficium  
Brańskie .... Iakobowi Waś(is)kowskiemu blazennego księdza Inwenta- 
riarzem mideynia Wizita I. szym. Quity Cathedratici wszystkie ma. Quitu 
Nowiciatskiego Nie ma. Parafia do Cerkwie Brańskiey Należąca Miasto 
Brańsk, Wies Zanie, Wies Swie(ry)dy, Wies Załuskie Stare, Wies Buy no
we, Wies Brenka, Wies Iarmarkowszczyzna, Wies Kiersnowo, Wies Sieł- 
ce, Wies Hełonki, Wies Zegunie y  (B)racki Młynarz. Actum w ... sku  
25 Ianuary Anno 1727.

Zgodnie z w izytą  z 1727 r. parafia składała się z m iejscow ości: 
m. Brańsk, wsie Zanie Świrydy, Załuskie Stare (Koronne), Bujnowo, 
Bronka, Jarmakowszczyzna, Kiersnowo, Sielc, Holonki, Żegunie, i „Bracki
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Młynarz”. Sama zaś cerkiew drewniana jeszcze nowa z fundamentu. W 1786 r. 
ukończono budowę dzwonnicy cerkiewnej. Władze pruskie (po III rozbiorze) 
przeniosły cmentarze grzebalne poza obszar miasta i w 1803 r. grzebano na 
nowym miejscu katolików, unitów i ewangelików. W 1839 r. nastąpił powrót 
unitów do Kościoła Prawosławnego. Parafia skupiała w 1847 r. 671 osób. 
Cerkiew, nadszarpnięta zębem czasu, chyliła się ku upadkowi. W 1857 r. 
zbudowano na cmentarzu cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego, w cztery 
lata później konsekrowano m urowaną parafialną świątynię pw. Sw. Szy
mona Słupnika (rozebraną 1930 r.). Zlokalizowano ją  na placu głównego 
rynku w środku miasta. Liczba m ieszkańców w 1860 r. wynosiła 1647 
osób, w tym 213 Prawosławnych. Dnia 4 maja 1865 r. poświęcono w mie
ście kaplicę pw. Sw. A leksandra N ew skiego  (obecna katolicka kaplica 
u zbiegu ulic Bielskiej i Boćkowskiej). Parafia prawosławna w Brańsku 
w 1898 r. skupiła 1114 wiernych zamieszkałych w 143 domach, a w e
dług miejscowości: Brańsk -  309 osób, Swirydy -  283, Zanie -  148, 
Załuskie -  66, Oleksin -  38, Klichy -  21, Patoki -  27, Widźgowo -  11, 
Kalnica -  12, Domanowo -  39, Onacki -  7, Brzeźnica -  4, Popławy -  4, 
Kiersnówek -  30, Rudka -  28, Olendy -  26 i Holonki -  42. Ziemi cer
kiewnej 70 dziesięcin W parafii 1 szkoła cerkiewno-parafialna i 1 szkoły 
gramoty z liczbą 35 uczniami oraz 3 szkoły pod zarządem M inisterstwa 
Oświaty.

Po I w ojnie światowej parafię w Brańsku zlikw idow ano, kaplicę 
i cerkiew  parafialną rozebrano, w yznaw ców  przyłączono do cerkw i 
w Maleszach. Podczas okupacji niemieckiej, dawny budynek plebanii, 
zabrany w okresie międzywojennym na szkołę, w 1942 r. zaadoptowany 
został na cerkiew. Liczba wyznawców filii brańskiej parafii w M aleszach 
w 1943 r. wyniosła 791 osób. Po II wojnie światowej sytuacja uległa 
zmianie i liczba parafian z różnych przyczyn, (podziemie, ewakuacja, 
migracja) stale się zmniejszała. Cerkiew w Brańsku nadal jest filią, w ier
ni zaryzykowali podjęcie budowy nowej murowanej cerkwi, i 1997 roku 
położono kamień węgielny. Budowa trwa.

Grunta parafialne:
Cerkiew 0,44 ha i cmentarz grzebalny 1,51 ha
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D uchow ieństw o:
Ks. Iwan Harasimowicz (1633), Ks. Jakub Wanikowski (1727), Ks. Teo
dor M ichniewicz (- 1835 -), Ks. Marcin Michniewicz (- 1849, 1865 -), 
Ks. Grzegorz Bursa (20.04.1866-20.08.1875), Ks. Teodor Pomierancew 
(13 .0 9 .1 8 7 5 -1 7 .1 0 .1 8 7 9 ), Ks. A leksander P ow iedski (2 .11 .1879
1.08.1881), Ks. Ignacy Moroz (4.09.1881 -+6.04.1885), Ks. Mikołaj Stan
k iew icz  (1 4 .0 7 .1 8 8 5 -+ 2 0 .0 3 .1 8 8 7 ), Ks. D o ro teu sz  Ja ru szew icz  
(22.07.1887 - ?), Ks. Jan Doroszewski (12.01.1888-16.10.1907), Ks. Jan 
Sniedze (1908-1915). Po powrocie z bieżeństwa opiekę duszpasterską 
sprawowali duchowni z cerkwi w Maleszach. Po II wojnie czasowo obo
wiązki duszpasterskie pełnili: Ks. Anatol Kuncewicz (4.01.1944-05.1945), 
Ks. A ntoni W iszenko (31.10.1945 - ?). N atom iast po wojnie cerkiew  
w Brańsku otaczają opieką proboszczowie parafii Malesze.

Literatura:
I. Moroz, Brjan’sk 16 maja. LEV 1883 nr 23 s. 222\LEV  1870 s. 64; 1873 s. 386; 1874 
s. 73,297,338,382; 1875 s. 77; 1879 s. 77; 1886 s. 376; 1890 s. 368; G EV1902 s. 209; 
1910 s. 392; 1911 s. 188; 1912 s. 80; 913 s. 77; 1914 s. 4, 191; Sel’skij svjaśćennik, Iz 
gor. Brjan’ska. LEV  1886 nr 15 s. 143; M. Hajduk, Bran’sk. Niva 1978 nr 15 s. 1,4.;F. 
Tokarevskij, Podvigi i trudy prepodobnogo Simeona Stolpnika. Ko dnju prazdnika 
v gor. Bran’ske ... Cer. Vest. 1978 nr 12 s. 14-17, il.; W. Ostrowski, Brańsk w okresie 
zaborów 1795-1914. Praca magisterska. UW Filia w Białymstoku, Instytut Historii, 
1985 mnps; J. Siedlecki, Cerkiew Św. Szymona Słupnika w Brańsku. Tyg. Podl. 1985 
nr 37 s. 12; - Brańsk w XVI-XVIII w. Białostocczyzna 1989 nr 4 s. 10-13; Teczka 
ewidencyjna cmentarza prawosławnego w Brańsku. Wyk. Biuro Badań i Dokumentacji 
Zabytków, Białystok 1986 mnps, foto, mapa; R.S., Carkva u Bran’sku. Niva 1990 nr 46 
s. 4-5, il.; G.S., Cerkiew w Brańsku. Życie Brańska 1992 nr 1 s. I, 3; A. Cz. Dobroński, 
Brańsk i okolice w materiałach spsu 1897 r. Ziemia Brańska 1990/1 nr 2/3 s. 75-79; 
V. Śved: Ludność Brańska w końcu XIX w. Tł. z ros. Ziemia Brańska 1990/1 nr 2/3 
s. 80-83; Z. Romaniuk, Cerkiew unicka w Brańsku. Ziemia Brańska 1993 nr 4 s. 23-33; 
A. Laszuk, Ludność Brańska na przełomie XVII i XVIII w. Białostocczyzna 1994 nr 4 
s. 29-39; Rocznik Ziemia Brańska. T. 1-6. Białystok 1989-1995; J. Hawryluk, Cerkiew 
ruska brańska. Nad Buhom i Narvoju 1997 nr 3/4 s. 27-29.
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ORLA
Parafia Sw. Archanioła Michała 

17-106 O rla  na Podlasiu
tel. (0-85) 739-20-38

W 1512 r. Bohusz Bohowitynowicz ufundował cerkiew Sw. Jana 
Teologa oraz cerkiew Sw. Symeona Słupnika. W Archiwum Radziwił- 
łowskim zachował się dokument: Ja Bohusz Bohwitynowicz Podsakar- 
biej Ziemskij M arszałek i Pisar Hospodara Korola Jeho M iłosti Starosta 
Słonimskij i Kamieniecki] priniał jeśm i swieszczenika sobie i z Dyakonom  
k swojem Imieni na Orłejsku cerkwi Bożej k  chramu k swiatomu Ioannu 
Złotoustu a k  swiatomu Siemienu Stołpniku a maje on z Dyakonom służ- 
bu Bozju służiti a im iena im sw ieszczeniku Karpa D yakonu Zacharyj 
a dał ja śm i iim desiatinu z swojej paszn i Popu dwie czasti a Dyakonu 
tretiaja czast ’ i 2 zyta i 2 jęczm ienia i 2 owsa a k tom upriw ałjeśm i zemłi 
wozie swoyej paszni po  woloce a na dolhom po dwie wołoki a majut ony 
służbu Bożju służiti a za Hospodara i za nas majut Boha prositi a majut 
ony swoju czast ’ u młynie bez mierki mołoti. A dałjesm i to dierżati Popu 
do smierti a po  joho  żiwotie je ś li budet syn umieti hramoty a schoczet 
tuju Cerkow Bozju mieti i on majet tuju Cerkow dierżati i tuju zemlu 
zawsim tym m ajetpachatipo  tomu kakjeho  b a d ’ko dierżati na to jeśm  im 
dał siej moj list pisań na Orlej marta 24 dzień Indikt 13.

Cerkiew Sw. Symeona Słupnika była zbudowana przy ul. Brzeskiej 
... Druga strona tey ulice. Natomiast przy ulicy Dwornej druga strona tey 
ulicy znajduje się cerkiewny plac ze szpitalem o powierzchni 112 prętów. 
W Inwentarzu z 1635 r. w ym ienione:... W tym mieście wszystkich Rynko
wych y  ulicznych placów  155 oraz w siele Koszele 2 woki wolne. Cerkiew  
z  M ogiłkami prętów  48,5 ... Następny inwentarz z 1654 r. potwierdza 
położenie cerkwi idąc z ... Rynku po lewej stronie. Cerkiew na 20 pręto
wym placu, zwolnionym od podatków. Cerkiew Sw. Symeona była cerkwią 
parafialną dla okolicznych miejscowości. W 1669 r. wymienia się, że 
przy cerkwi stał dom swiaszczenika Piotra na jednoprętowym  placu.

W izyta generalna z 1727 r. ... C erkw ie O rlenskiey p o d  Tytułem
S. Symona ...n a  wpuł stara Cmętarz ma przestronny aczkolwiek oparka- 
niony na którym krzyż Wielki bezpassyi. Dzwonnica seperatum na Brom ie ... 
Na cerkwie Dach także stary przeciekający. Carskie Drzwi Snicerskiey
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sztuki z pozłotą malowane ... Do parafii należały miasto Orla oraz wsie 
Koszele, Szemie, Paszowszczyzna, Koszki, Topczykały, Mikłasze, We- 
rweczki, Chużyty (?), Krywiatycze, Rudołty, Toporki, Baranowce.

W 1794 r., w czasie dużego pożaru parafialna cerkiew Sw. Symeona 
w Orli spłonęła. Ogień strawił świątynię z jej wyposażeniem oraz zabu
dowania parocha. Ocalały jedyne dwa kielichy liturgiczne oraz cudowna 
ikona Bogurodzicy. Po pożarze w tym samym miejscu zbudowano cer
kiew i 1796 r. poświęcono ją  pod wezwaniem Sw. Archanioła Michała. 
Świątynia zbudowana na planie ośmioboku, a do wykonania posłużył 
materiał ze starego młyna z Trywieży. Według opisu z 1801 r. była wysoka 
i usytuowana w widocznym punkcie miasta. W 1809 r. oficijał Supraski 
zatwierdził jako prezentę  dla cerkwi majowy dzień Św. Jana Bohosłowa, 
a samą cerkiew w następnym roku kapitalnie wyremontowano ściany 
zostały ujęte w lisia. W latach 1834-36 kontynuowano remont, ustawia
jąc  ikonostas. W ymieniono podłogę, a kopułę na cerkwi obito blachą. 
W 1872 r. rozebrano starą dzwonnicę, wzniesiono nową i zawieszono 
dzwony o wadze 491,4 kg, produkcji Andreja Smagina z Moskwy. Pod 
koniec lat 70-tych XIX w. przeprowadzono kapitalny remont cerkwi, usta
wiając nowy ikonostas, a do cerkwi dobudowano narteks. W roku 1912 
frontową stronę posesji cerkiewnej otoczono ogrodzeniem metalowym 
na fundamencie z kamienia ciosanego, które pozostaje po dzień obecny. 
W 1914 r. przystąpiono do budowy domów parafialnych. Powstał pro
jek t budowy nowej cerkwi parafialnej, lecz wybuch I wojny światowej 
i ewakuacja ludności zniweczyły te plany. Po zajęciu Orli Niemcy urzą
dzili w cerkwi magazyn zbożowy.

Po powrocie z bieżeństwa straty materialne były ogromne. Z zabra
nych 9 dzwonów odzyskano 5. W 1928 r., mimo trudności, przystąpiono 
do remontu świątyni, który ukończono w 1933 r. Na początku lat 60-tych 
do Orli mianowany został o. Aleksander Tokarewski, który zasłynął jako 
budowniczy, doprowadzając budynki parafialne do okazałego wyglądu. 
Pod pozorem remontu cerkwi parafialnej, całkowicie ją  przebudował, za
chowując dotychczasowy styl. Prace rozpoczęto w 1979 r. a uroczystej 
konsekracji dokonano 1981 r. W latach 1995-1996 wnętrze świątyni je 
szcze raz odmalowano, pozłocono ikonostas, a na ścianach wykonano 
duże obrazy dwunastu świąt. Zadbano o posesję cerkiewną, odremonto
wano dzwonnicę, wzbogacając ją  o komplet dzwonów. W 1997 r. władze
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gminne przekazały parafii plac o pow. 0,24 ha, naprzeciwko cerkwi, po 
dawnej szkole cerkiewno-parafialnej.

Dawna cerkiew zanikowa Św. Apostoła Jana Teologa
Bohusz Bohowitynowicz właściciel Orli w latach (1510-1536) ...pri- 

niał jesm i swiaszenika sobe i z  Dyakonom k swojem Imeni na Orlanskiey 
Cerkwi Bozey k chramu k  swietomu Ioannu Złotoustu. Natomiast w te
stamencie poleca swą d u szę ... swietomu Ioannu Bohosłow u ... Być może, 
w międzyczasie zmieniony został patron cerkwi. Cerkiew Św. Jana Teo
loga była cerkwią zamkową i zbudowana ... na przedmieściu Bielskim. 
W 1635 r. przy cerkwi istniał szpital -  przytułek. Właściciele Orli, Ra- 
dziłłowie, dbali o cerkiew, kilkakrotnie była ona remontowana. Przed 
rokiem 1655 została dokonana rekonstrukcja. Cerkiew wzniesiono we
dług kanonów wschodniego budownictwa sakralnego na placu krzyża 
greckiego. Nad całością górowała ... banie blachą obita na którey krzyż 
pozłocisty, na rogach zaś były cztery m ałe wieżyczki pokryte gontem. 
W cerkwi było czterenaście okien oraz ikonostas z carskimi wrotami sni- 
cerskiey roboty oraz ikonami malowanymi rożną fa rbą  ze złotem. N a
stępny opis pochodzi z Inwentarza  1669 r. Był to czas wojen, cerkiew 
przedstawiała się niekorzystnie, gdyż okna były zabite deskami. Wystrój 
w ew nętrzny był jeszcze zachow any -  ikonostas w pierw szym  rzędzie 
z 18 ikonami, a drugi rząd z 24 ikonami. Do dzisiaj zachowała sie ikona 
Św. Jana Teologa. Plac cerkiew ny w ynosił 20 prętów. N astępny opis 
z 1685 r. d o n o si... cerkiew cała opada restauracyi znaczney potrzebnie  
... Dobra Orlańskie przechodzą do Sapiehów, później Branickich. Pod 
kuratelą Branickich cerkiew zamkowa popadła w całkowitą ruinę. Z wi
zyty  z 1727 r. dowiadujemy s ię ... Druga cerkiew w Orłi na Przedmieściu 
Bielskim od Zamku Starego stoiąca od Opposito Lutarskiego Zboru przez 
Gościniec fundow ana p o d  tytułem S. Jana Bohosłowa. Ta cerkiew na 
tymże funduszu zostaie p er  Modum kaplicy p o d  Zamkiem dla wygody 
znać Panskiey stawiana do czasu sztuką włoską między kolumny wiązana 
g lin ą y  wapnem N abijana ... D ziur w ścianaach co niemiara . . .y ta  upaść 
dużo zamyśla barzo na słabym fundam encie chwieiąca się krzyż do ziem i 
nachyliła ... Trudno dziś ustalić w którym roku cerkiew Św. Jana Teologa 
przestała istnieć. Wizyta z 1747 r. podaje, że cerkiew jeszcze istniała, 
natomiast w 1770 r. na placu cerkiewnym stał już tylko krzyż. Tego roku
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duchowny cerkwi Św. Symeona zwrócił się do hetmana z prośbą o po
twierdzenie praw parafii do cerkwiska. Komisja wydała werdykt o utrzy
maniu placu przez parafię. Co roku w I niedzielę po Wielkanocy procesja 
z cerkwi parafialnej szła na dawne cerkwisko, aby odprawić tam panichidę 
za zmarłych. W roku 1915 w południowej części tego placu we wspólnej 
mogile pochowano poległych w walce podczas I wojny światowej żoł
nierzy armii rosyjskiej i niemieckiej.

Kaplica Św. Symeona Słupnika  w Orli
Na dawnym cerkwisku gdzie stała cerkiew zamkowa Św. Jana Teo

loga, w roku 1992 przystąpiono do realizacji pomysłu upamiętnienia 
miejsca sakralnego poprzez wzniesienie kaplicy. Ogrodzono plac na któ
rym znajduje się pamiątkowy kurhan ziemny, upamiętniający pogrzeba
nych żołnierzy z I wojny światowej. Obok stanęła kaplica w kształcie 
rotundy, z przeszklonymi drzwiami i wewnątrz ikonostas, który powstał 
w Bielskiej Szkole Ikonograficznej. W lipcu 1995 r. kaplica została po
święcona pw. Św. Symeona Słupnika, przypominając wezwanie parafial
nej cerkwi w Orli i jednocześnie miejsce uświęcone obecnością dawnej 
cerkwi zamkowej Św. Jana Teologa.

Cerkiew cmentarna Śww. Cyryla i M etodego  w Orli
Dawniej cmentarze w parafii Orlańskiej istniały przy cerkwi para

fialnej Św. Symeona Słupnika i przy cerkwi zamkowej Św. Apostoła Jana 
Teologa. Władze pruskie na początku XIX w. przeniosły cmentarze przy- 
cerkiewne poza miasto na skraju pagórku przy dolinie rzeki Orlanki. Na 
nowym cmentarzu wieczny spoczynek znajdowali mieszkańcy Orli, We- 
rweczek, Mikłasz, Wólki i Krywiatycz. Pozostałe miejscowości: Toporki, 
Reduty, Szemie, Koszele, Topczykały i Paszkowszczyzna otrzymały wiej
skie cmentarze grzebalne.

W 1868 r. poświęcono kamień węgielny pod budowę cerkwi cm en
tarnej i 10 czerwca 1870 r. poświęcono ją  pw. Śww. Cyryla i Metodego. 
Cerkiew drewniana, kryta gontem, w 1879 r. przeprowadzono kapitalny 
remont, dobudowano dzwonnicę, przeniesiono ikonostas z cerkwi para
fialnej Św. Archanioła Michała. W 1934 r. cmentarz ogrodzono drewnianym 
płotem, a w latach 1968 zamieniono na parkan z białej cegły wapiennej.
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Samą cerkiew w latach 1968-1970 wyremontowano, dach pokryto blachą. 
Świątynia wewnątrz i zewnątrz została wymalowana.

Na cm entarzu nagrobki pochodzące z II poł. XIX w., z głazów 
polnych z kutymi krzyżami oraz drewniane krzyże.

Święta parafialne:
Sw. Apostoła Jana Teologa -  8/21 maja i 25 września/9 października 

M iejscowości stanowiące parafię:
Orla oraz wsie Krywiatycze, Reduty, M ikłasze, Koszele, Topczykały, 
Paszkowszczyzna, Szemie, Wólka.

Cmentarze:
Orla -  pow. 1,87 ha, Paszkowszczyzna -  0,90 ha, Reduty -  0,88 ha, Ko
szele -  1,11 ha, Szemie -  0,64 ha i drugi zamknięty -  0,32 ha.

Cerkiew Sw. Archanioła Michała w Orli
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Grunta cerkiewne:
Cerkiew i siedlisko 0,90 ha, siedlisko 0,38 ha i gm ta orne 0,22 ha i otrzy
many plac od gminy -  0,24 ha.

Katechizacja:
Szkoła Podstaw ow a w Orli; Katecheci: Ks. Anatol Tokajuk i psal. 
D ym itr Martynowicz

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. mitrat Aleksander Tokarewski, wik. Ks. prot. Anatol Tokajuk, 
psal. Dymitr M artynowicz

Duchowieństwo:
Ks. Karp (151?), Ks. P iotr (1699), Ks. Stefan A bram ow icz (1703), 
Ks. Daniel M insewicz (1703), Ks. Grzegorz Andruszkiewicz (1717-), 
Ks. wik. Andrzej Symonowicz (1720-), Ks. Michał Siebiesiewicz (1770), 
Ks. Grzegorz Pajewski (1794, +1809), Ks. Augustyn Bielawski (1809-), 
Ks. wik. Stefan Bielawski (1814-1819), Ks. wik. Aleksy Makowielski 
(1826- prob. - +1863), Ks. Teofil Bielawski (1863-+31.05.1879), Ks. 
P la ton  R alcew icz (17 .07 .1879-21 .10 .1910), Ks. P io tr K raśników  
(12.10.1910-1915 ewakuacja). Po powrocie z bieżeństwa Ks. Teodor Ogi- 
jew icz (1.10.1921-1924), Ks. Izaak Doroszenko (13.11.1924-21.03.1928), 
Ks. Andrzej Kuczuk (30.03.1928-10.07.1928), Ks. Włodzimierz Wiśniew
ski (14.04.1928-28.04.1939), Ks. Teodor Borecki (28.04.1939-1940), Ks. 
wik. archim. Modest Iwanow (1940), Ks. Andrzej Turowski (1940-1944 
dziekan okr. bielskiego-1.01.1945), Ks. wik. Anatol Kuncewicz (1943), 
Ks. wik. Michał Gudkow (1944), Ks. W łodzimierz Cechan (1944-1949), 
Ks. Antoni Wiszenko (26.04.1950-17.08.1954), Ks. wik. W łodzimierz 
Bliźniuk (2.07.1948-28.03.1949 ponownie 16.05.1950-19.10.1952 po
nownie 28.10.1952-26.11.1952), Ks. Maksym Sandowicz (16.08.1954
30.05.1962), Ks. Aleksander Tokarewski (8.08.1962- mitrat - ) .

Literatura:
Duchovnoe zaveśćanie Bohuśa Bohovitynovica (1529). GGV 1847, II,nr 36 s. 1
4; - Wiad. PAKP 1983 nr 3 s. 97-99; LEV 1870 s. 414, 648; 1880 s. 2, 34; 1898 s. 326; 
GEV 1913 s. 118; 1915 s. 57; Nazwa urzędu pocztowego „Orla na Podlasiu”. Monitor
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Polski 6.09.1926 r. nr 206; Wiad. PAKP 1928 s. 4; M. Sandovic, Poseśenie mitropolitom 
Makariem m. Orlja. Cer. Vest. 1956 nr 9 s. 3-6, il.; Voskr. Ćt. 1931 nr 47; M. Laśćynski, 
Orla. Belaruski Kalendar na 1976 h. s. 85-97; G. Sosna, Orla. Z historii prawosławnych 
parafii. Wiad. PAKP 1977 nr 3/4 s. 126-149, il.; H. Goworko, Orla i włość orlańska w 
XVI-XVIII w. Praca magisterska. UW Filia w Białymstoku, Białystok 1982 mnps; 
E. Mironowicz, Parafia Orla. Tyg. Podl. 16.11.1986 r. nr 46 s. 12; A. Dolistowski,
A. Różalski, Tutejsi. Kurier Podlaski 25-27.01.1991 r. nr 18 s. 5, 7; M. Ljaśćynski, 
Kalis’ci bojarskija vioski. Niva 6.12.1992 r. nr 49 s. 8; Z. Abramowicz, Nazewnictwo 
osobowe uczniów Publicznej Szkoły Powszechnej w Orli (rok szkolny 1934/35). Biało
stocczyzna 1995 nr 2 s. 68-77; P. Cetra, O podwójnych nazwiskach chłopów i okolic 
Orli [w:] Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodnioslowiańskim. 
Pod red. M. Kondratiuka. Białystok 1995 s. 345-350; G. Sosna, D. Fionik, Orla na 
Podlasiu. Dzieje cerkwi, miasta i okolic. Białystok 1997 ss. 194, 52 il.

PASYNKI
Parafia Narodzenia Sw. Jana Chrzciciela 

17-105 Pasynki 
tel. (0-85) 731-05-21

Wizyta generalna  z 1727 r. podaje, że ... cerkiew p o d  Tytułem Deme- 
tryusza ... drewniana Laty y  ogromnoscią mierna p o d  Dachem starym  ... 
Cmętarz wkoło oparkaniony... Dzwonica seperatim od Cerkwie na Bra
mie porządna p o d  Dachem dobrym  ... Wewnątrz cerkiew opisana ... Na- 
miesnych Obrazów godnych cztery z  ubogo accomodacyą, Carskie Drzwi 
Snicerskie rznięte oprawne p o d  pozłotą malowane. Sywierne Drzwi dwo- 
ie na zawiasach iedne z nich wakuią. Ołtarz wielki Na zrębie z  Obrazem  
Naysw. Panny. ... Zertownik na zwyczaynym Mieyscu z Obrazem Salwa
tora przybrany. leszcze sie znayduie Obrazów wielkich y  znacznych osiem 
a małych z Moskiewskiemi trzydziescie y  dwa oprocz papierowych. Od
nośnie funduszu wspomniana wizyta podaje, że fundusz króła Zygmunta 
Augusta dany w Łomży 16 Xbra w Roku 1561 Aktykowany w księgach 
Duchownych którym Nadano Gruntu włok Dwie we trzy Pola cum atti- 
nentyi. A le według Funduszu Włoki D rugiey nie dostaie za praepedycią  
Dworskich Ich M ... Parafię tworzyły wsie: Pasynki, Ogrodniki, Saki, Sze- 
wele, Zubowo, Knorozy, Pilipki, M iękisze i Łoknica. Ta ostatnia wieś 
zapewne ongiś posiadała cerkiew. W źródle drukowanym przy opisie 
miasta Narew dowiadujemy się o duchownym Łoknickim. W lustracji
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Narwi czytamy: Miasto Narew posiada 115 włok, w tym i Onisko popa  
ruskiego i Joskapopa Łoknickiego... sianożęcpop Łoknicki 1 m org ... od 
rzeki Olszanki na błocie Sapieżynskich ... w tym popa Łoknickiego 1 morg 
... także na Kullasowie 1 morga popa Łoknickiego ...N a  Ostrówku w tym 
1 morga Iwana popowicza Łoknickiego. Lustracja Narwi, sporządzona 
przez Dziewiałtowskiego w 1560 r. podaje: pop Łoknicki 2 prętów  do 
ulicy Zablockiey, drugimi końcami do morgów, które są w tyle praw ej 
strony ulicy Bielskiej, bokiem jednym  do ściany włok Narewskich drugim  
bokiem do drugich morgów. Rozdanie idąc od ulicy popielowskiej tych 
morgów 20. Znayduie się tam popa Łoknickiego Jośko 2 morgi. Należy 
nadmienić, iż dwór Łoknica (Osówka) odnotowany jest 1529 r., zaś wieś 
Łoknica w latach 1566-69.

W XVIII w. Pasynki znajdowały się już we władaniu prywatnym. 
Istniejącą tu cerkiew drewnianą, w 1751 r. prawdopodobnie strawił pożar.

Opiekę duszpasterską cerkwi w Pasynkach pełniły trzy pokolenia 
znanego rodu Kostecywiczów, którzy przyczynili się w znacznym stopniu 
do rozwoju oświaty nie tylko na terenie parafii, ale i dekanatu bielskiego, 
a także do likwidacji unii.

Według danych z 1875 r. cerkiew pw. Narodzenia Sw. Jana Chrzci
ciela (Św. Ioanna Predtieczi i Krestitiela Gospodnia) znajdowała się w 
dekanacie bielskim, diecezji litewskiej, a parafię stanowiły wsie Pasyn
ki, Saki, Knorozy, Zubowo, Pilipki, Ogrodniki, Miakisze, Łoknica i Tresz- 
czotki. Liczba wiernych w 1878 r. osiągnęła 2675 osób i stale wzrastała. 
W ramach rozwoju oświaty w latach 80-tych na terenie parafii powstały 
szkoły gramoty  w Knorozach, Ogrodnikach i Zubowie. Jak podaje Kliro- 
vaja Yedomost’ z 1888 r. parafia liczyła 399 domów i 3227 osób. Ziemi 
cerkiewnej 89 dziesięcin

5 kwietnia 1889 r. w W ielką Środę w południe cerkiew parafialna 
w Pasynkach spłonęła. Ogień powstał wewnątrz świątyni. Parafianie się 
opodatkowali, i do zebranej sumy 8387 rubli 50 kop. doszła subwencja pań
stwa w wysokości 3.900 rubli, co dało możliwość odbudowania cerkwi, 
którą dnia 9 lutego 1892 r. uroczyście konsekrowano. Świątynia wzboga
ciła się w ofiary rzeczowe. W 1894 r. zbudowano parkan dookoła cerkwi, 
a w 1897 r. został ufundowany dzwon o wadze 43 pudów, czyli 688 kg.

Na początku XX w. parafia liczyła 3480 osób. Na terenie parafii 
znajdowały się 3 cerkiewno-parafialne szkoły, w których pobierało naukę
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183 dzieci, oraz 5 szkół gramoty, z 84 uczniami, i jedna szkoła pod zarzą
dem M inisterstwa Oświaty z 69 uczniami. W 1908 r. w parafii Pasynki 
powstało bractwo cerkiewne. Działalność Bractw a była szczególnie 
skoncentrowana na należytym  utrzym aniu świątyni parafialnej, cm en
tarza i cerkwi cmentarnej oraz na podnoszenie moralno-religijnego po
ziomu parafian. Bractwo troszczyło się o cerkiewny chór oraz rozwój 
umysłowy i duchowy młodzieży. Bibliotekę miejscowej szkoły zaopa
trywano w książki o treści religijnej i świeckiej.

W roku poprzedzającym wybuch I wojny światowej cerkiewnym 
szkolnictwem objęty był już obszar całej parafii. W samych Pasynkach 
szkoła istniała od 1848 r., a w 1911 (dwuchkłasnoje uczyliszcze) otrzy
mało w użytkowanie nowy budynek szkolny. Sama parafia liczyła 550 
domów i 3394 wiernych, a według wsi: Pasynki -  56 domów i 397 osób, 
Saki -  60 i 351, Knorozy -  90 i 587, Zubowo -  95 ii 551, Pilipki -  54 i 324, 
Treszczotki -  53 i 318, Miakisze -  40 i 299, Ł o k n ica - 33 i 217, Ogrod- 
niki -  69 i 420.

W czasie I wojny światowej plebania, jak  i inne budynki parafialne, 
zostały doszczętnie zniszczone. Po powrocie z ewakuacji ludność po
budowała now ą plebanię i inne budynki, jednak  sama parafia Pasynki 
w 1923 r. została zlikwidowana przez władze państwowe, zaś wierni przy
dzieleni do sąsiednich cerkwi w Klejnikach, Czyżach i Bielsku Podla
skim. Grunta cerkiewne zostały wywłaszczone i przekazane pod Zarząd 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach. Z 89 dziesięcin gruntów, 
pozostawiono w formie dzierżawy 2 ha na potrzeby duchownego obsłu
gującego cerkiew w Pasynkach.

Mimo ciągłych petycji, adresowanych do władz państwowych, cerkiew 
w Pasynkach w okresie międzywojennym nie otrzymała statusu parafii 
ani filii, chociaż żądana „norma” wiernych w ilości 3000 osób według 
Klirovych Fedomosti z 1936 r. wynosiła: Pasynki -  395 osób, Saki -  270, 
Ogrodniki -  382, Użyki -  49, Łoknica -  238, M iakisze -  198, Treszczot
ki -  292, Zubowo -  562, kol. Zubowo -  60, Knorozy -  476, Pilipki -  295. 
Razem 3080 osób. Natom iast do szkół podstawowych znajdujących się 
w tych miejscowościach uczęszczało 397 uczniów wyznania Prawosław
nego. Księgi parafialne dla ludności prowadzone były w parafii Naro
dzenia w Bielsku Podlaskim.
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Sam odzielna parafia w Pasynkach restytuow ana została dopiero 
w 1940 r., zaś księgi metrykalne rozpoczęto prowadzić w następnym roku.

Według Klirovych Vedomosti z 1968 r. gruntów cerkiewnych pozo
stało 6,38 ha, w tym: pod plebanią 0,5 ha, pod cmentarzem grzebalnym 
1,78 ha, ornych 2 i łąki 2,55 ha.

W 1983 roku przystąpiono do budowy nowego budynku parafialnego, 
który w dniu Sw. Tekli 1986 r. poświęcono. Natomiast w 1992 r. poza 
obrębem ogrodzenia cerkiewnego wzniesiono kapliczkę dla święcenia 
wody. 27 czerwca 1994 r. około godz. 17, cerkiew podczas robót remon
towych uległa uszkodzeniu. Dzięki szybkiej interwencji udało się urato
wać świątynię, jedynie wypalony został kawałek dachu i ściany. Szybko 
przystąpiono do kapitalnego remontu. W 1997 roku została wykonana 
polichromia, prace złotnicze, renowacja ikon.

Cerkiew cmentarna Św. Anny  w Pasynkach
Kaplica cmentarna została wzniesiona w 1852 r. kosztem parafian. 

Na cmentarzu znajdują się najstarsze pomniki, pochodzące z 1860 r. Sama 
cerkiew drewniana na podmurówce kamiennej, dach kryty blachą. W 1978 r. 
cm entarz został ogrodzony żelaznym parkanem, a w dziesięć lat później 
przystąpiono do kapitalnego remontu. W 1995 r. zadbano o wygląd ze
wnętrzny i wewnętrzny kaplicy.

Święta parafialne:
Narodzenia Sw. Jana Chrzciciela -  24 czerwca/7 lipca 
Sw. M ęczennicy Tekli -  24 września/7 października

M iejscowości stanowiące parafię:
Pasynki, Łoknica, Miękisze, Ogrodniki, Pilipki, Saki, Treszczotki i 
Zubowo

Grunta parafialne:
Pod cerkw ią i siedziby -  pow. 0,58 ha, grunta orne i łąki 4,46 ha oraz 
w bieżącym roku grunta zwrócone w ilości 95,96 ha

Cmentarz:
Położony obok wsi Pasynki -  pow. 1,34 ha
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Cerkiew Narodzenia  
Św. Jana Chrzciciela 
w Pasynkach

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Pasynkach z siedzibą w Krzywej; Katecheta: 
Dorota Suszcz

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Eugeniusz Suszcz, psal. Jakub Sapieżyński 

Duchowieństwo:
Ks. Jan Siechniewicz (1727), Ks. Józefat Kamieński (1788, 1793), 
Ks. Adam Kostycewicz (1825 - dziekan bielski - +1849), Ks. Andrzej 
K ostycew icz  (2 .10 .1 8 4 9 -+ 2 2 .0 5 .1 8 9 1 ) ,  Ks. Bazyli K ostycew icz
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(1.02.1887-10.10.1907), Ks. wik. Jan Kotowicz (27.09.1897-1915 ewa
kuacja), Ks. W łodzimierz Romanowski (1907-1915 ewakuacja). Po po
wrocie z bieżaństwa cerkiew była obsługiwana przez kler sąsiednich pa
rafii, zaś później - duchowni na etacie 2 psalmisty parafii Narodzenia 
Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim do 1940 r.; Ks. hierom. Izydor M ogil
ny (1928-1931), Ks. Dymitr Doroszkiewicz (1931-1932), Ks. Mikołaj 
Kryłow (08.1932-12.1932), Ks. Mikołaj Rudeczko (6.12.1932-09.1933), 
Ks. Dymitr Doroszkiewicz (10.1933-1940), Ks. Mikołaj Kulczycki (1941 - 
1947), Ks. Anatol Kulczycki (19.09.1947-16.09.1952), Ks. Dymitr Stemp- 
kowski (16.09.1952-17.08.1954), Ks. Anatol Kulczycki (1.09.1954 - 
14.01.1970), Ks. wik. Jerzy Szurbak (14.09.1969-22.08.1970). [Okres 
bez stałego duchownego]; Ks. Jonasz Gołub (11.01.1972-+2.06.1979), 
Ks. Eugeniusz Kosakowski (1979-12.02.1993), Ks. Aleksander Surel 
(12.02.1993-1.08.1996), Ks. Eugeniusz Suszcz (1.08.1996 - ) .
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PLOSKI
Parafia Przemienienia Pańskiego  

17-103 Chraboły

W najstarszym zachowanym dokumencie dotyczącym obiektu sa
kralnego w Ploskach z 1727 r. czytamy: Kaplica w Ploskach w dobrach 
królewskich parafia  [Narodzenia w Bielsku Podlaskim] za consensem  
dla swoey wygody wystawiła. Wizyta generalna  z 1784 r. odnotowała we 
wsi Ploski 62 domy i 322 osób oraz w Deniskach 43 domy i 261 miesz
kańców. Więcej wiadomości pochodzi z końca XVIII w. Pierwotnie cerkiew 
zbudowana została przez wojskowych z pułku Przemienienia Pańskiego  
i zlokalizowana przy ulicy. Rozmiary jej wynosiły 8,5 x 6 m ze ściętymi 
węgłami. Później przesunięto kaplicę o 90 m na północ, na stary cm en
tarz grzebalny. W 1865 r. św iątynię powiększono wzdłuż o 4,5 m, zaś 
w 1890 r. przybudowano narteks o rozmiarach 5,40 x 3,05 m wraz z dzwo- 
nicą. Cerkiew należała ona do parafii Rajsk, a w 1876 r. została przyłą
czono do parafii Ryboły. Ten stan trwał do 1943 r. Decyzją Konsystorza 
Duchownego w Grodnie z dnia 13.12.1943 r., ponownie została w łączo
na do parafii Rajsk. Postanowienie to było konsekwencją tragedii, jaka 
rozegrała się w czerwcu 1942 r. w Rajsku, gdy zostało rozstrzelanych 
149 osób, wieś spacyfikowana, a cerkiew zburzona.

Po zakończeniu działań wojennych władze duchowne 19.11.1945 r. 
erygowały parafię, a w dwa lata później 6.02.1947 r., władze państw o
we zaakceptow ały tę decyzję. Oprócz Plosek do parafii weszły wieś 
Knorozy i Deniski. Cerkiew rozbudowano i 19.08.1946 r. pośw ięcono. 
W tym samym roku w zniesiono dom parafialny i budynki gospodarcze. 
W latach 80-tych dokonano rem ontu wewnątrz i zewnątrz cerkwi. Wy
m ieniono instalację elektryczną. Na początku lat 90-tych założono in
stalację alarm ow ą i przeciw w łam aniow ą, oraz ogrzew anie akum ula
cyjne. Ostatnio zadbano o konserw ację ikon i pozłocenie ikonostasu. 
Stan cerkwi jest dobry. Dom parafialny rozbudowany, w 1998 r. doko
nano kapitalnego remontu.

Cerkiew cm entarna Św. Łukasza  w  Ploskach
Na nowym cmentarzu parafialnym założonym w 1936 r. zbudowano 

murowaną cerkiew i 19.08.1965 r. poświęcono pw. Św. Łukasza. Po
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wierzchnia działki cmentarza wraz z cerkwią zajmuje 2,05 ha i jest zlo
kalizowana ma południe od wsi, w odległości ponad 1 km.

C erkiew  cm en ta rn a  pw. Ikony  M atki Bożej K azańskiej we wsi 
K norozy

Cerkiew m urowana zbudowana wysiłkiem  m ieszkańców wsi na 
cmentarzu grzebalnym oddalonym od wsi około 1 km. Dnia 4.11.1986 r. 
została poświęcona. W latach 1996-98 cerkiew odnowiono, a ikonostas 
pozłocono.

Święta parafia lne:
Przemienienia Pańskiego  -  6/19 sierpnia
Sw. Ap. Ew. Łukasza -  18/31 października
Ikony Matki Bożej Kazańskiej -  19 paździem ika/4 listopada

Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Ploskach
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Miejscowości stanowiące parafię:
Ploski, Deniski, Knorozy

Cmentarze:
W Ploskach o pow. 2,05 ha, w Konorozach -  1,25 ha i zamknięty w 
Deniskach o pow. 0,29 ha.

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Chrabołach. Katechezę prowadzi duchowieństwo 
z parafii Rajsk.

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. W łodzimierz Szumikowski, p.o.psal. Eugenia Szumi- 
kowska

Duchowieństwo:
Ks. Antoni Dziewiatowski (13.12.1943-9.11.1951), Ks. Michał Micewicz 
(5.12.1951-5.04.1979) i Ks. W łodzimierz Szumikowski (15.03.1979 wik. 
- 06.09.1979 prob. - ) .
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PODBIELE
Parafia Sw. Proroka Eliasza 

17-136 G regorow ce 
tel. (0-85) 739-17-38

Cerkiew w Podbielu prawdopodobnie zbudowano w XVI w. Docho
wana wizyta generalna  z 1727 r. Cerkwie Podbielskiey p o d  Tytułem 
Przmienienia Pańskiego Colationis Ich M W  PP Skaszewskich. Przy kto- 
rey zostaie adpraesens W ociec Marcin Kwiaczycki Prezbiter Podbielski. 
Cerkiew dokfkonczona] wpuł stara gątami podbita iuż przeciekaiącem i 
bez kopuły, krzyż także z  Cerkwie spadł. ... Cmetarz chrosianym płotem  
y  to Niecały ogrodzony... leszcze Sie znayduie Obrazów większych y  mniey- 
szych z moskiewskiemi dw a d zieśc ia yp ięc .... Funduszu Orginalnego Nie 
widzieliśmy ... Panowie Kollatarowie wzięli do własnych Rąk do Siebie. 
Gruntu Zafundowanego Włoka iedna w Hrehorowcach s pu ł mile w odle
głości we trzy pola ... Przy Cerkwie y  przy Plebanij u Podbie... Obszar 
pola Na trzypołetki w łą czo n y ... Parafija do Cerkwie Podbielskiey Nale
żąca. Wies Zalszany, Malinniki, Hrehorowce, Hradok [Gredele?], Du- 
biazyn, Kozły, Rayki. ... Powrocenie funduszu Cerkwie Podbielskiey Ich 
MoSciow Kollatorow usilnie prosie ... Cerkiew pw. Przemienienia Pań
skiego przetrwała do 1924 r.

W I poł. XIX w. ilość parafian wynosiła 506 mężczyzn i 563 kobiet. 
W latach 70-tych przystąpiono do budowy nowej cerkwi w odległości 
150 m od poprzedniej. Pośw ięcona została  pw. Sw. proroka E liasza 
1 października 1876 r. Według danych statystycznych parafia dekanatu 
bielskiego diecezji litewskiej, liczyła w 1875 r. 1612 osób zamieszka
łych we wsiach Dubiażyn, Koszki, Kozły, Rajki, Malenniki, Zaleszany, 
Gredele, Szpitale i Mokre. Tego roku wieś Zaleszany przydzielona zo
stała do parafii Kleszczele. W latach 80-tych na terenie parafii rozwijało 
się szkolnictwo-cerkiewne. Na początku XX wieku działała 1 szkoła pod 
zarządem M inisterstwa Oświaty oraz 2 szkoły gramoty z  43 uczniami. 
Liczba parafian wynosiła 2371 osób. Ziemi cerkiewnej było 45 dziesięcin.

Po I wojnie światowej w nowych warunkach państwowości, cerkiew 
w Podbielu nie otrzymała statusu etatowej i należała do parafii Św. M i
chała w Bielsku Podlaskim. Dotychczasowa cerkiew pw. Przemienienia 
Pańskiego z XVIII spłonęła w 1924 r. Druga dotychczasowa cerkiew pw.
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Św. Eliasza zbudowana w 1876 r., dopiero w 1927 r. została uznana jako 
filia. Według Klirovych Yedomosti z 1930 r. do filii Podbielańskiej na
leżały miejscowości: Malenniki -  72 domy i 392 osób, Gredele i Szpitale -  64 
i 364, Koszki -  57 i 262, Kozły -  36 i 186, Rajki -  30 i 139, Mokre -  57 
i 298, Dubiażyn -  90 i 437 oraz majątki Podbiele -  4 i 23, Gregorowce -  3 
i 21, K n o ry d y -4  i 25. Razem 417 dom ów i 2147 osób. Natomiast ziemia 
cerkiewna znajdująca się w dwóch punktach około cerkwi i między wsiami 
Malenniki a Gregorowce została zabrana przez Dyrekcję Lasów Państwo
wych w Siedlcach i oddana w dzierżawę miejscowej ludności. W użyt
kowaniu parafii pozostało 3 ha.

W czasie II wojnie światowej parafia straciła budynki parafialne. 
Zbudowana plebania w latach 80-tych została zamieniona na nową, również 
drewnianą na wysokim murowanym podpiwniczeniu. Ziemi cerkiewnej 
pozostało w dyspozycji parafii 5,496 ha., w tym: posesji 0,302 ha, cer
kiew 0,492 ha, grunta orne 2,195 ha, łąki 0,962 ha, nieużytków 0,456 ha

Cerkiew pw. Sw. Proroka Eliasza w Podbielu
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i lasu 1,083 ha. W 1997 roku cerkiew odnowiono. Świątynia otoczona 
została nowym drewnianym ogrodzeniem.

Cerkiew cmentarna Św. Męczennika Młodzieńca Gabriela w Malennikach
Cerkiew na cmentarzu została wybudowana w 1995 r. Inicjatorką 

budowy była mieszkanka wsi Rutka, Anna, która przekazała na ten cel 
pierwsze ofiary. Cerkiew wzniesiona została ze środków mieszkańców 
wsi i innych ofiarodawców. Dnia 5 czerwca 1996 r. cerkiew została poświęco
na. Nabożeństwa są tu odprawiane na prośbę parafian. Dni świąteczne: 
20 kwietnia/3 maja -  Św. Męcz. Młodz. Gabriela i 4 dzień Świętej Trójcy.

Kapliczka Św. Jerzego  w kol. Gredele
Miejsce kultu, zwane Krynoczka, na kolonii wsi Gredele sięga okresu 

międzywojennego. Jak głosi opowiadanie, jeden z mieszkańców Grede- 
li, imieniem Gabriel, był ciężko chory. W czasie snu miał usłyszał głos, 
by poszedł do pobliskiego lasku i tam zobaczy źródełko. Poszedł do lasu, 
obmył się tą  w odą i poczuł się uzdrowiony. Na znak wdzięczności źró
dełko obłożył deskami i ustawił krzyż. Szybko wieść o cudzie się rozniosła 
się po okolicy i wokół studzienki przybywało coraz więcej krzyży dzięk
czynnych. W latach 1947-48 mieszkańcy poszerzyli studzienkę, wstawili 
cembrowinę, a nad nią pobudowali m aleńką kapliczkę. Od 1954 r. rozpo
częto w dniu Św. Jerzego odprawiać nabożeństwa. W 1993 r. mieszkańcy 
wsi Gredele, obok istniejącej zbudowali większą kaplicę i uroczyście ob
chodzą święta Św. Jerzego, oraz Ikony Matki Bożej Kazańskiej i 3-ci 
dzień Świętej Trójcy.

Święta parafialne:
Św. Proroka Eliasza  -  20 lipca/2 sierpnia
Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza -  17/30 października

M iejscowości należące do parafii:
Podbiele, Dubiażyno, Gredele, Kozły, Koszki, Malenniki, Mokre i Rajki 

Grunta parafialne:
Cerkiew 0,20 ha, siedlisko 1,86 ha, grunta orne 1,86 ha
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Cmentarze:
Dubiażyno -  pow. 3,57 ha, 1,86 ha, 0,20 ha, 1,00 ha
Mokre -  pow. 0,66 ha
Rajki -  pow. 0,32 ha, 0,16 ha
Kozły -  pow. 0,22 ha
Koszki -  pow. 0,35 ha
Gredele -  pow. 0,92 ha
Malenniki -  pow. 0,85 ha

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Malennikach; Katecheta: Ks. Leoncjusz Sajewicz. 

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Mikołaj Bliźniuk, Ks. Mirosław Czurak 

Duchowieństwo:
Ks. Michał Łopuszyński (-1836-), Ks. Julian Zankiewicz (-1837-1838-), 
Ks. Bazyli Myszkowski (1839-1849), Ks. wik. Józef Horaczko (-1849-), 
Ks. K onstanty Kaczanowski (1850-17.08.1874), Ks. E liasz Tałyzin 
(1 7 .0 0 9 .1 8 7 4 -+ 1 0 .0 2 .1 8 8 7 ), Ks. J ó z e f  T aranow icz (1 2 .0 5 .1 8 8 7 
+ 11.03.1894), Ks. Teodozy Dietjewski (2.05.1894-1915). Po powrocie 
obsł. kler par. Św. M ichała z Bielska Podl., a po utworzeniu filii etatowej 
nominację dysponowali: Ks. hierom. Nikon (Maruk) (8.09.1927-04.1928), 
Ks. Mikołaj Żuków (8.04.1928-22.11.1930), Ks. Piotr Doroszkiewicz 
(22.11.1930-1944), Ks. Paweł Nikitiuk (1.01.1945-20.12.1946), Ks. Jan 
B andałow ski (2 0 .1 2 .1 9 4 6 -2 .1 2 .1 9 4 8 ), Ks. B azyli S iem ien tow sk i 
(2.12.1948-08.1954), Ks. Eugeniusz Naumow (16.08.1954-6.10.1958), 
Ks. W łodzimierz Bliźniuk (6.10.1958-9166), Ks. Eugeniusz Naumow 
(28.12.1966-11.08.1970), Ks. M ikołaj Bliźniuk (11.08.1970 - ) .
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RAJSK
Parafia Sww. Apostołów Piotra i Pawła 

17-103 Chraboły 
tel. (0-85) 731-71-67

W księdze poborow ej z 1578 w ym ienia się duchow nego cerkwi 
w Rajsku. W archiwum cerkiewnym znajdował się funduszowy zapis 
króla Augusta I z 1671 r. o nadaniu 2 w łók pustych we wsi Rayskie na- 
zw aney do starostw a bielskiego należącey Wielebnemu Sym eonow i 
M ackiewiczowi prezbiterowi cerkwi do obrazu Matki Bożej Cudownego. 
Cerkiew miała wezwanie Sww. Apostołów Piotra i Pawła.

Według przekazu ludowego, powodem budowy cerkwi w Rajsku było 
objawienie się cudownej ikony Matki Bożej w Chrabołowskim Lesie na 
uroczysku Głowkowo, przy źródle wody o nazwie Turowa Krynica. W ła
ściciel ziemski, widząc dużo cudownych uzdrowień, postanowił zbudo
wać w swym majątku Stołowacz cerkiew i tu przewieźć ikonę. Tradycja 
głosi, że do powozu, który miał przewieźć ikonę, zaprzęgnięto woły. Kiedy 
dojechano do wsi Rajsk, by stamtąd skręcić w kierunku majątku, woły 
odmówiły posłuszeństwa. Doprzęgnięto jeszcze kilka par, ale i one nie 
mogły ruszyć z miejsca. Na prośbę poddanych włościan właściciel wyra
ził zgodę na pozostawienie ikony i pobudowanie cerkwi w Rajsku, na 
wzgórzu, gdzie droga skręca w kierunku majątku Stołowacz. W niedłu
gim czasie postawiono tu drewnianą cerkiew pw. Matki Bożej Cierpiącej 
(Strażduszczej) zwanej Piatienka, której uroczystość przypada na 10 pią
tek po Wielkanocy, a cudowną ikonę um ieszczono w prezbiterium.

Z Kroniki cerkiewnej dowiadujemy się, że w ostatnich latach unii, 
cerkiew w Rajsku należała do najbardziej zubożałych. Parafia w 1804 r. 
liczyła 998 osób zamieszkałych w 264 domach. Za czasów parocha Ks. 
Józefa M arkiewicza, cerkiew groziła zawaleniem i nabożeństwa były 
odprawiane w filialnej świątyni we wsi Ploski. W 1855 r. założono nowy
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cmentarz grzebalny i na nim w roku 1863 ukończono budowę cerkwi 
cmentarnej pw. Opieki Matki Bożej. W kilka lat później przystąpiono do 
budowy murowanej parafialnej świątyni. Cegłę wypalano w uroczysku 
Swinochow szczyna. S tanęła ona na m iejscu starej drew nianej cerkwi 
i dnia 23 marca 1875 r. została poświęcona. Zgodnie z zarządzeniem władz 
duchownych, parafia znajdowała się w bielskim dekanacie diecezji li
tewskiej i obejmowała wsie Rajsk, Plutycze, Deniski, Chraboły, Haćki, 
Husaki, Jacewicze, Stacewicze, Nałogi i Łyse. Na początku XX w. w para
fii istniała 1 szkoła cerkiewno-parafialna z  42 uczniami, 3 szkoły gramoty 
i 103 uczniów oraz narodnoje uczyliszcze. Parafian 3301, ziemi cerkiewnej 
90 dziesięcin.

Wydarzenia I wojny światowej przyniosły wielkie straty w życiu 
parafialnym: ewakuacja ludności, budynki parafialne zostały całkowicie 
spalone, cerkiew zrujnowana, a ocalałą plebanię rozebrano. W ładze pań
stwowe dopiero w 1925 r. zezwoliły na utworzenie w Rajsku filii parafii 
Narodzenia w Bielsku Podlaskim. Życie parafialne koncentrowało się 
przy cerkwi cmentarnej, dopiero 8 września 1937 r. poświęcono cerkiew 
parafialną. Nowoodbudowana świątynia niedługo upiększała miejscowość 
i cieszyła ludność.

Zbliżająca się II wojna światowa niosła nowe okropności. W 1939 
roku kaplica w Chrabołach została spalona. Podczas okupacji niem iec
kiej dnia 16 czerwca 1942 r. następuje „odwetowa” pacyfikacja. O świcie 
wieś została otoczona, 149 osób rozstrzelano, pozostałych wywieziono, 
miejscowość doszczętnie spalono, cerkiew parafialną m urowaną roze
brano, a drewnianą na cmentarzu zniszczono. Życie w Rajsku na okres 5 lat 
zamarło. W tym tragicznym okresie życie religijne zgrupowało się przy 
cerkwi w Ploskach. Tutaj w listopadzie 1945 r. powstaje parafia, która 
roztacza opiekę nad dawną cerkw ią w Rajsku. Po zakończeniu wojny, 
ludzie powracają na zgliszcza i stopniowo organizuje się życie religijne. 
W opuszczonym baraku odprawiane są nabożeństwa. W 1960 r. podjęto 
decyzję o przywiezieniu cerkwi z terenu woj. lubelskiego, gdzie ludność 
Prawosławna w wyniku akcji „W isła” opuściła rodzinne tereny, a pozo
stały obiekty sakralne skazane były na zagładę. Za zgodą władz pań
stwowych przewieziono cerkiew z miejscowości Putrzyn (pow. Toma
szów Lubelski), i 18 lipca 1971 r. pośw ięcono. W 1982 r. z przetargu 
w B iałym stoku zakupiono dom , k tóry  został p rzen iesiony  do R ajska
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Cerkiew 
Sww. Apostołów 
Piotra i Pawła 
w Rajsku

i dnia 26.06.1987 r. został poświęcony. Parafia stopniowo „goiła” rany, 
zadane okropnościami wojennymi. Cerkiew, budynki parafialne i gospo
darcze zostały zlokalizowane na posesji cerkiewnej.

C erkiew  cm en ta rn a  Św. M ęczennicy Paraskewy  w R ajsku
W 1855 r. założono nowy cmentarz, na którym w 1863 r. zbudow a

no cerkiew pw. Opieki Matki Bożej. W yposażenie zostało adoptowane 
ze starej, rozebranej świątyni. Później dobudowano dzwonnicę. Prze
trwała ona do 1942 r. W 1993 r. położono kamień węgielny pod budowę 
murowanej cerkwi, a 4.07.1997 r. poświęcono ją  pw. Sw. Męczennicy 
Paraskewy.
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Kaplica pw. Apostoła Jana Teologa w Chrabołowskim Lesie
W 1984 r. z inicjatywy mieszkańców wsi Chraboły została zbudowa

na kaplica. W środku jej znajduje się źródło i studnia. Poprzednia kaplica 
w tym miejscu została zburzona w 1939 r.

Święta parafialne:
„ Piatienka Matki Bożej Cierpiącej -  10 Piątek po Wielkanocy;
Sw. M ęczennicy Paraskewy -  29 października/10 listopada

M iejscowości stanowiące parafię:
Rajsk, Haćki, Husaki, Jacew icze, Łyse, N ałogi, P lutycze, Stacew icze 
i Strabla

Grunta parafialne:
Cerkiew 0,26 ha, siedlisko 0,37, pastwisko 0,30, las 1,91 ha 

Cmentarze:
Rajsk -  4,36 ha, Plutycze 1,84 ha 

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Chrabołach; Katecheci: Ks. mgr Jarosław Godun, 
mgr Irena Godun
Szkoła Podstawowa w Mulawiczach; Katecheta: Ks. mgr Jarosław Godun 
Szkoła Podstawowa w Strabli; Katecheta: Ks. m gr Jarosław Godun 
Szkoła Podstawowa w Bańkach; Katecheta: mgr Irena Godun

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Jarosław Godun, psal. Irena Godun

Duchowieństwo:
Ks. Symeon M ackiewicz (1671), Ks. Lew M arkiewicz (1820-1822), 
Ks. Józef Markiewicz (14.08.1827-18.04.1864), Ks. Andrzej Sosnowski 
(8.12.1865-+23.04.1914), Ks. Bazyli Kudasow (18.02.1914-1915). Po 
powrocie z bieżeństwa cerkiew była obsługiwana przez kler par. Naro
dzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. KS. Innocenty Kowalewski 
(7.05.1925-26.06.1925), Ks. Paweł Fiedorow icz (21.08.1925-1929),
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Ks. Jan M isie ju k  (1 9 3 0 -2 7 .0 5 .1 9 3 1 ), Ks. S tefan  Iw aszk iew icz  
(27.05.1931 -1941 ?), Ks. Konstanty Buszma (1945-4.09.1946), Ks. Grze
gorz Paszczewski (4.09.1946-9.09.1946), Ks. W łodzimierz Garustowicz 
(9.09.1946-5.05.1947), Ks. Ignacy Romaniuk (2.05.1947-16.05.1947), 
Ks. Stefan Iwankiewicz (31.03.1948-+5.04.1981), Ks. Wiktor Szajkow- 
ski (10.11.1978-21.10.1979), Ks. W italis Gaw ryluk (? -19.01.1983), 
Ks. Jarosław Godun (27.08.1984 - ) .
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RYBOŁY
Parafia Sww. Kośmy i Damiana

16-064 Ryboły 
tel. (0-85) 718-82-14

Po zmianie położenia wsi w połowie XVI w. wytyczono drogę wiejską 
i nakazano sytuowanie budynków po obu jej stronach. Na nowe miejsce 
przeniesiono także cerkiew. Po pierwotnej lokalizacji świątyni pozostały 
do dziś nazwy uroczysk: Cerkowisko, Diakowka. W 1576 r. wieś liczyła 
79 gospodarstw oraz 1 wójtowskie i 1 cerkiewne. Te dwa ostatnie posia
dały po 2 włóki ziemi i były zwolnione od podatków. W 1753 r. miejsco
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wy proboszcz i zarazem dziekan podlaski Ks. Stefan Hrymaniewski 
wzniósł kaplicę pw. Przemienienia Pańskiego na wspominanym Cerko- 
wisku, czyli miejscu, gdzie niegdyś stała cerkiew. W 1795 r. zbudowano 
kolejną cerkiew parafialną na planie ośmioboku z drewna na murowa
nym fundamencie, krytą dachówką. W okresie pruskim założono nowy 
cmentarz grzebalny na południe od wsi przy trakcie prowadzącym do 
Bielska Podlaskiego. W 1835 r. parafia powiększyła się o miejscowości 
z zamkniętej sąsiedniej parafii w Kożanach, i obejmowała wsie: Ryboły, 
Pawły, Wojszki, Kaniuki, a także Kożany, Czerewki, Dorożki, Pańki, 
Rzepniki, Tryczówka i Zajączki. W latach 1847-1849 przeprowadzono 
gruntowny remont świątyni. Parafia liczyła 2275 osób, w tym 7 osób 
stanu duchownego.

Na miejscu starej cerkwi parafialnej w latach 1874-1879 wybudo
wano nową, murowaną, z cegły wypalanej w Rybołach. Stanęła ona na 
miejscu starej, drewnianej cerkwi. Uroczysta konsekracja cerkwi miała 
miejsce 22 maja 1879 r. w 3-ci dzień święta Trójcy Świętej. Cerkiew ta, 
pw. Śww. Kośmy i Damiana, służy parafii do dziś. Według danych z 1874 
liczba wynosiła 1267 mężczyzn i 1318 kobiet. Zaś trzy lata później, licz
ba parafian wynosiła 2.859 osób zamieszkałych we wsiach Ryboły, Pawły, 
Wojszki, Kaniuki i Ploski. Według danych statystycznych, sporządzo
nych na potrzeby władz duchownych, parafia Ryboły została opisana na
stępująco: diecezja W ileńska, dekanat B ielski, cerkiew p.w. Św. Kośmy 
i Damiana wyposażona dostatecznie. Ziemi 149 dziesięcin, w tym ornej 
76 dziesięcin, siankosu ok. 34 dziesięcin, pastwiska ok. 10 dziesięcin i nie
użytków ok. 15 dziesięcin. Dom proboszcza cerkiewny, stary, dla psalmisty 
brak. W parafii trzy cmentarne cerkwie, bardzo ubogie w uposażenie, do
mów 449, parafian 1798 mężczyzn i 1825 kobiet. Bardziej poszerzone wia
domości podaje inne drukowane źródło z końca XIX wieku: parafian przy 
tej cerkwi 1845 mężczyzn i 1840 kobiet. Razem 3685 osób, zamieszkałych 
w 8 wsiach: Ryboły, Wojszki, Zajączki, Kaniuki, Pawły, Ploski, Repniki 
i Tryczówka. Trzy cmentarne cerkwie. Cerkiewno-parafialne opiekuństwo 
istnieje od 1870 r., a bractwo cerkiewne od 1890 r. Duchowieństwo para
fialne składało się z dwóch osób: proboszcza i psalmisty.

W latach 80-tych XIX wieku na terenie diecezji Litewskiej rozpoczę
to upowszechniać szkolnictwo cerkiewne. W samych Rybołach istniało 
narodnoje uczyliszcze, które zgodnie z Klirovoj Yedomostju otwarte było
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w 1864 roku. Zaś szkoły gramoty założono na terenie parafii rybołowskiej 
w październiku 1884 roku, i tak w roku szkolnym w 1884/1885 naukę 
pobierało w Kaniukach 17 chłopców i 8 dziewczyn, w Pawłach 38 chłop
ców i 2 dziewczyny, w Ploskach 24 chłopców i w Wojszkach 20 chłopców 
1 dziewczynka. Razem 110 uczniów. Pod koniec lat 90-tych na terenie 
parafii było pięć szkół gramoty: Wojszki, Zajączki, Kaniuki, Pawły i Plo- 
ski z 147 chłopcami i 69 dziewczynkami oraz w Rybołach narodnoje uczyli- 
szcze  -  175 chłopców  i 87 dziew czynek. Jak podaje urzędow y organ 
w 1899 roku w Rybołach zbudowano budynek dla uczyliszcza. Zachowane 
Klirovyje Vedomosti bardzo dokładnie obrazują rozwój szkolnictwa cer
kiewnego. Oprócz budynku szkolnego w Rybołach, szkoły gramowy posiadały 
stałe locum, a liczba chętnych do pobierania nauki stale wzrastała.

Dookoła cerkwi parafialnej w Rybołach wzniesiono w 1894 r. ogro
dzenie z kamienia. Od 1901 roku parafia Ryboły znalazła się w nowo
utworzonej diecezji grodzieńsko-brzeskiej. Dane sprawozdawcze z 1905 r. 
podają, że liczba parafian wynosi 1999 mężczyzn i 2005 kobiet. Na tere
nie parafii funkcjonują 3. cerkiewno-parafialne szkoły z 159 uczniami,
1. szkoła gramoty -  28 uczniów i 1. szkoła zarządu Ministerstwa Oświaty 
z 84 uczniami. Ziemi cerkiewnej 90 dziesięcin. W skład parafi wchodziły 
wsie: Ryboły, Ploski, Pawły, Kaniuki, W ojszki, Zajączki i Rzepniki. 
W 1906 roku w Rybołach wzniesiono murowany dom parafialny, który 
zmodernizowano w 1995 r.

Na podstawie spisu inwentarza z 1914 roku można stwierdzić, że 
cerkiew w Rybołach posiadała wiele cennego wyposażenia o dużej warto
ści artystycznej. P raw ie w szystko zostało w 1915 roku w yw iezione 
w głąb Rosji i większość utensyliów cerkiewnych zaginęła.

I wojna światowa w dziejach wsi zapisała się jako jeden z najtragicz
niejszych okresów. Podczas pożaru wieś spłonęła prawie doszczętnie. Spło
nęła i szkoła. Pożar strawił wszystkie zabudowania gospodarcze i większość 
domów mieszkalnych, zwłaszcza położonych na południe od cerkwi. We 
wsi Ryboły ocalało tylko 8 domów. Wysiedleni w drugim roku trwania woj
ny mieszkańcy wsi powracali na zgliszcza i ruiny w latach 1918 - 1921.

W 1921 r. w skład parafii wchodziły następujące miejscowości: Ryboły, 
Wojszki, Pawły, Kaniuki, Ploski, Rzepniki, Kożany, Czerewki, Pańki, 
Dorożki, Zołotniki, Baranki, Tryczówka, Zajączki, maj. Zołotniki, Zawyki, 
ferma Zawyki, maj. Koncewizna. Decyzją Wojewody Białostockiego, dnia
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1 kwietnia 1921 roku 57 dziesięcin ziemi cerkiewnej zabrano na skarb 
Państwa, zaś parafii pozostawiono 36 dziesięcin 50 sążni. Z chw ilą po
wstania w 1924 r. filii Kożany parafii Zabłudowskiej, znowu nastąpiła 
zmiana w układzie terytorialnym parafii rybołowskiej, która obejmowała: 
Ryboły, Wojszki, Pawły, Kaniuki, Ploski i Rzepniki oraz trzy m iejsco
wości z byłej parafii Puchły: Ciełuszki, Socy i Dawidowce.Te ostatnie 
przetrwały do 1928 r., czyli do chwili utworzenia etatowej filii w Trze- 
ściance, do której dołączono i cerkiew w Puchłach.

Gwoli chronologii należy odnotować cudowne odnowienie ikon w li
stopadzie 1929 r. u miejscowych parafian -  Jana Repnickiego z Ryboł, ikona 
Zmartwychwstania Pańskiego z 8 wizerunkami świętych oraz Aleksego 
Ryżyńskiego z Wojszek, ikona Matki Bożej z Atosu. Oba obrazy zostały 
przekazane do miejscowej cerkwi.W  1931 roku parafianie ufundowali 
Golgotą wykonaną przez majstra z Przemyśla, Borysa Polija-Niełowa.

Jak podają_Kłirovyje Vedomosti z 1931 roku parafia Ryboły obejmo
wała wsie: Ryboły z liczbą 120 domów a w nich zamieszkałych przez 
767 osób, Pawły 110 domów i 601 osób, Kaniuki 69 domów i 407 osób, 
Ploski 112 domów i 743 osób, Wojszki 107 domów i 802 osób oraz Rzep
niki 2 domy i 19 osób. Razem 520 domów zamieszkałych przez 3339 
osoby. Ziemi cerkiewnej w użytkowaniu parafii 36 dziesięcin 50 sążni, 
areał gruntów w porównaniu z czasami sprzed I wojny światowej zmniej
szył się o 57 dziesięcin i 2 sążnie, gdyż zarządzeniem Wojewody Biało
stockiego z dn. 1.04.1926 r., ziem ię zabrano na Skarb Państwa.

W Kronice Cerkiewnej pod rokiem 1931 odnotowano, że dla cerkwi 
do tymczasowego użytkowania -  do czasu załatwienia sprawy gruntów  
cerkiewnych na drodze ustawodawczej przekazano 4,87 dziesięcin sie
dziby i 33 dziesięcin gruntów ornych i sianokosu. Protokół zdawczo- 
odbiorczy z dn. 1.04.1926 r. podpisał z jednej strony kontroler majątków  
państw ow ych  obw odu w ołkow yckiego  Szabuniew icz, zaś z drugiej 
strony ksiądz proboszcz Rybołowskiej Prawosławnej parafii kanonik  
Joakim  Leszczyński.

Do wybuchu II wojny światowej liczba wyznawców parafii Ryboły 
przedstawiała się następująco: Ryboły -  929 osób, Pawły -  576, Kaniuki 
-  397, Ploski -  839, Wojszki -  696 i Rzepniki -21 . Razem 3.458 osób. 
Liczba spowiadających się 500 osób mężczyzn, 715 kobiet oraz 500 osób 
młodzieży szkolnej. Razem 1715 osób. Na terenie parafii Ryboły, istniały
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szkoły podstawowe z Prawosławnymi uczniami: Ryboły -  168, Ploski -  159, 
W ojszki -1 3 2 , Paw ły -  79 oraz K aniuki -  69. Razem  607 uczniów . 
W latach 1937-38 mieszkańcy wsi Wojszki, Kaniuki i Ryboły odremon
towali ogrodzenie cmentarza parafialnego w Rybołach.

Wybuch II wojny światowej zdezorganizował życie parafialne. W wy
niku „nowych porządków”, w kwietniu 1940 roku dom parafialny został 
zajęty przez Sielsowiet, a w maju i dom psalmisty. Duchowni zmuszeni 
byłi zamieszkać w prywatnych domach parafian. Grunta cerkiewne rozdzie
lono wśród mieszkańców wsi Ryboły. Księgi metrykalne za lata 1827-1858 
i 1918-1939 przekazano do oddziału Z(apisi) A(ktow) G(rażdanskogo) 
S(ostojanija) w Zabłudowiu.

Dnia 22 czerwca 1941 roku Niemcy dokonują napaści na ZSRR. 
Podczas bombardowania artyleryjskiego, cerkwie w Rybołach, parafialna 
i cmentarna, zostały mocno uszkodzone. W lipcu do plebanii ponownie 
wrócił proboszcz, zaś dom psalmisty był nadal zajęty przez mieszkańców 
wsi Ryboły. Podczas okupacji niemieckiej, aktywność religijna parafian 
wzrasta. Każda wieś obrała dzień na odpowiednie nabożeństwo w intencji 
bezpieczeństwa, gdyż sytuacja parafian stawała się coraz trudniejsza. We 
wsiach (Pawły, Ploski) i poza wsiami stawiano krzyże. Liczba spowiada
jących się w Wielkim Poście wynosiła 2223 osoby.

Pod koniec 1944 roku w listopadzie w wyniku porozumienia między 
ZSRR a Polską Rzeczpospolitą Ludową nastąpiła ewakuacja ludności 
białoruskiej do BSRR. Kilkadziesiąt rodzin z parafii opuściło swoje ro
dzinne tereny. W lipcu 1946 r. została erygowana diecezja Białostocko- 
Bielska, w której parafia Ryboły znalazła swoje miejsce.

Przełom lat 40. i 50. w Rybołach cechowała wzmożona aktywność 
budowlana. Cerkiew wewnątrz wym alował w latach 1944-46 artysta 
malarz W łodzimierz Wasilewicz z Białegostoku.

Według formularza służbowego z 1946 r. parafia w Rybołach należała 
do diecezji Białostocko-Bielskiej, dekanatu Bielskiego. Liczba wiernych 
wynosiła 2333 osób, zamieszkałych we wsiach: Ryboły -  801 osób, Wojsz
ki -  623, Pawły -  513, Kaniuki -  372 i Rzepniki 24 osób. Ziemi cerkiew
nej ogółem  37,87 dziesięcin. Dom parafialny murowany, zbudow any 
w 1906 r., w marcu 1946 roku, po wysiedleniu pogorzelców, zajęty zo
stał na posterunek Milicji Obywatelskiej. Dom psalmisty, drewniany, zbu
dowany w 1912 r., został przeznaczony dla proboszcza.
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Dnia 17 maja 1947 roku posterunek w Rybołach został zlikwidowany 
i po remoncie, dnia 25 września tegoż roku plebania została ponownie za
mieszkana przez prawowitego właściciela, natomiast 23 sierpnia 1949 roku, 
część domu psalmisty została zajęta przez Agencję Pocztową w Rybołach.

W życiu parafialnym  doniosłym  wydarzeniem  było zafundowanie 
dzwonu o ciężarze 662 kg z fabryki Kruszewskiego w W ęgrowie. N a
pis na nim brzmi: B lagovestvu j zem le  r a d o s t’ veliju, chva litie  nebesa  
B oziju  slavu. K o lo ko l ’ se j p o żertvo va n  v R ybo lovsku ju  cerkov  ’ eja p r i-  
chożanam i 1950 g.

Zgodnie z zarządzeniem  W ładz D uchownych grunta cerkiew ne 
w Rybołach przekazano na F undusz Kościelny, względnie na inne cele
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państwowe. Z dotychczasowego areału 41 ha przy cerkwi pozostało 5 ha 
gruntów. Oficjalnie dnia 23 kwietnia 1951 roku ziemia cerkiewna została 
przejęta na rzecz Skarbu Państwa.

Liczba parafian w 1951 roku wynosiła 1016 osób płci męskiej i 1216 
płci żeńskiej. Razem  2232 osoby. W następnych latach zmniejszyła się 
dalej, i w 1958 roku wyniosła 1863 osoby. Zmniejszała się również liczba 
uczniów w szkołach. Znaczna liczba młodych osób zaczęła opuszczać 
rodzinne strony, wyjeżdżąjąc do Białegostoku i na Ziemie Odzyskane.

Naturalny przyrost nie wpłynął dodatnio na rozwój ilościowy para
fii, przeciwnie, liczba parafian stopniowo malała. Zgodnie z Klirovoj 
Yedomostju z 1968 roku liczba parafian wynosiła 1873 osoby zamieszka
łych w 515 domach.

W cerkwi parafialnej w 1968 roku pozłocono kioty Rybołowskiej 
Ikony Matki Bożej i Sww. Kośmy i Damiana oraz odnowiono ikonostas. 
Na zbliżający się jubileusz 100-lecia konsekracji cerkwi parafialnej (1879
1979) wzbogacono ją  o ofiary rzeczowe.

W marcu 1987 roku następuje zmiana proboszcza. W następnym 
roku kaplicę na Pietraszkach wyremontowano i wymalowano. W znie
siono wielofunkcyjny budynek gospodarczy na potrzeby duchowieństwa 
i parafii, zlokalizowano go na posesji psalmisty. Zadbano o ogrodzenie 
strony południowej posesji parafialnej o długości 200 m, i o cmentarz 
grzebalny. W 1988 r. przystąpiono do konserwacji dachu na cerkwi para
fialnej i plebanii. W 1991 roku w parafialnej cerkwi przystąpiono do 
pozłocenia ikonostasu. Rajskie drzwi i ikonę Matki Bożej Poczajewskiej 
upiększał zło tn ik  Jarosław  Skow roński, zaś dalsze prace ikonostasu  
i uzupełnieniu go nowymi ikonami dokonali złotnicy z Mińska.

Cerkiew cmentarna Św. Jerzego w Rybołach
Na początku XIX w. w ładze pruskie w obaw ie przed epidem iam i 

i ze względów higienicznych nakazały grzebanie zmarłych poza rejonem 
zabudowanym. Na założonym cmentarzu postanowiono wznieść cerkiew. 
W 1873 r. rozebrano i przewieziono na cm entarz mocno zniszczoną 
drewnianą cerkiew  parafialną. Z jej elementów, a także z rozebranej 
cerkwi w Kożanach (zamkniętej w 1835 r.) postawiono świątynię cmen
tarną. Konsekrowano ją  w dzień święta Opieki Matki Bożej w 1874 r.
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W roku 1874 parafianie kożańskiej cerkwi wystąpili do władz die
cezjalnych z p rośbą o pozw olenie  na budow ę cerkw i. O trzym ali je  
w siedem lat później, dnia 5.10.1886 roku cerkiew została poświęcona 
pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego, jako filialna cerkiew parafii w Sura
żu, i pozostawała do 1905 r., czyli do chwili usamodzielnienia się parafii.

Po odbudowie swej cerkwi, parafianie kożańscy prosili probosz
cza rybołow skiego o zw rot obrazów  M atki Bożej, Św. M ęcz. Jerzego 
i dzwonów. Przez 10 lat trw ała na ten tem at korespondencja z w ładza
mi diecezjalnym i, które poleciły wreszcie zwrócić obraz M atki Bożej. 
Natomiast obraz Sw. Męcz. Jerzego z kożańskiej cerkwi duży, malowany 
na drewnie, upiększał cerkiew  cm entarną w Rybołach do 1965 roku, 
gdy został skradziony.

W archiwum cerkiewnym zachował się projekt inż. A. Łozińskiego 
budowy cerkwi cmentarnej, zatwierdzony dnia 28.01.1874 r. Roboty roz
poczęte dn. 5.10.1874 r. zostały zakończone w marcu 1875 r.

Nabożeństwa w cerkwi cmentarnej odbywają się podczas pogrze
bów oraz w dniu patrona Sw. Męcz. Jerzego. W 1892 roku prowadzono 
nabożeństwo z modlitwą za żywych i umarłych w dzień Opieki Matki 
Bożej. Po II wojnie światowej jest odprawiana Święta Liturgia z panichi- 
dą w święto Ścięcia Głowy Jana Chrzciciela.

W 1893 r. zamieniono podłogę z ceglanej na drewnianą, dobudowano 
narteks, a w 1909 r. ponownie wymalowano. Wiosna 1929 r. wymieniono 
dach z gontów na blachę ocynkowaną.

Podczas II wojny światowej dnia 25 czerwca 1941 roku w czasie 
walk między wojskami radzieckimi i niemieckimi cerkiew cmentarna 
została mocno uszkodzona. Remont dachu zakończono w maju 1942 r.

W latach 90-tych przystąpiono do kapitalnego remontu. Dach uzu
pełniono częściowo nową blachą, a całość pomalowano farbą. Fundament 
wzmocniono, uzupełniono podwaliny, narteks na nowo wyremontowano. 
Całość obiektu wymalowano farbą olejną. Zadbano również o remont 
parkanu z kamienia, otaczającego cmentarz parafialny.

Kaplica na Pietraszkach
Na północny zachód od wsi Ryboły, w odległości 1 km, przy drodze 

do wsi Rzepniki w uroczysku Pietraszki znajduje się źródło nad którym 
zbudow ano kaplicę. Jak podaje Letopis, kaplica w zniesiona zosta ła
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w 1864 roku ze środków parafian, drewniana sześciokątna, kryta gontem 
a w środku studnia; całość dookoła ogrodzona drew nianym  płotem . 
W środku kaplicy ikona Matki Bożej Życiodajne Źródło malowana na 
blasze, a na suficie nad studnią obraz Ducha Świętego w postaci Gołębia.

W 1926 r. z inicjatywy Ks. Joakima Leszczyńskiego w miejscu cał
kiem zestarzałej cerkwi, zbudowano nową drewnianą, w której znajduje 
się studnia. Podczas melioracji w 80-tych latach, dobry pobór wody 
został zakłócony. Jednakże i nadal miejsce jest czczone i otaczane tro
skliw ą opieką.

Nabożeństwo z poświęceniem wody, odbywa się tu, jak  i za daw
nych lat, dwa razy do roku -  w dniu Połow a okresu P ięćdziesią tn icy  
i początek postu przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy 1/14 sierpnia zwa
nym świętem Św. M ęczenników Machabeuszy.

Od I wojny światowej dni te w parafii nie są świątecznymi, a poświę
cenie wody na Pietraszkach zostało przeniesione na Niedzielę o Samary
tance. Po II wojnie światowej, tradycja ta została zabroniona i odnowiono 
ją  dopiero pod koniec lat 80-tych.

Kapliczka -  studnia we wsi Ryboły
W odległości około 200 metrów od parafialnej cerkwi, przy ulicy 

naprzeciwko prywatnej posesji, znajduje się kapliczka-studnia. Jak głosi 
Klirovaja Yedom ost’ z 1900 roku, kaplica została zbudow ana nad źró
dłem z wodą w 1894 roku. Kształt jej jest sześciokątny, obita deskami, 
w środku studn ia. Z ko respondencji b ie lsk ieg o  dziekana z dnia 
23.11.1893 r. wynika, że władze duchowne w yrażają zgodę na odre
staurow anie studni w zw iązku ze św ięceniem  w ody w dniu Chrztu 
Pańskiego i Połowy Pięćdziesiątnicy oraz pobór wody na codzienne 
potrzeby pobliskich mieszkańców.

Kapliczka była wielokrotnie remontowana; zamieniono dach gonto
wy na blachę ocynkowaną. W środku znajduje się ikona Chrzest Pański, 
m alowana na blasze, a na suficie obraz Ducha Św. w postaci Gołębia. 
W całości kapliczka pomalowana na olejno, a w środku kaplicy stu
dzienka z betonowych kręgów. Na święto Chrztu Pańskiego organizo
wana jest uroczysta procesja w celu poświęcenia wody.
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Cerkiew cmentarna Św. Apostoła Jana Teologa w Pawłach
Brak materiałów źródłowych, które by mogły wskazywać na istnie

nie obiektu sakralnego w tej miejscowości. Na podstawie ksiąg metry
kalnych parafii Ryboły z lat 1782-1798 wiadomym jest, że był cmentarz 
w Pawłach, a w księdze zmarłych, czytamy: pochow any na mogiłkach 
Pawłowskich.

W 1824 roku staraniem  ów czesnego proboszcza rybołow skiego 
Ks. Lwa M arkiewicza zbudowano kaplicę na cmentarzu. Drewniana na 
fundamencie z kamienia, kryta gontem z wieżą, w której znajdowały się 
dwa dzwony. Obsługiwało ją  duchowieństwo cerkwi rybołowskiej w dni 
świąt związanych z miejscową tradycją. Inne źródło podaje, że cerkiew 
zbudowana została w 1822 r. przez miejscowych parafian.

Odremontowała w 1869 roku, a w następnym  roku mieszkaniec wsi 
Pawły ofiarował ikonostas za sumę 160 rubli. Kolejny remont miał m iej
sce w 1883 r. i 9 grudnia cerkiew została poświęcona. W trakcie remontu 
świątynia zyskała 3 arszyny  długości i dobudowano na dachu kopułę, 
w której zawieszono dzwony.

W okresie międzywojennym cerkiew była remontowana. W latach 
80-tych cerkiew  zelektryfikow ano, a w 1988 r. w ew nątrz oszalow ano 
i wymalowano. Zakupiono dwa krzyże naprestolne z okazji 1000-lecia 
chrztu Rusi, komplet naczyń liturgicznych oraz darochranitielnicę.

W latach 90-tych przystąpiono do kapitalnego remontu, który pole
gał na założeniu częściowo nowych podwalin i przebudowie fundamentu, 
wyrównaniu poziomu cerkwi, polegającym na podniesieniu zachodniej 
strony o 35 cm. Całkowicie przebudowano wejściowe schody, w zm ac
niając wejście do cerkwi bloczkami cementowymi. Cerkiew odremonto
wana wysiłkiem parafian i z dotacji państwowej padła ofiarą złodziei 
ikon. Celem uzupełnienia strat parafianin ofiarował ewangelię naprestol- 
noje, a drugą większego formatu zakupiono. Przekazano analojczyk na 
środek cerkwi i ikonę Sw. Ap. Jana Teologa, wykonaną w Poczajewie.

W 1995 roku ufundowano nowe dwa kioty, wykonane przez m aj
stra Igora N eczaja z Poczajewa, dla szczególnie czczonych ikon Matki 
Bożej i Św. Pantelejm ona, sprow adzonych na początku wieku z mona- 
steru na Atosie.

156



Cerkiew Św. Archanioła M ichała  w Wojszkach
W Kronice cerkiewnej parafii Ryboły jest wzmianka o istnieniu 

dwóch cmentarzy koło wsi Wojszki. Pierwszy z nich był zlokalizowany 
około 0,5 km w kierunku północno-wschodnim, przy drodze Wojszki- 
Ryboły. Natomiast drugi cmentarz, położony jest na wysokim brzegu rzeki 
Narwi przy drodze w kierunku Zajączek. Można przypuszczać, że w ła
śnie te drugie mogiłki są miejscem, gdzie w dawnych czasach mogła być 
ufundowana cerkiew. W krajoznawczym opisie wsi Wojszki, uroczysko 
to nosi nazwę Przystani graniczącej właśnie z dawnymi mogiłkami (cer- 
kwiskiem). Jeszcze w latach 30-tych można było spotkać kamienne płyty 
ze śladami napisów. Jednak w 1940 r. sowieckie wojska urządziły tu obóz, 
niszcząc krzyże i mogiły. Później teren ten został zabrany pod domki 
wczasowe i ogrodzony.

Podczas powstania styczniowego przy rzece Narew, w pobliżu wsi, 
dochodziło do walk, w których zginęło wielu żołnierzy. Dnia 7 listopada 
1864 r. postanowiono wznieść kaplicę. G raf Michał Murawiow asygno- 
wał 500 rubli a parafianie zebrali 100 rubli i zobowiązali się dostarczyć 
kamienie oraz wykonać roboty niefachowe. Jak głosi tradycja, kaplica 
stanęła na posesji między dawnymi zabudowaniami przeznaczonymi na 
potrzeby poczty, a karczmą.

Uroczysta konsekracja miała miejsce 17 października 1865 r. Dookoła 
kaplicy urządzono ogrodzenie z kamienia. W centralnym miejscu kaplicy 
zawieszono ikonę Św. Archanioła Michała, malowaną na drewnie, w me
talowej ryzie za szkłem o wysokości 1 arszyn i 4 wierszki.

W latach 30-tych kaplica została pokryta ocynkowaną blachą. De
kretem biskupa grodzieńskiego z 16.10.1931 r. duchowieństwu parafii 
Ryboły pozwolono odprawiać w niej Świętą Liturgię. Utrwalił się obyczaj 
celebrow ania nabożeństwa w poniedziałek po niedzieli Św. Tomasza, 
w czwartek po Zielonych Świątkach ustanowiono, a w 1942 r. w piątek 
po Zielonych Świątkach ustanowiono nabożeństwo żałobne na pamiątkę 
egzekucji dokonanej przez niemieckiego okupanta na mieszkańcach wsi.

W latach 1980-81 dobudowano z pustaków pomieszczenie ze strony 
zachodniej, co stanowiło środkową część cerkwi dla modlących, a sama 
kaplica pozostała jako prezbiterium . Ogrodzenie otaczające cerkiew, 
zostało rozebrane. Z chw ilą rozbudowy kaplicy, wezwanie jej zapocząt
kowało patronalne święto Św. Michała. Pod koniec lat 80-tych kaplica
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została bogato wzbogacana w utensylia. Zaprowadzono na stałe, w pierw
szą niedzielę każdego m iesiąca, w ieczorne nabożeństwo lub akafist, co 
z kolei pociągnęło potrzebę rozbudowy kaplicy. Jeden z parafian, Teodor 
Pawluczuk, zaofiarował pustaki. Sporządzony projekt przez inż. Michała 
Bałasza z Białegostoku, dał możność dobudowania do całości dzwonni
cy, zamieniając tę kapliczkę w cerkiewkę. Rozpoczęto budowę w kwietniu 
1991 roku, a 28 lipca poświęcono krzyż na dzwonnicy. W następnym 
roku dolna część dzwonnicy stanow iąca narteks, została przez m alarzy 
z Poczajewa wypełniona scenami biblijnymi i obrazami świętych. Zaku
piono także dzwony. Całą posesję o pow. 0,10 ha obsadzono dookoła 
świerkami, a teren zagospodarowano.

Kaplica we wsi Kaniuki
Za zgodą władz gminy w Zabłudowiu budynek po sklepie we wsi 

Kaniuki, znajdujący się na działce o pow. 0,507 ha, po odpowiedniej 
przeróbce został zam ieniony na kaplicę. W okresie W ielkiego Postu 
w roku 1998 budynek został w pełni przysposobiony na potrzeby cer
kiewki. W miesiącu sierpniu na dzień Sw. Eliasza  była urządzona na tyle, 
że można było odprawić pierw szą Świętą Liturgię z obrzędem obchodu 
pól. Raz w miesiącu są odprawiane nabożeństwa.

Święta parafialne:
W Rybołach: Położenia Szaty Bogurodzicy -  2/15 lipca;
Sww . Kośmy i Damiana  -  1/14 listopada
W P aw łach: Św. A p o sto ła  Jana  Teologa  -  9/22 m aja i 26 w rześn ia / 
9 p aźd ziern ik a
W Wojszkach: Sw. Archanioła Michała  -  21 listopada 
W Kaniukach: Pierwsza Niedziela po  Sw. Eliaszu -  pierwsza niedziela 
po 2 sierpnia

M iejscowości stanowiące parafię:
Ryboły, Kaniuki, Pawły, Rzepniki i Wojszki

Grunta cerkiewne:
Siedziba i cerkiew parafialna -  2,78 ha, grunta i łąka nad N arw ią- 3,38 ha, 
grunta „na Pietraszkach” -  1,65 ha oraz w ramach zwrotu gruntów za
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zabrane 23 kwietnia 1951 r., zostały zwrócone w 1998 r. o pow. 32,48 ha 
gruntów rolnych „na M orgach” i lasu -  4,25 ha.

Cmentarze:
W Rybołach -  pow. 2,18 ha; W Pawłach -  pow. 1,29 ha 

Katechizacja:
Szkoła Podstaw ow a w R ybołach; K atecheci: Ks. dr G rzegorz Sosna 
i psal. Adam Bartoszewicz.

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. m itrat dr Grzegorz Sosna, psal. Adam Bartoszewicz 

Duchowieństwo:
Ks. M akar Hurtowicz (1620), Ks. Hrim aniewicz (1624), Ks. Damian 
Jaruta Hrymaniewski (?), Hrehor Hrymaniewski (?), Ks. Jakub Hryma- 
niewski ( -  + 23.04.1727), Ks. Stefan Hrymaniewski (1714 - 1728 dzie
kan podlaski - + 11.03.1757), Ks. Antoni Kowalewski (1757-1762), Ks. 
Paw eł W ięckiew icz (1762-+1772), Ks. A ntoni A panow icz (1773 - 
+ 17.08.1779), Ks. M ikołaj Zim nochowski (1772- +17.11.1780), Ks. 
Szymon Gołenkiewicz (12.1780-08.1781), Ks. Michał Żołcewicz (1782 
- 8.07.1783 prob. - 1788), Ks. Józef Krasowski (1790 - + 25.03.1821), 
Ks. M ichał Krasowski (+ 1821), Ks. wik. Dominik Zabiełłowicz (1821), 
Ks. Lew M arkiewicz (7.02.1822 - 1845 dziekan bielski - 1847 prot. - 
+ 1858), Ks. wik. Józefat M ilewski (1822-1823), Ks. wik. Antoni Kali
nowski (1823-1825), Ks. wik. Cyryl Kasprowicz (1825-1826), Ks. wik. 
Jan Knyszyński (1840-1844), Ks. wik. Bazyli Wysiekierski (1844-1850), 
Ks. wik. Grzegorz Jankowski (1851-1857), Ks. wik. Józef Horaczko 
(15.07.1857-1860), Ks. Grzegorz Kudrycki (1.12.1859-6.11.1869), Ks. 
Jan G łow ack i (27 .10 .1 8 6 9 -2 7 .0 6 .1 8 8 9 ), Ks. Ju lian  M ichałow ski 
(18.08.1889 - +21.01.1908), Ks. Andrzej Szpakow ski (22.03.1908
08.1915 ewakuacja do Rosji). Po powrocie Ks. Cyryl Zając (20.09.1918
1.10.1922), Ks. Wiktor Ralcewicz (10.1922-11.1922), Ks. wik. Platon 
Pańko (-30.12.1924), Ks. Michał Wiertielnikow (10.07.1928-29.09.1928), 
Ks. M ikołaj K rukow ski (1 .10 .1928-7 .06 .1952), Ks. A natol K iryk 
(7.06.1952-1.08.1955), Ks. W łodzim ierz Doroszkiewicz (1.08.1955-
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5.05.1960), Ks. Andrzej Filimoniuk (4.07.1960-23.03.1987), Ks. dr Grze
gorz Sosna (23.03.1987 - ).
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SASINY
Parafia Sw. Anny  

17-113 Śnieżki 
tel. (0-85) 731-36-38

We wsi Sasiny jej właściciele Kaleczyccy ufundowali cerkwie dla 
miejscowej ludności wiejskiej, wyznającej obrządek wschodni. Wnuk 
Sasina, Siemień, umierając w 1566 r. nakazał pochować się w cerkwi. 
Syn Siemiena, Wasil, w Pamiętniku Domowym  pod rokiem 1624 napisał, 
że rodzina Kaleczyckich przebuduwują oni i odnawiają inne cerkwie 
okoliczne, dzieciom swoim dają im iona na Rusi używane. A dnotacja ta 
w zapew ne była podyktow ana przebudow ą przez kollatorów  św iątyń 
i adoptowania ich do obrządku unickiego. Zapis funduszowy na cerkiew 
datowany na 1613 r. wpisany został do Brzeskich ksiąg ziemskich: Ja  
Wasiley Siemionowicz Sasin Kaleczyckij i ja  Jan y  Hrehorey Zwierowicz 
Sasiny Kaleczyckie i ja  Samuel Fedorowicz Sasin K aleczyckyy ia Stani
s ła w y  s synem swym Bartoszem Kędzierżawscy na Kaleczycach wszyscy 
uczesnicy imienia naszego w Sasinach w pow iecie Brzesckim leżącym  
w Kaleczycach czynim iawno y  wyznawamy wszyscy uczęsnicy spoinie, 
żeśmy wszyscy zgodnieprzyiąwszy do cerkwie naszey Kalejczyckiey popa  
imieniem Fiodora Iwanowicza z  Bielska y  przyiąwszy go do cerkwie na
sze y ... daliśmy mu y  postąpili według pierwszych przodków naszych nada
nie to wszystko co było do cerkwi y  ieszcze y  z przydaniem naszym, to 
jest, naprzód włok a ziemie na wszystkich trzech polach  ... dziesięciny 
według dawnych rozdziałkow naszych  ... Z dokumentu tego wynika, że 
fundowana cerkiew nie była pierwszą.

W 1643 r. Wasil Kaleczycki pochował swoją żonę Zofię w sklepie pod  
ołtarzem w cerkwi Kaleczyckiey także pochowany będą od synów moich: 
Jana Daniela, Andrzeja, Stanisława, Jerzego, Sasinów Kaleczyckich. 
W Supraśl śkim Pomjanniku zachował się wpis na modlitwę rodu Sasiny- 
Kaleczyckie na Kaleczycach w którym czytamy: Roku 1644 meseca Sente- 
brija 26 dnja. Rod Jego Miłosti Vasiłija Semenovića Sasina-Kalećyckogo 
na -  Kalećicach i Małżonki Jego M iłosti Pani Zofei Benkovskoj: Sasina 
(prodok), Feodora (Sasin ded). SynoveFedorovy: Fiłosofa, Onisima, Antonija, 
Aleksandra, Evtichija, Simeona, Magdalenu (Beljavska), Ioanna, Feodora 
(Sasin), Vasilija (Kalećickij-Sasin), Zofeju (żona jego), Andreja (Min 'ko-
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Cerkiew Św. Anny 
w Sasinach

vskij), Nastasiju (Tuminskaja), Martina (Strupinśkij), Bogdana (Tumin- 
skij), Nastasiju (Kalećickaja), Grygorija /Zalutenskij.Zalutenskije: Stefana, 
Annu, Ovdokiju (Ondronovskaja z Kalećic) Mładencev:... Devic ...

Wizyta generalna Cerkwi Sasinskiejpod Tytułem Przemienienia Pań
skiego z 1725 r. w kollacyi Markowskich, przy ktorey zostaie Wielebny 
Ociec Damian Radionowicz tak opisuje: cerkiew mała drewniana iużprze
żyta płotem ogrodzona. Dach na niey zgniły. ... Ołtarzowyprediełsłomą 
kryty... Drzwi Cerkwi wyłamane kijem podparte ... N atom iast z funduszu 
ziem skiego  cerkiew  posiadała 1 w łókę ziem i, a parafię stanow iły wsie:
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Sasiny i Bystre. Źródło drukowane odnotowało istnienie kopii ksiąg me
trykalnych z lat 1773-1801.

W 1835 r. cerkiew w Sasinach zgodnie z zarządzeniem władz du
chownych, straciła status samodzielnej parafii i została filialną świątynią 
parafii Św. Barbary w Milejczycach. Została wyremontowana i poświęco
na dnia 12 listopada 1867 r. Również 25 lipca 1885 r. dokonano poświę
cenia po remoncie. Dopiero 14 lipca 1901 roku erygowano samodzielną 
parafię. Była ona w diecezji grodzieńsko-brzeskiej dekanatu wysokoli- 
tewskiego, a liczba parafian w 1909 r. wynosiła 1045 osób zam ieszka
łych we wsiach: Sasiny -  200 osób, Bystre -2 1 1 , Biełki -  262 i Śnieżki 
-  372. Na terenie parafii były 2 szkoły gramoty w Biełkach z 20 ucznia
mi i Bystrym z 21 uczniami. Ziemi cerkiewnej 17 dziesięcin i 1064 sążni. 
Cerkiew w latach 1904-1905 była remontowana, w 1907 dobudowano 
dzwonnicę trzypiętrową, pokrytą blachą, z trzema dzwonami. Decyzją 
władz duchownych wieś Sobiatyno w 1913 r. dołączono do parafii Sasiny. 
Wybuch I wojny światowej zmienił ponownie status cerkwi w Sasi
nach. Wraz z cerkwią cmentarną w Sobiatynie, parafia Sasiny ponownie 
została przyłączona do cerkwi w Milejczycach. Stałą obsługę duszpaster
ską cerkiew Sasinowska otrzymała dopiero w 1928 r., łącznie z cerkwią 
cmentarną w Sobiatynie. Parafia usamodzielniła się dopiero w 1940 r. We
dług Klirovoj Vedomosti z 1943 r. parafia, w dekanacie siemiatyckim, składa
ła się z następujących wsi: Sasiny -  40 domów, Bystre -  38, Biełki -  40, 
Śnieżki -  62, Sobiatyno -  107.

Po II wojnie światowej w 1947 r. latem, spaliła się cerkiew w Sasinach. 
Odbudowa trwała dość długo. Życie religijne wyraźnie zgrupowało się 
przy cerkwiach w Sobiatynie i w Sasinach, co miało wyraźny wpływ na 
przebieg wznoszenia świątyni parafialnej. Budowę zakończono w 1954 r. 
Uroczyste poświęcenie miało miejsce 9 października 1958 r., w dniu Św. 
Jana Teologa, patrona nowozbudowanej cerkwi. Ziemi cerkiewnej 7,65 ha 
w tym: siedliska 0,51 ha, G runtów  ornych 1,87 ha, pastw iska 0,77 ha 
i łąki 1,43 i 3,07 ha. W 1997 r. parafia przystąpiła do budowy nowego 
murowanego domu parafialnego, natomiast w cerkwi pomalowano dach, 
a wewnątrz cerkwi ufundowano nową szafę i komodę na szaty liturgiczne, 
zakupiono 2 m etalow e chorągw ie, natom iast Ewangelię i naczynia 
liturgiczne odnowiono i pozłocono.
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Cerkiew cm entarna Śww. Apostołów Piotra i Pawła w Sobiatynie
Cerkiew drewniana zbudowana około 1672 r. Według wizyty z 1727 r. 

należała do parafii M ilejczyce Sw. Mikołaja. W 1789 r. cerkiew zilustro
wana: ... drewniana, dzwonica nadpritworem , pokryta gontem. Ikono
stas z  desek bez żadnej architektury. 4 dzwony, największy 6 pudów  i 25 
funtów. Na cmentarzu w 1863 r. pochowany volostnoj starśina  Aleksy 
Gerasimowicz. Cerkiew remontowana i 22 października 1904 r. poświęcona. 
W 1913 r. wieś Sobiatyno dołączono do parafii Sasiny. W latach 1948
1963 cerkiew w Sobiatynie, obsługiwana była przez duchownych, oddzielnie 
od cerkwi w Sasinach. Wewnątrz remontowana w latach 1960-63. Zmie
niono kształt dachu. Z wyposażenia cerkwi carskie wrota pochodzą z 2 poł. 
XIX w., ikony z końca XVIII i XIX w. Na cmentarzu krzyż drew niany 
z datą 1863 r., nagrobki z końca XIX w. z żelaznymi krzyżami na granito
wych cokołach, m.in. z datą 1878, 1879, 1898 r. W dniu 3 sierpnia 1976 r. 
świątynię okradziono. Ostatnio dach cerkwi pomalowano, ściany na ze
wnątrz obłożono plastikiem, a wewnątrz zawieszono nowe panikadzidło.

Święta parafialne
W Sasinach: Zaśnięcia Sw. Anny -  25 lipca/7 sierpnia 
Sw. Apostoła Jana Teologa -  26 września/9 października 
W Sobiatynie: Śww. Apostołów Piotra i Pawła -  30 czerw ca/l 2 lipca 
Opieki M atki Bożej (Pokrowa) -  1/14 października

M iejscowości stanowiące parafię:
Sasiny, Biełki, Bystre, Śnieżki i Sobiatyno

Grunta parafialne:
Cerkiew 0,21 ha, siedlisko 0,51 ha, pastwisko 0,77 ha, grunta orne 1,87 ha 
oraz łąka 1,43 i 3,07 ha

Cmentarze:
Sasiny -  pow. 0,44 ha 
Biełki -  pow. 0,35 ha 
Bystre -  pow. 0,30 ha (dwie działki)
Śnieżki -  pow. 0,83 ha
Sobiatyno -  1,45 ha oraz grunty rolne 0,18 ha
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Katechizacja:
Na terenie parafii brak szkoły. Dzieci i m łodzież katechizację odbywa 
w system ie szkolnym, gdzie pobierają naukę.

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. Aleksander Jurczuk, psal. Aleksander Aleksiejuk 

Duchowieństwo:
Ks. Fiodor Iwanowicz(1613), Ks. Damian Radionowicz(1725), Ks. Law
renty Charsewicz (1783), Ks. Dawid Jakobson (? - 16.09.1903), Ks. Jan 
T elakow sk i (1 7 .1 1 .1 9 0 3 -1 2 .0 2 .1 9 0 4 ), Ks. A lek san d er M ałaszko  
(12.02.1904-1915 ew akuacja). Po pow rocie z bieżeństw a  obsługuje 
duchowieństwo parafii Milejczyce, Ks. hierom. Nikon Maruk (04.1928
11.08.1934), Ks. Mikołaj Skabałłanowicz (11.08.1934-18.05.1935), Ks. 
Bazyli Siemiętowski (11.1935-28.01.1937), Ks. Wiaczesław Chalecki 
(23.11.1936-29.01.1937), Ks. Piotr Rodkiewicz (28.01.937-9.04.1937), 
Ks. archim. Izydor Mogilny (25.03.1937-3.03.1938), Ks. Józef Pieretru- 
ch in  (1 5 .0 2 .1 9 3 8 -2 3 .0 6 .1 9 3 8 ), Ks. h ierom . A rsen iu sz  B aziaruk  
(10.07.1938-?), Ks. Michał Lessicz (1.09.1938-02.1942), Ks. Piotr Ku- 
źm iuk (11.05.1942-25.001.1944), Ks. Eliasz Fomikowski (14.02.1944
31.03.1948), Ks. Eugeniusz Izm ajłow (31.03.1948-22.08.1949), Ks. Eliasz 
F om ikow ski (22 .0 8 .1 9 4 9 -2 2 .0 5 .1 9 5 2 ), Ks. L eonidas C zystow ski 
(22.05.1952-8.08.1962), Ks. Józef Kowszyk (8.10.1962-15.06.1964), Ks. 
wik. Grzegorz Mazuruk (1.01.1963-11.11.1963), Ks. wik. M ichał Budź- 
ko (2.01.1964-15.06.1964), Ks. Stefan Jakimiuk (27.07.1964-12.10.1966), 
Ks. P iotr Piluś (11.10.1966-31.10.1971), Ks. Leonidas Czystowski 
(11.12.1971-20.09.1985), Ks. Stefan Jakim iuk (20.09.1985- 1986), Ks. 
Mikołaj Grygoruk (19.04.1986-1997), Ks. Aleksander Jurczuk (1997-).

Literatura:
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SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO
Parafia Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela 

17-106 Orla na Podlasiu

W XVIII w. Jan Klemens Branicki ufundował tu cerkiew, zapewne 
pierwszą. Według dokumentów cerkiew istniała już w 1728 r. W 1758 r. 
Branicki sprowadza do Białegostoku dwa posągi. Jeden z nich, Św. Jana 
zawieziono do Szczyt p o d  Bielskiem gdzie stała cerkiewka fundacji het
mana. W 1785 r. Szczyty są w łasnością Jana W ęgierskiego, podkomo
rzego nadwornego Jego Królewskiej Mości, i 31 października tego roku 
konsekrowano nową cerkiew, która przetrwała do naszych czasów. Prze
trwał również Inwentarz Cerkwi w dobrach Dzięciołowo Szczyty ufundo
wany. W nim czytamy: ... w tychże Dobrach moich Dzięciołow Szczyty 
na miejscu dawnego ciał zmarłych poddanych moich pochowania cer
kiew wystawiona. Ten zapis potwierdza, że nowowybudowana świątynia 
stanęła w miejscu poprzedniej. Cerkiew pw. Jana Chrzciciela drewniana, 
narteks murowany, ogrodzona kamiennym murem z m urowaną bramą 
wejściową. Nadworny malarz hetmana Branickiego, Selwester de Moris, 
namalował kilka dużych obrazów. Parafię stanowiły wsie: Szczyty, m a
jątek Szczyty Nowodwory (dwór) oraz Krzywa i Hołody. W tych dwóch 
ostatnich, jak  głosi tradycja istniały cerkwie. Natomiast wizyta cerkwi 
Preczystieńskiej w Bielsku Podlaskim z 1784 r. wymienia, że 17 domów 
z liczbą 80 parafian należy do tej cerkwi, zaś pozostałe 9 domów i 45 
osób do cerkwi Zmartwychwstania  w Bielsku Podlaskim. Drewniana 
dzwonnica została zbudowana w 1840 r., 10 lat później gruntownie wyre
montowana, a cerkiew wzbogaciła się o dobudowanie murowanaego 
narteksu. Następny gruntowny remont cerkwi m iał m iejsce w latach 
1871-1878, jednocześnie wzbogacając ją  o ofiary rzeczowe. Na początku 
XX w. liczba parafian wynosiła 1612 osób, zam ieszkałych we wsiach 
Szczyty, m ajątek Nowodwory, Krzywa i Hołody, cerkiew znajdowała 
się w dekanacie kleszczelowskim  diecezji grodzieńskiej. Na terenie pa
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rafii istniało narodnoje uczyliszcze z 76 uczniami i 2 szkoły cerkiewno- 
parafialne w których naukę pobierało 123 uczniów. Ziemi cerkiewnej 
46 dziesięcin.

Po I wojnie światowej władze państwowe skasowały parafię w Szczy
tach, a cerkiew z parafianami dołączono do etatowej parafii w Orli. Ziemię 
i budynki objął Powiatowy Urząd Ziemski, przekazując osadnikom. Po 
roku 1940 parafia na nowo erygowana.

Po II wojnie światowej w nowych warunkach państwowości parafia 
w 1946 r. liczyła 264 domów i 1054 osób, zam ieszkałych: Szczyty 
Dzięciołowo -  35 domów, Szczyty Nowodwory -  51, Hołody -  82, Krzy
wa -  90 oraz kol. Nowodworce -  3 domy. W latach 60-tych parafia miała 
łącznie gruntów 12,76 ha. Budynek mieszkalny murowany, zbudowany 
został w latach 70-tych na nowej posesji cerkiewnej. Remonty cerkwi 
były przeprowadzone w latach: 1940, 1954, 1974, 1978 i 1994. W czasie 
ostatniego zmieniono pokrycie dachu cerkwi i dzwonnicy na gonty.

Cerkiew Ścięcia Głowy iw. Jana Chrzciciela w Szczytach
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Święto parafialne:
Ścięcia Głowy Sw. Proroka Jana Chrzciciela -  29 sierpnia/11 września.

Miejscowości stanowiące parafię:
Szczyty Dzięciołowo, Szczyty Nowodwory, Hołody i Krzywa 

Grunta parafialne:
Siedlisko 0,68, grunta orne i lasu 9,83 ha 

Cmentarz grzebalny:
Cmentarz w sąsiedztwie cerkwi o pow. 1.81 ha 

Katechizacja:
Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Orli 

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Michał Łukaszuk, psal. Jerzy Smoktunowicz 

Duchowieństwo:
Ks. Michał Bańkowski (-1829 - 1843), Ks. Bazyli Piskanowski (10.1843 
- 1847) Ks. Mikołaj Bazylewski (22.06.1847-20.10.1860), Ks. Onufry 
Gogolewski (1860-+ 1.03.1869), Ks. Bazyli M arkiewicz (2.02.1870
+ 16.11.1870), Ks. Lew Gaworski (23.12.1870-21.12.1912), Ks. Mikołaj 
Skorkowski (24.04.1913 - 1915). Po powrocie z bieżeństwa cerkiew była 
obsługiwana przez duchowieństwo parafii z Orli. Czasowo pełnili ob- 
wiązki duszpasterskie na etacie psalmisty: Ks. W łodzimierz Naumienko 
hierom. (? - 10.09.1928), Ks. Joakim Kuderski (10.09.1928 - ?), Ks. Be
nedykt Tomaszewski hierom. (? - 30.05.1934), Ks. Mikołaj Skałłabano- 
w icz (30.05.1934-22.06.1934), Ks. Witalis Borowski (26.06.1934 - ?) 
i Ks. Mikołaj Kość (22.10.1935 -+9.03.1943). Po II wojnie światowej: 
Ks. wik.. Rafael Czystowski (13.10.1938-27.06.1951), Ks. Mikołaj Kul
czycki (27 .06 .1951-+ 2 1 .0 2 .1960), Ks. Jó ze f W ojtiuk (4 .07 .1960
3.05.1967), Ks. W łodzim ierz Antiporowicz (4.05.1967- 31.08.1977), 
Ks. Michał Łukaszuk (6.09.1977 - ) .
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Duchowieństwo dekanatu bielskiego

Ks. Mitrat mgr Jerzy Tokarewski, 
dziekan dekanatu bielskiego, proboszcz 
parafii Zmartwychwstania Pańskiego 

w Bielsku Podlaskim 
ur. 21.K1951, święcenia 17.XI. 1979

Ks. prot. Eugeniusz Nielipiński, 
wikariusz parafii Sw. Archanioła 

Michała 
w Bielsku Podlskim 

ur. 30.V1936, święcenia 6.VII.1958

Ks. Mitrat Leoncjusz Tofiluk, 
proboszcz parafii Sw. Archanioła 

Michała 
w Bielsku Podlskim 

ur. 30.VIII.1935, święcenia 15.IV. 1956

Ks. prot. mgr Teodor Weremiejuk, 
wikariusz parafii Sw. Archanioła 

Michała 
w Bielsku Podlskim 

ur. 21.11.1959, święcenia 9.XI.1986
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Ks. prot. Andrzej Filimoniuk, 
zastępca proboszcza parafii 

Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Bielsku Podlskim 

ur. 30.III. 1932, święcenia 18.VII.1954

Ks. prot. mgr Jerzy Bogacewicz, 
wikariusz parafii 

Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Bielsku Podlskim 

ur. 2.V1964, święcenia 20.IV. 1986

Ks. mgr Piotr Snarski, wikariusz parafii 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

w Bielsku Podlskim 
ur. 9.VIII.1969, święcenia 27.X. 1995

Ks. mgr Andrzej Minko, wikariusz 
parafii Zmartwychwstania Pańskiego 

w Bielsku Podlaskim 
ur. 2.II. 1967, święcenia 14.111.1998
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Ks. prot. mgr Jan Barszczewski, 
proboszcz parafii Zaśnięcia Najświętszej 

Marii Panny w Bielsku Podlaskim 
ur. 24.XII.1958, święcenia 23.III. 1980

Ks. prot. mgr Andrzej Nielipiński, 
wikariusz parafii 

Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 
w Bielsku Podlaskim 

ur. 18.11.1962, święcenia 27. VI. 1993

Ks. prot. mgr Sławomir Jarocewicz, 
wikariusz parafii Zaśnięcia Najświętszej 

Marii Panny w Bielsku Podlaskim 
ur. 27.IV. 1962, święcenia 23.IX. 1990

Ks. prot. mgr Jan Szmydki, 
proboszcz parafii Opieki Matki Bożej 

w Bielsku Podlaskim 
ur. 12.X.1961, święcenia 12. VII. 1988
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Ks. mgr Julian Duda, 
wikariusz parafii Opieki Matki Bożej 

w Bielsku Podlaskim 
ur. 27.IV1954, święcenia 21.111.1998

Ks. diakon Andrzej Martyniuk, 
parafia Narodzenia Najświętszej Marii 

Panny 
w Bielsku Podlskim 

ur. 26.IV. 1964, święcenia 23.X.1994

Ks. diakon mgr Aleksy Kurylowicz, 
parafia Narodzenia Najświętszej Marii 

Panny 
w Bielsku Podlskim 

ur. 14.III.1967, święcenia 1.XII, 1996

Ks. protodiakon Piotr Juszkiewicz, 
parafia Zmartwychwstania Pańskiego 

w Bielsku Podlaskim 
ur. 20.IX.1969, święcenia 11. VII. 1993
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Ks. prot.Eugeniusz Chodakowski, 
proboszcz parafii Sw. Ąpostoła Jana 

Teologa 
w Augustowie 

ur. 15. VI. 1956, święcenia 28.XII.1980

Ks. prot. mgr Witalis Gawryluk, 
proboszcz parafii 

Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 
w Boćkach 

ur. 1. VI. 1955, święcenia 28.111.1976

Ks. Jan Kazimiruk, wikariusz parafii 
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 

w Boćkach 
ur. 31. V I972, święcenia 7. VIII. 1994

Ks. mitrat Aleksander Tokarewski, 
proboszcz parafii Sw. Apostoła Jana 

Teologa 
w Orli

ur. 28.IV.1929, święcenia 25.Xll.1950
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Ks. prot. Anatol Tokajuk, 
wikariusz parafii Sw. Apostoła Jana Teologa 

w Orli
ur. ILI. 1955, święcenia 2. VIII. 1976

Ks. prot. Jerzy Charytoniuk, proboszcz 
parafii Sww. Apostołów Piotra i Pawła 

w Maleszach 
ur. 6. V. 1960, święcenia 6.XII. 1991

Ks. prot. Eugeniusz Suszcz, proboszcz 
parafii Narodzenia Sw. Jana Chrzciciela 

w Pasynkach 
ur. 10.V.1961, święcenia 3.V1987

Ks. Mirosław Czurak, 
wikariusz parafii Sw. Proroka Eliasza 

w Podbielu 
ur. 22.VII1.1971, święcenia 18.IX.1994
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Ks. prot. Mikołaj Bliźniuk, 
proboszcz parafii Sw. Proroka Eliasza 

w Podbielu 
ur. 14.XII.1930, święcenia 19.X11.1954

Ks. prot. Włodzimierz Szumikowski, 
proboszcz parafii Przemienienia 

Pańskiego w Ploskach 
ur. 10.V.1949, święcenia 9.XII. 1973

Ks. prot. mgr Jarosław Godun, 
proboszcz parafii Sww. Apostołów Piotra i Pawła 

w Rajsku
ur. 15. VI. 1960, święcenia 26.VIII.1984
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Ks. mitrat dr Grzegorz Sosna, 
proboszcz parafii Sww. Kośmy i Damiana 

w Rybołach 
ur. 30.IV1939, święcenia 15. VIII.1960

Ks. prot. Michał Łukaszuk, 
proboszcz parafii Ścięcia Głowy Sw. Jana Chrzciciela 

w Szczytach 
ur. 17.VI.1930, święcenia 22. VI966
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Ks. Aleksander Jurczuk, 
proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego 

w Sasinach 
ur. 27.X. 1967, święcenia 3X1.1996



DEKANAT HAJNOWSKI
Powstanie dekanatu hajnowskiego datuje się na 1940 r. Początkowo 

siedziba dziekana znajdowała w Nowoberezowie. W 1952 r. dziekanem 
hajnowskim  został m iejscowy proboszcz. Od tego roku po dzień dzi
siejszy siedziba dekanatu pozostaje w Hajnówce przy parafii Świętej Trójcy, 
i swoim zasięgiem obejmuje 13 parafii:

1. Białowieża -  Św. M ikołaja Cudotwórcy
2. Czyże -  Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny
3. Dubiny -  Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny
4. Hajnówka -  Świętej Trójcy
5. Hajnówka -  Św. Dymitra Sołuńskiego
6. Hajnówka -  Narodzenia Św. Jana Chrzciciela 

Hajnówka -  Dom Opieki Samarytanin
7. Kuraszewo -  Św. Antoniego Pieczerskiego
8. Lewkowo Stare -  Śww. Apostołów Piotra i Pawła
9. Narewka -  Św. Mikołaja Cudotwórcy
10.Nowoberezowo -  Wniebowstąpienia Pańskiego
11.Orzeszkowo -  Wniebowstąpienia Pańskiego
12.Siemionówka -  Św. Jerzego Zwycięzcy
13.Stary Komin -  Św. Archanioła Michała

BIAŁOWIEŻA
Parafia Św. M ikołaja Cudotwórcy 

17-230 Białowieża 
ul. Sportowa 9 

tel. (0-85)681-25-00

Pierwsza pisana wzmianka podaje, że mieszkańcy Białowieży nale
żeli do parafii w Szereszew ie, która fundusz i przywilej otrzym ała 
w 1517 r. Przekazy miejscowe głoszą, że już w XVII w. w Białowieży 
istniała cerkiewka przy Browskiej Drodze, i początkowo była przypisana 
do parafii Szereszewo, zaś później cerkw ią parafialną od 1680 r. był 
Suchopol. Potw ierdzają to w izytacje z lat 1748, 1757 i 1769. Według
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Cerkiew Sw. Mikołaja w Białowieży

przekazu  kaplica spłonęła w raz ze w sią  pod czas szalejącej na początku 
X V III w. dżumy. P ozostałością  ob iek tu  sakralnego je s t ponad trzechse- 
letni dzw on, znajdujący się w  kaplicy  cm entarnej.

Z achow ane kopie ksiąg m etrykalnych  kaplicy  w B iałow ieży (1790
1801) po tw ierd za ją  istn ien ie  sam odzielnej św iątyni, gdyż niebaw em  
G łów ny N aczelnik  Ekonom ii B rzeskiej w 1797 r. w ydał akt fundacji no 
wej cerkw i w Białow ieży, w  którym  czytam y: włościanie wsiów Zasta
wie, Stoczka, Podolan z strzelcami i budninkami w uroczysku Teremiska 
i Pogorzelec mieszkającymi... wielokrotnie dopraszali się, słuszną swoją 
przekładając dolegliwość, iż oni oddaleni od cerkwi parafialnej (szere- 
szewskiej) częstokroć w uczestnictwie słuchania Nabożeństw nie bywali, 
Sakramentów... przez odległość kapłanów nie mieli... gorliwą ci włościa- 
ni zdjęci chwały Bożej chęcią, własnym nakładem i staraniem zbudowali 
cerkiew pod wsią Stoczkiem... z ołtarzem pośrodku obowiązując się do 
ozdoby tej cerkwi... Prosili tylko, aby mieć mogli ustawnego przy tejże 
cerkwi kapłana, na żywność onego aby był grunt ze Skarbu wyznaczony...
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Plebanowi (ritus graeci) przydzielono gruntów na usiew wlok3, a siano- 
żęci morgów 10. Na dziaka, dla usług cerkiew nej potrzebnego gruntu  
1/2 włoki i sianożęci morgi 2.

Nowowzniesiona cerkiew była drewniana, kryta słomą. Przez wiele 
lat pozostaw ała nieukończona i nie wyposażona. Ikonostas otrzym ała 
w 1836 r. W 1845 r. otrzymała ubogie wyposażenie, a w 1870 r. cerkiew 
postanowiono rozebrać. Pod koniec wieku rozebrano ją  i przekazano do 
parafii w Puchłach, gdzie dla filialnej świątyni w Trześciance na cmentarzu 
zbudowano cerkiew. W 1853 r. wybudowaną nową drewnianą cerkiew 
pw. Sw. M ikołaja Cudotwórcy. Świątynię zlokalizowano obok obecnej 
cerkwi od strony północnej. W samej Białowieży, ze względu na jej presti
żową pozycję, zbudowano nową cerkiew z czerwonej cegły z ikonostasem 
z chińskiej majoliki. Cegłę wyrabiano na miejscu przez sprowadzonego 
z Górnego Śląska Niemca Juliusza Karola Millera. Postawiono ją  na fun
damencie z ciosanych kamieni. Świątynię zwieńczyły dwie kopuły, z któ
rych jedna góruje nad dzwonnicą. Dach przykryto blachą pomalowaną 
na czarno. Konsekracja odbyła się 22 stycznia 1895 r. Dla duchowień
stwa parafialnego wzniesiono budynki mieszkalne, dla proboszcza (1891) 
i psalmisty (1893). Według danych statystycznych w 1905 roku liczba 
parafian wynosiła 2650 osób zamieszkałych w Białowieży i wsiach Po
ddany, Pogorzelce, Przybudki, Stoczek, Teremiski i Zastawa. W szkole 
cerkiewno-parafialnej uczyło się 54 osób. Parafia należała do dekanatu 
szereszewskiego diecezji grodzieńskiej.

W okresie międzywojennym cerkiew otrzymała status etatowej parafii 
i sąsiednia cerkiew w Białej została do niej dołączona. Parafia znajdowała 
się w dekanacie siemiatyckim diecezji grodziensko-nowogródzkiej.

Podczas II wojny światowej, w pierwszych dnia bombardowania, 
cerkiew została mocno uszkodzona. Do prac remontowych przystąpiono 
w 1943 r. W tym roku również rozbudowano cerkiew cmentarną. Okres 
okupacji zapisał się tragicznie, około 90 osób zostało powieszonych przed 
cerkwią podczas publicznych egzekucji, wielu z nich było wyznawcami 
Prawosławia. Ustawiony obelisk w sąsiedztwie cerkwi przypomina o okrop
nościach okupacji niemieckiej, a na cmentarzu ustanowiono pamiątkową 
kompozycję oraz tablicę z nazwiskami ofiar.

W pierwszych latach po wojnie w cerkwi namalowane zostały freski 
wewnątrz kopuły. W latach 80-tych na placu przycerkiewnym założono
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oświetlenie elektryczne. W ostatnich latach cerkiew poddano kapitalnemu 
remontowi. Zmieniono pokrycie dachu, wykonano nowe okna w kopule, 
założono nową instalację elektryczną oraz odgromową. Częściowo poło
żono tynki, wymalowano cerkiew oraz odnowiono freski. Zakupiono duże 
panikadziło  oraz trzy m niejsze. W 1992 r. założono system  alarmowy, 
a w następnym roku odremontowano parkan wokół cerkwi. W yremon
towano zabytkowy dom parafialny, który otrzymał centralne ogrzewanie 
i bieżącą wodę.

Cerkiew cmentarna Sww. Cyryla i M etodego  w Białowieży
Obecny cmentarz założono w I poł. XVIII w., a w 1784 r. został odno

towany na mapie. Jak podaje opis z 1790 r. istniała już kaplica, drewniana 
kryta słomą. W 1873 r. wybudowano nową drewnianą kaplicę, w której 
znajdowała się ikona Opieki Matki Bożej z XVII w. W 1943 r. dobudowa
no narteks. Po wojnie cerkiew kilkakrotnie remontowano, naprawiając dach 
i pomalowano. Obecnie zainstalowano system alarmowy.

Kapliczka przy ul. Sportowej w Białowieży
Drewniana, zbudowana około 1900 r. W latach 80-tych dokonano 

wym iany dachu oraz kapliczkę gruntownie w całości odmalowano.

Święta parafialne:
Sw. Mikołaja -  9/22 maja i 6/19 grudnia 
Opieki M atki Bożej -  1/14 października

M iejscowości stanowiące parafię:
Białowieża: ul. ul. Browska, Centura, Gabiec, Krzyże, Mostowa, Nowa, 
Paczkowskiego, Park Pałacowy, Parkowa, Polna, Południowa, Sporto
wa, Tropinka, Waszkiewicza, Wojciechówka, Zaułek, Żubrowa oraz wsie: 
Czerlonka, Grudki, Pogorzelce, Podolany I i II, Teremiski,

Grunta parafialne:
cerkiew -  0,6037 ha, siedlisko -  3,6093 ha, oraz grunta orne, łąki i nie
użytki -  razem 29.4480 ha.
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Cmentarze:
Pierwszy cmentarz według przekazu został założony przy Browskiej Dro
dze. Następny cmentarz założono przy wjeździe do Białowieży, w rogu 
dzisiejszych ulic Krzyże i Grudkowska. Ostatnie mogiły zachowały się 
do pierwszych lat II wojny światowej. Obecny cmentarz został założony 
w I poł. XVIII w. Najstarsze zachowane groby pochodzą z lat 70-tych XIX w. 
Starsza część cmentarza porośnięta. Ogólna powierzchnia wynosiła 1,9954 ha, 
a w 1995 r. poszerzona o 2,176 ha, i łącznie wynosi 4,22 ha.

Katechizacja:
Przedszkole w Białowieży; Katecheta: mgr Olga Korch
Szkoła Podstawowa w Białowieży; Katecheci: Jerzy Kulik i mgr Olga Korch.
Technikum Leśne w Białowieży; Katecheta: Ks. mgr Sergiusz Korch

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Sergiusz Korch, psal. Jerzy Kulik

Duchowieństwo:
Ks. (?) Czajkowski (-1846-), Ks. Parteniusz Bazylewski (1851-1853), 
Ks. Jan Jakubow ski (? - 1870), Ks. Cyryl Szyryński (14.12.1870 - 
+11.03.1884), Ks. Michał Szyryński (31.03.1884 - 27.08.1905), Ks. Alek
sander Gieleża (-?-), Ks. Apolinary Kosteńczyk (23.08.1918 - 10.03.1924), 
Ks. Mikołaj Jerzykowski (10.03.1924 - 1.02.1925), Ks. Leoncjusz Kań- 
kowski (20.09.1924 - 10.1924), Ks. Jan Skalski (25.10.1924 - 15.04.1931), 
Ks. W łodzimerz Cechan (15.04.1931 - 1.05.1939), Ks. Klaudiusz Pusz- 
karski (1.05.1939 - 1979), Ks. Sergiusz Korch (9.07.1979 - ) .

Literatura:
V. R. Balabuśević, Istorićeskij oćerk sela Suchopolija i Suchopol’skogo prichoda s na- 
ćala XVIII veka do 1789 goda. LEV 1886 nr 1-5, 1888 nr 1-4; W. Monkiewicz, Biało
wieża w cieniu swastyki. KAW, Białystok 1984 ss. 61, il.; P. Bajko [w:] G. Sosna, 
Bibliografia parafii prawosławnych na Białostoczyźnie. Białystok - Ryboły 1984-1999; 
J. J. Karpiński, Cz. Okołów, Bibliografia Białowieska. Warszawa 1969 ss. 208; 
Cz. Okołów, Bibliografia Puszczy Białowieskiej. Cz. 1-4. Białowieża 1976-1991; 
P. Bajko, Cerkiew i parafia prawosławna w Białowieży. Białystok 1994 ss. 32, il.; 
P. Bajko [w:] G. Sosna, Bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki polskojęzyczne. 
Cz. 1-3. Ryboły 1994-1998.
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CZYŻE
Parafia Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny

17-207 Czyże 
tel. (0-85) 681-35-42

W XIX w. w archiwum cerkiewnym znajdowały się listy królewskie 
potwierdzające fundusz cerkwi i wydane przez królów Henryka Walezego 
(1573), Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1670), Jana III Sobieskiego 
(1676) i Augusta II (1698).

Zachowana wizyta generalna  z 1727 r. opisuje ... Cerkwie Czyzew- 
skiey p o d  Tytułem Wniebowzięcia Panny Przenayswiętszey Colationis 
IKMsci. Przy ktorey zostaią adpresens W Oycowie Hrehory Kiersnowski 
stary  w leciechy WO Leon Kiersnowski Coadyutor mente captus, Prezbi
terowie Czyzewscy. Cerkiew drewniana Wpuł stara. Cmetarz ma wkoło 
porządnie oparkaniony Dzwonica seperatim Na bramie p o d  Dachem  
dobrym ... Carskie Drzwi z stolarska rznięte staroświeckie... leszcze znay- 
duie Obrazów oprocz Specifikowanych tyło wielkich y  staroświeckich 
rożnych rożnie stoiących czterydziescia y  p ięć a mnieyszych z Moskiew- 
skiem i dw adzieściay cztery ... gruntów włok D w ie ... Parafya do Cerkwie 
Czyzewskiey Należąca [wieś] Cyze, Zbucz, Krzywa, Rakowicze, Podrze- 
cze, Leniewo, Łaszczę, Ladka, Kurasowo, Koiły, Ossowka.

Kolejne wizyty z 1772 i 1775 r. wymieniają, że cerkiew w Czyżach 
oprócz wezwania Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi dodają i Święte
go Jerzego. Charakteryzują tę cerkiew jako starą, remontu potrzebującą. 
Sama parafia w 1775 r. liczyła 2173 osoby, zamieszkałe w 513 domach, 
a według miejscowości: Czyże -  200 domów i 764 osób, Podrzeczany -  10 
i 22, Leniewo -  28 i 109, Lada -  13 i 66, Kuraszewo -  68 i 298, Łuszczę 
-  12 i 58, K o jły -6 4  i 283, O só w k a- 14 i 67, Z bucz- 4 2  i 195, Rakowi
cze -  20 i 80 i Krzywa -  42 i 201. Ta ostatnia wieś w dziesięć lat później 
została dołączona do parafii Szczyty. Wizyta z 1804 r. wymienia cerkiew 
... zdezelowana, potrzebuje rperacyi... iest drzewo około tey cerkwi leżą
ce prysposobione przez Parafionow, gdyż teraznieysza Cerkiew iest za 
mała... Według Kłirovoj Yedomosti z 1884 r. cerkiew została zbudowana 
(odremontowana ?) w roku 1811, natom iast cerkiew cmentarna Sw. Ko
śmy i Damiana zbudowano z materiału z byłej parafialnej cerkwi w 1825 r. 
Okres połączenia Kościoła unickiego z Prawosławiem przebiegał w parafii
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Cerkiew Zaśnięcia Najświętrzej Marii Panny w Czyżach

w niestabilnym  nastroju. W 1847 roku liczba parafian wynosiła 2382 
osoby. Zgodnie z zarządzeniem władz duchownych z 1875 r. parafia znaj
dowała się w dekanacie kleszczelowskim diecezji litewskiej. Parafię ob
sługiwało 2 duchownych i 2 psalmistów, a liczba wiernych w 1878 r. 
wyniosła 2830 osób. Ziemi cerkiewnej 46,45 dziesięcin. Na początku lat 
80-tych utworzono szkoły gramoty i szkoły cerkiewno-parafialne. We
dług Klirovych Vedomosti liczba parafian wzrastała. Dla przykładu w roku 
1882 -  3399 osób, 1894 -  3674 osoby. Cerkwie parafialna i cmentarna 
pod koniec lat 80-tych wyremontowano i dobudowano dzwonnicę nad 
narteksem, która dotychczas stała osobno. W 1897 roku następuje po
dział parafii na czyżewską i kuraszewską. Początkowo wieś Kojły dołą
czono do nowoutworzonej parafii. Ostatecznie parafia Czyże obejmowała 
wsie Czyże, Podrzeczany, Zbucz, Osówka, Rakowicze i Kojły. Na po
czątku XX w. liczba wiernych wynosiła 2521 osób, ziemi cerkiewnej 66 
dziesięcin. Po I wojnie światowej cerkiew otrzymała status etatowej parafii. 
Z sąsiedniej parafii Pasynkowskiej dołączono wsie Łoknicę i M iękisze,
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a z Szczytowskiej wieś Krzywą. Cerkiew w Kuraszewie ponownie powró
ciła pod opiekę duchownych parafii Czyżewskiej. Usadowienie w Kura
szewie duchownego neounity dezorganizowało życie religijne Prawosław
nych. Szkoły na terenie parafii znajdowały się w różnych miejscowościach 
z liczbą uczniów w 1937 r. według Klirovych Vedomosti: Czyże -  170 
uczniów, Kojły -  145, Zbucz -  90, Kuraszewo -  165 i Leniewo -  63.

Podczas II wojny światowej został zabity proboszcz parafii. Cerkiew 
w Kuraszewie ponownie stała się parafialną. Po wojnie następuje migracja 
ludności do miast. Przetrwałe świątynie, parafialna i cmentarna, były remon
towane. Według Klirovoj Yedomostiz 1965 r. liczba wiernych wynosiła 2370 
osób zamieszkałych w 512 domach w miejscowościach: Czyże -  190 do
mów, Zbucz -  72, Rakowicze -  32, Podrzeczany -  29, Kojły -  72, Osów- 
ka -  32, Leniewo -  49, Lady -  22, Łuszczę 10 i kol. Grabniak -  4 domy. 
W latach 60-tych wzniesiono dom psalmisty i przystąpiono do budowy no
wego murowanego domu parafialnego, który później został rozbudowany. 
W latach 80-tych przystąpiono do remontu świątyni parafialnej. Przeprowa
dzone prace przygotowawcze odkryły dekoracyjne malarstwo ludowe z poł. 
XVIII w. Siedem obrazów umieszczonych na ścianach wewnętrznych cer
kwi wymagało kompletnej restauracji. Odnowiona świątynia z pięknym 
i bogatym wyposażeniem padła pastwą pożaru po uroczystościach para
fialnych w dniu Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny, 28 sierpnia 1984 r. 
Początkowo nabożeństwa były odprawiane w cmentarnej cerkwi, później 
przewieziono drewnianą świątynią z Hajnówki, która pełniła rolę parafialnej 
cerkwi do lat 90-tych. Następnie przewieziono ją  do nowoutworzonej parafii 
Św. Jerzego w Białymstoku. W 1985 r. w miejscu spalonej, przystąpiono do 
budowy murowanej cerkwi według projektu Michała Bałasza. Uroczysta 
konsekracja miała miejsce 27.08.1993 r. Nad wystrojem wnętrza pracowali 
Jarosław  Wiszenko -  polichrom ie, ikony w ikonostasie A leksander Łoś 
i Wiktor Downar oraz rzeźbę w ikonostasie wykonał Mikołaj Bakumienko.

W tradycji parafii istnieje wyrób brackich woskowych świec, któ
re są uroczyście poświęcane w dniu święta Wprowadzenia Bogurodzicy  
do świątyni.

Cerkiew cmentarna Śww. Kośmy i Damiana w Czyżach
Wizyta z 1804 r. podaje zalecenie: ... osobno mogiłki w polu ozna

czono bydź powinny, i na tym miejscu p o d  cerkwią tylko na miesiąc wolno

186



grzebać umarłych . ..to  oby było uskuteczniono. Cerkiew zbudowano na 
nowym  cm entarzu w [1812?] 1825 r. z m ateriału świątyni parafialnej. 
W 1889 r. remontowano, wstawiając ikonostas również z cerkwi para
fialnej. Po pożarze cerkwi parafialnej w 1984 r. nabożeństwa w cerkwi 
cmentarnej odbywały się regularnie. Remontu dokonano w 1960 r.

Kaplica pw. Św. A leksego  we wsi Kojły
Drewniana o wymiarach 6 x 4 m, konsekrowana 5 października 1909 r.

Święto parafialne:
Sw. Jerzego Zwycięzcy - 2 3  kwietnia/6 maja
Sww. Kośmy i Damiana  -  1/14 lipca
Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny -  15/28 sierpnia

M iejscowości stanowiące parafię:
Czyże, Kojły, Lady, Leniewo, Łuszczę, Osówka, Podrzeczany, Rako- 
wicze, Zbucz

Grunta parafialne:
Plac pod cerkw ią -  0,34, siedlisko -  0,15 ha, grunta orne -  1,53 ha, 
łąka -  2,25 ha, grunta orne i pastwisko -  3.09 ha, siedlisko -  1,84 ha

Cmentarz:
Położony jest ok. 1 km za wsią, przy drodze do Klejnik o pow. 3,09 ha. Ogro
dzony murem z kamienia polnego. Założenie datuje się na początek XIX w.

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Czyżach; Katecheci: Ks. Jan Stepaniuk, Anna 
Romańczuk

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Jan Romańczuk, Ks. Jan Stepaniuk

Duchowieństwo:
Ks. Hrehory Kiersnowski (1727), Ks. Leon Kiersnowski (1727), Filip 
Szeszko (1832 - + 22 .12 .1840), Ks. P io tr M aliszew ski (11 .1838-
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7.07.1842), Ks. Paweł Jankowski (1210.1842 - +20.03.1846), Ks. wik. 
Józef Leonkiewicz (10.09.1843-7.02.1844), Ks. wik. Grzegorz Krassow
ski (1.04.1846-1847), Ks. Faust Goworski (1846 - +21.01.1847), Ks. 
Teodor Lewicki (03.1847-08.1850), Ks. Paweł M arkiewicz (1.04.1851
12.12.1878), Ks. wik. Piotr Czapkowski (27.08.1852-1.03.1861), Ks. wik. 
A lek san d er S k ab a łłan o w icz  (1 8 6 3 -1 8 7 9 ), Ks. Jan  D ru ży ło w sk i 
(2 1 .0 3 .1 8 7 8 -+ 2 7 .0 9 .1884), Ks. P la to n  R a lcew icz  (2 8 .0 3 .1 8 7 9 
17.07.1879), Ks. Andrzej Jaruszewicz (12.08.1879-24.05.1902), Ks. Jan 
S m irnow  (2 2 .0 1 .1 8 8 5 -2 3 .0 2 .1 8 8 5 ), Ks. w ik. L ucjan  S osnow sk i 
(13.04.1885-7.11.1897), Ks. Bazyli Kudasow (19.06.1902-18.02.1914), 
Ks. Paweł Kuszniew (15.03.1914-15.04.1914), Ks. Leonid Naumow 
(21.05.1914-4.08.1915). Po powrocie z bieżeństwa, Ks. LeonidN aum ow  
(7.11.1918-13.11.1924), Ks. Wiktor Sawicz (13.06.1924-22.06.1925), Ks. 
L eonid N aum ow  (22 .07 .1 9 2 5 -1 .0 7 .1 9 2 8 ), Ks. M ichał P aw łow ski 
(1.08.1928-26.05.1931), Ks. wik. Leoncjusz A leksiejuk (10.10.1928
15.11.1929), Ks. wik. A ndronik (M atwiejew) hierom . ( 20.12.1930
16.01.1931), Ks. Joakim  Kuderski (16.01.1931-1.03.1931), Ks. wik. 
K onstan ty  R żecki (1931-1932), Ks. E ugeniusz K ulczyck i (1931
+21.06.1941), Ks. Bazyli Wasiljew (31.07.1941 - +5.01.1965), Ks. wik. 
Grzegorz Juszkiewicz (4.11.1964 -1998), Ks. W łodezimierz Cybuliński 
(25.02.1965- 14.09.1988), Ks. Piotr Martyniuk (14.09.1988-30.08.1990), 
Ks. Jan Romańczuk (30.08.1990 - ) ,  Ks. wik. Jan Stepaniuk (1990 - ) .
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dencyjna cmentarza prawosławnego w Czyżach. WKZ, Białystok 1986 mnps; A. Mira- 
nović, Paustae z papjaliśćau. Niva 1986 nr 24 s. 7; - Czyże. Poświęcenie kamienia wq-

188



gielnego pod budowę cerkwi 5.05.1986 r. Tyg. Podl. 1986 nr 24 s. 10; (K.LS), Cerkiew 
w Czyżach. Architektura 1989 nr 3/4 s.; L. Stalończyk, Prace konserwatorskie w woj. 
białostockim ... [Czyże]. Ochrona Zabytków 1996 nr 1(192) s. 86-93, il.; - Z dziejów nie 
istniejącej cerkwi w Czyżach. Zabytki sztuki i ich konserwacja. Biuletyn Konserwator
ski woj. białostockiego, Białystok 1999 z. 5 s. 7-66, il.

DUBINY
Parafia Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny 

17-211 Dubiny 
tel. (0-85) 682-40-40

Wizyta generalna z 1727 r. cerkwi Nowoberezowskiej wyszczególnia, 
że w jej skład wchodzi wieś Dubiny. W 1764 r. wieś liczyła 12 gospoda
rzy. Trudno ustalić datę założenia parafii. Miejsce o nazwie Cwintar, zlo
kalizowane ok. 1 km na południe od wsi Dubiny sugeruje istnienie tam 
pierwszej cerkwi. Wspomniane miejsce było u podnoża Łysej Góry i pod
czas komasacji gruntów w 1953 r. zostało rozparcelowane wśród gospo
darzy. Istniejący tam cmentarz został zamknięty w 1935 r.

Wizyta dekanalna z 1784 r. podaje następujący opis Preczystienskiej 
cerkwi: drewniana pod  tytułem Narodzenia Najświętszej M arii Panny, 
cerkiew tuteysza ma iuż od roku zupełną Exdostacyą Parocha y  Diaka, 
ale należytego Nabożeństwa nigdy nie odprawia się przez niedostatek 
ksiąg chorowi Potrzebnych i Diaka, tudzież Bractwo Cerkiewne nie iest 
należycie zafundowane. Sakrament ostatniego Pomazania Ludziom Cho
rującym nie iest administrowany. Bursa do Chorych bez Puszeczki i wcale 
nie porządna. Przeto Przewielebneyszego Parocha i jego  Kodiatora na 
sumienie obowiązanie aby ducha na gruncie funduszowym  nadanym za
fundow ał a księgi cerkwi potrzebne prokurował.

Do parafii należały następujące miejscowości: Dubiny -  53 domów 
i 246 osób, Nowosady 10 i 89, Augustów -  7 i 64, Lipiny -  4 i 19, Haj- 
nowszczyzna 9 i 39, Orzeszkowo -  25 i 134. Sama lokalizacja cerkwi 
była około 15 m na wschód od zbudowanej w 1898 r. kaplicy -  grobowca 
Bazyłewskich. Cerkiew ta w 1873 r. została odsprzedana do wsi Rogacze. 
Do budowy nowej cerkwi parafialnej przystąpiono po otrzymaniu placu 
od w łaściciela dworu dubińskiego, K lim ańskiego. Kamień węgielny 
został położony 15 sierpnia 1867 r., zaś pośw ięcenie cerkwi nastąpiło
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Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach

23 listopada 1872 r. Ikonostas dębowy, rzeźbiony, ufundował proboszcz 
Parteniusz Bazylewski.

W 1900 r. cerkiew ogrodzono parkanem z kamienia. Na początku 
XX w. liczba parafian w ynosiła 3392 osoby, zam ieszkałe we w siach 
Dubiny, Nowosady, O rzeszkow o, Dubinki, Leśna, Hajnówka, Lipiny, 
Gnilec, Bielszczyzna i Kotówka. Na terenie parafii 4 szkoły gramoty ze 
143 uczniami, 1 szkoła cerkiewno-parafialna -  48 uczniów i narodnoje 
uczyliszcze -  80 uczniów. Ziemi cerkiewnej 119 dziesięcin Parafia nale
żała do dekanatu kleszczelowskiego, diecezji grodzieńskiej.

Po I wojnie światowej cerkiew w Dubinach otrzymała jedynie status 
filii parafii Nowoberezowskiej. Po II wojnie światowej rozwój miasta Haj
nówki poszerzył granice miasta na grunta wsi Dubiny. Dotychczasowa wieś 
stała się przedmieściem Hajnówki. Cerkiew została bogato wyposażona w 
obramowanie ikon przez miejscowego rzeźbiarza Michała Ochrymiuka.

W latach 80-tych przystąpiono do budowy budynku parafialnego 
w sąsiedztwie cerkwi. Dotychczasowa posesja parafialna wraz z budyn
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kami stała się miejscem zgrupowań młodzieży Prawosławnej. Organizo
wano tu obozy i kolonie dla dzieci, spotkania i sympozja młodzieży, co 
dało możliwość zapoczątkowania organizacji młodzieży prawosławnej. 
Na początku lat 90-tych ośrodek został zlikwidowany.

Cerkiew Krynoczka Św. Braci M ęczenników M achabeuszy
Cerkiew została wybudowana w 1848 r. Tradycja głosi, że nie była 

to pierwsza cerkiew. Istnieją legendy o zamieszkiwaniu w tych okolicach 
pustelnika, w pobliżu źródełka. W II połowie XIX w. pielgrzym z Pe
tersburga trafiwszy na uroczystości w trzeci dzień Świętej Trójcy 27 czerwca 
1872 r. podał następujący opis: kolo cudownego źródła znajdowało się 
wiele krzyży. Samo zaś miejsce ogrodzone i zadaszone na czterech słupach. 
Studnia była wyłożona dylami. Dojście wyłożono drewnianymi kładkami 
tworząc most.

W latach 20-tych XX w. drewniane obicie studni zastąpiono betono
wymi kręgami, wzniesiono sześć słupów i ułożono podłogę, w później
szym okresie wzmocniono metalowymi szynami i zabetonowano. W 1965 r. 
do cerkwi dobudowano narteks, a w 1969 r. wstawiono nowy ikonostas. 
Początkowo nabożeństwa odbywały się w dniu święta Braci M achabe
uszy (1/14 sierpnia) i Podwyższenia Krzyża Świętego (14/27 września). 
Od 1894 r. nabożeństwa odbywają się także w drugi dzień Świętej Trójcy. 
Do stałych dni należy jeszcze 3-ci dzień Wielkanocy oraz ostatnio wpro
wadzono odprawianie akatystów do Ikony Matki Bożej Nieupiwajemaja 
Czasza, z obrzędem poświęcenia wody w źródełku.

Kaplica cmentarna -g ro b o w iec  rodziny Bazylewskich  w Dubinach
Kaplica cmentarna została zbudowana w 1898 r. jako grobowiec ro

dzinny Ks. Parteniusza Bazylewskiego. Postawiona na planie kwadratu, 
z czerwonej cegły. Podczas sowieckiej okupacji w 1940 r. kapliczka została 
wewnątrz i zewnątrz zdemolowana, zlikwidowano kopułę. W 1945 r. ka
pliczka została odremontowana. Znajduje się ona na starym cmentarzu 
grzebalnym, otoczonym murem z kamienia.

Cerkiew cmentarna Św. Proroka Eliasza  w Dubinach
W 1929 r. został wydzielony cmentarz z gruntów tzw. popowszczyzna, 

zlokalizowanych przy drodze Dubiny -  Nowosady. W 1933 r. odbyło się
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poświęcenie cmentarza. W 1971 r. cmentarz został ogrodzony metalowym 
płotem na betonowej podmurówce, 1976 r. wzniesiono murowaną cerkiew. 
Konsekracji dokonano 30 lipca 1978 r. pw. Św. Proroka Eliasza. Cmentarz 
grzebalny został powiększony i 2 sierpnia 1990 r. poświęcony.

Święta parafialne:
Narodzenia Najświętszej M arii Panny — 8/21 września 
Św. Proroka Eliasza -  20 lipca/2 sierpnia 
Św. Braci M ęczenników M achabeuszy -  1/14 sierpnia 
Drugi i Trzeci Dzień Świętej Trójcy -  święto ruchome 
Trzeci Dzień Wielkanocy -  święto ruchome

M iejscowości stanowiące parafię:
Bielszczyzna, Dubiny, Lipiny, Nowosady, Postołowo, Przechody, Sawiny 
Gród, Smolany Sadek, Zwodzieckie

Grunta parafialne:
7,007 ha i 5,200 ha. Posesja -  pow. 0,74 ha 

Cmentarz:
Dubiny -  nieczynny o pow. 1,25 ha i obecny -  3,21 ha 

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Dubinach; Katecheci: Ks. Bazyli Niegierewicz, 
Ks. Anatol Jarmocik, Ks. diak. Adam Lewczuk 
Kler parafialany:
Prob. Ks. prot. Bazyli Niegierewicz, wik. Ks. Pantelejmon Patejczuk, 
wik. Ks. Anatol Jarmocik, psal. Ks. diak. Adam Lewczuk

Duchowieństwo:
Ks. Jan M ichniewicz (1842) w st. sp., Ks. Jakub Pawłowicz (1842-1853), 
Ks. P arten iusz  B azylew ski ( w ik. 20 .02 .1844-1851 , prob. 1853
18.06.1884), Ks. Michał Bazylewski (26.08.1885-27.11.1897), Ks. Jan 
Wróblewski (27.11.1897-1915 ewakuacja). Po powrocie Ks. Jakub Sań- 
czyk (1919-1923), Ks. Michał W iertielnikow (15.08.1923-14.03.1924), 
Ks. Joakim Leszczyński (1.02.1924-05.1925), Ks. Aleksander Kaliski
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(1 .08.1925-29.05.1926), Ks. P iotr Doroszkiew icz (1.09.1926-1930), 
Ks. Mikołaj Żuków (22.09.1930-4.11.1938), Ks. W łodzimierz Cechan 
(1.05.1939-12.12.1944), Ks. Antoni Gołub (23.02.1945-1.11.1964), 
Ks. Bazyli S zk laruk(l3.10.1964-15.03.1997), Ks. wik. Pantelejmon Patej- 
czuk (18.03.1991 - ) ,  Ks. Witalis Gawryluk (13.03.1997 - 1999), Ks. wik. 
Anatol Jarmocik (15.06.1998 - ) ,  Ks. Bazyli Niegierewicz (1999 - ) .

Literatura:
LEV 1873 s. 3; 1874 s. 67; 1879 s. 230, 367; 1885 s. 53; 1886 s. 202; 1887 s. 414; 1890 
s. 376; 1891 s. 337; 1893 s. 422; 1895 s. 522; V.V. Krestovskij, Ot Belastoka do Belo- 
veżskoj Puści. Putevye zametki. Russkij Vestnik 1876 nr 11 s. 130; S.V.V., 50. jubilej 
svjaśćenstva [prot.Ioanna Vrublevskogo]. GEV 1913 s. 433-436; W. Szymański, Prze
wodnik po Puszczy Białowieskiej. Wilno 1925 s. 43-44; N. Sendul’skij, Prazdnik na 
Krynoćke. Cer. Vest. 1960 nr 5/6 s. 23-24; 1964 nr 7 s. 23; 1966 nr 6 s. 2; 
N. Lencevskij, Po prichodam Hajnovskogo blagoćinija. Cer.Vest. 1965 nr 6 s. 14-15; 
O bezpieczeństwie na drogach. [Przebudowa ogrodzenia cerkwi]. Gaz. Biał. 1967 
nr 128; Simon (Romanćuk) ihumen, Dubiny [osvjaśćenie kladbiśćenskoj cerkvi]. Cer. 
Vest. 1979 nr 8 s. 7-10; Mad. PAKP 1979 nr 4 s. 30-35; P. Bajko, Krynaćka. Niva 1982 
nr 14 s. 6; Dokumentacja ewidencyjna cmentarza prawosławnego w Dubinach. Woj. 
Konserwator Zabytków, Białystok 1986 mnps; Dokumentacja ewidencyjna cmentarza 
prawosławnego rodziny Bazylewskich. Woj. Konserwator Zabytków, Białystok 1986 mnps; 
R.S., U Dubinach. Niva 1989 nr 2 s. 7; J. K., Włamanie do cerkwi. Kur. Podł. 1992 nr 143 
s. 3; E. Podgajecki, Parafia prawosławna w Dubinach na tle historii osady. Praca magi
sterska. ChAT Warszawa 1992 mnps. G. Adamiuk, Wakacje ’93. [Wspomnienia z obo
zu w Dubinach], List Informacyjny 1992 nr 1/2 s. 12-13, il.; E. Podgajecki, Krynoczka. 
150 lat świątyni 1848-1988. Bielsk Podlaski 1998.

HAJNÓWKA
Parafia Świętej Trójcy 

17-200 Hajnówka 
ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15 

tel. (0-85) 682-28-19

Kaplica Ikony M atki Bożej Kazańskiej w Hajnówce
W okresie międzywojennym mieszkańcy należeli do parafii Dubiny. 

W wyniku nieustannych zabiegów Prawosławnych mieszkańców w 1925 r., 
urządzono w prywatnym budynku przy ul. 3 Maja 9, kaplicę pw. Ikony 
Matki Bożej Kazańskiej. Nabożeństwa odbywały się z okazji świąt, od-
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Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce
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prawiane przez duchownych z parafii Dubiny lub Nowoberezowo. Od 
1928 r. była prowadzona nauka religii w szkołach na terenie Hajnówki. 
W 1934 r. kaplicę w Hajnówce obsługiwał stały duszpasterz.

Do 1942 r. pogrzeby Prawosławnych mieszkańców odbywały się na 
cmentarzach w Dubinach i Nowoberezowie. Pomimo wysiłków wyznaw
ców, władze państwowe dopiero w 1937 r. zezwoliły na budowę Domu 
Gromady Prawosławnej przy ulicy Lipowej. Plac został poświęcony, usta
wiono krzyż i zgromadzono materiały, ale decyzją wójta budowa została 
wstrzymana. W ładze sowieckie w 1939 r. zamknęły kaplicę, a pom ie
szczenie zaadoptowano na mieszkania.

W czerwcu 1941 r. urządzono ponownie kaplicę w domu mieszkalnym 
Włodzimierza Giżewskiego przy ulicy Lipowej 8. Nabożeństwa w wynaję
tej kaplicy odbywały się regularnie do 11 października 1942 r., czyli święta 
Ikony Matki Bożej Nieoczekiwana Radość. W dniu 26 maja 1942 r. 
została erygowana parafia Prawosławną pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy, 
w skład jej weszły miejscowości: Hajnówka oraz wsie Górna, Dolna, 
Porejewo i Orzeszkowo.

Cerkiew Św. M ikołaja Cudotwórcy w Hajnówce
W 1942 r. władze okupacyjne przekazały zabudowania i działkę 

byłego nadleśnictwa „Leśna” na potrzeby parafii (od czerwca 1941 r. 
były opuszczone). Dzięki pom ocy m ieszkańca Hajnów ki budynek 
mieszkalno-biurowy został adaptowany na cerkiew, która 11 października 
1942 r. została konsekrowana. W 1943 zainstalow ano nowy ikonostas, 
a w 1946 r. dobudowano narteks wraz z dzwonnicą, na której um iesz
czono pięć dzwonów o łącznej wadze 525 kg. W 1961 r. cerkiew pokryto 
blachą, wymieniono stare podłogi, a na zewnątrz pom alowano ściany. 
Z chw ilą wybudowania obok dotychczasowej cerkwi nowej okazałej 
świątyni pw. Świętej Trójcy, w 1984 r. przekazaną ją  do wsi Czyże. Tu 
również służyła ona do chwili zbudowania nowej, w miejscu spalonej 
cerkwi, a w 1996 r. przewieziono ją  do Białegostoku na Nowe Miasto, 
gdzie erygowano parafię pw. Św. Jerzego.

Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce
Dynamiczny rozwój miasta zobowiązywał proboszcza parafii do po

czynienia starań o budowę świątyni, która mogłaby zaspokoić potrzeby
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coraz większej ilości parafian. Nie przeciętnego zadania, jak na ówcze
sne warunki polityczno-społeczne, podjął się Ks. Antoni Dziewiatowski. 
Po kilkuletnich zabiegach o pozwolenie na wzniesienie cerkwi, w roku 
1973 przystąpiono do budowy soboru według projektu architekta Ale
ksandra Grygorowicza.

Zgodnie z projektem krzyżowo-kopułowa budowa została oparta na 
czterech żelbetonowych słupach o średnicy 1 m i przykryta stożkiem 
zwieńczonym kopułą. Dwa podobne słupy wspierają balkon chóru. Świą
tynia może pomieścić 5 tysięcy osób. Sobór wybudowano dzięki stara
niom Ks. Antoniego Dziewiatowskiego przy materialnej pomocy parafian 
oraz ludzi dobrej woli z kraju i zagranicy. Posadzka soboru jest wyłożona 
płytami z marmuru. Witraże we wszystkich oknach wykonano według 
projektu prof. Adama Stalony-Dobrzańskiego. W 1987 r. dolny ikonostas, 
rzeźbiony w drewnie wykonał Jan Sołowianiuk z Hajnówki. W górnej 
cerkwi wykonano ikonostas według projektu Aleksandra Grygorowicza -  
betonowa konstrukcja została pokryta elementami ceramicznymi, ze drzwiami 
złoconymi w formie liści palmowych. Wykonawcą polichromii był Dy- 
mitrios Andronopulos z Grecji, który nawiązał do wzorów późnobizan- 
tyjskiego malarstwa. Żyrandol centralny z witrażami (Krzyż Tysiąclecia 
Chrztu Rusi) został wykonany w 1988 r. dla uczczenia Jubileuszu Ty
siąclecia Chrztu Rusi. W 1992 r. zainstalow ano instalację alarm ową. 
W dniu 11 października 1994 r., w święto ikony Matki Bożej Nieocze
kiwana Radość odbyła się konsekracja soboru. Parafia wzbogaciła się o dwa 
nowe murowane domy na potrzeby kleru.

Kapliczka obok soboru Świętej Trójcy
Na placu obok soboru, od strony południowej, wybudowano kaplicz

kę do święcenia wody. Poświęcenia krzyża na kapliczce dokonano w dniu 
święta Ikony Matki Bożej Nieoczekiwana Radość, 13 października 1991 r.

Szkoła Psalmistów w Hajnówce przy soborze Świętej Trójcy
We wrześniu 1996 r. decyzją M etropolity Bazylego została otwarta 

Szkoła Dyrygentów w Hajnówce. Nauka trwa 2 lata na poziomie szkoły 
średniej. Zajęcia prowadzone są przez trzy dni w tygodniu. Dnia 27 wrze
śn ia  1996 r. odbyły  się p ierw sze za jęcia , kandydaci przy jm ow ani 
są po ukończeniu szkoły średniej. W Szkole obowiązują następujące
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grupy tem aty czn e: p rzedm io ty  m uzyczne, p rzedm io ty  teo log iczne  
i przedm ioty pedagogiczne. W 1998 r. szkołę opuścili pierwsi absol
wenci i zostali zatrudnieni w parafiach na etacie psalm isty-dyrygenta 
i katechety.

D yrek to r szkoły: Ks. mitrat Michał Niegierewicz

Prawosławny Dom Miłosierdzia Samarytanin  przy parafii Świętej Trójcy 
W kwietniu 1997 r. parafia Świętej Trójcy przyjęła od władz pań

stwowych połowę poszpitalnej posesji wraz z budynkiem byłego Szpitala 
Rejonowego w Hajnówce. Dekretem M etropolity Bazylego powołano 
Prawosławny Dom Miłosierdzia. Wysiłkiem parafii Świętej Trójcy został 
wyrem ontowany budynek oddziału ginekologiczno-położniczego, łącz
nie z w ym ianą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i zaadoptowany na 
potrzeby osób niepełnosprawnych. Dnia 1 stycznia 1998 r. zamieszkali 
w tym domu pierwsi pensjonariusze. W dniu 15 lutego 1998 r. Metropolita

Dom Miłosierdzia „Samarytanin” przy parafii Świętej Trójcy w Hajnówce
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Sawa odprawił pierw szą Świętą Liturgię w nowopoświęconej kaplicy 
pw. Opieki Bogurodzicy. O piekunem  duchownym  został m ianowany 
Ks. Michał Markiewicz, a zastępcą dyrektora i główną księgową Ludmiła 
Lickiewicz. W każdą sobotę w kaplicy odprawiana jest Święta Liturgia, 
a w niedzielę nabożeństwo wieczorne.

Święta parafialne:
Św. Mikołaja -  9/22 maja i 6/19 grudnia
Ikony M atki Bożej „Nieoczekiwana R adość” -  pierwsza niedziela po 
święcie Św. Apostoła Jana Teologa

Cmentarz:
Cmentarz w Hajnówce o pow. 3,5 ha -  wspólny dla wszystkich parafii. 

Miejscowości stanowiące parafię:
H ajnów ka-u lice: Bajeczna, Batorego, Bednarska, Białostocka, Bielska, 
Bociania, Boczna, Botaniczna, Brzozowa, Chopina, Czajki, Daniela, 
Dolna, Długa, Elektryczna, Fabryczna, Granitowa, Graniczna, G run
waldzka, Hibnera, Jastrzębia, Jaśminowa, Jesionowa, Jelenia, Kacza, 
Kasztanowa, Kłosowa, Kniewskiego, Kosidłów, Krasińskiego, Kwiatowa, 
Leszczynowa, Lipowa, Łosia, Marmurowa, Moniuszki, Mostowa, Nie
dźwiedzia, Nowa, Odległa, Ogińskiego, Okopowa, Orzechowa, Os. Li
powa, Os. Mazury, Os. Milenium, Owocowa, Poddolna, Podlasie, Polna, 
Południowa, Prosta, Rutkowskiego, Rysia, Sadowa, Sarnia, Siewna, Soko
la, Sowia, Spadowa, Spiralna, Sportowa, Stalowa, Stolarska, Studzienna, 
Szymanowskiego, Ściegiennego, Ślusarska,Targowa, Topolowa, 3-go 
Maja do ul. Piłsudzkiego, Warszawska od toru bielskiego , Warzywna, 
Wierobieja, Wilcza, Wróblewskiego, Zajęcza od ulicy Odległej, Zbożowa, 
Złota, Żabia, Żurawia, Żwirowa,

Grunta parafialne:
Pow. -  1,3 ha placu cerkiewnego łącznie z zabudowaniami oraz 1 ha przy 
Domie Miłosierdzia
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Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Hajnówce Nr 2; Katecheci: Ks. Jan Wołkowycki, 
M arek Maciuk, mgr Anna Wawrzeniuk, Halina Patejczuk.
Szkoła Podstawowa w Hajnówce Nr 6; Katecheci: mgr Anatol Korch, 
mgr Ewa Czurak, Elżbieta Sidoruk.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Hajnówce; Katecheci: Ks. Sławomir 
Chwojko, Ks. Mikołaj Kulik, Ks. diak. Tomasz Lewczuk.
Szkoła Specjalna w Hajnówce Nr 4; Katecheta: mgr Julita Niczyporuk.

Organizacje cerkiewne:
Bractwo Prawosłwne Śww. Cyryla i M etodego 
Bractwo Młodzieży Prawosławnej

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. M ichał Niegierewicz, wik. Ks. prot. Bazyli Szklaruk, 
Ks. wik. prot. Sławomir Chwojko, Ks. wik. prot. Mikołaj Kulik, Ks. diak. 
Tomasz Lewczuk, psal. Marek Maciuka, I dyryg. M irosława Demianiuk, 
II dyryg. Elżbieta Sidoruk.

Duchowieństwo:
Ks. Włodzimierz Drużyłowski (1936,1938), Ks. Mikołaj Kamiński (1937, 
1939), Ks. Eugeniusz Kalczuk (1937, 1939), Ks. hieromnich Auksen- 
cjusz Siemieniuk (1939), Ks. W łodzimierz Cechan (-1941-), Ks. Serafin 
Ż eleźniakow icz (26 .05 .1942-09 .1951), Ks. A ntoni D ziew iatow ski 
(9.11.1951-1952 dziekan - +28.09.1995), Ks. wik. Leoncjusz Tofiluk 
(10.07.1958-3.07.1979), Ks. wik. M ichał Niegierewicz (19.11.1979 - 
3.11.1995 prob. i dziekan - ), Ks. wik. Paweł Kononiuk (30.09.1982
19.12.1983), Ks. wik. W italis G aw ryluk (? - 28.09.1988) ponownie 
(21.11.1995 -13.03.1997), Ks. wik. Jerzy  A ckiew icz (11.09.1991
30.06.1998), Ks. wik. Leonidas Szeszko (28.091988-1998), Ks. wik. 
Anatol Jarmocik (19.09.1988-12.03.1998), Ks. wik. Alim Rusinowicz 
(19.03.1992-27.03.1992), Ks. wik. M ikołaj Białomyzy (7-12.03.1998),
o.wik. Bazyli Szklaruk (13.03.1997-), Ks. wik. Sławom ir Chwojko 
(12.03.1998-).
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A. Devjatovskij, Istorija Hajnovskogo prichoda. Pravoslanyj Kalendar 1975 g. s. 149-153; 
Prazdnovanie ikony MB Nećajnaja Radost’ v Hajnovke. Cer. Vest. 1967 nr 11 s. 5-7; 
T. Dorda, Refleksje z Ekumenicznego Młodzieżowego Obozu Roboczego w Hajnówce. 
Wiad. PAKP 1974 nr 3 s. 66-69 nr 4 s. 98-100; I. Walulik, Świątynie naszych dni. Nowa 
cerkiew w Hajnówce. Kierunki 1979 nr 31 s. 4; G. Polak, Powstaje największa cerkiew 
w Polsce w Hajnówce. Słowo Powszechne 1980 nr 15 s.7; Cerkiew w Hajnówce. Ar
chitektura 1980 nr 5 s. 33, il.; T. Wyszomirski, Sobór w Hajnówce. Myśl Społeczna 1980 
nr 3 s. 5, il.; A. Grygorowicz, Pogodzić tradycję ze współczesnością. Polska 1980 nr 13 
s. 5, 42-46; - Nie ma nowoczesności bez tradycji. Rozm. Za i Przeciw 1982 nr 13 s. 1-3, 
18-19, il.; - Refleksje na temat projektowania i realizacji trzech cerkwi w woj. biało
stockim. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Architektura 1990 nr 33; J. Mo
rawski, Znak. (Rozmowa z autorem o cerkwi w Hajnówce). Nowa Wieś 1983 nr 6 s. 6-7, 
il.; G. Sosna, Hajnówka. Encyklopedia Katolicka T. 6 (1983) szp. 498-499; A. Dzie- 
wiatowski, Ikony z wyspy Atos. Rozm. Kur. Podl. 1983 nr 93 s. 5.; - Neobizancjum 
w Hajnowskiej cerkwi. Tyg. Podl. 1989 nr 6(51) s. 10; A. Devjatovskij, Pod blagodat- 
nym pokrovom svjatitelja Nikołaja. Iz żizni prichoda v Hajnovke. Pravoslavnyj Kalen
dar na 1984 g., s. 236-243; K. Kucza-Kuczyński, Cerkiew w Hajnówce. Przeg. Po
wszechny 1986 nr 2 s. 276-279, rys.; S o b ó r Hajnowski. Hajnówka 1988; Sobor 
v Hajnovke i ego nastojatel’. Hajnovskij Festival’ Cerkovnoj Muzyki. Cerk. Vest. 1990 
nr 6/8 s. 37-40; K. Rosiński, Ks. Dziewiatowski i jego sobor. Kur. Por. 1991 nr 83 s. 8-9, 
il.; W. Zin, Hajnowska parafia prawosławna Świętej Trójcy. Hajnówka 1992; L. Szesz- 
ko, Prawosławne Studium Psalmistów w Hajnówce. Wiad.PAKP 1998 nr 2 s. 39-40.

Literatura:

HAJNÓWKA
Parafia Narodzenia Sw. Jana Chrzciciela 

17-200 Hajnówka 
ul. Reja 12 

tel. (0-85) 683-48-84

Wraz z rozwojem m iasta Hajnówka, w latach 90-tych podjęto kroki 
celem utworzenia następnej, drugiej parafii. M iejsce na lokalizację świą
tyni parafialnej obrano na obrzeżu miasta, w sąsiedztw ie cm entarzy 
Prawosławnego i wojennego. Znajdująca się na cmentarzu cerkiew za
częła pełnić rolę parafialnej i przystąpiono do budowy okazałej świątyni 
wegług projektu Jana Kabaca.
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Cerkiew
Sw. Jana Chrzciciela 
w Hajnówce

C erk iew  cm e n ta rn a  Wszystkich Św iętych  w H ajnów ce
Na obrzeżu puszczy od zachodniej strony miasta założono cmentarz 

grzebalny i w grudniu 1942 r. pośw ięcono. Po wojnie podjęto decyzję 
o budowie kaplicy cmentarnej i w 1953 roku poświęcono ją  pw. W szyst
kich Świętych. Dziesięć lat później budynek oszalowano i pomalowano. 
W roku 1966 wstawiono ikonostas, zaprojektowany i rzeźbiony w drew
nie przez Franciszka Bołoza. Orginalne ikony i pomalowanie cerkwi są 
dziełem Jerzego N owosielskiego. W następnym  roku cerkiew wzboga
ciła się o trzy dzwony, a w latach 1969-1971 zbudowano nowe m uro
wane ogrodzenie cmentarza i doprowadzono prąd elektryczny. W 1985 r. 
cm entarz został poszerzony, ogrodzony murem ceglanym i założono
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księgę cmentarną. Sama cerkiew w 1990 r. została wyremontowana i zbu
dowano dom mieszkalny na cmentarzu.

Święta parafialne:
Niedziela Wszystkich Świętych -  Pierwsza Niedziela po Świętej Trójcy 
Narodzenia Św. Jana Chrzciciela -  24 czerwca/7 lipca

Miejscowości stanowiące parafię:
H ajnów ka-ulice: Armii Krajowej, Armii Ludowej, Białowieska, Bielska, 
Celna, Cicha, Handlowa, Jednostka Wojskowa, Kolejki Leśne, Konop
nickiej, Kraszewskiego, Łagodna, Małomiejska, Międzytory, Miła, Nałkow
skiej, Nieznany Bór, Orzeszkowej, Partyzancka, Piłsudzkiego od toru 
białowieskiego do ul. 3-go Maja, Prusa, Reja, Sawickiej, Sienkiewicza, 
Skłodowskiej, Słoneczna, Torowa, Wesoła, Żeromskiego.

Grunta parafialne:
Plac pod cerkwią 0,15 ha.

Cmentarz:
Pow. 3,5 ha

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Hajnówce Nr 1; Katecheci: Ks. diak. Adam Lew
czuk, mgr Julita Niczyporuk, Walentyna Radzymin 
Szkoła Podstawowa w Hajnówce Nr 5; Katecheci: mgr Maria Ackiewicz, 
Walentyna Radzimin
Liceum Ogólnokształcące w Hajnówce Nr 1; Katecheci: Ks. mgr Leonid 
Szeszko, Ks. mgr Michał M arkiewicz
Liceum Ogólnokształcące z białoruskim  językiem  nauczania w Haj
nówce Nr 2; Katecheci: Ks. mgr Jerzy Ackiewicz, Ks. Marek Jakim iuk

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. Leonid Szeszko, wik. Ks. M ichał Markiewicz, psal. -  dyrygent 
Irena Łukaszuk
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Duchowieństwo:
Ks. Leonid Szeszko (1998 -), Ks. wik. Eugeniusz Podgajecki (12.10.1996-?), 
Ks. Michał M arkiewicz (1997 - ) .

Literatura:
(t), Nowa parafia w Hajnówce. Krąg 1989 nr 3/4 s. 4; Parafia Prawosławna pw. Wszy

stkich Świętych w Hajnówce zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe budowy nowej 
cerkwi. Czasopis 1995 nr 5 s. 29, il.; Nowe cerkwie w Hajnówce. Przeg. Prawosł. 1996 
nr 12 s. 7-8, il.

HAJNÓWKA
Parafia Sw. Dymitra Sołuńskiego 

17-200 Hajnówka 
ul. Warszawska 71 

tel. (0-85) 684-39-80

Postępujący rozwój m iasta w płynął na pow stanie trzeciej parafii 
w Hajnówce. Lokalizację nowej cerkwi wyznaczono na skraju miasta, 
w sąsiedztw ie lasów oraz budynków  Okręgowej Spółdzielni M leczar
skiej, Spółdzielni Inwalidów „Postęp” oraz salonu sprzedaży samocho
dów. W 1995 r. został zakupiony grunt od Spółdzielni Budowlanej „Czyn”, 
a 3 czerwca dokonano poświęcenia kamienienia węgielnego. Ofiarność 
i zaangażowanie wiernych były ogromne, gdyż na II dzień świąt Bożego 
Narodzenia 1966 r. odprawiono pierwszą Świętą liturgię. W krótkim czasie 
wybudowano dolną cerkiew i rozpoczęto regularne nabożeństwa. Decyzją 
Metropolity Bazylego 30.04.1996 r. erygowano parafię.

8 listopada 1998 r. Metropolita Sawa dokonał poświęcenia krzyża 
na głównej kopule. Prace przy budowie i wyposażeniu cerkwi są konty
nuowane. Autorm projektu cerkwi jest Michał Bałasz.

Kaplica Ikony M atki Bożej Kazańskiej przy ul. Górnej w Hajnówce
W dawnej wsi Górna, obecnie ulica miasta Hajnówka, w 1944 r. 

mieszkaniec tej wsi Mikołaj German, przy współudziale mieszkańców, 
wzniósł drewnianą kapliczkę. Intencją jej postawienia było ocalenie wsi 
od pożogi wojennej, gdy prawie wszystkie sąsiednie miejscowości zo-
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Cerkiew
Sw. Dymitra Sołuńskiego 
w Hajnówce

stały spalone. Kaplica została zlokalizowana we wsi, jednak z powodu prze
budowy drogi została przeniesiona na cmentarz obok wsi, gdzie w 1944 r. 
spoczęło 6 mieszkańców zabitych przez Niemców. W 1986 r. zbudowano 
nową murowaną kaplicę na środku obecnej ulicy Górnej.

Święta parafialne:
Ikony M atk i B ożej K azańsk ie j -  20 paździem ika/4 listopada 
Sw. M ęczennika  D ym itra  So łuńskiego  -  26 paździemika/8 listopada 
Ikony M atki B ożej W łodzim ierskiej -  21 maja/3 czerwca
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M iejscowości stanowiące parafię:
Hajnówka -  ulice: Bohaterów Westerpllate, Cisowa, Cyprusowa, Cze
ska, Gajowa, Górna od toru bielskiego , Gruntowa, Iglasta, Jodłowa, Ju- 
dzianka, Kościuszki, Leśna, M agazynowa, M ickiewicza, Miodowa, M o
drzewiowa, M yśliwska, Obwodowa, Piłsudzkiego od toru białowieskie
go , Poryjewo, Ptaszyńskiego, Słowackiego, Sosnowa, Spiżowa, Stara, 
Świerkowa, Tuwima, Warszawska od toru bielskiego , Wiejska, Wojska 
Polskiego, W rzosowa, Wydmuchowo, Zwierzyniecka

Grunta cerkiewne:
Posesja cerkiewna -  pow. 0,2992 ha

Cmentarz:
W trakcie załatw iania są formalności pod now y parafialny cm entarz 
grzebalny o pow. 4,82 ha.

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce; Katecheta: mgr Lilia Busłowska 
Zespół Szkół Rolniczych w Hajnówce; Katecheta: Ks. mgr Jerzy Ackiewicz.

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Jerzy Ackiewicz, Ks. wik. Andrzej Busłowski, Ks. Jan 
Wołkowycki, Ks. prot. Jan Gacuta.

Duchowieństwo:
Ks. Jerzy  A ck iew icz  (30 .06 .1996  - ), Ks. w ik. M arek Jak im iuk  
(12.03.1998-15.04.1999), Ks. wik. Andrzej Busłowski (15.04.1999 - ) ,  
Ks. Jan Wołkowycki, Ks. Jan Gacuta (2000 - ) .

Literatura:
Nowa parafia w Hajnówc. Gaz. Hajnowska 1996 nr 6 s. 4; H. Maroz, Slozy radości. 
Przeg. Prawosł. 1998 nr 2 (152) s. 21-22;(am), Krzyż na hajnowskiej cerkwi. Przeg. Pra- 
wosł. 1998 nr 12(162) s. 15; A. Maroz, Svjatkovanni na Judzjancy. Niva 1998 nr 49 s. 9.
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Cerkiew Sw. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie

KURASZEWO
Parafia Sw. Antoniego Pieczerskiego 

17-207 Czyże 
tel. (0-85) 681-35-63.

Wizyta cerkwi Czyżowskiej z 1775 r. podaje, że wieś Kuraszewo li
czyła 68 domów zamieszkałych przez 298 osób, zaś w 1804 r. -  89 domów. 
Znajdująca się niedaleko Kuraszewa Wieżanka, dziś przysiółek wsi Wól
ka, posiadała kaplicę i według Księgi Metryk cerkwi w Łosince z r. 1828 
kapelanem kaplicy Wieżańskiej był Ks. Bazyli Sewerynowicz. Kuraszewo, 
jako stara miejscowość, praktycznie była daleko do parafialnych cerkwi 
-  w Czyżach -  jak  i później w Łosince. W 1868 r. mieszkańcy postano
wili wznieść cerkiew pw. Sw. Antoniego Pieczerskiego, obsługiwaną przez 
duchowieństwo parafii Czyże. Majstrami byli mieszkańcy Kuraszewa Syl
wester Wasiluk i Łukasz Prokopiuk. W latach 90-tych czyniono przy
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gotowanie do podziału parafii. Wielka aktywność mieszkańców Kuraszewa 
podczas uroczystości w Leśnej Podlaskiej zwróciła uwagę oberprokuro- 
ra W ładimira Konstantinowicza Sablera, który później świątynię szczo
drze obdarzył ofiarami rzeczowymi. W 1895 r. zbudowano dom parafialny, 
a w następnym roku cerkiew wyremontowano. Decyzją władz cerkiew
nych z 7 listopada 1897 r. dotychczasowa dwuetatowa parafia Czyżewska 
podzielona została na dwie. Nowoutworzona parafia Kuraszewo diecezji 
litewskiej, dekanatu kleszczelowskiego obejmowała wsie: Kuraszewo, 
Lady, Łuszczę, Leniewo i Podrzeczany z 1613 wiernymi. Na początku 
XX w. według rejestru diecezji grodzieńskiej z parafii Kuraszewo ode
szła wieś Podrzeczany ponownie do Czyż. Przy cerkwi w Kuraszewie 
rejestrowano 1439 parafian, dwie szkoły cerkiewno-parafialne ze 100 
uczniami.

Po I wojnie światowej władze państwowe nie dały pozwolenia na 
otwarcie parafii ani filii. Ziemia cerkiewna w ilości 33 dziesięcin prze
kazana z byłego funduszu cerkwi czyżewskiej, została zabrana przez władze 
państwowe. Cerkiew przyłączono do parafii Czyże. Siłą rzeczy ludność 
byłej parafii nie mogła być dostatecznie zabezpieczona w norm alną ob
sługę duszpasterską. Odradzająca się polityka Jedności kościelnej” z apro
batą władz państwowych, znalazła podatny grunt dla utworzenia parafii 
obrządku wschodnio-słowiańskiego tzw. neounickiej. W latach 1925-1939 
duchowni uniccy (w większości renegaci), obsługiwali część parafian, na
tomiast duchowni parafii Czyże roztaczali opiekę duszpasterską nad wy
znawcami Prawosławia. Cerkiew zabrali unici i z tego tytułu dochodziło 
do zatargów. Prawosławni zaadaptowali dom mieszkalny Mikołaja Romań
czuka na potrzeby świątyni. Sprawę przekazano do sądu i po wygranej 
sprawie w 1932 r. cerkiew ponownie przeszła do wyznawców Prawosławia. 
Plebania i grunty były użytkowane prze neounitów do końca 1939 r.

Na początku II wojny światowej zamknęła swe działanie placówka 
neounicka. W latach 40-tych cerkiew została wyremontowana -  dobudo
wano dzwonnicę. Według Klirovoj Yedomosti z 1956 r. parafię stanowiło 
170 domów, w tym: Kuraszewo 160 domów zamieszkałych przez 899 
osoby i kol. Podwieżanka z W ó lk ą - 10 domów. Ziemi cerkiewnej według 
rejestru geodezyjnego parafia posiada 4,45 ha w tym: cerkiew i cmentarz 
-  1,12 ha, siedlisko -  2,47 ha, cmentarz -  0,76 ha i kaplica -  0,11 ha.
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Kaplica Św. Braci M achabeuszy  około wsi Lady
Przy drodze z Kuraszewa do wsi Lady, w odległości około 50 m, na 

prawym brzegu rzeki Łoknicy-Kuraszanki usytuowane jest Zamczysko, 
datowane na XI -XII w. Jest to małe wzniesienie, ograniczone od południa 
podmokłymi łąkami i doliną rzeki. W 1942 r., w sąsiedztwie źródełka zbudo
wano cerkiewkę wybierając na fundament sporo kamieni z Zamczyska, zaś 
przydatne drewno wzięto ze starej dzwonnicy. Incjatorem budowy był Teo
dor Pawluczuk wraz z mieszkańcami Kuraszewa. Wkrótce źródełko zostało 
otoczone mnóstwem krzyży, przynoszonych tu przez wiernych. W 1973 r. 
przeprowadzono remont, dach pokryto nową blachą, ściany wewnątrz i ze
wnątrz oszalowano, ułożono nową podłogę, a teren ogrodzono.

Święta parafialne:
Św. Antoniego Pieczerskiego -  10/23 lipca 
Śww. Braci M achabeuszy -  1/14 sierpnia

Miejscowości stanowiące parafię:
Wieś Kuraszewo i W ólka

Cmentarze:
Cmentarz nieczynny o pow. 0,76 ha położony przy drodze do wsi Kojły, 
w odległości 1 km od cerkwi.
Cmentarz nowy przy cerkwi o pow. 1,12 ha założony w 1948 r.

Grunta parafialne:
Ziemi cerkiewnej 6 ha

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Kuraszewie; Katecheta: Ks. Mikołaj Grygoruk

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. Mikołaj Grygoruk

Duchowieństwo:
Ks. Lucjan Sosnowski (7.11.1897-9.07.1899), Ks. Mikołaj Rożkowski 
(28.07.1899-10.10.1906), Ks. W łodzim ierz Sosnowski (22.03.1907-

208



11.04.1907), Ks. Jan Smimow (12.04.1907-1915 ewakuacja). Po powro
cie z bieżeństwa parafia zlikwidowana, cerkiew dołączono do parafii 
C zyże. O bow iązki duszpastersk ie pełnili: o Leoncjusz A leksiejuk  
(10.10.1928-15.11.1929), Ks. Konstanty Rżecki (1931 -1932), Ks. hierom. 
Andronik Matwiejew (1932-3.10.1933), Ks. hierom. Serafin Szachmuć 
[Samojlik ?] (1935-10.12.1937), Ks. hierom. Leonidas Moroz (6.04.1938 - ?), 
Ks. Mikołaj W incukiewicz (11.1939-12.1944), Ks. Piotr M iedwiediew 
(02.1945-25.08.1952), Ks. Łukasz Janowicz (10.11.1952-7.09.1955), Ks. 
M iko łaj B liźn iu k  (1 8 .1 0 .1 9 5 5 -8 .0 8 .1 9 6 2 ), Ks. P io tr P op ław sk i 
(15 .05.1965-1 .08 .1965), Ks. W łodzim erz C ybuliński (25 .11 .1962
27.03.1965), Ks. Jan Jakubiuk (1.08.1968-+4.05.1973), Ks. Eugeniusz 
Naumow (21.04.1973 -?), Ks. hierom. Serafin Sańczyk (23.08.1973
31.08.1973), Ks. Włodzimierz Szumikowski (19.11.1973-1979), Ks. Jerzy 
Ackiewicz (?- 29.07.1986), Ks. W łodzimierz Sawczuk (29.07.1986 -?), 
Ks. Eugeniusz Zdrojewski (28.08.1986-7.12.1992), Ks. Teodor Wasiluk 
(?), Ks. Eugeniusz Guszcz (14.09.1994-1.08.1996), Ks. Stanisław Strach 
(1.08.1996-?), Ks. Eugeniusz Podgajecki (?-10.12.1996), Ks. Mikołaj Gry- 
goruk (11.10.1997 - ) .

Literatura:
LEV 1868 s. 610-611; 1880 s. 88; 184 s. 22; 1898 s. 294; 1899 s. 26, 331; 1900 s. 299; 
14 sentjabrja [1897] v Lesnianskom monastyre. Zametka o chore iz derevni Kuraśevo. 
Pribavlenije k Cer. Ved. 1897 nr 39 s. 1395-1396; GEV 1902 s. 125; 1914 s. 89; Torże- 
stvo osvjaśćenija cerkovno-prichodskoj śkoly v sele Kuraśeve. LEV 1900 nr 17 s. 381-383; 
Novoe vystuplenie uniatov v Grodnenśine. Voskr. Ćt. 1925 s. 768-769; B.G., Likvidaci- 
ja Kuraśevskoj unii. Voskr. Ćt. 1927 nr 50 s. 651-652; V., Pravda pro Kuraśevskuju 
Cerkov’. Voskr. Ct. 1928 s. 116-7; M. Pavlovskij, Pravda o raspostranenii unii v Pol’śe. 
Voskr. Ct. 1929 nr 35 s. 584; M.I. Cernjakovskij, Metody uniatskoj roboty. Voskr. Ct. 
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LEWKOWO STARE
Parafia Sww. Apostołów Piotra i Pawła 

17-221 Lewkowo Stare 
tel. (0-85) 685-60-15

Prawdopodobnie cerkiew w Lewkowie istniała przed 1574 rokiem. 
W 1698 r. duchowny cerkwi posiadał półtorej włóki gruntu wolnej od 
opłat. Zachowana Wizyta generalna  z 1727 r. Cerkwie Lewkowskiey pod  
Tytułem Stych Apostołow Piotra y  Pawła Colationis Ich M W W Panów  
Masalskich ... Cerkiew Drewniana z  fundam entu Nowa Nie benedykowna 
wielka z  kopula wyniosłą y  z krzyżem wspaniałym, Faciaty in frontispicio  
dwie z  kopułam i bez krzyzow  M iędzy ktorem i chor na ca ły babin iec  
y  Salka w kratce za Drzwiami. Cmętarz ieszcze N ie oparkaniony Dzwo- 
niczka Seperatim od Cerkwie na słupkach wiązana iuz zgniła upadaiąca 
... Carskie Drzwi stolarskiej s z tu k i ... św iec gromadzkich wielkich dwie 
świec brackich pochodni s ze sc ... leszcze sie znayduie Obrazów wielkich 
Osm a małych dwa. Moskiewskich cztery... Uboga Apparencya iest wszyst
ka stara z starey Cerkwie przeniesiona z Ołtarza Drzwi ... Ta cerkiew  
Fundowana Na Włokach Dwóch ... Parafy a ... wies Lewkowa, Łuka, 
Horodysk, Semenowka.

W spomniana cerkiew przetrwała do czasów współczesnych. Przed 
oszalowaniem świątyni w latach 60-tych można było zobaczyć napis na 
belce przy bocznym wejściu, z datą 1574 r., co świadczy że do budowy 
zużyto materiał z poprzedniej cerkwi. Parafia obejmowała rozległe tery
torium dóbr Narewskich. W późniejszych czasach wspomniane m iejsco
wości były zaczątkiem nowych parafii: Horodysk alis Narewka -  parafia 
Narewkowska (1869), Semenowka -  parafia Siemionowska (1957), zaś 
Łuka -  zatopiona, dając początek zbiornika wodnego -  Zalew Siemio- 
nówka (1990).

W 1736 r. Jan Kazimierz Massalski, sędzia ziemski Wołkowyski, wła
ściciel Łuki, zapisał w testamencie, że jego  wolą je s t pochować w cerkwi 
lewkowskiej przed ołtarzem Najświętszej M arii Panny na koszt pogrzebu 
przekazuje 300 zł polskich na rzecz cerkwi w Lewkowie ...z ł  polskich 100 
zapisuję do cerkwii lewkowskiej na dopłacenie dzwonu nowego. Księdza 
Prezbiterowi łewkow skiem u czapkę z w ierzchem  karm azynowym ...
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Następna wizyta z 1784 r. podaje, że cerkiew drewniana brussowana 
gątami kryta, kopułę pośrodku malowaną mająca z krzyżem ...

W 1787 r. dobra Narewka należą do Jana W ęgierskiego i tw orzą je 
4 folwarki: Lewkowo z dworem oraz wsie Iliaszuki, Michnówka z kolo
nią Michalczuki (Kordon); folwark Łuka z dworem i wsią Słobódka oraz 
osady bojarskie przy rzece Narew, folwark Siemionówka z dworem i wsią; 
folwark Grodzisk z dworem i wsią i Mikłaszewo. Siedzibą właściciela 
Węgierskiego najpierw był dwór Łuka, a później siedziba w Tarnopolu. 
W Siemionówce Jan Węgierski był fundatorem cerkwi pod koniec XVIII w. 
Według Księgi Zmarłych z lat 1809-1826 w skład parafii wchodziły 
miejscowości Berezowy Kopiec, Bemacki Most, Biernacki Most kolonie,

Cerkiew 
Sww. Apostołów  
Piotra i Pawła 
w Lewkowie Starym
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Brody, Chominowo, Dąbrowa, Gnilec, Grodzisk, Grodzisk folwark, Helia- 
szuki (Eliaszuki, Iliaszuki), Huszczewina, Janowo, Kordon, Lewkowo, Lew- 
kowo dwór, Łuka, Łuka dwór, M asiewo, M asiewo dwór, Michnowka, 
Mikłaszewo, Minkowka, Narewka, Narewka dwór, Ochrymy, Olchow- 
ka, Pasieka, Piszczatka, Pod Babią Górą, Podlewkowo, Polamja folwark, 
Siem ionówka, Skupowo, Skupowo dwór, Słobotka, Stoczek, Suszczy 
Borek, Swinorojowo, Teremki, Zabłotczyzna, Zarzeka.

Po przyłączeniu unitów do Kościoła Prawosławnego w 1839 r., cer
kiew lewkowska powróciła do Prawosławia i znajdowała się w dekana
cie wołkowyckim diecezji litewskiej. Zgodnie z zarządzeniem z 1842 r. 
parafię zaliczono do IV klasy uposażenia. Liczba parafian w 1847 r. wy
nosiła 1007 mężczyzn i 1039 kobiet i liczba ta stale wzrastała. Klirovyje 
Yedomosti z 1854 r. podają, że cerkiew drewniana na fundam encie z ka
mienia, dzwonnica stara potrzebująca remontu. Na cmentarzu grzebal
nym w 1853 r. wzniesiono m aleńką kaplicę dla odprawiania pogrzebów. 
W 1869 r. nastąpił podział na dwie parafie: Lewkowo i Narewka. Liczba 
wiernych przy cerkwi w Lewkowie wynosiła 1364 osoby. Ze środków 
parafian w 1874 cerkiew wyremontowano.

Zgodnie z zrządzeniem diecezji litewskiej z 25 grudnia 1875 r. lew
kowska parafia została zaliczona do 5 klasy uposażenia, gdyż została 
pom niejszona o w sie dziś należące do parafii w Juszkow ym  G rodzie 
i Łosince. Parafię lewkowską stanowiły wsie: Lewkowo, Iliaszuki, Mich- 
nówka, Słobódka, Łuka, Biernacki Most. Podlewkowie, Suszczy Borek, 
Ochrymowo i Kapitańszczyzna. Liczba wyznawców w 1878 r. wyniosła 
1295 osób. Cerkiew w 1881 r. wzbogaciła sie o nowy dębowy ikonostas, 
który 8 listopada został poświęcony. Przy cerkwi działało bractwo.

Od 1861 r. przy cerkwi istniała szkoła, która mieściła się w stróżów
ce, a naukę pobierało 26 chłopców i 7 dziewcząt, natomiast w na terenie 
parafii zorganizowano w 1880 r. szkoły gramoty w Słobódce i Łuce. We
dług Klirovoj Yedoomosti 1896 r. szkoła pozostała tylko w Łuce, a w Lewko
wie istniało narodnoje uczyliszcze z 54 chłopcami i 6 dziewcztami. Licz
ba wiernych wynosiła 1806 osób. Ziemi cerkiewnej razem 58 dziesięcin 
1820 sążni. Trzecia część tych gruntów została zabrana przez właścicieli 
Lewkowa Julię i Józefa Podwalców.

Na pocz. XX w. liczba parafian wynosiła 1974 osób zamieszkałych 
-  stanu duchownego 7 osób, wojskowych na terenie parafii 48 osób, oraz
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włościan we wsi Lewkowo -  164 osób, Nowe Lewkowo -  330, Eljaszuki 
-  234, Bokowoje -  19, Kardon -  17, Michnówka -  150, Tereszki -  17, 
Słobodka -  98, Łuka -  384, Polewkowie -  67, Ochrymy -  169, Kapi- 
tańszczyzna -  123, Bemadzki M ost -  62; czasowo zamieszkiwało w pa
rafii 5 osob.

W czasie I wojny światowej ludność ewakuowała się w głab Rosji, 
zaś powrót nastąpił w latach 1919-1921. Po wojnie grunta cerkiewne 
zostały  zaję te przez nauczyciela  Szkoły Podstaw ow ej w L ew kow ie, 
a budynki gospodarcze rozebrane przez mieszkańców. Cerkiew pokryto 
nowym gontem, a posesję ogrodzono dookoła drewnianym płotem.

W ielkim  nieszczęściem  dla parafii była II wojna światowa. Za 
współpracę z partyzantam i spacyfikowano w szystkie wsie parafii, m ło
dych m ieszkańców wywieziono na roboty przym usow e do III Rzeszy, 
a pozostałą ludność rozproszono po okolicznych miejscowościach. Pa
rafia obejmowała w sumie 15 wsi, a mianowicie: Lewkowo Stare i Nowe, 
Łuka, Eljaszuki, Ochrymy, Kapitańszczyzna, Biernacki Most, Podlewko- 
wie, M ichnówka, Ciremki, Łozowe, Nowiny, Ludwinowo, Słobódka, 
Stary Dwór. Były to mniejsze lub większe wsie, z których 8 doszczęt
nie zniszczono przy pacyfikacjach. Po wojnie wszystkie wsie zostały 
odbudowane, lecz nie wszyscy powrócili na ojcowiznę. Trzecia część 
m ieszkańców  ew akuowała się do BSRR. W 1949 r. przystąpiono do 
w zniesienia dzw onnicy u w ejścia do cerkwi od strony zachodniej, gdyż 
stara zaw aliła się.

Na początku lat 60-tych koło wsi Lewkowo wzniesiono Zakłady 
Ceram iczne, które zatrudniły w iele osób z okolicznych m iejscowości. 
W 1965 r. na miejscowym cmentarzu zbudowano kaplicę. W 1977 przy
stąpiono do zbudowania podpiwniczonego budynku gospodarczego na 
potrzeby parafii, a w dwa lata później przeprowadzono kapitalny remont 
plebanii. W 1981 r. przystąpiono do remontu cerkwi, malując ją  wewnątrz 
i zewnątrz. Na placu parafialnym  wzniesiono w 1983 r. budynek in- 
w entarsko-składow y, a 1987 r. zakupiono budynek na drugą plebanię. 
Sama cerkiew została wyremontowana w 1995 r., w następnym roku po
święcono plac i krzyż pod budowę kaplicy w Nowej Łuce. W 1997 r. 
przystąpiono do budowy ogrodzenia wokół cerkwi, by ostatecznie zago
spodarować posesję.
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Kaplica cmentarna Zmartwychwstania Pańskiego w Nowym Lewkowi-e
Zbudowana w 1965 r.

Święta parafialne:
Sww. Apostołów Piotra i Pawła -  29 czerwca/l 2 lipca 
Sw. Archanioła Michała -  8/21 listopada

Miejscowości stanowiące parafię:
Wsie: Lewkowo Stare, Lewkowo Nowe, Biernadzki M ost, C ierem ki, 
Eliaszuki, Kapitańszczyzna, M ichnówka, Nowa Łuka, Ochrymy, Planta, 
Podlewkowie, Stary Dwór, Słobódka.

Cmentarz:
Lewkowo Nowe -  pow. 2,93 ha

Grunta parafialne:
Ogólna pow. 8,1305 ha.

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Lewkowie Starym; Katecheta: Eugenia Jankowska 

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Leonidas Jankowski, Ks. Sławom ir Troc, psal. Anna 
Gawryluk

Duchowieństwo:
Ks. Hieronim Kowalewski (1712, 1727), Ks. Antoni Sawicz (1815), 
Ks. Jakub Artecki (1844,1850), Ks. Stefan Bielewicz (2.03.1850-1864), 
Ks. Hilarion Budziłowicz (21.01.1864 -1865-), Ks. Bazyli Kraskowski 
(29.08.1869 - + 4.12.1910), Ks. Piotr Mezit (1.10.1911-30.05.1915), 
Ks. Tomasz Zienkowicz (13.07.1915 - ewkuacja). Po powrocie z bieżeń- 
stwa  Ks. Teodozy Dietjewski (15.08.1924 - ), Ks. Paweł Wisielecki 
(12.1924-22.09.1925), Ks. Ioil Sosnowski (22.06.1925-1930), Ks. Jan 
Nowik (1930-1951), Ks. wik. Aleksander Nowik (1941 -1951), Ks. Rafał 
Czystowski (27.06.1951 -28.10.1962), Ks. Mikołaj Potapczuk (4.07.1960
31.10.1972), Ks. Mikołaj Czurak (29.01.1973-15.03.1976), Ks. Leonidas
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Jankowski (31.05.1976 - ) ,  Ks. wik. Eugeniusz Zdrojewski (1.09.1984-
1.09.1986),Ks. wik. Eugeniusz Podgajecki (9.09.1988-4.12.1994), Ks. wik. 
Sławomir Troc (3.09.1998 - ) .
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NAREWKA
Parafia Sw. Mikołaja Cudotwórcy 

17-220 Narewka 
ul. M ickiewicza 51 

tel. (0-85) 685-80-11

Dnia 27.01.1617 r. książę Fiodor Iwanowicz Masalski marszałek Jego 
Królewskiej Mości spisał testament: ... Chcę być pochowanym w cerkwi 
O lehzyckiej ... potwierdza poprzedni rozdział dóbr swoich nabytych ... 
oraz puszczy Narewka, między synów Hrihorego i Andrzeja ...

Pierwsza cerkiew-kaplica pw. Sw. Jana Chrzciciela była zbudowana 
w 1794 r. na cmentarzu: spłonęła ona 24 grudnia 1898 r., i już jej nie 
odbudowano. W 1817 r. w Narewce mieszkało 10 gospodarzy. W 1864 r. 
podjęto decyzję o budowie cerkwi w M ałej Narewce. Uroczystego wm u
rowania kamienia węgielnego dokonano 10 czerwca 1865 r. Głównym 
majstrem budowlanym był Nowikow. Cegłę dostarczyły zakłady w Bia
łowieży i cegielnia Fridmana, znajdująca się koło Narewki. Lokalizację 
świątyni usytuowano z dala od centrum miasta po lewej stronie ul. Pru- 
żańskiej, tam gdzie znajdowała się część ogrodowo-parkowa folwarku 
Grodzisko. Stanęła w odległości o 200 sążni na północny wschód od 
tego miejsca, gdzie stała stara kaplica. Konsekracji dokonano w 1867 r., 
p. w. Sw. Mikołaja Cudotwórcy a w dwa lata później erygowano samo
dzielną parafię, wydzielając ją  z obszaru Lewkowskiej, a w następnym 
roku wybudowano dom parafialny. W międzyczasie z zamkniętego ko
ścioła pw. Sw. Jana Chrzciciela utworzono kaplicę cmentarną. Liczba
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Cerkiew Św. Mikołaja 
w Narewce

parafian w 1878 r. wynosiła 2338 osób. W skład nowo utworzonej parafii 
weszła także cerkiew w Siemionówce (1780 r.). Sama Narewka w 1879 r. 
liczyła 863 mieszkańców.

W latach 80-tych na terenie parafii założono cerkiewne szkoły, we 
wsi Skupowo w 1886/7 roku naukę pobierało 46 chłopców i 20 dziewcząt. 
Natomiast w szkołach gramoty w Siemionówce, Olchówce i Mikłaszewie, 
łącznie 52 chłopców i 3 dziewcząt.

Pod koniec XIX w. liczba parafian wynosiła 2947 osób zamieszkałych 
w 14 miejscowościach: Narewka, Berezowski Kopiec, Grodisk, Gruszka, 
Guszczewina, Jelonka, Zabłotczyna, M inkowka, Olchowka, Swinoro- 
je, Siemionowka, Skupowo, Stoczek, Janowo. Parafia znajdowała się
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w powiecie prużańskim, dekanatu Szereszewo. W cerkiewnych szkołach 
w Narewce, Olchowce, Siemionowce i Skupowie uczyło się 164 chłopców 
i 16 dziewcząt. Ziemi cerkiewnej 60,20 dziesięciny. Na początku XX w. 
liczba parafian wzrosła do 3134 osób, a spisy wymieniają oprócz wspo
mnianych wsi jeszcze miejscowości Szuszczy Borek, Zabrody i Pasiekę.

Podczas I wojny światowej ludność ewakuowała się w głąb Rosji. 
W okresie międzywojennym cerkiew w Narewce otrzymała status para
fii etatowej. Z tego tytułu otrzymała 33 ha gruntów. Parafia należała do 
dekanatu siemiatyckiego, diecezji grodzieńsko-nowogródzkiej. Liczba 
wiernych osiągnęła 4047 osób, zamieszkałych w miejscowościach: Na
rewka 397 osób, Jelonka -  14, Janowo -  88, Stoczek -  86, Guszczewina 
-  141, Gruszki-4 8 ,  S w inoro je-43 , S kupow o-532, Zabołotczyna -  135, 
Suszczy Borek -  35, Minkówka -  38, Olchówka -  383, Mikłaszewo -  459, 
Gorodisk -  270, Planta -  168, Leśna -  24, Siemionówka -  734, Siemian- 
kowszczyzna -  38, Borowe -  22, Prenty -1 4 ,  Zabrody -  82, Tarnopol -1 7 1 , 
Pasieki -  108, Łanczyno -  17.

II wojna światowa zdezorganizowała życie parafialne. Okupant nie
miecki w obawie przed partyzantką wysiedlił niektóre wsie. Okres po
wojenny również był ciężki dla ludności Prawosławnej. Sporo rodzin 
ewakuowało się do BSSR. W okresie PRL większą część gruntów cer
kiewnych zabrano. Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa 
z 13 listopada 1957 r parafia wasza posiada 30,5 ha gruntów z  tego nale
ży pozostawić parafii jako  gospodarstwo proboszczowskie 5,75 ha, resztę 
zaś przejąć na skarb Państwa, co zostało dokonane i zwrócone z  tych 
względów być nie mogą. Po październiku 1956 r. dotychczasowa filialna 
cerkiew w Siemianówce, decyzją władz państwowych z 31.08.1957 r. usa
modzielniła się, tworząc nową parafię. Według Klirovoj Vedomosti z 1970 r. 
Narewka była parafią dekanatu hajnowskiego warszawsko-bielskiej die
cezji, a ilość wiernych wynosiła 1962 osób zamieszkałych 409 domach. 
W latach 80-tych przystąpiono do remontu świątyni i budynków para
fialnych. Cerkiew  w zbogaciła się o nowe utensylia w tym o nową 
płaszczinicę, fundacji biskupa Szymona (Romańczuka). Zadbano również 
o posesję cerkiewną przed świątynią.

W lutym 1992 r. nieznani sprawcy dokonali włamania do cerkwi, 
skąd skradziono 8 ikon pochodzących z XIX i pocz. XX w.
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Święta parafialne:
Narodzenia Sw. Jana Chrzciciela -  24 czerwca/7 lipca 
Św. Mikołaja Cudotwórcy -  6/19 grudnia

M iejscowości stanowiące parafię:
Narewka oraz wsie: Grodzisko, Gruszki, Guszczewina, Janowo, Leśna, 
Olchówka, Masiewo, Mikłaszewo, Minówka, Planta, Stoczek, Skupowo, 
Suszczy Borek, Świnoroje, Zabołotczyna, Zabrody.

Grunta parafialne:
Ogólna pow. 13,8669 ha.

Cmentarze:
Stary nieczynny od 1919 r. o pow. 0,27 ha.
Nowy założony w 1920 r. o pow. 1,7019 ha, a w 1997 r. poszerzony. 

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Narewce; Katecheta: Ks. Włodzimierz 
Białomyzy.

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. W łodzimierz Biełomyzy, wik. Ks. Mirosław Niczyporuk 

Duchowieństwo:
Ks. Bazylewski Mikołaj (29.04.1871-22.06.1883), Ks. Włodzimierz Osta
szew ski (22 .06 .1883-15 .12 .1891), Ks. M aksym ilian Pom ariancew  
(15.12.1891-30.10.1907), Ks. Jan Rybcewcz (12.11.1907-1915 ewakuacja). 
Po powrociez bieżeństwa Ks. Jan Gromotowicz (1918-1.06.1924), Ks. Ste
fan Gromadzki (1.06.1924-1933), Ks. Mikołaj Rudeczko (17.10.1933
24.10.1933), Ks. wik. Rom an G arustow icz (27.07.1928-1.10.1930, 
28.02.1933-27.02.1934, 1935-1940), Ks. Witalis Strokowski (27.02.1934
20.03.1934), Ks. wik. Rafał Czystowski (27.02.1938-13.10.1938), Ks. 
Andrzej Rutkowski (1 .08.1940-8.11.1965), Ks. G rzegorz M azuruk 
(17.03.1966-1.07.1977), Ks. Włodzimierz Białomyzy (25.08.1977-), Ks. wik. 
Rościsław Białomyzy (6.06.1980-1998), Ks. wik. Piotr Nikolski (12.03.1998 
- 3.09.1998), Ks. wik. Mirosław Niczyporuk (5.11.1998 -).
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NOWOBEREZOWO
Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego  

17-205 N owoberezow o 
tel. (0-85) 686-44-85

M iejscowość zam ieszkała przez ludność ruską  otrzym ała cerkiew 
w XVI w. i założono parafię w Starym Berezowie. Po powstaniu parafii 
w Starym Kominie w 1631 r. wydzielono z części parafii Stare Berezo- 
wo, o czym świadczy zapis funduszowy część parafii Cerkwi Dubickiey 
i Berezowskiey odyąwszy Korninskiey nadany. W Księdze Grodzkiej Brań
ska  z lat 1640-41 zachowała się skarga m ieszkańców wsi Berezowo na 
mieszkańców wsi Jagodniki i K om ina,... na Putyskach oddanay wymie
rzona włoki na cerkiew Nową w K om inie fundow aną ...na  Swoy pożytek  
obrociwszy y  nie maiąc respectu y ż  oni maią swoią cerkiew w Berezo
wie... W jeżdżając do Starego Berezowa od strony Hajnówki po prawej 
stronie, w odległości 50 m, znajduje się stary cmentarz i tam należy zlo-
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Cerkiew Sw. Apostoła Jana Teologa w Nowoberezowie

kalizow ać cerkiew  parafia lną. Starsi m ieszkańcy  w  ustnym  przekazie 
w spom inają, że w ieś została spalona i część m ieszkańców  przeniosła się 
w  inne m iejsce, dając nazw ę w si Nowoberezowo.

P ie rw sza  ce rk iew  w e w si pw. Jana Teologa zo s ta ła  zb u d o w an a  
w 1618 r. K rólow a K onstancja w  1617 r. uposażyła  cerkiew  w ziem ię ... 
nadano gruntów włók dwie zupełnych w pierwszym polu od Nowin Bere
zowskich morgów w drugim polu od Użyckich pól i kozlowskich. W trze
cim polu od Szeckich pól i Berezowskiego Wygona. Wytyczone nowym 
czasie teren pod budową plebanii. Cerkiew zaś od prawem iest ...na sołty- 
siey włóce całey, którey szmat odstąpił Iwan Moroz po samą drogę w tyl 
idącą. Na tym szmacie włók tamże przy cerkwie iest chałupkami trzy 
z domownikami... Fundusz do tej ce rk w i... Confirmowanyprzez JWJEMC  
Pana Mikołaja Sapiehą Woiewodą Mińskiego w roku 1618 Msca January 
23 którym nadano gruntu włók Dwie zupełnych...

Pierw otna cerkiew  była  usytuow ana w m iejscu  istniejącej m urow a
nej cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego. Przy budowie tej cerkwi w 1873 r.
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natrafiono na liczne szczątki kości, co świadczy że pierwsza cerkiew była 
otoczona cmentarzem. Z wizyty generalnej roku 1727 dowiadujemy się o tej 
cerkwi, że dekanatu Bielskiego ...pod Tytułem S.JanaBogoslawaI.K.M ści 
przy ktorey zostaie ad praesens W Ociec Ierzy Hryniewicki Prezbiter 
Berezowski. Cerkiew drewniana sta ra ... Cmętarz ma wkoło oparkaniony 
... Dzwonica osobno Na bromie Nowa po d  Daszkiem z krzyżem porząd
na... Carskie Drzwi snicersko rznięte pod  pozołoto te oprawne Sywierne 
Drzwi iedne z  malowaniem na zawiasach ... Obrazów małych z Moskiew- 
skiemi osiem nascie... Parfia do Cerkwie Berezowskiey należąca: [wsie] 
Berezowo, Chitra, Borek, Dubicze, Stare Berezowo, Szostakowo, Nowy  
Kom in, Czyżyki, Szostakowka, Dubiny Pasiecznicy, Putyska ... Z tego 
okresu pochodzą malowidła ścienne na deskach stanowiących część sufitu 
cerkwi. Do prac konserwatorskich przystąpiono w lipcu 1995 r. Pierwsze 
malowidło przedstawia Ostatnią Wieczerzę, drugie zaś Wniebowstąpienie.

Następna cerkiew została zbudowana w 1771 r. z fundacji Izabeli 
Branickiej, starościny bielskiej. Nowa drewniana cerkiew pw. Św. Jana  
Teologa została zbudowana na sołtysiey włóce na nowym miejscu, na 
gruncie plebańskim. Przetrwała ona do naszych czasów. Przy cerkwi znaj
dowała się drewniana dzwonnica.

Źródło drukowane podaje, że jeszcze w wieku XIX w archiwum cer
kiewnym znajdowały się dwa przywileje, królowej Konstancji i króla Augu
sta III, oba z 1617 roku, a na dzwonnicy dwa dzwony z 1667 i 1690 roku.

Przy cerkwi w latach 40-tych XIX w. zbudowano przytułek dla starców. 
W 1857 r. parafia liczyła 2493 osoby, w tym 285 wiernych w Nowobe- 
rezowie. Do parafii należały wsie Nowe Berezowo, Stare Berezowo, 
Nowy Komin, Czyżyki, Czyżyki Górne, Dubicze Osoczne, Borek, Bielsz- 
czyzna, Dolne, Chytra, Wygoda, Puciski, Progale, Szostakowo i K ra
sko wszczy zna. W 1858 r. wyremontowano dzwonnicę przy cerkwi.

Zbudowana w 1771 r. cerkiew była w XIX wieku w stanie opłaka
nym. Władze duchowne ze względu na wielkość parafii, w latach 70-tych 
zadecydowały wzniesienie murowanej cerkwi w Nowoberezowie jako 
parafialanej, i w 1876 roku poświęcono ją  pw. Wniebowstąpienia Pań
skiego. Natomiast kapitalny remont przeprowadzono w roku 1883, do 
drewnianej cerkwi Sw. Apostoła Jana Teologa, dotychczas parafialnej, 
dobudowano dzwonnicę nad pritworem, a w następnym roku cerkiew 
ogrodzono drewnianym płotem. Kolejny remont wykonano w latach 1892
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i 1893, dokonując wewnętrznego i zewnętrznego szalunku. Na początku 
XX wieku parafia liczyła 4399 osób, zamieszkałych we wsiach Czyżyki, 
Nowokom in, Staroberezowo, Górna, Dubicze, Chytra, Borek, Dolna, 
Putisk, Progale, Szostakowo, Wygoda i Kraskowszczyzna. W parafii było 
5 szkół cerkiew no-parajia lnych  z 285 uczniam i oraz 5 szkół gram oty  
z  94 uczniami. Ziemi cerkiewnej 72 dziesięcin. Cerkwią parafialną była 
świątynia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego  oraz filialną Sw. Apostoła 
Jana Teologa oraz cmentarna drewniana i 2 kaplice. Parafia należała do 
dekanatu kleszczelowskiego diecezji grodzieńskiej. Po I wojnie świato
wej parafia otrzymała status parafii etatowej. Przy parafii pozostawiono 
gruntów 36,25 dziesięciny, pozostałe zostały zabrane przez Skarb Państwa. 
Według Kłirovoj Vedomosti z  roku 1934 cerkiew pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego dekanatu bielskiego diecezji grodzieńskiej miała 3717 parafian.

Po II wojnie światowej liczba parafian stale zmniejszała się na wsku
tek migracji do miast. Plebanię zbudowano w 1949 r. Ziemi cerkiewnej 
pozostało 6,09 ha. W 1995 r. na zlecenie Konserwatora Wojewódzkiego 
przystąpiono do kapitalnego remontu cerkwi Sw. Jana Teologa. Parafia 
podjęła budowę nowej plebanii.

Cerkiew murowana W niebowstąpienia Pańskiego
Budowę cerkwi murowanej rozpoczęto w 1873 r. i 3 września 1876 r. 

dokonano konsekracji. Cerkiew zbudowano według projektu inż. Łoziń
skiego na planie krzyża, z cegły i ciosanego kamienia na fundamencie, 
tynkowana i malowana, ogrodzona murem z kamienia. Ikony do ikonostasu 
malował malarz Szorochow ze Słonima. W 1933 r. podjęto próby reakty
wowania parafii unickiej przez kilku zwolenników neounii. W latach 1984
1985 odnowiono tynki na zewnątrz i pomalowano wewnątrz. W 1987 r. 
częściowo wymieniono konstrukcję więźby, dach i kopuły przykryto nową 
ocynkowaną blachą. Wyposażenie cerkwi pochodzi z 2 poł. XX w. Malowi
dła ścienne zostały wykonane w latach 30-tych XX w. Najstarsze w cerkwi 
są dzwony, które pochodzą z XVII w. Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego 
przetrwała w stanie niezmienionym do czasów współczesnych.

Cerkiew cm entarna Przem ienienia Pańskiego
W 1771 r. założono nowy cmentarz, około 1,5 km od wsi przy drodze 

do Czyżyk. Cerkiew drewnianą zbudowano w 1840 r. pw. Przemienienia
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Pańskiego. W 1859 zlokalizowano nowy cmentarz w odległości 2 wiorst 
od wsi na wschód, ogradzają go murem z kamienia. Dotychczasowy 
zamknięto w 1891 r. Czwarty z kolei cmentarz założono w 1925 r. w lesie, 
w sąsiedztw ie cm entarza z 1859 r. W roku założenia przeniesiono  tu 
z zamkniętego cmentarza cerkiew zbudowaną w 1840 r. Remont jej został 
przeprowadzony w 1863 r. W 1895 r. dokonano wymiany gontu na da
chu. Dzisiaj jest pokryta blachą i znajduje się w dobrym stanie.

Kaplica murowana Św. Aleksandra Newskiego
Kaplica wzniesiona we wsi Nowoberezowo, konsekracji dokonano 

21 grudnia 1867 r.

Kaplica Św. Jerzego we wsi Czyżyki
Kaplica drewniana zbudowana w 1888 r., pokryta blachą.

Kaplica w urocz. Chytra
Kaplica zbudowana pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w 1888 r. na 

pam iątkę Dziewięćsetlecia Chrztu Rusi. Drewniana, kryta gontem.

Święta parafialne:
Św. Apostoła Jana Teologa -  9/22 maja i 24 września/9 października 
Wniebowstąpienia Pańskiego -  40 dzień po Wielkanocy

M iejscowości stanowiące parafię:
Chytra, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Nowoberezowo, Nowokomin, 
Puciska, Staroberezowo, Szostakowo, Wygoda

Grunta parafialne:
Według rejestru pomiarowego z lat 70-tych pow. gruntów wraz z cmen
tarzami wynosi 6,187 ha.

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Nowym Kominie 

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. Eugeniusz Zdrojewski, wik. Ks. Alim Rusinowicz
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Duchowieństwo:
Ks. Jerzy Hryniewicki (1727), Ks. Cyprian Żebrowski (1815), Ks. Antoni 
Pieńkowski (- 1839 -), Ks. Julian Kłoczkowski (25.09.1855-+3.04.1899), 
Ks. Jan Kłoczkowski (? - 1883), Ks. wik. W łodzimierz M ichalewicz 
(2.05.1880-26.11.1882), Ks. wik. H ipolit Kadłubowski (26.11.1882
6.02.1885 dziekan okr. Kleszczele - 1907), Ks. wik. Bazyli Warfołomie- 
jew  (14.07.1899-11.07.1903), Ks. wik. Leoncjusz Proniewski (28.08.1903 
- 1908 prob. - 9.05.1910 dziekan okr. Kleszczele -1915), Ks. wik. Wiktor 
Sawicz (9.10.1908-1915). Po powrocie z bieżeństwa Ks. Leoncjusz Pro
niewski (1918-1919), Ks. Teodozy Dietjewski (09.1919-15.08.1924), Ks. 
Jan Gromotowicz (15.08.1924-15.12.1932), Ks. wik. Bazyli Pawłowicz 
(11.02.1926-27.07.1926), Ks. wik. A leksander Łopatko 31.07.1928
11.10.1928), Ks. wik. Alipiusz (Fiedoruk) hierom. (14.03.1929-15.09.1931), 
Ks. wik. Nikita Tomczuk (4.09.1931-5.11.1931), Ks. wik. Joakim Kuder
ski (25.12.1931-17.05.1932), Ks. Kalistrat Jarm ołowicz (1.09.1932
27.10.1932), Ks. Symeon Kamieński (7.12.1932-12.08.1933), Ks. wik. 
Aukcencjusz (Siemieniuk) hierom. (6.11.1932-23.03.1934), Ks. Jan Gro
motowicz (15.08.1933-1940 dziekan okr. Hajnówka -+3.101.952), Ks. wik. 
Platon Pańko (? - 3.04.1934), Ks. wik. Jan Sawicki (12.04.1934-26.12.1934), 
Ks. wik. Leonid Naumow (5.02.1935-12.05.1937), Ks. wik. Sergiusz 
Stalbowski (19.03.1948 - 7.10.1952 prob. -+  1994), Ks. prob. Eugeniusz 
Zdrojewski (7.12.1992 - 16.02.1993 prob. - ) , Ks. wik. Sławomir Awksen- 
tijuk (7-29.11.1995), Ks. wik. Eugeniusz Podgajecki (?), Ks. wik. Teodor 
Wasiluk (13.03.1997-?), Ks. Rościsław Biełomyzy (?), Ks. wik. Jarosław 
Ohurek (?-18.03.1998), Ks. wik. Stanisław Strach (1999 - 2000), Ks. Alim 
Rusinowicz (22.VI.2000 - ) .
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ORZESZKOWO
Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego 

17-242 O rzeszkow o 
tel. (0-85) 682-51-43

Wizyta generalna z roku 1727 podaje, że Orzeszkowo należy do para
fii Dubicze Cerkiewne. Natomiast kolejna wizyta z 1784 r. informuje, że 
wieś należy do parafii Dubiny i w 25 domach zamieszkiwało 131 osób. 
W 1795 wieś liczyła 38 domów, a w 1872 r. już 92 domy, zamieszkałe 
przez 613 osoby. W 1884 r. we wsi otw arto szkołę gramoty z liczbą 
20 chłopców i 4 dziewcząt. Przynależność parafialna wsi Orzeszkowo do 
Dubin trwała do 1942 roku.

Po erygowaniu parafii w Hajnów ce wieś Orzeszkowo włączono 
do nowopowstałej placówki. W roku 1953 rozpoczęto budowę cerkwi 
w Orzeszkowie, 23 czerwca 1955 r. została poświęcona. Była obsługi
wana przez duchow ieństwo z Hajnów ki, a w latach 1973-1976 na stałe,

Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie
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przez Ks. hieromnicha Serafina (Sańczyka). 26 października 1983 r. er- 
gowano samodzielną parafię, odłączając niektóre miejscowości od parafii 
w Werstoku. W 1985 r. rozpoczęto budowę domu parafialnego, w latach 
1990-1992 przeprowadzono wewnętrzny, a w 1996 zewnętrzny remont 
cerkwi.

Święto parafialne:
Wniebowstąpienia Pańskiego -  40 dzień po Wielkanocy, święto ruchome 

M iejscowości stanowiące parafię:
Orzeszkowo, Łozice, Jakubowo i część wsi Pasieczniki Duże. 

Cmentarz:
Wraz z cerkwią o pow. 1,14 ha

Grunta parafialne:
Siedziba o pow. 0,11 ha

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie; Katecheta: Ks. Mikołaj M arkiewicz

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Mikołaj Markiewicz

Duchowieństwo:
Od samego początku cerkiew była obsługiwana przez duchowieństwo 
parafii w Hajnówce, później zaś na stale: Ks. Serafin (Sańczyk) (1973
1977) oraz z nom inacją prob. Ks. Paw eł K ononiuk (1 9 .1 2 .1 9 8 3 
3.07.1984), Ks. Mikołaj M arkiewicz (4.10.1984 - ) .

226



Cerkiew Sw. Jerzego w Siemianówce

SIEMIANÓWKA
Parafia Sw. Jerzego Zwycięzcy 

17-222 S iem ianów ka 
ul. Szkolna 48 

tel. (0-85) 685-70-06

Najwcześniejsze wiadomości o przynależności parafialnej wsi Sie- 
mionówka pochodzą dopiero z początku XVIII w.

Wizyta generalna Cerkwi Lewkowskiej z 1727 r. podaje, że należy 
do niej wieś Semenowka. Przetrwała ona w parafii Lewkowo do 1869 r., 
a od tego czasu należy już do parafii Narewka. Cerkiew w Siemionówce 
murowana, wzniesiona w XVIII w. Niektóre źródła podają rok 1780. We
dług źródeł pisanych z 1854 r. cerkiew murowana z drewnianą dzwonni
cą potrzebuje nowego pokrycia i dzwonnica oddzielnie postawiona także 
wymaga remontu. W 1858 r. została wyremontowana z drewnianą dzwon
nicą i takowym ogrodzeniem. Remontu cerkwi dokonano także w 1894 r.
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Dalsze lata istnienia cerkwi były ściśle powiązane z parafią Narewka. 
Dopiero po II wojnie światowej dekretem metropolity z 31.08.1957 r. 
powołano sam odzielną parafię. W tym też roku w ybudowano dom pa
rafialny oraz budynki gospodarcze. Założono jednocześnie cm entarz 
grzebalny o pow. 2,72 ha. W latach 1970-1972 r. wykonano wewnątrz 
polichrom ię i dobudowano dzwonnicę, a w pięć lat później posesję 
cerkiewną ogrodzono. Ikonostas wzbogacony został przez wstawienie 
nowych rajskich wrót autorstwa M ichała Wojtkowicza. Cmentarz grze
balny w 1981 r. został otoczony murem betonowym, a w 1984 roku wzbo
gacił się o cerkiew cmentarną pw. Św. Męczennika Pantelejmona. W latach 
80-tych powstał wielki zbiornik wodny Siemianówka, zatapiając całko
wicie wsie z sąsiednich parafii.: Bołtryki, Budy, Grabary, Łuka i Rudnia 
Pod inwestycję wykupiono i wywłaszczono 289 gospodarstw położonych 
w 8 wsiach, czemu towarzyszyły liczne protesty i dramaty. Dla potrzeb 
przesiedlonych wybudowano dwa osiedla: w M ichałowie -  30 i w Bon- 
darach 135 mieszkań, a także powstała nowa wieś -  Nowa Łuka.

Święto parafialne:
Opieki Matki Bożej -  1/14 października
Św. Męczennika Jerzego -  24 kwietnia/6 maja
Św. Męczennika Pantelejmona  -  27 lipca/9 sierpnia.

M iejscowości stanowiące parafię:
Siemianówka, Babia Góra, Borowyje, Pasieki, Siemiakowszczyzna, Stary 
Dwór, Tarnopol.

Grunta parafialne:
Grunta orne 1,14 ha i łąki 0,86 ha.

Cmentarz:
Założony w 1957 r. o pow. 2,72 ha 

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Siemianówce; Katecheta: Ks. Mikołaj Szabelan
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Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. mitrat Mikołaj Szabelan

Duchowieństwo:
Od objęcia stanowiska proboszcza po dzień obecny pozostaje Ks. Mikołaj 
Szebelan (1956 - ) .

L itera tura:
GEV 1903 s. 78; Cer. Vest 1972 nr 10/12 s. 9-11, il.; K. Siemieniako, Zanim będzie 
zalew. Gaz. Współ. 1977 nr 269 s. 4-5; M. Bołtryk, I tak właśnie kończy się świat. Przeg. 
Tyg. 1984 nr 45 s. 1,4; J. Cjaluśecki, Semjanouskae mora. Niva 1988 nr 46 s. 5, il.; 
L. Będkowski, Batiuszka. Przeg. Tyg. 1987 nr 12 s. 7, foto; J. Charkiewicz, Całe życie 
w jednej parafii. Przeg. Prawosł. 1996 nr 11 s .l l ,  il.;

STARY KORNIN
Parafia Sw. Archanioła Michała 

17-206 Stary Kornin  
tel. (0-85) 686-88-05

Parafia w Starym Kominie powstała w 1630-31 r. Na istniejącym do 
dziś owalnym kamieniu zachował się napis w języku cerkiewnosłowiańskim 
o fundacji pierwszej cerkwi: Sozdan sej chram roku 1631. Na zachowa
nej tablicy pamiątkowej z 1733 r. zamieszczono informację o powstaniu 
parafii: iż cerkov stara assupsił Tytuły SS. Michała Archanjołay Anny od 
założenia swego y  dokoniczenie kosztem Parachianów była ze wszystkim  
wystawiona. Parafia Komin została wydzielona z części parafii Dubicze 
Cerkiewne i Staroberezowo, a w jej skład wchodziły miejscowości: Kor
nin, Mochnate, Jahodniki, Istok, Witowo, Popławskie i Korytyska. Nadzia
łu ziemskiego otrzymała około włók 6 ... grunta zafandowane włok dwie 
w trzy Pola ... włok cztery w iednym położeniu y  mieyscu a w Drugim  
polu za Mochnatym za wsią Borozowskich ... Najistotniejszym jednak 
elementem nowopowstałej placówki była ikona Matki Bożej Komińskiej, 
słynąca cudami. Zachowany opis z 1727 r. podaje: w Ołtarzu Obraz Nay- 
swiętszey Panny Cudami ustawicznemi Słynącey. Obraz ten Na Drzewie 
wzdłuż piędzi dwie a wszerz Niby pułtory p ię d z i... Malowanie bielawego
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y  ubogiego z  ruska. Na lewey Ręce Pan Jezus, samy sniecierskiemi sztuka- 
teryami accomodowane pozłociste. Cudowna ikona Komińska była kopią 
Matki Bożej Leśnianskiej, o czym wspomina druk supraski z 13 czerwca 
1801 r. (Doniesienie o m ieyscach obrazach cudownych w decezyi Su- 
praskiey będących). Kult Matki Bożej Kornińskiej przyciągał rzesze 
pielgrzym ów o czym świadczy Księga cudów przed  ikoną M atki Bożej 
w Starym K om inie dokonanych ^autorstwa Antoniego Mironowicza, B ia
łystok 1997). Podczas uchodźctwa ludności w 1915 r., ikona została w y
wieziona do Rosji i ślad po niej zaginął.

Cerkiew Anny  w Starym K om inie
Pod pierwszą cerkiew paroch Szymon Simonowicz przekazał część 

własnego ogrodu i odkupił od sąsiadów parcele ziemskie do wystawienia 
domu bożego pierwszym i byli fundatoram i osobliwie pradziad na imię 
Simon Simonowicz fundusz od króla IM ści wyprawiwszy przy którym część 
parafii cerkwi dubickiej i berezowskiej odjąwszy, korninskiej nadany, toż 
parafia za powodem Simonowicza, który część ogroda swego u innych 
sąsiadów popłaciwszy nadał ten p lac na chwalę boską ... Kamień w ę
gielny położono 7 listopada 1630 r., konsekracji dokonano 25 sierpnia 
1631 r. Następną cerkiew drewnianą pw. Sw. Anny wzniesiono w 1773 r.

Pierwsza cerkiew była dla ludzi greckiej wiary a dopiero zapisy na
dające proboszczowi uposażenia ziemskie zmusiły do przyjęcia unii. Król 
W ładysław IV w 1639 r. w potwierdzeniu nadania nakazał, aby właści
ciele dóbr pozostali w unii z  kościołem rzymskim i do cerkwi nie dopusz
czono ludzi przeciwnych jedności. Wizyta generalna  z 1727 r. podaje ... 
cerkiew drewniana w pul stara p o d  Dachem dobrym z krzyżem wielkim  
bez kopuły. Dzwonica z babińcem w iednym zrębie przy Cerkwie p o d  
daszkiem z starym krzyżem w gałce rześcią obity. Dalej wizyta informuje 
o ikonie Matki Bożej łaskami słynącej, a także obrazów małych rożnie 
stoiących z Moskiewskimi dwadzieścia y  sześć. W ymienia także wota 
należące do ikony, a ... Na obrazie Cudownym Nayświętszey Panny szata  
srebrna Na Cały obraz d o p u łz ło co n a  ...

Natom iast wizyta cerkwi Sw. M ichała  z 1758 r. nie wymienia już 
ikonstasu, gdyż jeszcze przed rokiem 1727 carskie drzwi ze staroświecka 
rznięte z pozłoto oprawione z wierzchu conferfekt Wieczerzy Pańskiey.
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Cerkiew Sw. Anny w Starym Kominie

W spomniane carskie wrota zajęły miejsce w cerkwi Św. Anny, gdzie po 
kilkakrotnym przemalowaniu przetrwały do naszych czasów.

Sama zaś cerkiew również kilkakrotnie remontowana i przebudowana 
(lata 1860,1892 i 1903), dochowała się do dnia współczesnego. Parafialna 
świątynia Św. Michała, nie miała dzwonnicy i takową wkomponowano 
nad głównym wejściu do cerkwi Sw. Anny.

C erk iew  p a ra fia ln a  Sw. A rchanioła  M ichała  w S tarym  K om in ie
Druga cerkiew w Starym Kominie pw. Św. Michała została zbudo

wana w okresie od 26 maja 1724 do 2 lipca 1733 r.
Przechowana informacja z w izyty generalnej dość szczegółowo po

daje: ... Cerkiew Korninskapod Tytułem S. Michała Archanioła ... Ociec 
Hrehory Symonowicz Prezbiter Korninski y  W Ociec Mikołay Daniło- 
w icz... Cerkiew tamże druga Niby obok z starą stoiąca na Wschód Zimowy 
in formom krzyża. Machina Wielka z kaplicami Zakrystyami y  z Skarb
cem ze Srzodkiem okrągłym dość wyniosłym. Kopuła wielka z krzyżem
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nie dołączona po  czterech Rogach Kopułki Małe. Dach y  sklepienie nie 
dokończone bez okien y  bez Podłogi, bez Ołtarzów bez Obrazów y  bez 
zadney ieszcze apporencyi... Cerkiew Nowa wzdłuż łokci czterydzieści 
a wszerz łokci dwadziescie y  sześć kosztem JW  Imci PPana Chorążego 
Koronnego Klemensa Branickiego fundow ana ieszcze nie dokończona. 
Zalecono proboszczowi ... a nadto wszystko o dokączenia Nowey cer
kwie u JW  Dobrodziew Colatorow ... i o summę legowaną na Żydzie p o 
kazaną pilnie się upom inaniey odebrać.

Na początku drugiej ćwierci XIX w. cerkiew znajdowała się w opła
kanym stanie. Pochyliła się i groziła zawaleniem. Z braku środków na 
budowę nowej, postanawiono przeprowadzić kapitalny remont. Po do
kładnym zbadaniu elementów konstrukcyjnych okazało się jednak, że są 
całkiem nie przydatne. Ilość parafian stale wzrastała iw  1886 r. wynosiła 
2173 osoby. Parafia znajdowała się początkowo w dekanacie bielskim, 
później w kleszczelowskim, diecezji litewskiej. Trwały przygotowania do 
budowy nowej świątyni. Nową cerkiew Sw. Archanioła Michała w Starym 
Kominie wybudowano w 1893 r., wstawiając przy tym ołtarz z poprzed
niej świątyni wraz z cudow ną ikoną Matki Bożej. Wiele ikon malarstwa 
barokowego (kiot w prezbiterium^ dochowało się do dnia dzisiejszego. 
Wmontowano nowy ikonostas autorstwa wileńskiego malarza i rzeźbia
rza Jegora Aleksandrowicza Mołokina. Na wielu ikonach pozostawiono 
nazwiska ofiarodawców. Dochowały się również ikony pochodzące z Góry 
Atos, sprowadzone na początku tego wieku. Na początku XX w. liczba 
parafian wynosiła 2575 osób zamieszkałych w miejscowościach Stary 
Komin, Mochnate, Korycisk, Istok, Witowo, Jagodniki oraz uroczyska: 
Lewosiuki, Chwoinka, Wygałka, Stępka 1, Stępka 2, Denisjuk, Siemi- 
wołoki, Dolina i Szlutianka. Oświata skupiała się w narodnom uczyłiszcze 
z 52 uczniami, 4 szkoły cerkiewno-parafialne ze 130 uczniami oraz 5 szkół 
gramoty ze 101 uczniami. Kler parafialny dwuetatowy, tj. duchowny i psal
mista. Ziemi cerkiewnej 49 dziesięcin.

Po I wojnie światowej sytuacja w parafii Stary Komin diametralnie 
się zmieniła. Wywieziona do Rosji cudowna ikona Matki Bożej nie po
wróciła. Cerkiew nie otrzymała od władz państwowych statusu parafii 
ani filii. Została przyłączona do parafii Dubicze Cerkiewne jako pripi- 
snaja, i była obsługiwana przez duchownego na etacie 2-go psalmisty 
Dubickiej parafii. Ziemia i wszystkie zabudowania parafialne zostały
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zabrane pod zarząd Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach. Według 
Klirovoj Vedomosti z 1939 r. liczba wiernych wynosiła 2801 osób za
mieszkałych w 424 domach: Starokomin 55 domów i 325 osób, Morze -  85 
i 561, Mochnate -  90 i 578, Korytisko -  42 i 321, Jagodniki -  50 i 339, 
Is to k -  32 i 217, Witowo -  30 i 203, Pasieczniki -  40 i 264. Po 1940 roku 
ponownie otrzymała status parafii, lecz nie udało się odzyskać wszyst
kich gruntów. Kult Sw. Anny jest kontynuowany jak  za dawnych czasów, 
a dzień Zaśnięcia Sw. Anny -  7 sierpnia, pomimo propagandy ateistycznej, 
ściągał sporo pielgrzymów do Starego Komina. Obie cerkwie utrzymane 
w należytym stanie przypominają pielgrzymom i miejscowym parafia
nom szczególne miejsce obecności Łaski Bożej.

Cerkiew cmentarna Św. Tekli we wsi Morze
Zachowane informacje podają, że kaplica wybudowana została na 

cmentarzu w 1810 r. pw. Sw. Tekli. W roku 1882 cerkiew przebudowano 
ze środków parafian. Ostatnio wyremontowana.

Święta parafialne:
W Starym Kom inie -  Zaśnięcia Sw. Anny -  25 lipca/7 sierpnia;
Sw. Archanioła Michała -  8/21 listopada
Poczęcia przez Sw. Anną Najświętszej Marii Panny -  9 grudnia/22 grudnia 
W Morzu -  Sw. Proroka Eliasza -  20 lipca/2 sierpnia;
.Św. Tekli -  25 września/7 października

M iejscowości stanowiące parafię:
Stary Komin, Istok, Jagodniki, Koryciska, Mochnate, Morze, Pasieczniki 
Duże, Witowo

Cmentarze:
Stary Komin pow. 0,86 ha, decyzją wójta gminy Hajnówka z 9.03.1999 r. 
poszerzony o 0,67 ha.
Morze, pow. 0,38 ha 
Istok, pow. 0,56 ha 
Witowo, pow. 0,33 ha 
Pasieczniki Duże, pow. 0,27 ha
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Grunta parafialne:
Pow. 8,81 ha, w tym 7,42 ha gruntów ornych 

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Starym Kominie; Katecheta: Ks. Cezary Nowicki 
Szkoła Podstawowa w Mochnate; Katecheta: Ks. Leon Anchim

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. Leon Anchim, Ks. Cezary Nowicki

Duchowieństwo:
Ks. H rehory Sym onow icz (1727), Ks. M ikołaj D aniłow icz (1727), 
Ks. Gabriel Daniiłowicz (1774), Symeon Koźmiński ( 1805 wik. - 1828(?) 
prob. - 1839 - ) ,  Ks. wik. Szymon Sidorski ( -  1839 - 1846), Ks. Celestyn 
Bren (14.10.1838 - + 17.03.1875), Ks. wik. Józef Horaczko (-1849-), 
Ks. wik. Jan Budiłowicz (21.11.1854 - 24.07.1885 dziekan okr. K lesz
czele - +25.01.1885), Ks. Jarosław  Bren (21.02.1885 - +2.02.1908), 
Ks. wik. Józef Rżecki (20.06.1889-21.07.1891), Ks. wik. Jakub Koto
wicz (8 .05.1894-5.03.1898), Ks. H ipolit K adłubow ski (1907-1915), 
Ks. Skalski Piotr (-1908-). Po powrocie z b ie ż e ń s tw a  cerkiew obsługiwa
li na etacie 2-go psal. par. Dubicze Cerkiewne: Ks. N ikita Tomczuk 
(2 6 .1 1 .1 9 2 1 -1 .0 8 .1 9 2 5 ), Ks. W ło d z im ierz  C echan  (2 9 .0 9 .1 9 2 6 
2.09.1927), Ks. Antoni Juszko (23.09.1927-3.01.1931), Ks. Aleksy Ko
zakiewicz (3.01.1931 -17.09.1931), Ks. Antoni Naruszewicz (17.09.1931
5.10.1933), Ks. Grzegorz Kratiuk (17.11.1933-1.05.1936), Ks. wik. hierom. 
Benedykt Tomaszewski (30.05.1934-26.06.1934), Ks. Bazyli Niekludow 
(1.05.1936-20.12.1946), Ks. Paweł N ikitiuk (20.12.1946-8.11.19955), 
Ks. Aleksy Rusinowicz (30.11.1955-19.03.1992 st.sp.), Ks. wik. Alim  
R usinow icz (29 .12 .1981 -1 9 .0 3 .1 9 9 2 ), Ks. G rzegorz O staszew sk i 
(19.03.1992-?), Ks. Leon Anchim (1994 - ), Ks. wik. Cezary Nowicki 
(1.10.1993 - ) .

L itera tu ra :
Bazylevskij blagoćinnyj, Raport o poćinke cerkvi v Starokomine. LEV 1869 s. 1312
1313; A. Demianovic, Neskol’ko slov o Lesnjanskoj ikonę. Ch-VEV 1879 nr 5 s. 80-81; 
LEV 1878 s. 427; 1880 s. 88; 1881 s. 387; 1885 s. 482; 1883 s. 29, 254; 1885 s. 482;
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1886 s. 239, 434; 1887 s. 136, 217; 1890 s. 376; J. Bren, Osobennosti religioznogo byta 
krest’jan Belskogo ujezda . LEV 1887 nr 1-4; odb. ss. 49; - Postrojka i osvjaśćenie 
śkol’nogo doma v derevne More. LEV 1896 s. 516-517; I. Kotovic, Narodnyja ćtenija 
i sobesedovanija v Starokominskom prichode. LEV 1898 nr 9 s. 87; N., Iz Starokomin- 
skogo prichoda. LEV 1899 nr 43 s. 473; Iz proślogo. Starokominskij prichod v 1639
1840 gg. GEV 1909 nr 19 s. 117-120; A. Havryljuk, Cud z kajdanami. Niva 1984 nr 44 
s. 6; W. Borowik, Monografia Szkoły Podstawowej w Starym Kominie. Praca magister
ska. UW Filia w Białymstoku Wydz. Pedagogiki i Psychologii, Białystok 1984 mnps; 
D. Stankiewicz, O niektórych zabytkach ruchomych z cerkwi w Starym Kominie. Bia
łostocczyzna 1992 nr 3 s. 56-57, il.; Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym 
Kominie dokonanych. Oprać. A. Mironowicz. Wyd. Białoruskie Towarzystwo Histo
ryczne, Białystok 1997; J. Korch, Parafia i sanktuarium Matki Bożej w Starym Kominie. 
Praca magisterska. U w B Wydział Humanistyczny, Białystok 1999 mnps.
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Duchowieństwo dekanatu hajnowskiego

Ks. Mitrat mgr Michał Niegierewicz, 
dziekan dekanatu hajnowskiego, dyrektor 

Domu Miłosierdzia „Samarytanin” 
proboszcz parafii Sw. Trójcy w Hajnówce 

ur. 17.XI. 1951, święcenia 10.XI. 1978

Ks. prot. mgr Sergiusz Korch, 
z-ca dziekana dekanatu hajnowskiego, 

proboszcz parafii Sw. Mikołaja 
w Białowieży 

ur. 16. V I950, święcenia 25. VI. 1979

Ks. prot. mgr Sławomir Chwojko, 
wikariusz parafii Świętej Trójcy 

w Hajnówce 
ur. 22.X. 1958, święcenia 4.XI.1983

Ks. prot. Bazyli Szklaruk, 
wikariusz parafii Świętej Trójcy 

w Hajnówce 
ur. 12.1.1933, święcenia 15.VI.1960
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Ks. prot. Mikołaj Kulik, 
wikariusz parafii Świętej Trójcy 

w Hajnówce 
ur. 4.1X1956, święcenia 20.VI.1998

Ks. mgr Eugeniusz Podgajecki, 
rezydent parafii Świętej Trójcy 

w Hajnówce 
ur.6.1.1936, święcenia 28. VIII.1988

Ks. prot. mgr Jerzy Ackiewicz, 
proboszcz parafii Sw. Dymitra 

w Hajnówce 
ur. 7.II.1957, święcenia 26. VIII. 1979

Ks. Andrzej Busłowski, 
wikariusz parafii Sw. Trójcy 

w Hajnówce 
ur. 7.IX. 1973, święcenia 20.VI.1998
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Ks. prot. mgr Leonid Szeszko, proboszcz 
parafii Narodzenia Sw. Jana Chrciciela 

w Hajnówce 
ur. 15.IV. 1959, święcenia 19.VI1I.1988

Ks. Michał Markiewicz, kapelan Domu 
Miłosierdzia „ Samarytanin ”, wikariusz 
parafii Narodzenia Sw. Jana Chrciciela 

w Hajnówce 
ur. 8.V1.1964, święcenia 18. VIII.1991

Ks. diakon mgr Tomasz Lewczuk, 
parafia Świętej Trójcy 

w Hajnówce 
ur. 20.1.1971, święcenia 31. VIII. 1997

Ks. Jan Wołkowycki, 
wikariusz parafii Sw. Dymitra 

w Hajnówce 
ur. 17. V I971, święcenia 15. VI.2000
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Ks. prot. mgr Jan Romańczuk, 
proboszcz parafii 

Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 
w Czyżach 

ur. 6. VII. 1955, święcenia 7. VIII. 1976

Ks. Jan Stepaniuk, 
wikariusz parafii 

Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 
w Czyżach 

ur. 27.III. 1961, święcenia 15.XII.1991

Ks. prot. Jan Gacuta, 
wikariusz parafii Sw. Dymitra 

w Hajnówce 
ur. 3.1.1959, święcenia 23.X.1983
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Ks. prot. Bazyli Niegierewicz, 
proboszcz parafii Zaśnięcia Najświętszej 

Marii Panny w Dubinach 
ur. 3.1.1933, święcenia 25. VI. 1960



Ks. Anatol Jarmocik, wikariusz parafii 
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 

w Dubinach 
ur. 27. VIII.1957, święcenia 8.XI. 1987

Ks. Mikołaj Grygoruk, proboszcz parafii 
Sw. Antoniego Pieczerskiego 

w Kuraszewie 
ur. 18.XII. 1957, święcenia 10.X.1981

Ks. mgr Pantelejmon Patejczuk, 
emerytowany wikariusz parafii 

Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 
w Dubinach 

ur. 8.VIII.1946, święcenia 21.X.1974

Ks. prot. Lonidas Jankowski, proboszcz 
parafii SVm’. Apostołów Piotra i Pawła 

w Lewkowie Starym 
ur. 2.IV 1944, święcenia 7. VIII. 1969
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Ks. prot. Sławomir Troc, wikariusz 
parafii Sww. Apostołów Piotra i Pawła 

w Lewkowie Starym 
ur. 18.111.1963, święcenia 21.1.1985

Ks. mgr Mirosław Niczyporuk, 
wikariusz parafii Sw. Mikołaja 

w Narewce 
ur. 25.X.1974, święcenia 25.X. 1998
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Ks. prot. Włodzimierz Białomyzy, 
proboszcz parafii Sw. Mikołaja 

w Narewce 
ur. 10. V I931, święcenia 20. VI. 1955



Ks. mgr Eugeniusz Zdrojewski, proboszcz 
parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 

w Nowoberezowie 
ur. 28.KI963, święcenia 29.IX. 1984

Ks. Alim Rusinowicz,wikariusz 
parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 

w Nowoberezowie 
ur. 29.Vl.1952, święcenia 1.III. 1981

Ks. prot. Mikołaj Markiewicz, proboszcz 
parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 

w Orzeszkowie 
ur. 9.XII.1961, święcenia 29.VII.I984
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Ks. Mitrat Mikołaj Szabelan, 
proboszcz parafii Sw. Jerzego 

w Siemianówce 
ur. LIII. 1935, święcenia 4.XI.1956

Ks. Leon Anchim, 
proboszcz parafii Sw. Archanioła 

Michała 
w Starym Kominie 

ur. 7.X. 1960, święcenia 26.XI.1986

Ks. Cezary Nowicki, 
wikariusz parafii Sw. Archanioła 

Michała 
w Starym Kominie 

ur. 27. V I968, święcenia 25. VI 1.1993
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DEKANAT NAREWSKI
Jednym z najmłodszych dekanatów w diecezji warszawsko-bielskiej 

jes t dekanat narewski. Powstał w 1962 r. z parafii dekanatu bielskiego 
i miał siedzibę w Łosince. W latach 1976-1985 siedzibą dekanatu była 
Narew, później Klejniki, a od 1998 roku ponownie Narew. Dekanat na
rewski obejmuje 6 parafii:

1. Klejniki -  Wniebowstąpienia Pańskiego
2. Łosinka -  Sw. Apostola Jakuba syna Alfeusza
3. Narew -  Podwyższenia Krzyża Pańskiego
4. Puchły -  Opieki Matki Bożej
5. Trześcianka -  Sw. Archanioła Michała
6. Tyniewicze Duże -  Sw. Apostoła Łukasza

KLEJNIKI
Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego 

17-208 Klejniki 
tel. (0-85) 681-30-11

Stare podanie głosi, że po tatarskim spustoszeniu w 1241 r. mnisi Ki
jowsko - Peczerskiego monasteru przybyli na teren dzisiejszych Klejnik, 
uciekając przed mongolskim najeźdźcą. Znaleźli tu dogodne miejsce dla 
zamieszkania i zakładania swoich celi. Nie bez znaczenia jest wezwanie 
cerkwi Wniebowstąpienie Pańskie w Klejnikach, gdyż pobliski monaster 
koło Narwi, zwany Narewski, również nosił to samo wezwanie. Natomiast 
kult Sw. Paraskiewy Serbskiej w Klejnikach przetrwał po dzień obecny.

W wyniku pomiary włócznej zlikwidowano wsie: Burzyce wzmian
kowane w 1495 r. oraz Kleniki wymienione pod rokiem 1545. Pierwsza 
wzmianka o ziemi K lenikowiczów ... i polach Klenickich pochodzi z 1540 r. 
Burzyce i Kleniki zostały połączone i na nowo osadzone tworząc dużą 
wieś nazywaną Zygmuntowo (1568) na cześć króla, której później zm ie
niono nazwę na Klejniki. Południowa część nowej osady określano jak 
Burzyce, to dzisiejsze kolonie Buryckie. Środek wsi dziś nosi nazwę 
Klebanszczyna (pleban gwarowo klebanija). Tutaj została zlokalizowana
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Cerkiew
W niebowstąpienia  
Pańskiego  
w Klejnikach

cerkiew wraz z cmentarzem grzebalnym, ślady którego widoczne są do 
dzisiaj na posesji proboszcza, psalm isty i sąsiadów. Fundusz królewski 
z 16 m arca 1568 r. nadzie lił cerk iew  2 w łókam i w trzech polach, co 
w 1691 r. potwierdził Stefan Mikołaj Branicki, stolnik koronny.

W 1560 r. w lustracji Narwi zapisano, iż pop klenicki był posiada
czem nieruchomości usytuowanych w tym mieście przy ulicy Bielskiej. 
Według lustracji z 1576 r. wójtostwo zygmuntowskie należało do staro
stwa bielskiego i obejmowało wsie: Hukowicze, Treszczotki, Koźliki, 
Kaczały, Janowo i Łoknicę. W ymienione wsie należały do folwarku Hu- 
żyków i tam odrabiano pańszczyznę. Sioło Zygmuntowo posiadało 150 
włók gruntu średniego, z których wójta włók 2, na cerkiew 2, na plebana
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narewskiego włók 13 wolnych. Z dobrodziejstwa pomiary włócznej pleban 
rzymskokatolicki z Narwi otrzymał wieś Horodczyn na ziemi Chamie- 
ruszczyzna i wieś Lachy na ziemi Łochwynoszczyzna (13 włók).

Zachowana wizyta generalna  1727 r. podaje opis ...Cerkwie Klenic- 
kieypod Tytułem Wniebowstąpienia Pana Naszego Iezusa Colationis IKM- 
ci przy którey Zostaie ad praesens W Ociec M atheusz Michniakiewicz 
Prezbiter Klenicki. Cerkiew drewniana dostatnia ieszcze trzymaiącym się. 
Cmętarz wkoło oparkaniony... Dzwonica separatim od Cerkwie na słup
kach wiązana zbyt stara p o d  Dachem ognitym ... Babiniec za iednąz ścia
ną C erkiew ną ... Chor nad całym babińcem dostatni. Cerkiew wielka per  
medium kościoła Rzymskiego ... Skrzynia bracka okowana zamczysta ... 
Carskich Drzwi ani Deisusu Nie ma... Zertownik ubogo przybrany. leszcze 
się znayduie Obrazów wielkich dziesięć oprocz Apostołow y  Namiesnych. 
Obrazów małych z  M oskiewskiemi dziesięć... Parafia Klejnicka obejmo
wała następujące wsie: Kłeniki [Klejniki], Trzaszczetki [Treszczotki], Lesz
czyny, Huławicze [Hukowicze], Rudce [?], Kozanski [Kożyno Wielkie], 
Drugie Kozanki [Kożyno Małe], Stepniki [Stupniki], Kozliki, Graczyno 
[Gorodczyno], Leszki [Laszki], Radoczne [Gradoczno], łanowo, Radzki 
[Ratki], Bieżukowszczyzna [Bujakowszczyzna], Kamień, Mabimowszczy- 
zna [Maksymowszczyzna], Wolka senarszczyzna [Wólka, Usnarszczyzna], 
Nowiny y  Koweła. W 1793 r. zbudowano drewnianą cerkiew pw. Sw. M i
kołaja Cudotwórcy w Koźlikach.

Po zniesieniu unii liczba parafian w 1847 r. wynosiła 2299 osób. We
dług sprawozdania diecezji litewskiej z 1876 r. liczba parafian wynosiła 
2712 osób i w następnych latach stale wzrastała, zamieszkałych we wsiach 
Klejniki, Leszczany, Hukowicze, Horodczyno, Kożyno, Stupniki, Koźliki, 
Lady, Iwanowo, Hrodoczno, Podtyniewicze, Bujakowszczyzna i Małe Ty- 
niewicze. 4 w rześnial883 r. konsekrowano okazałą nowozbudowaną 
drewnianą cerkiew. Powstała ona z dotacji państwowej i składek parafian 
po 26 rubli od każdej rodziny. Otoczona została parkanem z kamienia po
lnego. Posesja cerkwi była w jednym ciągu z zabudowaniami parafialnymi, 
ulica wiejska przebiegała po północnej stronie cerkwi. Sama świątynia prze
trwała do 6 kwietnia 1973 r., zaś ogrodzenie wytrwało do dzisiaj. ‘

W latach 80-tych XIX w. pomyślnie rozwijało sie szkolnictwo cer
kiewne. Na terenie parafii powstały szkoły gramoty  w Hukowiczach, 
Kożynie, Stupnikach, K oźlikach, H orodocznie, Lachach, Iwanowie,
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Hradocznie i w powstała 1890 r. szkoła w Tyniewiczach. Ogólna liczba 
uczących się w 9 szkołach wynosiła 131 chłopców i 119 dziewcząt. Roz
wój oświaty na terenie parafii w szybkim czasie przyniósł owoce. Powstały 
3 chóry cerkiewne, a na 13 miejscowości stanowiące parafię, 11 z nich 
posiadało szkoły gramoty. W 1891 r. liczba parafian osiągnęła cyfrę 3529 
osób. W 1905 r. na terenie parafii były 3 szkoły cerkiew no-parafialne, 
9 szkół gramoty i 1 narodnoje uczyliszcze. W 1907 utworzono w Klejni- 
kach publiczną bibliotekę. Cerkiewnej ziemi było 69 dziesięcin.

Po powrocie z bieżeństwa budynki parafialne były zajęte, część ziemi 
wywłaszczono. Cerkiew w Klejnikach otrzymała status parafii etatowej, 
budując na nowo życie parafialne. Według Klirovoj Vedomosti z 1936 r. 
parafia liczyła 2970 osób zamieszkałych w 530 domach, a mianowicie: 
Klejniki -1 7 8  domy i 1064 osób, Istok -  16 i 91, Lady -  32 i 197, Koźliki -  35 
i 192, Gorodczyno -  37 i 200, Gradoczno -  37 i 191, Janowo -  33 i 171, 
Tyniewicze Małe -  38 i 197, Radźki -  7 i 50, Sapowo -  8 i 45, Hukowicze -  24 
i 125, Leszczyny -  12 i 58, Kożyno -  61 i 338, Stupniki -  11 i 51. M ło
dzieży szkolnej 422 osób w szkołach: Klejniki -  215 uczniów, Kożyno -  67, 
Gorodczyno -  70 i Gradoczno -  70.

Ziemi cerkiewnej parafia posiadała 37 ha gruntu, w Klejnikach i Le
szczynach, z czego zasiedlonych 6 ha, a 4 ha zajmował cmentarz.

Tragiczne wydarzenia II wojny światowej oraz powojenna ewakuacja 
do ZSRR spowodowały przejściowe zmniejszenie liczby wiernych, gdyż 
pod koniec lat 40-tych wynosiła ona około 2700-2800 osób. Zmniejszyła 
się także ogólna powierzchnia gruntów cerkiewnych do 11,7 ha. Nie 
zmniejszyła się jednak aktywność parafian, gdyż już w 1946 r. zbudowano 
nowy dom dla proboszcza, a w 1952 r. także dla psalmisty. W 1959 r. 
liczba parafian wynosiła 3161 osób, lecz postępujący w latach 1960-1970 
proces migracji ludności wiejskiej, zwłaszcza młodzieży, do miast spo
wodował ponowne zmniejszenie się liczby wiernych.

Wielkim nieszczęściem dla parafii było doszczętnie spalenie się cer
kwi 6 kwietnia 1973 r., tuż po zakończeniu nabożeństwa. W następnym 
roku 23 maja położono kam ień węgielny pod budowę nowej świątyni, 
w miejscu spalonej, według projektu prof. Adama Stalony-Dobrzańskie- 
go i inż. Ireny Małafiejew. Pierwsza Święta Liturgia została odprawiona 
27 października 1980 r. Dalsze prace były kontynuowane przy nowym 
proboszczu w ciągu lat 80-tych. Ikonostas zaprojektowany przez A. Sta-
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lony-Dobrzańskiego wykonał snycerz pochodzenia cygańskiego, Jan 
Płoński z Falenicy. Autorem ikon był grecki artysta Sotyrys Pantopulos. 
W latach 1984-86 konstrukcję ikonostasu pokrył złotem Jerzy Szczygoł. 
Okna prezbiterium  ozdobiono witrażam i wg projektu A. Stalony-Do- 
brzańskiego, zaś polichromię wykonał Bułgar z Sofii, Asen Gicov. Ołtarz 
z kamienia polnego -  dzieło Sergiusza M artyniuka z Narwi -  zaprojekto
wał Jan Sołowianiuk.

W związku z 1000-leciem Chrztu Rusi wmurowano tablicę autor
stwa L. Wiszenki i wykonawstwa W. Szuma. Uroczyste poświęcenie cerkwi 
odbyło się 27 października 1988 r. W 1995 r. przystąpiono do budowy 
murowanej plebanii z baptysterium.

Cerkiew cmentarna Przemienienia Pańskiego w Klejnikach
Pierwsza cerkiew drewniana została zbudowana w 1843 r. Na jej miej

scu w 1914 r. wzniesiono murowaną cerkiew, która przetrwała do dzisiaj. 
W latach 1973-1978, po pożarze cerkwi parafialnej, cerkiew cmentarna 
pełniła rolę cerkwi parafialnej.

Kaplica Św. M ikołaja  we wsi Klejniki
Po środku wsi w 1865 r. została zbudowana murowana kaplica. Dział

ka, na której zlokalizow ano kaplicę do 1945 roku miała 0,35 ha. Później 
część działki została zabrana przez sąsiada, a na drugiej części wybudo
wana została m leczarnia. Podczas poszerzania ulicy, kaplica znalazła 
się na pasie drogowym, i stała się w łasnością Dyrekcji Okręgowej Dróg 
Publicznych w Białymstoku. W 1992 r. poczyniono starania o przywró
cenie własności parafii Prawosławnej w Klejnikach. Ostatecznie pismem 
z 9 kwietnia 1992 r. wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie części 
działki o wymiarach 9,6 x  10,2 m, na której się znajduje zabytkowa ka
p lica  Św. Mikołaja. W wyniku przeprowadzonego postępowania doko
nano podziału działki o numerze ewidencyjnym  1869, wyodrębniając 
działkę nr 1869/2 o pow. 172 m kw., nieodpłatnie przekazując ją  parafii 
Prawosławnej w Klejnikach.

Cerkiew cmentarna Św. Mikołaja w Koźlikach
Zgodnie z zapisem Klirovoj Vedomosti z 1959 r. cerkiew zbudowana 

została w 1793 r. Nie można wykluczyć, że nie była to pierwsza świąty
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nia chrześcijańska w tej miejscowości. W skazują na to badania arche
ologiczne. W latach 60-tych XIX w. podjęto próbę wzniesienia świątyni muro
wanej. Inicjatorem był niejaki Antip, który za pomoc powstańcom w 1863 r. 
został zesłany w głąb Rosji. Stamtąd prawdopodobnie przekazywał fundu
sze na realizację zamierzenia. Zgromadzone wapno, które przetrwało do 
czasów współczesnych, sugeruje zamiar wzniesienia murowanej cerkwi, 
co jednak tak się nie stało. Po wzniesieniu w Klejnikach okazałej drewnia
nej świątyni w 1883 r., starą cerkiew przeniesiono do Koźlik, gdzie prze
trwała do czasów współczesnych. Była bogato wyposażona. W 1992 r. 
została obrabowana z wyposażenia, tracąc na zawsze ikony z XVIII i XIX w. 
Powierzchnia posesji cerkiewnej wraz z cmentarzem wynosi 1,479 ha.

Dom O pieki A rka  w Kożynie
W roku 1996 gmina Bielsk Podlaski przekazała notarialnie Parafii Pra

wosławnej w Klejnikach i Bractwu Młodzieży Prawosławnej opuszczony 
od 6 lat budynek po dawnym więzieniu w Kożynie. Wcześniej w budynku,

Dom Opieki i Miłosierdzia „Arka" w Kożynie
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w którym powstaje dom pomocy, mieściła się szkoła podstawowa. Kiedy 
zmniejszyła się liczba dzieci, placówkę oświatową przeniesiono gdzie in
dziej, tu zaś umieszczono więzienie. Po zlikwidowaniu więzienia jesienią 
1995 r. na sesji Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim ogromną większo
ścią głosów wniosek klejnickiej parafii, wsparty przez Bractwo Młodzieży 
Prawosławnej, został przegłosowany. Rozpoczęto prace związane z przy
gotowaniem i adaptacją budynku na potrzeby pensjonariuszy, dobudo
wano jedno skrzydło, w którym zlokalizowano kaplicę. Trwają prace na 
szeroką skalę, by budynek został zaadoptowany i przygotowany na przy
jęcie docelowo około 70-80 osób.

Święta parafialne:
Wniebowstąpienia Pańskiego -  40 dzień po Wielkanocy 
Sw. Pareskewy Serbskiej -  14/27 października

M iejscowości tworzące parafię:
Wieś Klejniki [Klebanszczyna, Blok, Zahać, Koniec] i kol. Burickie, 
Podpniska, Śliwowo, Sapowo i Tinkowszczyna oraz wsie: Gorodczyno, 
Gradoczna, Hukowicze, Istok, Janowo, Kożyno, Koźliki, Lachy, Lesz
czyny, Radźki, Stupniki i Tyniewicze Małe

Grunta parafialne:
Parafia skorzystała z możliwości odzyskania w 1993 r. ziemi cerkiewnej 
zabranej w 1951 r., i otrzymała 28,57 ha. Obecnie posiada areał o ogólnej 
pow. gruntów 41,5 ha.

Cmentarz:
Znajduje się w odległości 1,5 km od wsi w kierunku zachodnim i zajmuje 
wraz z cerkwią pow. 5,196 ha

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Klejnikach; Katecheta: Ks. Andrzej Kos 

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Aleksander Wysocki, wik. nadetat. Ks. Jan Kaczan, psal. 
Ks. Jan Dubiński
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Duchowieństwo:
Ks. Mateusz M ichniakiewicz (1727), Ks. Mikołaj M ichniakiewicz (1782, 
1784, 1787), Ks. Aleksander M ichniakiewicz (1790, 1793, 1796), Ks. 
Bazyli Sewerynowicz (1839, 1851), Ks. Jan Bańkowski (1825, 1834, 
1839,1846,1863), Ks. Józef Koźmiński (1866), Ks. Wincenty Kreczeto- 
w icz (3.06.1866-+12.08.1897), Ks. Jan Chlebcewicz (3.09.1897 - 1915 
ewakuacja). Po powrocie, Ks. hierom. Alipiusz Fiedoruk (5.04.1919
23.03.1923), Ks. Andrzej Turowski (16.08.1922-22.11.1923), Ks. Jan Kra- 
skow ski (23 .03 .1923-28 .09 .1923), Ks. P laton Pańko (2 8 .0 9 .1 9 2 3 
23.05.1924, Ks. Jan Gromotowicz (1.06.1924-15.08.1924), Ks. Daniel 
K u n cew icz  (1 5 .0 8 .1 9 2 4 - ), Ks. M iko łaj R udeczko  (1 5 .1 1 .1 9 2 4 
17.05.1932), Ks. Anatol Kulczycki (9.05.1932-19.09.1947), Ks. Mikołaj 
Kulczycki 19.09.1947-26.06.19951), Ks. Aleksander Nowik (30.06.1951 - 
+ 16.07.1954), Ks. Eufimiusz M aksimczuk (8.04.1953-16.06.1953), Ks. 
M ikołaj Pastemacki (15.03.1954-15.04.1954), Ks. Eliasz Fomikowski 
(28.09.1954-2.11.1954), Ks. Józef Wojciuk (27.08.1954-1.08.1955), Ks. 
Paweł Nikitiuk (8.11.1955-5.05.1973), Ks. Jan Juzwuk (20.06.1973-1980), 
Ks. Aleksander Wysocki (23.03.1980 - dziekan okr. Narewskiego [1985
1998] - ), Ks. wik. Piotr Oliferuk 28.09.1987-?), Ks.wik. Piotr Snarski 
(1996-11.03.1998), Ks.wik. Jan Kaczan (1998 - ) .
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ŁOSINKA
Parafia Sw. Apostoła Jakuba syna Alfeusza  

17-212 Łosinka 
tel. (0-85) 681-50-06

Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi dopiero z 1778 r. Są przypu
szczenia, że cerkiew została przeniesiona z Nowoberezowa, chociaż bra
kuje potwierdzenia tego faktu w dokumentach. W tym też roku założona 
Metryka Ślubu Cerkwi nowo Erygowaney we wsi Łosince w Powiecie Biel
skim w Kollacyi J.O.JEmościXiężny Branickiey... pod  tytułem Sw. Jakuba 
Apostoła... 1778 r. przez mnie ks. Benedykta Swiderskiego sporządzona. ... 
budynek drewniany na kamiennym fundamencie i takaż sama dzwonica.

Początkowo zaścianki, jak  Krzywiec i Kotłówka, w 1727 r. należały 
do parafii Narew. Natomiast wieś Kamień, odnotowana w źródle druko
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wanym w roku 1577, należała w 1727 r. do parafii Klejniki. Miejscowości, 
które stanowią dzisiaj parafię zostały założone po 1775 r. i są to Krywiec, 
Prybudka, Krynica, Borysówka, Gnilec, Wasilkowo, Trywieża, Repiski, 
Kobela, Nowiny, Wólka, Kotłówka, Kutowa i Łosinka oraz uroczyska 
Podborowisk, Augustowo, Wieżanka, Snaraszczyzna, Rolanka.

W 1805 roku wybudowano dom parafialny, który przetrwał do czasów 
obecnych (w stanie ruiny). W Łosince przez okres kilku pokoleń opiekę 
duszpasterską sprawowali księża Telakowscy. Powrót unitów do Cerkwi

Cerkiew Św. Apostoła Jakuba syna Alfeusza w Łosince

Prawosławnej nastąpił w 1839 r., gdy proboszczem był Ks. Benedykt 
Telakowski. W 1847 r. dokonano przetargu na remont cerkwi parafialnej, 
a w 1863 r. wzniesiono cerkiew cmentarną.

Zgodnie z zarządzeniem władz diecezjalnych parafia diecezji litew- 
sko-wileńskiej należała do dekanatu bielskiego i liczba parafian w 1878 
wynosiła 2330 osób zamieszkałych w miejscowościach Łosinka, Krzy- 
wiec, Przybutka, Krynica, Gorodzisk, Borysówka, Wasilkowo, Trywieża,
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Repisk, Kowali, Nowiny, Kotłowka, Kutowa, uroczysko Podborowisk, 
Podgnilcziki, Snarszczyna, Wólka, Awgustowo, Kamień, kol. Mieleszki, 
Iwaniuki, Golakowa Szyja, Awgustowska dacza.

Wzrastająca ilość parafian wymagała większej świątyni. Przystąpiono 
do budowy okazałej drewnianej cerkwi, którą uroczyście poświęcono 
30 sierpnia 1887 r., autorem ikonostasu był Izaak Cypkin. Wzbogacona 
licznymi ofiarami rzeczowymi, przetrwała do dnia dzisiejszego.

W latach 80-tych XIX w. zapoczątkowano szkolnictwo cerkiewne, 
które pod koniec wieku ogarnęło zasięgiem całe terytorium parafii. We
dług Klirovoj Vedomosti z 1894 r. szkoły gramoty znajdowały się we wsiach 
Krzywiec, Borysówka, Trywieża, Wasilkowo, Repisk, Kutowa, Kamień, 
Prybudki, Wólka, Krynica, Kotłówka. Zgodnie ze źródłem drukowanym 
z 1905 r. w  parafii znajdowało się ministerialnoje narodnoje uczyliszcze, 
3 szkoły cerkiew no-parafialnych  ze 102 uczniam i, 10 szkół gram oty  
ze 162 uczniam i. Ziemi cerkiewnej 58 dziesięcin. Taki stan przetrwał 
do 1915 roku.

Po I wojnie światowej, ludność wracała z bieżeństwa  w latach 1918
1921. W nowych warunkach państwowości parafia w Łosince otrzym a
ła statut parafii etatowej. Część ziemi parafialnej została zabrana. Dom 
parafialny został zdewastowany, dopiero 1925 r. wysiłkiem  proboszcza 
odrem ontow any. Szkoły państw ow e istn iały  w Ł osince dw uklasow a 
z 211 uczniami i jednoklasow e w Krzywcu ze 107 uczniami i Borysów- 
ce z 95 uczniam i, natom iast liczba parafian w 1935 r. wynosiła 3310 
osób. Parafia znajdow ała się w dziekanacie siemiatyckim, diecezji gro- 
dzieńsko-nowogrodzkiej.

Okres II wojny przyniósł zdezorganizowanie życia religijnego. Świą
tynia cm entarna została uszkodzona, wsie popalone. Wiele rodzin ewa
kuowało się do Związku Radzieckiego, wielu mieszkańców migrowało 
do miast. W 1962 r. parafia znalazła się w dekanacie narewskim, a Ło
sinka została siedzibą dekanatu. W latach 80-tych przystąpiono do bu
dowy nowego dwurodzinnego domu parafialnego, w sąsiedztwie starego 
wzniesionego na początku ubiegłego wieku. Prace wykończeniowe trwa
ją  do dzisiaj.

Cerkiew parafialna wzniesiona w ubiegłym wieku, w latach 1994
1997 była remontowana wewnątrz i zewnątrz. Odrestaurowano ikonostas 
i liczne ikony, na nowo dokonano pozłocenia. N a zew nątrz cerkiew
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wymalowano, łącznie z dachem. Zadbano o parkan dookoła świątyni; przy
stąpiono do wzniesienia na posesji parafialnej ogrodzenia z cegły.

Cerkiew cmentarna pw. Św. Jerzego.
Cerkiew wzniesiona w 1779 r., a według Klirovych Vedomosti cer

kiew zbudowano w 1863 r. Rozbudowana w 1883 r. Kilkakrotnie remon
towana. M iejscowa tradycja głosi, że po wybudowaniu nowej cerkwi, 
starą przeniesiono na cmentarz. W latach 1975, 1982 i 1992 okradziona 
z licznego wyposażenia.

Święta parafialne:
Św. Jerzego  -  23 kwietnia/6 maja
Św. Aleksandra Newskiego  -  30 sierpnia/l2 września
Opieki Matki Bożej -  1/14 października
Św. Apostola Jakuba syna Alfeusza  -  9/22 października

Miejscowości stanowiące parafię:
Łosinka, Borysówka, Golakowa Szyja, Gorodzisko, Kamień, Krynica, 
Krzywiec, Kutowa, Koweła, Kotłówka, Nowiny, Olchowa Kładka, Przy- 
budki, Podborow isko, R zepiska, Tryw ieża, W asilkow o, W ieżanka, 
Usnarszczyzna

Grunta parafialne:
Ziemi cerkiewnej: plac pod cerkwią -  0,587 ha, łąki -  0,316 i 0,220 ha, 
ornej -  0,812 ha, siedliska -  1,147 i 1,176 ha. Łącznie z cmentarzem 
grzebalnym 7,072 ha.

Cmentarz:
W odległości 0,5 km od wsi w kierunku południowym znajduje się cmentarz 
wraz z kaplicą o pow. 2,814 ha.

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Łosince i Narwi; Katecheta: Ks. Jerzy Kos. 

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Jerzy Kos, Ks. Aleksy Kulik, psal. dyryg. Alina Kos
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Duchowieństwo:
Ks. Benedykt Świderski (1778), Ks. M ichał Kowalewski (1815), Ks. 
Szymon Telakowski (1790 - +1826), Ks. Benedykt Telakowski (1817 - 
+ 10.02.1870), Ks. wik. Jerzy Telakowski (6.12.1856 - 17.03.1870 prob. - 
+26.04.1872), Ks. A ugust K uncewicz (21.12.1872-06.1875, Ks. Jan 
Nowicki (12.08.1875-13.11.1889), Ks. Jan Smoktunowicz (13.11.1889 - 
+ 16.01.1914), Ks. Teodor Ogijewicz (20.05.1914-1915 ewakuacja do 
Rosji). Po powrocie zarządzał Ks. Witalis Strokowski (28.081918 - ?), 
Ks. Mikołaj Bogdanowicz (10.07.1919-20.10.1953), Ks. Aleksander Pańko 
(5.11.1953-7.09.1962 dziekan okr. Narewskiego - 1976), Ks. wik. Teodor 
W asiluk (1 4 .1 2 .1 9 7 0 -1 6 .0 1 .1 9 7 1 ), Ks. w ik. Jó z e f  Ł ysynk iew icz  
(26.08.1972-16.09.1972), Ks. wik. Bazyli Taranta (20.02.1976-1980), Ks. 
Lewkijusz Jarocewicz (1979 - +22.01.1994), o.wik. Eugeniusz Choda
kowski (20.01.1981-18.03.1981), Ks. wik. Jan Romańczuk (7-30.08.1990), 
Ks. wik. Paisjusz Martyniuk (7-2.09.1991), Ks. wik. Jerzy Ochrymiuk 
(2.09.1991-14.04.1992), Ks. wik. Eugeniusz Kosakowski (1.03.1993-7), 
Ks. Jerzy Kos (7.03.1994 -), Ks. psal. Eugeniusz Zdrojewski (27.03.1998
7), Ks. w ik. A lim  R usinow icz (16.06.1998 - ), Ks. A leksy K ulik 
(10.IV.2000 - )
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N A R EW
Parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego 

17-210 N arew  
tel. (0-85) 681-60-45.

W początkach XVI w. ufundowano cerkiew w Narwi. Według przy
wileju z 1529 r. miasto posiadało jarm ark w święto Podwyższenia Krzyża 
[święto parafialne], natomiast powstanie cerkwi, według Przewodnika po  
woj. białostockim  (1937 r.), zostało podane na 1510 r. Zachowane źródła 
nie pozwalają na jednoznaczne określenie osoby fundatora cerkwi. Jednak 
faktem jest, że w 1518 r. kniaź Iwan Wiśniowiecki, syn M ichała otrzymał 
od swojej żony Anastazji Olizarewiczównej m. in. nieodległe od Narwi 
dobra Narewka. Inne źródła podają 1540 r. lub 1560 r.

Monaster.
W XVI w. powstał na terenie Puszczy Narewskiej (od czego otrzymał 

nazwę) monaster Narewski. Pomimo braku dokumentów, fundację i po
wstanie monasteru należy odnieść do nadań ziemskich przez właścicieli 
tych dóbr z lat 1525, 1529 i 1574 r. W 1525 r. wojewoda wileński 01- 
brecht Gasztołd zaświadczył, że Aleksander Chodkiewicz wydzielił część 
swego gruntu z Puszczy Zabłudowskiej wzdłuż na milę a w poprzek na 
p ó ł mili ustąpił (tereny nad rzeką Olszanką, prawy dopływ Narwi, miej
ska wieś Odrynki). Wspomniane grunta były położone na prawym brzegu 
Narwi nad rzeczką Olszanką. Te dobra Chodkiewiczowie nie przekazali 
miastu Narew w 1529 r., a postawiona klauzula głosiła, że dawna szlachta 
(bojarowie) w spokoju te tereny posiada.

Testament Fiodora Masalskiego (niektórzy podważają jego autentycz
ność), sporządzony 8 czerw ca 1574 r., zapisuje na rzecz m onasteru 
Narewskiego, zasiedlone grunta i z różnymi posiadłościami: cerkow Wo- 
zniesienija Hospoda Boha i Spasa Naszeho Iisusa Christa, kotoruju esmy 
nazwał i pobudował na monastyr inoczeskij zakonu naszoho Greczeskoho 
starożytnoho. Wydzielił gruntu wołok dwanadcat ’ a na pasznju gumna  
monastyrskoho wołok tri. Lokalizacja monasteru odnosi się do uroczyska 
Krynoczka, a obszar zaliczany je s t do wsi Odrynki. M onaster jeszcze 
w 1786 r. wchodził w skład archimandrii wileńskiej i podlegał jurysdyk
cji monasteru Świętego Ducha w Wilnie. W 1824 r. ostatecznie został
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rozwiązany. Starsi mieszkańcy Odrynek wspominają jeszcze, że na początku 
naszego wieku były jeszcze zachowane zarysy fundamentów monasterskich 
budowli. Na miejscu spalonej monasterskiej świątyni w Odrynkach obec
nie znajduje się cerkiew zbudowana w latach 60-tych XIX wieku.

Pierwsza wzmianka źródłowa o istnieniu cerkwi ruskiej w Narwi 
przy ulicy Bielskiej pojawiła się w rejestrze pomiary włócznej w 1560 r. 
W księdze poborowej z 1578 r. z Ziemi Bielskiej wymieniono 1 duchow
nego z Narwi. Następna wzmianka pochodzi z 1660 r. Pierwszy docho-

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi

wany opis cerkwi zachował się z 1727 r . : ... cerkiew drewniana stara pod  
dachem gontowym reperacji potrzebuje z kopułą jedną pod tytułem Pod
niesienia Krzyża Pańskiego ... Parafia obejmowała z miasto Narew i wsie: 
Tyniewicze, Dorohatynka, Kaczaty, Łopochowka, Kotłowka, Krzywiec, 
Makówka, Odrynki, Rakozy, Rey [...], Ancuty, Iwanki, Horodniki, Ka- 
szewicze alias Saki. Z wizyty 1811 r. zachował się opis świątyni ...formą 
sześciokątna pobudowana gąntami kryta, zbudowana prawdopodobnie
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w II poł. XVIII w., w której obraz Św. Antoniego Peczerskiego szczegól
nie czczony. Według Klirovoj Vedomosti z 1846 r. cerkiew i plebania 
pobudowane na jednym placu, a drugi plac na ulicy Rybackiej. Ziemi 2 
włóki i dwa płacy poza m iastem. W iernych było 2244 osoby, zam iesz
kałe w 282 domach, według miejscowości: Narew 41 domy i 322 osoby, 
Tyniewicze Wielkie -  52 i 412, Tyniewicze Małe -  33 i 291, Makówka -  21 
i 172, Odrynki -  11 i 90, Waniewo -  9 i 76, Skaryszewo -  8 i 70, Gorę- 
dowszczyzna -  2 i 10, Chrabostówka -  17 117, Waśki -  24 i 190, Rybaki 
-  11 i 84, Hajdakowszczyzna -  4 i 33, Dorotynka -  16 i 114, Kaczały -  7 
i 53, Łopuchówka -  7 i 52, Zabłocie -  8 i 70, Kapitańszczyzna -  8 i 77, 
Rahozy -  2 i 18 oraz Waśki dwór -  1 i 3. W roku 1847 liczba wiernych 
wynosiła już 2284 osoby i cerkiew znajdowała się w dekanacie bielskim 
diecezji litewsko-wileńskiej. W 1882 r. przystąpiono do budowy nowej 
drewnianej cerkwi, którą 9 maja 1885 r. poświęcono i po dzień obecny 
pełni rolę świątyni parafialnej. Natomiast na cmentarzu grzebalnym przy 
ul. Bielskiej istniała cerkiew z końca XVIII w. W czasie jej rozbudowy 
natrafiono na napis świadczący, że pochodziła z Czyż. Ze starej Narew- 
skiej cerkwi parafialnej, z przydatnego materiału dobudowano dzwon
nicę, która przetrwała do 1993 r. Dookoła parafialnej cerkwi w 1913 r. 
wzniesiono ogrodzenie kamienne z bramą wejściową. W 1901 r. cerkiew 
znalazła się w diecezji grodzieńskiej i liczba parafian w 1905 r. wynosiła 
3098 osób w mieście Narew i we wsiach Tyniewicze, Skaryszewo, Raho
zy, Waniewo, Odrynki, Makówka, Łopuchowka, Zabłocie, Dorotynka, 
Kaczały, Gruszkowszczyna, Chrabostowka, Rybaki, Cimochy, Hajkowsz- 
czyzna, Gorondowszczyzna. Szkół gram oty  6 ze 119 uczniami, 1 szkoła 
cerkiewno-paraajialna  z 80 uczniami i narodnoje uczyliszcze  ze 133 
uczniami. Ziemi cerkiewnej 64 dziesięcin. W 1913 r. wzniesiono wokół 
cerkwi kamienne ogrodzenie z bramą. W okresie I wojny światowej lud
ność ewakuowała się w głąb Rosji.

W okresie międzywojennym cerkiew w Narwi otrzymała status pa
rafii etatowej, której duchowny początkowo po powrocie z bieżeństwa 
otaczał opieką sąsiednie cerkwie. Po II wojnie światowej spora liczba 
parafian ew akuow ała się do Zw iązku R adzieckiego. C erkiew  w eszła 
w skład diecezji warszawsko-bielskiej a w latach 60-tych do dekanatu 
narewskiego. W 1982 r. ostatecznie, oficjalnie usamodzielniła się parafia 
w Tyniewiczach Dużych. Cerkiew parafialna, o ciekawej architekturze,
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12 kwietnia 1990 r. w Wielki Czwartek, podczas pożaru została wewnątrz 
wypalona. 25 września 1994 r. została konsekrowana po odrestaurowaniu, 
łącznie z nowym ikonostasem i nowymi ikonami. Tegoż roku w obrębie 
świątyni parafialnej wybudowano z ujęcia wodociągowego kapliczkę do 
święcenia wody.

Stary cmentarz
Pod koniec XVIII w. założono cmentarz grzebalny w odległości 

ok. 250 m. od cerkwi parafialnej przy ul. Bielskiej. Tam też przeniesiono 
starą cerkiew z Czyż. W czasie rozbiórki odkryto napis Jakub Skrocki 
Maryna żona i Grzegorz syn do cerkwi Czyżewskiej ofiarowali 1784 r. 
Według Klirovoj Yedomosti z 1846 r. kaplica drewniana słomą kryta, w 
czasie pogrzebu odprawia się tylko panichidy. 22 października 1853 r. 
konsekrowana pw. Ikony Kazańskiej Matki Bożej. W 1993 r. została ro
zebrana i przeniesiona po raz drugi na czynny cm entarz Praw osławny 
w Narwi. Natom iast w miejscu, gdzie znajdował się ołtarz, postawiono 
w 1994 r. m urowaną kapliczkę dla uszanowania miejsca po rozebranej 
świątyni i wiecznego spoczynku przodków.

Cerkiew cmentarna Ikony Kazańskiej M atki Bożej w Narwi
Istniejący od 1887 r. nowy cmentarz za miasteczkiem, w odległości 

około 1300 m od cerkwi parafialnej, wzbogacił się o świątynię cmentar
ną. Jednocześnie został w 1993 r. poszerzony o 1 ha gruntu i ogrodzony 
betonowym murem. Znajdująca się na starym cmentarzu cerkiew, po grun
townej selekcji materiału i przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego 
Konserwatora w Białymstoku, została w 1993 r. przeniesiona; nadano jej 
pierwotny wygląd i pokryto gontem. Całkowicie urządzoną i wyposażo
ną konsekrowano 25 września 1994 r., ale 1 maja 2000 r. została spalona.

Cerkiew Św. Jana Złotoustego  w Odrynkach
M iejscow ość ściśle pow iązana z m onsterem  Narewskim , który 

ostatecznie 1824 r. został skasowany. W uroczysku Krynoczka inaczej zwa
nym Żurawlik albo Monastyr, w 1866 r. (według innych w 1854 r.) zbudo
wano kaplicę koło wsi Odrynki. W utrwalonej wśród ludności miejscowej 
tradycji przypom ina daw ny m onaster i w pew nym  sensie je s t jego  
spadkobierczynią, gdyż na ekteniach po dzień dzisiejszy zanoszone są
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modlitwy o swiatiej obiteli siej. Święta szczególnie czczone w tym miejscu 
to dzień Sw. Jana Teologa i Sw. Anny. W miejscu starej spalonej mona- 
sterskiej świątyni w latach 60-tych XIX  w., w zniesiono cerkiew  wraz 
z kapliczką na Krynoczce. W latach 80-tych obecnego wieku, cmentarz 
okalający został ogrodzony betonowym murem i od tego czasu zaczęto 
dokonywać na nim pochówków ze wsi Odrynki. W 1987 r. została okra
dziona z obrazów: Kuszenie Sw. Antoniego, M atki Bożej i Ostatniej Wie
czerzy. Święta obchodzone uroczyście w Odrynkach: Św. Jana Teologa 
i Sw. Anny.

Cerkiew Jana Złotoustego w Rybakach
Dnia 25 września 1994 r. położono kamień węgielny. Cerkiew muro

wana, wewnątrz obita boazerią, zbudowana została wysiłkiem mieszkań
ców i 24 czerwca 1997 r. poświęcona. Święta szczególnie czczone to Śww. 
Apostołów Bartłomieja i Barnaby  (11/24 czerwca) i Sw. Jana Złotoustego 
(13/26 listopada).

Święta parafialne:
Sw. Antoniego Peczerskiego -  10/23 lipca 
Podwyższenie Krzyża Pańskiego -  14/27 września 
Ikony Matki Bożej Kazańskiej -  21 paździemika/4 listopada

Miejscowości stanowiące parafię:
Narew, Bruszkowszczyzna, Chrabostówka, Cimochy, Cisy, Doratynka, 
Gorędy, Hajdukowszczyzna, Hramotne, Kaczały, Makówka, Nowosiółki, 
Odrynki, Paszkowszczyzna, Podwaśki, Rohozy, Rybaki, Skaryszewo, 
Waniewo, Waśki

Grunta parafialne:
Zgodnie z K sięgą W ieczystą N r 42886 w szystkich gruntów  za parafią 
w Narwi i Odrynkach posiada 7,4564 ha. W tym pod posesją plebanii 
0,74 ha i domu wikariusza 0,12 ha.

Cmentarz:
Stary cmentarz zamknięty o po w. 0,59 ha. Około 1794 r. był zlokalizowany 
w odległości ok. 250 m. przy ul. Bielskiej. Tam też przeniesiono starą
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cerkiew, która od 1853 r. była zwana Kazańskaja, a w 1993 r. przeniesio
no i całkowicie przebudowano na obecnym cmentarzu. Cmentarz grze
balny założony w 1887 r. i zlokalizowany 1300 m od cerkwi parafialanej 
na południe, w 1993 r. poszerzony o 1 ha i jego pow. wynosi 3,04 ha. 
Pow. cmentarza w Odrynkach wraz z cerkwią wynosi 0,19 ha.

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Narwi; Katecheci: Ks. mgr Bazyli Roszczenko, 
Ks. mgr Paweł Sterlingow.

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. mitrat dziekan narewski Bazyli Roszczenko, Ks. Paweł Sterlin
gow, psal. Zoja Roszczenko.

Duchowieństwo:
Ks. Stefan Przybytek (1727), Ks. Jan Maliszewski (1783-1814), Ks. An
toni Sosnowski (1787-1789, Ks. wik. Joachim Plaskiewicz (1782), Ks. 
wik. (?) Leszczyński (1791), Ks. wik. Andrzej Maliszewski (1794-1796), 
Ks. wik. Jan Szeryński (1797), Ks. wik. Jan Miskiewicz (1806), Ks. wik, 
Kajetan (Aleksandrowicz (1808-1813), Ks. wik. Antoni Głowacki (1814), 
Ks. Atanazy Łopuszyński (1840 - dziekan - 1844), Ks. Jan Bielawski 
(1845-1871), Ks. Antoni Nowicki (11.02.1872-23.09.1881), Ks. Antoni 
Kuźmiński (23.09.1881- +9.05.1883), Ks. Jan Kłoczkowski (5.07.1882
31.08.1895), Konstanty Kłoczkowski (3.09.1895-+16.12.1909), Ks. Wi
talis Strokowski (18.02.1910- 1915 ewakuacja i ponownie 28.08.1918
27.02.1934) Ks. Andrzej Rutkowski (27.02.1934-20.03.1934), Ks. Wita
lis S trokow ski (20 .03 .1934-4 .07 .1960), Ks. w ik. A natol K onach 
(18.03.1955-12.03.1959), Ks. wik. Andrzej Filim oniuk (12.03.1959
4.07.1960), Ks. Jan Jakubiuk (4.07.1960-1.08.1968), Ks. wik. Włodzi
m ierz A ntiporow icz (20.05.1967-12.06.1967), Ks. P iotr Popławski 
(1.08.1968 -dziekan- +15.06.1985), Ks. Andrzej Jakimiuk (16.09.1985 - 
dziekan- 18.03.1988), o.wik. Jerzy Plis (16.02.1986-25.01.1988), Ks. wik. 
Mirosław Oreszuk (25.01.1988-?), Ks. Teodor Wiermiejuk (18.05.1988
18.03.1991), Ks. Bazyli Roszczenko (18.03.1991-dziekan-), Ks. wik. Eu
geniusz K osakow ski (? -2 6 .0 6 .1994), Ks. w ik. Paw eł S terlingow  
(18.02.1998 - ) .
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Literatura:

PUCHŁY
Parafia Opieki M atki Bożej 

17-213 Trześcianka 
tel. (0-85) 681-55- 27

W księdze poborowej z 1578 r. wymienia się duchownego w Puchłach 
oraz w siele Swięciciele [Tiełuszki, Ciełuszki] włók 24 gruntu nader p od łe
go z których na cerkiew  wolnych w łók 2. [Lustracja woj. podl. 1576, 
s. 51 ]. Okoliczna ludność posiadała zapewne cerkiew we wsi Swięcziczele 
[Ciełuszki], Wieś Ciełuszki należała do wójtostwa Pawłowskiego staro
stwa bielskiego. Powstała przed 1540 r. i odbywała pańszczyznę na fol
warku Stołowacz. Kolejne wsie, należące do parafii, to Soce wójtowstwa 
trościanickiego powstała przed rokiem 1560, i wieś Dawidowo-Strzelce
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leśnictwa bielskiego, odnotowana pod rokiem 1577. Najwcześniejszy opis 
informacyjny o cerkwi zachował się w Księdze M etryk z lat 1752-1756 
parafii rybołowskiej. Pod rokiem 1756 dnia 16 miesiąca maja, czytamy: 
. . . ja x  Stefan Hrymaniewski dziekan podlaski paroch rybołowski we wsi 
Puchłach cerkiew nowoerygowaną bendyktowałem ... tą  cerkiew erygo
wał z fundam entu  Jaśnie Pan Wilczewski pułkownik własnym sumptem  
swoim posesor tych dóbr fundator i kolator tej b a zy lik i... Bardziej do
kładniej cerkiew opisuje wizyta dziekańska z 1773 r . ... sama cerkiew p o d  
tytułem Protekcji Najświętszej Panny, która w roku 1771 czasu święta 
Bożego Ciała [30.05.1771] zgorzała, ze wszystkiemi ozdobami i apary
cjami. Teraz zaś, na je j  miejscu z  Rybołów kaplica darowana i postaw io
na, stara, dranicami kryta, przy niej z desek z obciesanych, p er  medium  
babińca, z  krokwiami i dachem słomą krytym . . .W  cerkwi żadnej nie masz 
aparacji, tylko ołtarzyk bez żadney akomodacji drewniany z  obrazem  
Najświętszej Panny Częstochowskiej. A nad nim obraz mały, z  temże wy
obrażeniem, na którym koron srebrnych 2 ... Ołtarzyk poboczny, z  obra
zem N ajśw iętszej Panny Protekcji. Ołtarzyków 2, noszących z  obrazami 
Najświętszej P anny... Cmentarz na część oparkaniony, na którym dzwonni
ca na 4 słupach, mająca w sobie dzwonów 2, a trzeci pożyczony, srzedni, to 
je s t z cerkwi Knyszynskiey ... Parafia. Wieś Puchły, Ciełuszki, Strzelce, 
Soce ... Grunta. Włók 2 na trzy zmiany, z sianożęciami, funduszu JKMci. 
Item pó łw ók na trzy zmiany funduszu WJMci pana Jeruzalskiego wojskie
go P odlaskiego ... Przy tej cerkwi je s t aktualnym parochem wb. ks. Paweł 
Bielawski, qum provisore wb. ks. Aleksandra Zankiew icza... Wizyty daw
niejsze p o g o rze li ... Jak wynika z przytoczonej wizyty pożar strawił wy
posażenie cerkwi, jednak pozostały ikony Bogorodzicy. Brak jednoznacz
nego określenia, które z nich były kontynuacją cudownego obrazu Opieki 
Bogurodzicy  w Puchłach. Wizyta z 1788 r. podaje, że do parafii należyą 
4 wsie ze 185 domami, zamieszkałymi przez 694 osoby. Nowa cerkiew 
została zbudow ana w 1798 r. w miejscu spalonej. Była nieduża, niczym 
nie odbiegała od zwykłych chałup. W 1804 r. cerkiew puchłowska należała 
do dekanatu białostockiego, a parafię stanowiły: Puchły -  15 domów, 
Ciełuszki -  53, Strzelce [Dawidowce] -  58, Żywkowo -  4, Olekszyce 
[Aleksicze] -  4. W 1835 r. została zlikwidowana parafia w Trześciance, 
a miejscowości przyłączone do parafii Puchły. Według źródeł archiwal
nych w 1847 r. liczba parafian przedstawiała się następująco: ze stanu
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duchownego 3 mężczyzn i 5 kobiet, zaś wiernych 1201 mężczyzn i 1222 
kobiet. Zgodnie z planem z 1853 r. ziemi cerkiewnej było 49 dziesięcin 
200 sążni, w Puchłach oraz dołączono 60 dziesięcin sianokosu we wsi 
Trześcianka -  Stawok. W 1852 r. cerkiew w Puchłach została rozbudowa
na, oprócz głównego ołtarza pw. Opieki Bogorudzicy urządzono w niej 
drugi ołtarz pw. Sw. Grzegorza z Neocezarei. W 1864 r. przystąpiono do 
gruntownej przebudowy cerkwi. Dobudowano narteks, wzniesiono dzwon
nicę. Nad ołtarzem wzniesiono kopułę. Zbudowano nowy ikonostas z 14 
ikonami zamówionymi w Moskwie. Wewnątrz cerkiew udekorowano 
arabeskami. Przepięknie odbudowana i upiększona, została konsekrowana 
3 listopada 1870 r. Należy przypuszczać, że rozbudowując parafialną świą
tynię z nadwyżek materiału budowlanego w 1870 r. wzniesiono kaplicę 
na cm entarzu. W latach 1880-1883 została  przebudow ana i w dniu 
11 maja 1884 r. konsekrowana jako cerkiew pw. Sww. Cyryla i Metodego; 
w 1919 r. przez nieostrożność spalona. W 1873 r. zbudowano murowany 
parkan dookoła cerkwi w Puchłach. Znajdująca się w pobliżu kapliczka 
znalazła się poza parkanem. W zniesiona została staraniem ówczesnego 
proboszcza Ks. Grzegorza Sosnowskiego, który chciał po śmierci w pod
ziemiach jej być pochowany, co nastąpiło w 1893 r. Dziś parkan i kaplica 
są gustownie odrestaurowane. Według stanu z 1875 r. parafia Puchły de
kanatu bielskiego, liczyła 2994 osoby i obejmowała następujące wsie: 
Puchły, Socy, Ciełuszki, Dawidowce, Trześcianka, Biełki, Żywkowo, 
Ogrodniki, Iwanki, Saki i Ancuty. Kler parafii składał się z proboszcza, 
pomocnika proboszcza i dwóch psalmistów. Liczba wiernych w 1879 r. 
wynosiła 3053 osoby.

Należy odnotować, że duchowni Ks. Grzegorz Sosnowski i jego syn 
Ks. Flor Sosnowski wychodzili daleko poza zakres swoich obowiązków 
duszpasterskich. Z wielkim zaangażowaniem starali się podnieść poziom 
oświaty, zdrowotność i kulturę rolną miejscowych parafian. Zakładane 
szkoły, były pierwszymi nie tylko na terenie parafii Puchły, lecz w całej 
ówczesnej diecezji litewskiej. W latach 1867-68 utworzono tzw. voskre- 
snyje szkoły, zamienione później na sobiesiedovanija  po nabożeństwie. 
Założona biblioteka cerkiewna w Puchłach według spisu z 1886 r. liczyła 
4600 książek i broszur o treści moralno-religijnej. Powstały szkoły cer- 
kiewno-parafialne i szkoły gramoty, które praktycznie objęły wszystkie 
miejscowości parafii: Puchły -  26 uczniów, Soce -  47, Ciełuszki -  25,
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Daw idowce -  26, Biełki -  32, Saki -  20, Ancuty -  15 oraz Ogrodniki 
i Iwanki. W sprawozdaniu z 11 grudnia 1886 r. wizytator odnotował: nie
dzielna szkoła w parafii Puchły przynosi dobre rezultaty ...na  lekcji za
stałem około 400 osób. Centrum edukacji mieściło się w uroczysku Stawok, 
gdzie przygotowano kadry nauczycielskie do szkół cerkiewno-parafial- 
nych. W samej wsi Trześcianka powstała szkoła żeńska, przygotowująca 
nauczycielki. W Klirovoj Yedomosti za 1889 r. odnotowano, że w parafii 
Puchły istnieje 10 cerkiewnych szkół ze 301 chłopcami i 103 dziewczy
nami, razem 404 osoby.

W latach 90-tych XIX w. liczba parafian wynosiła 3578 osób. W 1895 r. 
nastąpił podział parafii Puchły. Po 60-letniej przerwie została restytuowana 
samodzielna parafia przy cerkwi w Trześciance. Przy cerkwi w Puchłach 
pozostało 1613 wyznawców zamieszkałych we wsiach: Puchły, Dawi
dowce, Soce, Ciełuszki i Żywkowo. Ziemi cerkiewnej w łącznym użyt
kowaniu z duchowieństwem z Trześcianki 156 dziesięcin i 1300 sążni. 
Ikona Opieki Matki Bożej szczególnie czczona, miała wota z datami 1646,

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Puchłach
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1710, 1732, 1812, 1855. Kamień z wyrytą datą 1710 znajdował sie obok 
bocznego wejścia do cerkwi. W 1913 r. przystąpiono do budowy nowej oka
załej drewnianej cerkwi w Puchłach. Wybuch I wojny światowej przeciągnął 
zakończenie budowy, a parafianie masowo ewakuowali się w głąb Rosji.

Po powrocie z bieżeństwa władze państwowe nie zaakceptowały ist
nienia samodzielnej Parafii Prawosławnej w Puchłach. Miejscowości: 
Ciełuszki, Socy i Dawidowicze przyłączone zostały do parafii Ryboły, 
a same Puchły dołączono do Narwi. W 1928 r. utworzono etatow ą filię 
w Trześciance parafi Narew. Dawne wsie parafii Puchły zostały przyłą
czone do Trześcianki. Brak etatowej parafii w Puchłach odbił się ujemnie 
na życiu religijnym parafian.

Według Klirovoj Vedomosti z 1935 r. do cerkwi w Puchłach należało 
212 domów, w tym: Puchły -  20 domów, Soce -  100, Ciełuszki -  47, 
Dawidowce -  40 i Żywkowo -  5.

Wybuch II wojny światowej przyniósł nowe straty. Ziemia cerkiew
na w całości została zabrana przez mieszkańców wsi Puchły, a należące 
do parafii budynki gospodarcze rozebrane i wywiezione do wsi Soce. 
Podczas działań wojennych w 1941 r. cerkiew mocno ucierpiała. Rozbito 
3 kopuły, uszkodzony został cały dach i częściowo ściany. Wewnątrz liczne 
obrazy zostały uszkodzone. Lata okupacji nie sprzyjały organizowaniu 
remontu. W 1961-1962 r. wewnątrz cerkwi zostały napisane nowe obrazy 
przez Włodzimierza Wasilewicza. W następnych latach przeprowadzono 
remont zewnętrzny cerkwi, a na posesji parafialnej wzniesiono budynek 
gospodarczy (1967) oraz w następnych latach odnowiono plebanię i dom 
psalmisty (1995).

Kaplica pw. Św. Proroka Eliasza  we wsi Soce
Drewniana, kamień węgielny położono 15.03.1990 r. Nabożeństwa 

odprawiane są w: Trzeci dzień Paschy, Św. Proroka Eliasza i Śww. Kośmy  
i Damiana.

Święta parafialne:
Dzień Świętego Ducha -  Drugi Dzień Świętej Trójcy 
Opieki Matki Bożej -  1/14 października
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M iejscowości stanowiące parafię:
Puchły, Ciełuszki, Dawidowicze, Soce

Grunta parafialne:
Plac pod cerkwią -  0,56 ha, siedliska -  1,96 ha oraz w 1976 r. parafia 
otrzymała grunta rolne o pow. 1,42 ha od Wiktora Ignatiuka zam. we wsi 
Trześcianka jako darowiznę.

Cmentarz:
Przy drodze do Ciełuszek, w odległości około 1 km od cerkwi, znajduje 
się cmentarz grzebalny o pow. 1,48 ha. Do 1919 r. znajdowała się tu cer
kiew pw. Śww. Cyryla i Metodego, która została spalona. Drewniana ka
plica została zbudowana w 1870 r., natomiast przebudowana na cerkiew 
w 1883 r. wysiłkiem prob. Ks. Grzegorza Sosnowskiego i 11 maja 1884 r. 
poświęcona.

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. Paweł Łapiński

Duchowieństwo:
Ks. Paweł Bielawski (1743, 1755, 1773), Ks. Aleksander Zankiewicz 
(1773, 1779, 1788, 1791), Ks. wik. Jan Bazylewski (1821), Ks. Piotr 
M aleszewski (1835, 1836), o.wik. Józef Horiaczko (1840), Ks. Krupicki 
(1847), Ks. Grzegorz Sosnowski (24.05.1842-+5.04.1893), Ks. wik. Flor 
Sosnowski (1865 - 1893 prob. - 1.03.1896), Ks. wik. Włodzimierz Dru- 
żyłowski (1.10.1892-17.06.1900), Ks. Konstanty Fłorowski (1.05.1896
15.08.1909), Ks. Jan Sawicki (24.10.1909-1915 ewakuacja). Po powro
cie cerkiew obsługiwał Ks. Cyryl Zając (1918-1922), później Ks. Jan Wie
sio łow ski (1 9 2 3 -+ 3 1.07.1932), Ks. hierom . A ndronik  M atw iejew  
(5.04..1932-17.05.1932), Ks. Joakim Kuderski (17.05.1932-10.11.1932), 
Ks. Leonidas Naumow (10.11.1932-8.12.1933), Ks. Mikołaj Strokowski 
(8.12.1933-1940), Ks. Aleksander Bielajew (4.09.1940-1946), Ks. Józef 
Kowszyk (1946-1952), Ks. wik. Michał Kalin (18.05.1946-12.07.1946), 
Ks. M aksym Sandowicz (1.02.1952-16.08.1954), Ks. Antoni Wiszenko 
(1 7 .0 8 .1 9 5 4 -5 .0 6 .1 9 6 1 ) Ks. w ik. B orys D om aracki (15 .11 .1959
11.07.1961 p ro b .-23 .03 .1988), Ks. Jerzy  A ck iew icz (6 .05 .1988-
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11.09.1991), Ks. Michał Markiewicz (23.08.1991-1997), Ks. Eugeniusz 
Podgajecki (5.01.1998-12.03.1998), Ks. Anatol Jarmociuk (12.03.1998
15.06.1998), Ks. Paweł Łapiński (15.06.1998 - )
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Białystok 1994; - Życie i działalność Grzegorza i Flora Sosnowskich. Białoruskie Zeszyty 
Historyczne 1997 nr 8 s. 109-121.
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TRZEŚCIANKA
Parafia Sw. Archanioła Michała 

17-213 Trześcianka 
tel. (0-85)681-55-21

Początki cerkwi w Trześciance należy odnieść do XVI w. Miejsce 
lokalizacji trudne do ustalenia, gdyż sama miejscowość znajdowała się 
w innym miejscu. Według rejestru pogłównego z 1676 r. wieś Troscianica 
osób (utriuse sexus) ... 139płacą 2 7 0 złotych; swiaszczennik, syn, gospo
dyni, porobków dwa razem 5 osób płacą 10 zł. W Księdze Refrendarii 
Koronnej pod rokiem 1713 wymienia się w Trościanice młyn Popowski. 
Zachowany najwcześniejszy dokument dotyczący cerkwi pochodzi z 1773 r. 
i podaje ż e , ... cerkiew p o d  tytułem Sww. Apostołów Piotra i Pawła, drew
niana, bruzowana, dranicami kryta, na której kopuła z krzyżem żelaznym. 
... Ołtarz wielki stolarskiey roboty, malowany, z  obrazem Najświętszej Pan
ny Bolesnej. ...N a boku zakrystyjka niew ielka... gdzie żertownik dla ubie
rania się kapłanów. ...N a  którym obraz Pana Jezusa, Najświętszej Panny 
i Sw. Józefa i A ntoniego ... Carskie drzwi, stolarskiej roboty ...Ta cerkiew  
je s t fundacji i kolacji najjaśniejszych regnantów polskich . ... Parafia: wieś 
Trościenica, Biełki, Iwanki, Ogrodniki, Kusiewicze. Grunta: włók 2 na 
trzy zmiany, z  sianożęciami i zaroślam i... Fundusz sub dat 1673 dnia 10 
Augusta akty kowany w Grodzie Brańskim ... Kolejna wizyta dziekańska z 
1776 r. zaleca parochow i... a ponieważ cerkiew podwalin, pokrycia, sto
łowania i posadzki potrzebuje, przeto nakazuję ... aby oto pomienioną  
reperacją, także i o dzwonicę i parkan, razem z cerkwią starał się u JO  
księżnej JM ó Branickiey hetmanowej wielkiej Koronnej, kolatorki, do
brodziejki ks. Paweł Bielawski paroch Troscianicki ... Następne wizyty 
praktycznie oprócz nowych ofiar rzeczowych nie wnoszą zmian, stan cer
kwi pozostawał bez zmian, gdyż ... na reperację cerkwi kolator odpowie
dział: niech parafia reperuje.... W roku 1804 cerkiew trześciańska należała 
do dekanatu białostockiego, a parafię stanowiły: Trześcianka -  113 do
mów, Białki -  62, Soce -  83, Saki -1 1 ,  Ogrodniki -  5, Iwanki -  9 domów 
wraz z pasiecznikami. Na początku XIX w. parafia Trześcianka liczyła 
873 osoby zamieszkałe w 283 domach. Do parafii należała również kaplica 
w Hoźnej.
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Cerkiew Sw. Archanioła Michała w Trześciance

Zgodnie z zarządzeniem cesarskim z 6.12.1829 r. parafia podlegała 
kasacji. W 1835 r. cerkiew padła pastw ą pożaru i parafia w Trześciance 
z braku cerkwi 11 maja została zlikwidowana, zaś wiernych przyłączono 
do sąsiedniej parafii w Puchłach. Dopiero w 1864 r. zebrane zostały środ
ki z dotacji państwowej i składek parafian, co umożliwiło rozpoczęcie 
budowy cerkwi na miejscu spalonej. Konsekracja nowej świątyni pw. Sw. 
Michała z bocznym ołtarzem ku czci Narodzenia Bogurodzicy odbyła się 
1867 r. W 1884 r. zbudowano dookoła cerkwi ogrodzenie z kamienia polnego.

Trześcianka była ważnym ośrodkiem oświatowym. Początki obrazco- 
wej szkoły sięgają założonej w 1850 r. przez Ks. Grzegorza Sosnowskiego 
szkoły w uroczysku Stawok, gdzie znajdow ały się budynki parafialne. 
W późniejszym czasie powstała szkoła cerkiewno-parafialna z kursem 
nauczycielskim i klasą nauki rzemiosła. Organizowano tzw. niedzielne 
szkoły. Powstały szkoły gramoty. Godnym kontynuatorem propagowa
nia oświaty był Ks. Flor Sonowski, syn proboszcza. W 1875 r. założył 
bibliotekę cerkiewno-parafialną, z której mogli korzystać wszyscy parafia
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nie (w 1887 r. biblioteka liczyła około 6 tys. pozycji). W 1886 r. w 9 szko
łach cerkiewnych na terenie parafii naukę pobierało 250 dzieci. Natomiast 
do wszystkich szkół uczęszczało od 400 do 500 osób. Dzięki poparciu 
Bractwa Świętego Ducha w Wilnie została otwarta szkoła żeńska, przy
gotowująca przyszłą kadrę nauczycielską oraz szkoła nauki praktycznego 
gospodarstwa. W 1887 r. otwarto Skład Wileńskiego Bractwa Świętego 
Ducha, bogato zaopatrzony w literaturę religijną i utensylia cerkiewne. 
W Trześciance organizowane były kursy rzemiosła pod kątem potrzeb 
cerkiewnych (złotnictwo, lakiemictwo, murarstwo, rzeźbiarstwo i tkac
two). Wybudowano w uroczysku Stawok  dwupiętrowy murowany gmach 
szkolny Śww. Cyryla i Metodego z klasą praktycznego gospodarstwa wiej
skiego (rolnictwo, łąkarstwo, pszczelarstwo, sadownictwo i ogrodnictwo) 
oraz internat. W budynku szkolnym znajdowała się cerkiew pw. Śww. 
Cyryla i Metodego. Podczas I wojny światowej szkoła i budynki szkolne 
w uroczysku Stawok uległy całkowitemu zniszczeniu.

Parafia w Trześciance restytuowana została w 1896 r., natomiast księgi 
m etrykalne były w niej prowadzone oddzielnie od 1895 r. Według danych 
diecezjalnych z 1905 r. parafia obejmowała wsie: Trześcianka, Biełki, Saki, 
Ogrodniki i Iwanki. Na terenie parafii istniały szkoły: cerkiewno-nauczy- 
cielska w Stawku -  82 uczniów, cztery szkoły cerkiewno-parafialne -  228 
uczniów oraz trzy szkoły gramoty -  59 uczniów. Parafian było 2164 osób.

Po I wojnie światowej władze państwowe nie dały zezwolenia na 
istnienie parafii etatowej w Trześciance. Uroczysko Stawok wraz z 79 hek
tarami gruntów cerkiewnych oddano w dzierżawę, zaś budynki szkolne 
w Trześciance przekazano szkole. Ludność powracająca z bieżeństwa zo
stała przydzielona do parafii Narew. W wyniku długotrwałych starań, 
państwo wyraziło 22.02.1928 r. zgodę na utworzenie w Trześciance filii 
etatowej parafii Narew. Do filii przyłączono także cerkiew i wiernych 
dawnej parafii w Puchłach. Rektorowi filii przydzielono 2 ha gruntów 
oraz część dawnej plebanii w uroczysku Stawok {dom, ogród warzywny, sad).

Według Klirovoj Vedomosti z 1935 r. parafia filialna w Trześciance 
dekanatu bielskiego, obejmowała wsie: Trześcianka -  206 domów i 1031 
osób, Iwanki -  11 i 64, Żywkowo -  5 i 33, Biełki -  85 i 409, Ogrodniki -  21 
i 105, Saki -  25 i 116, Stawok -  1 dom i 3 osoby. Razem 1761 osób 
zamieszkałych w 354 domach. W czasie II wojny restytuowana została 
sam odzielna parafia w Trześciance. Plebania i siedziba proboszcza pozo
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stała w Stawku. Według Klirovoj Vedomosti 1945 r. liczba parafian wyno
siła 1311 osób zamieszkałych w 321 domach. W kwietniu 1958 r. parafia 
Trześcianka oraz Puchły i Ryboły, które dotychczas należały do diecezji 
białostockiej, weszły w skład do diecezji warszawsko-bielskiej, pozosta
jąc w niej do dnia obecnego. Ziemi cerkiewnej w Stawku 4,17 ha, pod 
cerkwią 0,33 ha. W latach 70-tych ostatecznie została zlikwidowana ple
bania i budynki gospodarcze w uroczysku Stawok, a w 1979 r. zbudow a
no dom parafialny na (kupionej ?) działce obok cerkwi, oraz w roku 1982 
budynek gospodarczy. Tym samym siedzibę plebańską ulokowano we wsi, 
w sąsiedztwie cerkwi, szkoły i sklepu. W 1980 r. cerkiew parafialna zo
stała okradziona z ikon, w 1989 r. uczyniono to samo w cerkwi cmentarnej. 
Cerkiew parafialną pokryto now ą ocynkowaną blachą w 1997 r. wym ie
niając 3 wieżyczki.

Cerkiew cmentarna Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni w Trześciance
Cerkiew przewieziona została z Białowieży. Po przeprowadzeniu 

gruntownego remontu, konsekrowana 9.09.1894 r. Przetrwała do dnia 
obecnego.

Święta Parafialne:
Narodzenia Najświętszej M arii Panny -  8/21 września 
Sw. Archanioła Michała -  8/21 listopada

Miejscowości stanowiące parafię:
Trześcianka, Biełki, Iwanki, Ogrodniki, Saki, Żywkowo

Grunta parafialne:
Ziemi ornej 4,27 ha, pod cerkwią 0,34 ha, siedziby 0,68 ha. W 1991 r. 
ziemia cerkiewna znajdująca się w ur. Stawok została zamieniona na grunta 
zlokalizowane „za cerkwią” .

Cmentarz:
Zlokalizowany w odległości około 1,5 km od wsi, w kierunku połu
dniowym o pow. -  3,30 ha
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Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. Jerzy Ochrymiuk

Duchowieństwo:
Ks. Szymon Płoszkiewicz (1724,1767,1774), Ks. Paweł Bielawski (1775, 
1780, 1788), Ks. Flor Sosnowski, Ks. K onstanty Florowski (1897
17.06.1900), Ks. Andrzej Szpakowski (17.06.1900-22.03.1908), Ks. M i
kołaj Bogdanowicz (4.07.1908-1915 ewakuacja). Po powrocie cerkiew 
obsługiwali: Ks. Witalis Strokowski (28.08.1918-1921), Ks. Stefan Nada- 
riński (1921-1925), Ks. hierom. Alipiusz Fiedoruk, Ks. hierom. Tichon 
i Ks. Witalis Strokowski (1926-1927). Po otwarciu etatowej filii nominację 
otrzymał Ks. Andrzej Rutkowski (5.03.1928-1.08.1940). Później probosz
czami byli: Ks. Mikołaj Strokowski (4.09.1940-30.08.1946), Ks. Kon
stanty Buszm a (4.09.1946-+19.05.1947), Ks. Jan Pańko (9.03.1948
17.02.1966), Ks. Aleksander Chilimoniuk (2.10.1965-10.01.1976), Ks. 
Witalis Gawryluk (3.04.1976-30.08.1977 ponownie 21.09.1977 -1980), 
Ks. Jan Barszczewski (26.03.1980-19.03.1992), Ks. Teodor Wasiluk 
(19.03.1992-14.04.1992), Ks. Jerzy Ochrymiuk (14.04.1992 - ) .
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T Y N IE W IC Z E  DUŻE
Parafia Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza  

17-208 K lejniki 
tel. 0602290170

Według Klirovoj Vedomostju powstanie cerkwi datowane jest na 1750 r. 
W Ksiągach metrykalnych z 1795 r. zostały odnotowane zapisy: ... p o 
chowano na cmentarzu kaplicy Tyniewickiej, a proboszcz, dokonujący 
pogrzebu podpisywał się: paroch cerkwi Narewskiej i Tyniewickiej. Nato
miast wizyta generalna  z 1811 r. opisuje cerkiew: z drewa pobudowana, 
dranicami kryta, okien trzy, jed n e  drzwi na zawiasach żelaznych z  za- 
szczepką, którey sufit i podłoga z tarcic ułożona ... Dwa ołtarze Najświętsze 
Marii Pannę i drugi Świętego Łukasza. Kaplica zlokalizowana na cmen
tarzu otoczonym parkanem (przy drodze Klejniki-Łosinka). Według Kli- 
rovoj Vedomosti z 1846 r. cerkiew drewniana bez dzwonnicy. 52 domy 
zamieszkałe przez 412 osób. Nabożeństwa odbywały się w święta Poło
żenie Ryzy Presvjatoj Bogorodicy, Św. Pantelejmona i Św. Łukasza. Póź
niejsze wiadomości podają, że nabożeństwa odbywają się cztery razy do 
roku: Św. Łukasza, 3-ci dzień Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania 
Pańskiego oraz w dniu Zesłania Ducha Świętego. W 1859 r. kaplicę prze
budowano i w następnym roku poświęcono. W 1873 r. wstawiono nowy 
ikonostas. Ponownie świątynia była remontowana w 1886 r. W 1900 r. 
wieś Tyniewicze zamieszkiwało 438 osób w 57 domach. W 1902 r. we 
wsi otwarto szkołę cerkiewno-parafiałną z 80 uczniami.

W okresie międzywojennym od lat 30-tych parafia była obsługiwana 
przez stałego duchownego, wikariusza parafii Narewskiej. Podczas II woj
ny światowej w 1944 r., zwiad sowiecki podpalił cerkiew, dając tym sy
gnał do natarcia. Świątynia doszczętnie spłonęła. W następnych latach 
została odbudowana. Dekretem Metropolity Warszawskiego z 5 lipca 1982 r. 
erygowano samodzielną placówkę. W 1992 r. cerkiew została okradziona.

Święto parafialne:
Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza  -  19/31 października

M iejscowości stanow iące parafię :
Tyniewicze Duże, Łopuchówka i Zabłocie
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Cerkiew 
Sw. Apostola 
i Ewangelisty Łukasza 
w Tyniewiczach 
Dużych

Grunta parafialne:
Siedliska -  0,14 ha, reszta grunta orne 4,04 ha i łąki 3,67 ha. 

Cmentarz:
Wraz z cerkwią wynosi 1,492 ha 

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Klejnikach

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. Andrzej Kos
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Duchow ieństwo:
Od 1933 r. cerkiew w Tyniewiczach z przerwami była osbsługiwana przez 
stałych duszpasterzy: Ks. hieromnich Alipiusz (Fiedoruk) (27.03.1933
15.08.1933), Ks. Mikołaj Strokowski (1.09.1933-8.12.1933), Ks. Alipiusz 
hieromnich (Fiedoruk) (8.12.1933-16.03.1937), Ks. hieromnich Pamfa- 
mir (Krawczuk) 16.03.1937-2.04.1937), Ks. hieromnich W łodzimierz 
(Naum ienko) 2.04.1937-4.02.1938), Ks. ihumen Alipiusz (Fiedoruk) 
(4.02.1938-2.03.1942), Ks. Łukasz Kuryłowicz (25.05.1951-18.06.1959), 
Ks. hieromnich Serafin (Sańczyk) (18.06.1959-1.01.1972) i Ks. W łodzi
mierz Sawczuk (11.01.1972 - 5.07.1982 prob. - 8.08.1998), Ks. Andrzej 
Kos (8.08.1998 - ) .

Literatura:
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paćatkach vioski Tynevicy. Lehendy naśaj zjamli. Niva 1985 nr 33 s. 3; G. Sosna, Narew. 
[Dzieje parafii prawosławnej i cerkwi w Tyniewiczach]. Wiad. PAKP 1986 nr 3/4 s. 101
102; (des), Cerkwie ograbione. Kur. Por. 1992 nr 121 s. 1; - Kur. Podl. 1992 nr 106 B s. 2; 
(des), ... cerkiew ograbiona. Kur. Por. 2.06.1998 r. nr 121 s. 2.
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Duchowieństwo dekanatu narewskiego

Ks. mitrat mgr Bazyli Roszczenko, 
dziekan dekanatu narewskiego, proboszcz 
parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego 

w Narwi
ur. l.III. 1943, święcenia 10.VII.1966

Ks. prot. mgr Aleksander Wysocki, 
proboszcz parafii 

Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach 
ur. 1.11.1947, święcenia 14.X.1969

Ks. mgr Paweł Sterlingow, wikariusz 
parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego 

w Narwi
ur. 1. V I973, święcenia 17.III. 1996

Ks. prot. mgr Jerzy Kos, 
proboszcz parafii Sw. Apostoła Jakuba 

w Łosince 
ur. 28.111.1971, święcenia 9.VIII.1988
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Ks. mgr Aleksy Kulik, 
wikariusz parafii Sw. Apostoła Jakuba 

w Łosince 
ur. 14.VI.1967, święcenia 2.IV.2000

Ks. Paweł Łapiński, 
proboszcz parafii Opieki Matki Bożej 

w Puchach 
ur. 26.VI1.1971, święcenia 24.1X.1995

Ks. Jerzy Ochrymiuk, 
proboszcz parafii Sw. Archanioła 

Michała 
w Trześciance 

ur. 11.111.1966, święcenia 16.V1.1991

Ks. Andrzej Kos, proboszcz 
parafii Sw. Ewangelisty Łukasza 

w Tyniewiczach Dużych 
ur. 28.111.1971, święcenia 9.VIII.1998
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DEKANAT SIEMIATYCKI
Dekanat siemiatycki został erygowany po zakończeniu I wojny świa

towej. Poprzednio parafie należące do dekanatu stanowiły okręg deka- 
nalny drohiczyński. Po powrocie ludności i duchowieństwa z bieżeństwa 
większość parafii zlokalizowanych po lewej stronie rzeki Bug została przez 
władze państwowe skasowana. Natom iast po prawej stronie rzeki cer
kwie początkowo należały do dekanatu bielskiego, a po utworzeniu dekanatu 
siemiatyckiego na początku lat 20-tych, weszły w jego skład. Po II wojnie 
światowej granica państwowa podzieliła dawny dekanat brzeski, włącza
jąc kilka parafii do dekantu siemiatyckiego. Obecnie dekanat siemiatycki 
obejmuje 14 parafii wraz z parafią przyklasztorną w Grabarce.

Parafie:
1. Boratyniec Ruski -  Sw. Anny
2. Ciechanowiec -  Wniebowstąpienia Pańskiego
3. Czarna Cerkiewna -  Opieki M atki Bożej
4. Drohiczyn -  Sw. Mikołaja Cudotwórcy
5. Grabarka -  Przemienienia Pańskiego  

Grabarka Klasztor Sww. M arty i M arii
6. Grodzisk -  Sw. Mikołaja Cudotwórcy
7. Mielnik -  Narodzenia Najświętszej M arii Panny
8. Narojki -  Sww. Kośmy i Damiana
9. Rogawka -  Cudownego Obrazu Zbawiciela
10.Siemiatycze -  Śww. Apostołów Piotra i Pawła
11. Siemiatycze -  Zmartwychwstania Pańskiego
12.Telatycze -  Sww. Kośmy i Damiana
13. Tokary -  Ikony Matki Bożej „ Wszystkich Strapionych Radość ”
14.Żerczyce -  Sw. Dymitra Sołuńskiego
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BORATYNIEC RUSKI
Parafia Sw. Anny 

17-310 Siem iatycze 3 
ul. Dohiczyńska 43 

tel. (0-85) 655-00-59

Dokument fundacyjny cerkwi w Siemiatyczach z 1431 r. podaje: 
dziesięcina w Boratyńcu Ruskim z 5 3/8 włóki. Przez cały czas wieś nale
żała do parafii Siemiatycze, która posiadała tam czwartą włókę. Zgodnie 
z wizytą z 1726 r. grunta cerkiewne znajdowały się między innymi we wsi 
Boratyniec także we trzy poletki idące na którey włóki poddanych chło
pów wiecznie nadanych cztery ze wszelką powinnością. W 1789 r. wieś 
liczyła 23 domy i 140 osób. Według Klirovoj Yedomosti cerkwi siemia- 
tyckiej z 1851 r. we wsi Boratyniec było 25 domów zamieszkałych przez 
161 osób.

Cerkiew Sw. Anny w Bortyńcu Ruskim
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W latach 70-tych XIX w. obok miejscowości zbudowano kolej żelazną, 
i w sąsiedztwie wsi zbudowano stację kolejową Siemiatycze. Stopniowo 
osada rozbudowywała się i po II wojnie światowej wielu mieszkańców 
znalazło zatrudnienie przy różnych pracach związanych z koleją, budując 
tu na stałe swoje mieszkania. Ludność katolicka już w latach 60-tych XX w. 
organizowała życie religijne, początkowo w kaplicy, później zaś zorgani
zowała parafię. Prawosławni należeli do parafii w Siemiatyczach, jak również 
w pobliżu znajdowała się Święta Górka Grabarka z klasztorem i parafią. 
Korzystali oni w klasztorze z opieki duszpasterskiej i posług religijnych. 
Sugestie duchownych o budowie kaplicy w owym czasie nie mogły być 
zrealizowane.

Na początku III Rzeczypospolitej kler parafialny z Siemiatycz zaczął 
odprawiać nabożeństwa w miejscowej świetlicy. Parafianie przekazali grunta 
orne w ilości 4,66 ha i 6,31 ha na potrzeby przyszłej parafii, co dało moż
ność 21 sierpnia 1994 r. poświęcić kamień węgielny pod budowę nowej 
cerkwi. Dekretem Metropolity Bazylego z 16 sierpnia 1996 erygowano 
parafię. Nowozbudowana cerkiew według projektu arch. Michała Bała- 
sza jest w trakcie prac wykończeniowych.

Święto parafialne:
Zaśnięcia Sw. Anny -  26 lipca/7 sierpnia 

M iejscowości stanowiące parafię:
Boratyniec Ruski, Anusin, Olendry, Stacja kol. Siemiatycze i Szerszenie.

Grunta parafialne:
Grunta orne -  6,31 ha

Cmentarz:
Cmentarz grzebalny w obrębie cerkwi o ogólnej pow. 4,66 ha. 

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Szerszeniach; Katecheta: Ks. Andrzej Opolski.

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. Andrzej Opolski (16.08.1996 - ) .
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CIECHANOWIEC
Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego 

[adres proboszcza]
17-300 Siem iatycze 
ul. Kasztanowa 114 

tel. (0-85) 658-08-86

Źródła drukowane podają, że w XIV w. w Ciechanowcu była już 
cerkiew. Przy drodze z Ciechanowca do Siemiatycz koło wsi Malec znajdu
je  się kurhan o wysokości 3 m średnicy 20 m, który nosi nazwę cerkwiska. 
Najstarsza wzmianka historyczna podaje, że w pierwszej połowie XIII w. 
Ciechanowiec został zniszczony przez Tatarów. Przed 1429 r. otrzymał 
prawa miejskie od Wielkiego Księcia Witolda, a po unii lubelskiej w 1569 
otrzymał prawo magdeburskie i został włączony do Korony.

Ciechanowiec już w XVI w. dzielił się na dwie części: na prawym 
brzegu Nurca -  strona polska -  Nowe Miasto zaś na lewym brzegu -  
Stare Miasto -s tro n a  ruska. W 1580 r. Stare Miasto liczyło 275 domów, 
a Nowe Miasto 58 domów. W relacjach historycznych opis Starego Miasta 
podany został następująco: Stare M iasto ma podłużny rynek z  murowany
mi w dwa rządy sklepam i, m urow aną/arą, klasztor sióstr M iłosierdzia  
i greckokatolicką cerkiew ... Lokalizacja cerkwi pw. Św. Jerzego była przy 
obecnej ulicy Kościuszki, po lewej stronie od rynku. W dokumencie pozo
stawionym po wizycie generalnej z 1726 r., czytamy: ...funduszu orginal- 
nego nie wiemy gdzie sią obraca. Spokojnie jednak z  dawna prezbiterowie 
ciechanowieccy zażywają Dóbr, antiąuitus zafundowanych, które są ta
kie: gruntu włók dwie w których sią zawiera zagonów dwadzieścia cztery. 
Folwark cerkiewny z  ogrodem miądzy miejskimi. Ogród i tam cerkiewny 
miądzy płacam i miejskimi, idący od ulicy Drohickiej aż do cmentarza; 
zagonów dwanaście. Plebania na gruncie cerkiewnym ... W izytujący 
odnośnie cerkwi zostawili zalecenie: zdaniem naszym ... celniejsza być
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powinna ... Sugestia ta, zapewne była pretekstem dla kolatorów, by świą
tynię obrządku wschodniego przenieść z centrum miasta na dalsze m iej
sce. Zachowany dokument z 1750 r. całkowicie to potwierdza: Działo się 
w Ciechanowcu in Fundo Plebanali, Ritus Greci Uniti cum S.R.Ecclesia 
die prim a Octobris 1750. Gdy J.O.Xiążęciu Imci Franciszkowi M aksy
milianowi z Tęczyna Hrabi Ossolińskiemuprotunc Podskarbiemu Wielkiemu 
Koronnemu dla większej ozdoby chwały Boskiey, aby cerkiew założona 
świętego Jerzego Męcznnika antiąuitate zdezelowaną na insze i wygod
niejsze miejsce zdało się transportować. Więc otrzymawszy zupełny kon
sens ab iłlustrissimo Loci Ordinario, widząc podobniejszą przy ulicy 
Małeckiej w mieście Ciechanowcu Starym in recompensum antiąuae fun -  
dationis pro definicanda nowa ecclesia et cemeterio cum maiori latitundina 
place wydzieliić kazał et hoc facto  ex altera parte tejże ulicy na wybudo
wanie Plebanii, Stodół, Obór i innych do Gospodarstwa potrzebnych bu
dynków dla wygody łepszey Plebana swego: Annuendo której dyspozycyi 
adpraesens zostaiący Pan dziedzicznypraefatorum boborum J. W. Imc Pan 
Tomasz z Tęczyna Hrabia Ossoliński Starosta Nurski. ... Opis świątyni 
z XIX w. potwierdza to „transportowanie”... cerkiew  w miasteczku Cie
chanowiec znajdowała się na końcu miasteczka, na polu  . . . .  Świątynia 
zlokalizowana została przy ulicy Małeckiej (obecnie Mickiewicza), a przez 
drogę na przeciwko cerkwi przeniesiono budynki mieszkalne i gospodar
cze o miedzę sąsiadujące z cmentarzem żydowskim. Życzeniem parafian 
było także, gdzie ...dawny cmentarz po rozebraniu starej cerkw i... wielu 
ciał spoczywy ających... kaplica Sw. Rocha była przeniesiona ...id o  opark- 
nienia cmentarza starego ... Kolejna zachowana wizyta generalna z 1757 r. 
nie wspomina o dawnym miejscu po cerkwi ani o kaplicy na cmentarzu. 
Natomiast wizyta ta podaje: Cerkiew Ciechanowiecka Pod Tytułem Świętego 
Jerzego Cołłationis JW  Imci Pana Tomasz z  Tęczyna Hrabi Ossolińskie
go Starosty Nurskiego przy ktorey zostaie adpraesens W. Xiądz Grzegorz 
Hladyiewski Paroch Ciechanowiecki. Cerkiew drewniana Strukturą Wio
ską Nowa pod  dachówką kopuła iedna wchód od Cerkwi alias Babiniec 
wraz z  Dzwonicą ...o  dwu piątrach tarcicami obita w Gorę wyzey Cerkwi 
-  wyniesiona dachówką pokryta, na ktorey Dzwonow - 4 . . .  Wrot carskich 
nie ma ... Cmentarz a facie  to iest ode Drogi Dylami oparkaniony z trzema 

fortam i na biegunach z kunami Zelaznemi Długość Cmentarza od ulicy 
maleckiey poczynaiący się a kończący się o miedze poprzeczną Zgierskie-
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Cerkiew
Wniebowstąpienia 
Pańskiego 
w Ciechanowcu

go wserz z iedney strony od miasta Pawia Paszkiewicza z drugiey Pawia 
Bojarskiego ... Plebania nowa, wiernych przy tej cerkwi 150 osób. Fun
dator ... nadaie to iest iedną wlokę we trzy p o le tk i ... Następnie w izyta 
z 1789 r. cerkiew ... drewniana porządna ... porządna cmentarz z frontu 
murem oparkaniony... Do parafii Ciechanowiec w samym mieście nale
żało 21 domów, a liczba parafian wynosiła 278 osób, zamieszkałych we 
wsiach Malec, Przybyszyn, Pełch, Bojenka i Kułaki. Odnośnie zbudowania 
kaplicy i ogrodzenie starego cmentarza wizytator odnotował: ... kolator 
negować nie ma, ponieważ wpisano do ksiąg ... Należy przypuszczać, że 
miejsce to zostało zagospodarowane w inny sposób. Podczas budowy fun
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damentów jeszcze w latach 60-tych, a także budowy linii wodociągowej, 
natrafiano na kości ludzkie, określane na XVI w.

Po powrocie unitów do Kościoła Prawosławnego, liczba parafian 
w 1847 r. wynosiła 201 osób. W samym miasteczku, obok rynku, z inicja
tywy władz rosyjskich w 1866 r. wzniesiona została kaplica pw. Sw. A lek
sandra Newskiego , która w okresie międzywojennym została zburzona. 
W 1873 r. przystąpiono do budowy nowej murowanej cerkwi, poświęco
nej 22 maja 1877 r. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, która przetrwała 
do dzisiaj. W ciągu kilkunastu lat cerkiew została wyposażona w różne 
ofiary rzeczowe. Na początku XX w. liczba parafian wynosiła 200 męż
czyzn i 173 kobiet. Cerkiew znajdowała się w dekanacie Drohiczyńskim 
diecezji grodzieńskiej. W szkole cerkiewno-parafialnej i szkole gramoty 
uczyło się 37 uczniów, w mieście było też uczyliszcze Ministerstwa Oświa
ty. Ziemi cerkiewnej 45 dziesięcin.

Pierwsza wojna światowa przyniosła nieodwracalne straty dla cerkwi 
w Ciechanowcu. Wyposażenie, tak bogate, zostało rozgrabione, a obiekt 
przeznaczono na inne cele. Po powrocie ludności z bieżeństwa parafia 
została zlikwidowana, a cerkiew przyłączono do parafii Czarna Cerkiew
na, nabożeństwa zaś były odprawiane raz w miesiącu. Oprócz Ciecha
nowca, gdzie mieszkało 79 osób, Prawosławni wierni odnotowani byli 
we wsiach: Malec -  21 osób, Przybyszyn -  7, Kułaki -  14 , Pełchy -  5 , 
Kobusy -  32 i Radziszewo 10 osób. Podczas okupacji hitlerowskiej bu
dynek cerkwi był wykorzystywany przez okupantów jako miejsce kaźni. 
Stwierdzono, że zginęło tu ponad 60 osób różnej narodowości. Działania 
wojenne mocno uszkodziły cerkiew, gdyż sowieci urządzili w niej punkt 
obserwacyjny, zaś przeciwnik starał się go zlikwidować ogniem artyle
ryjskim. Lata powojenne były bardzo ciężkie dla ludności prawosławnej. 
Nieustabilizowana sytuacja zaciążyła i na cerkwi. Zabliźnić rany udało 
się dopiero w 1953 r., gdy cerkiew w Ciechanowcu przyłączono do para
fii Siemiatycze. Proboszcz Ks. Piotr Kuźmiuk podjął się trudu odbudo
wy. Kolejne kapitalny remont został przeprowadzony przez wikariusza 
parafii Siemiatycze, Ks. Grzegorza Sosnę, w latach 1977-1981. Urządzo
no nowy oryginalny ikonostas, autorstwa rzeźbiarza Wiaczesława Szuma. 
Cerkiew wyposażono w utensylia, a posesję ogrodzono. Należy wspo
m nieć, że posesja cerkiew na była w różnych okresach uszczuplana. 
W 1980 r. wydzielono ulicę, i areał gruntów przedstawiał się następująco:
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cerkiew -  0,23 ha, działka budowlana 0,02 ha i 0,04 ha. Przy zadbanej 
świątyni reaktywowano w 1982 r. parafię, by po kilkunastu latach po
nownie przyłączyć ją  do Siemiatycz.

Święto parafialne:
Wniebowstąpienia Pańskiego -  40 dzień po Wielkanocy 

Cmentarz:
W dawnych czasach cmentarz znajdował się przy cerkwi Św. Jerzego po 
lewej stronie od rynku przy obecnej ulicy K ościuszki. Po przeniesieniu 
cerkwi w latach 1750-1757 cmentarz przestał istnieć. Cmentarz przy działce 
narożnej ul. Pińczowskiej i Mickiewicza przy obecnej cerkwi jest nieczyn
ny. Obecny cmentarz grzebalny o pow. 30,51 arów, przy ul. Sienkiewicza 
znajduje się na końcu miasteczka, graniczy od zachodu z cmentarzem 
rzymskokatolickim, założony w XIX w. Ogrodzony murem z kamienia po
lnego z bramą wejściową z cegły. Od strony cmentarza katolickiego znisz
czony i uszczuplony.

M iejscowości stanowiące parafię:
Ciechanowiec i okolice.

Ziemi cerkiewnej:
Cerkiew -  22,73 arów, działka rolnicza -  2,87 arów.

Duchowieństwo parafialne:
Prob. p.o. Ks. Mikołaj M ielniczuk

Duchowieństwo:
Ks. Mateusz Teodorowicz (1726), Ks. Grzegorz Hładyjewski (1744,1750, 
1757, 1776), Ks. Józef Blakicki (1789, 1796, 1810), Ks. Dymitr Charse- 
wicz (1831, 1835), Ks. W łodzimierz Czapkowski (1839,1849), Ks. Józef 
Charłampowicz (1860), Ks. Jan Sidorski (1863, 1867), Ks. Aleksander 
Pawłowicz (30.08.1868-1875), Ks. Konstanty Wasilewski (28.10.1875 - 
), Ks. Stefan Sobotkowski (8.03.1877-19.01.1883), Ks. Jan Kudriawcew 
(11.03.1883-20.04.1884), Ks. Julian Lacewicz (25.04.1884-7.05.1884), 
Ks. Aleksander Telakowski (7.05.1884-14.08.1884), Ks. Aleksy Smimow
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(22.10.1884-15.09.1892), Ks. Jarosław B ałabuszewicz (18.01.1893
27.12.1899), Ks. Mikołaj Kudasow (27.02.1900-+19.03.1901), Ks. Kon
stanty Taranowicz (20.06.1901-25.10.1904), Ks. Benedykt Łęczycki 
(9.12.1904-19.12.1906), Ks. Antoni Kuryłło (14.03.1907-3.12.1909), Ks. 
Antoni Ogłoblin (3.12.1909 - 1915 ewakuacja). Po I wojnie światowej 
cerkiew obsługiwał proboszcz parafii Czarna Cerkiewna Ks. Piotr Kuź- 
miuk. Po II wojnie światowej Ks. Julian Mielników (1946, +26.11.1949). 
Później prob. par. Grodzisk Ks. Jan Bortniczuk (1950). Od 1953 r. pieczę 
obejmuje parafia Siemiatycze i kolejno obsługują: Ks. Piotr Kuźmiuk 
(1953-1964), Ks. Antoni Naruszewicz (1953-1965), Ks. Andrzej Rutkow
ski (1965-1977), Ks. Grzegorz Sosna (1964-1981). Po erygowaniu parafii 
w 1982 kolejno prob. byli: Ks. Grzegorz O stapkow icz(l 3.12.1981-1983), 
Ks. Mikołaj Grygoruk (21.08.1983-17.10.1986), Ks. Mirosław M ołoto- 
wicz (9.01.1987-4.07.1996). Po przyłączeniu ponownie do par. Siemiatycze, 
opiekę sprawują: Ks. Marek Jakimiuk (4.07.1996-12.03.1998), Ks. Mi
kołaj Mielniczuk (12.03.1998 - ) .
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przez cmentarz [Ciechanowiec]. Kur. Por. 12.05.1994 r. nr 90 s. 6;
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CZARNA CERKIEWNA
Parafia Opieki Matki Bożej 
17-316 Czarna Cerkiewna 

tel. (0-85) 656-83-33

Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy istniała jako parafia już  w 1555 r., 
a uposażenie zostało nadane lub pow iększone w 1574 r. przez Barbarę 
z Chodkiewiczów M ikołajową Kiszczynę wojewodzinę podlaską.

Według Letopisi Cerkiewnej z XIX wieku lokalizacja cerkwi na pół
nocny wschód sieła Czarna w odległości 1 wiorsty znajduje się wzniesie
nie zakończone wydłużonym wierzchołkiem. Pagórek ten znany je s t pod  
nazwą „ Cerkwisko Niegdyś tu stała cerkiew, a na znajdującym się obok 
kilka kroków na zachód pagórek, tam była dzwonica. W spomniane źródło 
podaje, że w 1888 r. znaleziono już drugi krzyż w pobliżu cerkwiska. 
Krzyż miedziany, na nim wizerunek Jezusa Chrystusa, oraz na ramionach 
symboliczne wizerunki czterech ewangelistów został przekazany do cer
kwi. Ówczesny proboszcz 3 listopada 1886 r. dokonał zbadania wzniesienia 
cerkwiska. Odkopano cały południowo-wschodni róg fundamentu budowli 
oraz w odległości kilkudziesięciu metrów od cerkwiska odkopano szcząt
ki kamiennego muru przypominające fundament. Według przekazu naj
starszych mieszkańców stała tu świątynia oraz osada, lecz z braku wody 
została przeniesiona na obecne miejsce. W 1676 r. wzniesiono kolejną 
cerkiew fundacji ówczesnego dziedzica wsi M aksymiliana Franciszka 
Ossolińskiego. Wizyta generalna  z 1726 r. podaje, że cerkiew pod  Tytu
łem Protekcyi N  ajswiętszey Panny Colationis... Ossolińskich... drewniana 
mała wpułw ieczna... płotem ogrodzona pod  dachem dranicznym. Kopuła 
mała, okien w cerkwi cztery ... Ubogie Carskie Drzwi roboty stolarskiey 
oprawione między ko lum nam i... Żertwennikprzybrany z Obrazem Nay- 
swiętszey P an n y ... Babiniec za iedną z D zw onnicą... przy cerkwie wiąza
ny tarcicami obity p o d  iednym Dachem z  C erkw ią... Fundusz od swiętey 
pam ięci JWIm Pani Barbary Chodkiewiczowny M ikołaiowej Kiszczanki 
Woiewodziny Podlaskiej pod  datą 23 czerwca w Roku 1574 którym nadaie 
grunta w iednym Polu wlok dwie, w drugim polu pultory włoki w trzecim 
polu takoż pultory włoki y  M org do Cerkwi przypiera iący...

Według Letopisi Cerkiewnej cerkiew zbudowana została w 1733 r. 
ze środków fundatora hrabiego Ossolińskiego. Napis w języku łacińskim
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Cerkiew Opieki Matki Bożej w Czarnej Cerkiewnej

wycięty na futrynie głównego wejścia wiodącego z przedsionka do cer
kwi: łan  steneln O ssoliński SD  F unda tor A nno 1733. Wizyta z  1757 r. 
p o tw ie rd za :... cerkiew  drew niana strukturą  dobrą ale wierzch reperacyi 
potrzebuie  choc nie stara gontem  z  iedney strony nowym  podbita  a z  dru
giej stronachpoprzeg ina ł... Dzwonica w raz z  cerkw i budowana, na ktorey  
D zw ony  w kopule w yzey cerkw i w yniesione w chodząc do tey C e r k w i ... 
Sama parafia obejmowała wsie: C zarna Cerkiewna, Czarna Srzednia, 
S iem iony, M ierzyn ó w ka , K ozilow , S p ie szyn , K oryciny , Targow isko, 
Dobrohoszcze.

Wizyta z 1789 r. podaje, że parafię stanowią wsie Czarna Cerkiewna 
z liczbą 24 domów zamieszkałych przez 125 osób, Czarna Średnia -  30 
i 254, Siemiony -  22 i 118, Kozłowo -  16 i 101. Razem 100 domów i 611 
osób. Sama zaś cerkiew mocno nadwyrężona . . .w  kleszcze wzięta w D achu  
y  su jfic ie  a naybardzey  w ścianach znaczn ie  nadw ątlona pod łogę m aiąca  
z  Tarcic d o b rą ... C m entarz dylam i oparkaniony iuż się  nie co R uinuye Na
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których stoi D zwoniczka na czterech słupach słom ą pokryta. K olejna 
wizyta z 1804 r. podaje, że w 1802 r. cerkiew wyremontowano.

Po przyłączeniu parafii do Kościoła Prawosławnego (1839), w 1844 r. 
wstawiony został ikonostas, zaś kapitalny remont został przeprowadzony 
w 1853 r. Ściany świątyni lisiciymi wzmocniono oraz wstawiono sześć 
drewnianych słupów. Kolejny remont przeprowadzono w 1869 r. pokry
wając nowym gontem, a w 1875 r. wzbogacono o nowy ikonostas. Mimo 
to, autor Letopisi odnotował wielkie ubóstwo ... cerkiew drewniana bar
dzo zniszczona, ściany oszalowane deskami, słupy -  sześć kamiennych, 
w ścianach oraz sześć drewnianych wewnątrz. Dzwonnica oddzielnie, na 
wschód od cerkwi, znajdują się w niej 4 dzwony. W 1884 r. zbudowano 
kamienne ogrodzenie. W opisie wyposażenia kronikarz Ks. Aleksy Woł- 
kowski odnotował, że biblioteka cerkiewna posiada 57 tytułów książek 
oraz zachowała się stara rękopiśmienna Ewangelia i Obichod -  napisane 
staro-cerkiewno-słowiańskim ustawem (pismo używane na Rusi w XI- 
XIV w.). Księgi metrykalne przechowywane były od 1712 roku. Dochowa
ły się dwie ikony malowane w stylu greckim -  Sw. Anny  i Bogorodzicielki, 
jednak w 1875 r. zostały przemalowane. Z dawnych czasów zachował się 
krzyż (krucyfiks) z rzeźbionym Ukrzyżowaniem (nogi przebite dwoma 
gwoździami) oraz ikona Opieki Matki Bożej w prezbiterium. Uwagę zwra
cała również duża ilość ikon ze starego ikonostasu z czasów unickich 
oraz utensylia cerkiewne.

W 1885 r. ogłoszono przetarg na budowę budynków parafialnych, 
a w 1888 r. oddano do użytku nową murowaną plebanię. Koniecznością 
było wzniesienie nowej cerkwi, gdyż dotychczasowa nieubłaganie zbli
żała się ku końcowi swego istnienia. Kilkakrotne starania proboszcza 
okazały się skuteczne. 10 grudnia 1901 r. uroczyście konsekrowano nową 
cerkiew. Nowo wy budowana cerkiew -  murowana o pięciu kopułach, łącz
nie z okazałą dzwonnicą, zakończoną wysoką spiczastą wieżą. Wyposa
żono ją  w rzadko spotykany ikonostas na tych terenach i po dzień obecny 
jest okazałym obiektem sakralnym. Sama cerkiew została wzbogacona 
ofiarami rzeczowymi, otrzymując bogate wyposażenie. Pod koniec XIX w. 
na terenie parafii dobrze rozwijało się szkolnictwo cerkiewne. Oprócz 
narodnogo uczyliszcza w Czarnej Cerkiewnej (1876), powstały szkoły 
gram oty  w Spieszynie (1886), Korycinie (1894), Kozłowie (1895) oraz
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w Czarnej Średniej (1898) i Siemionach (1899). Te dwie ostatnie w 1901 r. 
zostały przemianowane na jednoklasowe szkoły cerkiewno-parafialne.

Na początku XX w. parafia w Czarnej Cerkiewnej dekanatu drohi- 
czyńskiego diecezji grodzieńsko-brzeskiej liczyła 1150 osób zamieszka
łych we wsiach: Czarna Cerkiewna, Czarna Średnia, Siemiony, Spieszyn, 
Kozłowo, Korycin, Małyszczyzna, Mierzynówka. Ziemi cerkiewnej 44 
dziesięciny. Autor Letopisi odnotował ciężką dolę swoich parafian. Ciężka 
sytuacja zmusiła w 1913 r. do opuszczenia rodzinnych stron w poszukiwa
niu lepszej doli 20 osób, które wyjechały na Syberię, a 30 do Ameryki.

Zbliżała się I wojna światowa, która spowodowała ewakuacji ludności 
w głąb Rosji, a powroty nastąpiły dopiero w latach 1918-1920. W odrodzo
nym państwie polskim życie religijne przebiegało w odmiennych warun
kach. Mimo, że cerkiew w Czarnej otrzymała status parafii etatowej, 
dołączono do niej byłe parafialne cerkwie w Grodzisku, Ciechanowcu, 
Andryjankach, Żurobicach i Brańsku. Pozostawały one w zasięgu obsłu
gi duszpasterskiej proboszcza z Czarnej i należały do dekanatu bielskiego 
diecezji grodzieńsko-nowogródzkiej, a od 1924 r. do dekanatu siemiatyc- 
kiego. W okresie międzywojenym według Klirovoj Vedomosti z 1938 r. 
parafia Czam ianska liczyła 2626 osób i obejmowała miejscowości: Czar
na Cerkiewna -  214 osób, Czarna Średnia -  408, Siemiony -  132, Spie
szyn -  47, Koryciny -  72, Kozłowo -1 7 1 , Małyszczyn -  12, M ierzynów
ka -  59, Dołubowo -  24, Grodzisk -  223, Sypnie -  115, Pobikry -  14, 
D rochlin- 124, M akarki-353, Czarna W ielka-4 0 3 , Krynki-3 3 ,  Ciecha
nowiec -  79, Przybyszyn -  7, Malec -  21, Kobusy -  32, Niewirowo -  6, 
Pełchy -  5, Radziszewo -  10, Kułaki -  14, Holonki -  23, Dziadkowice -  83, 
Zaminowo -  7, Targowisk -  11. Po II wojnie światowej wielu w yznaw 
ców zmieniło miejsce zamieszkania. W latach 60-tych przystąpiono do 
generalnego uporządkowania budynków gospodarczych i zagospodaro
wania posesji cerkiewnej. Dobudowano ganek do plebanii. Zadbano o świą
tynię parafialną, utrzymując ją  w należytym stanie. W 1990 r. przystąpiono 
do budowy nowej plebanii, którą 14 października 1991 r. poświęcono. 
W 1995 r. przystąpiono do kapitalnego remontu cerkwi. Wymieniono 
całkowicie w ięźbę dachową, rozebrano kopuły, montując nowe, i wraz 
z dzwonnicą przykryto blachą miedzianą, natomiast cerkiew pokryto bla
chą ocynkowaną. W następnym roku przystąpiono do wykonania nowej 
stolarki, wymiany instalacji elektrycznej, tynków i malowania wnętrza.
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Kolejny rok to elewacja zewnętrzna. Ogromny wysiłek finansowy para
fian, i przychylność władz państwowych, zadecyduje o finale ogromnego 
przedsięwzięcia niewielkiej parafii.

Święta parafialne:
Świętego Ducha -  II Dzień Świętej Trójcy 
Opieki M atki Bożej -  1/14 października

Miejscowości stanowiące parafię:
Czarna Cerkiew na, C zarna Średnia, Kozłow o, Koryciny, Siemiony, 
Małyszczyn, Spieszyn, Holonki, Zaminowo, Dołubowo i Dziadkowice

Cmentarze:
Cmentarz grzebalny do 1851 r. znajdował się wokół cerkwi. Z braku jed 
nak miejsca na pochówki, przeniesiony został o kilometr dalej, w kierun
ku wsi Czarna Średnia, gdzie znajduje się do dzisiaj. Najstarszy napis na 
krzyżu z datą 1878 r. W 1965 r. został poszerzony. Poprzedni parkan 
z kamienia, wykonany w 1878 r., został rozebrany. Ogrodzenie wykona
no z betonu i w dniu Podwyższenia Krzyża Pańskiego w 1967 r. cmentarz 
poświęcono. Pow. wynosi 0,91 ha.

Grunta parafialne:
Ogółem ziemi 11,15 ha w tym: lasu -  4,02 ha, grunta orne - 1 , 2 7  ha, 
grunta orne, łąka, siedlisko -  4,52 ha, grunta orne, łąka, siedlisko -  1,34 ha 
i pod cerkwią -  0,20 ha.

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Czarnej Cerkiewnej 
Szkoła Podstawowa w Dołubowie 
Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dziadkowicach 
Katecheta: Ks. Mikołaj Owsieniuk

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. Mikołaj Owsieniuk
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Duchowieństwo:
Ks. Stefan Jabłoński (1726), Ks. Antoni Duchnowski (1789, dziekan dro- 
hicki), Ks. Grzegorz Warpechowski (1804, dziekan drohicki), Ks. wik. Jan 
Demianowicz(1830), Ks. Szymon Werpachowski ( -  1839 -+15.04.1841), 
Ks. Teofil Bielawski (5.07.1842-17.01.1848), Ks. wik. Paweł Hackiewicz 
(1848-17.01.1851), Ks. Kalist Ralcewicz (19.12.1848-dziekan okr. Dro
hiczyn (21.10.1869-12.11.1873) - 31.01.1876), Ks. Dymitr Lebiediew 
(2.03.1876-21.02.1885), Ks. Aleksy Wołkowski (8.12.1885-+10.02.1902), 
Ks. Jakub Archangielski (14.02.1902- 1915 ew akuacja). Po powrocie 
z bieżeństwa - Ks. Piotr Kuźmiuk (2.05.1919-1939), Ks. Mikołaj Syanto- 
wicz (1940-1941), Ks. Jan Jakubiuk (14.10.. 1941-4.07.1960), Ks. Euge
niusz N ielip iński (14 .10.1960-1.09.1984), Ks. M ikołaj O w sieniuk 
(3 .11 .1984-).

Literatura:
GGV1866 nr 13 s. 71; 1870 s. 607,677; 1872 s. 355; 1885 s. 340; 1886 s. 450; 1887
s. 94; 1895 s. 208,219; 1897 s. 56; L. Teodorovic, S miru po nitkę [pomość vdove matuś- 
ke A. Volkovskoj s Ćamjanskoj cerkvi], GEV 1903 nr 37 s. 391-392; GEV 1907 s. 154; 
1908 s. 258-259; 1911 s. 351; E. Pańko, Kartka z naszej przeszłości. Parafia Czarna Cer
kiewna 1882-1939. Cer. Vest. 1966 nr 5 s. 21-25; K. Chilimon, Badania wykopaliskowe 
wczesnośredniowiecznych cmentarzysk kurhanowych w Czarnej Wielkiej i Czarnej 
Cerkiewnej. Sprawozdania Archeologiczne 1974 t. 26 s. 301-316, mapa; [M. Sachare- 
vić, R. Sasna] M.S., R.S., Ćomaja Carkounaja. Niva 1992 nr 14, 15; G. Sosna, Czarna 
Cerkiewna. Przeg. Prawosł. 1992 nr 3 s. 25-27, rys.; Czarna Cerkiewna. Czasopis 1992 
nr 5, 7/8, 10; A. Wołkowski, Historyczny oraz statystyczny opis cerkwi i parafii w Czarnej 
Cerkiewnej. Czarna Cerkiewna-Bielsk Podlaski 1994.

DROHICZYN
Parafia Sw. Mikołaja Cudotwórcy 

17-321 Drohiczyn 
ul. Kraszewskiego 7 
tel. (0-85) 655-70-38

Od X wieku zamieszkiwała od zachodu, wzdłuż brzegów Bugu i Na
rwi, ludność mazowiecka, a od południa nad brzegiem Bugu -  Rusini. 
Obie narodowości zachowują własną odrębność. Świadczą o tym mazo
wieckie groby z obstawą kamienną, określające najdalszą wschodnią granicę
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rozpowszechnienia się osadnictwa mazowieckiego, które zwarte koło Dro
hiczyna, roztapia się dalej na wschodzie wśród osadnictwa ruskiego. Do 
utrwalenia podziału przyczyniło się też przyjęcie chrześcijaństwa w róż
nych obrządkach przez obie narodowości: M azowszanie w obrządku ła
cińskim, Rusini w obrządku greckim. W Drohiczynie roku 1253 odbyła 
się (zapewne w cerkwi Bogurodzicy) koronacja królewska księcia Danie
la Romanowicza, w czym niektórzy badacze dopatrują się „połączenia” 
podzielonego chrześcijaństwa. Z zachowanych źródeł ruskich dowiadu
jem y się o cerkwiach w XIII w. w Drohiczynie, Bielsku, Mielniku. M ona
ster Św. Spasa (tzw. Zabużski) w  Drohiczynie sięga XIII w.

Prawa strona rzeki Bug -  Drohiczyn Lacki

Cerkiew i monaster Świętej Trójcy w Drohiczynie
Cerkiew i klasztor Świętej Trójcy istniały w Drohiczynie o wiele wcze

śniej, niż nadany przywilej z 1494 r. Wielki książę Litewski Aleksander 
22.11.1494 r. przyznaje przywilej cerkwi Świętej Trójcy, zbudowanej na 
Kramczewskiej Górze po Lackiej stronie D rohiczyna... Namiestniku dro- 
hickiemu panu Jakutu Dowojnowiczu i innym Namiestnikom chto i na 
potom  ot nas budiet Drohiczyn dierżati... Pod koniec XV w. został zało
żony drugi monaster w Drohiczynie Nagómy, pw. Świętej Trójcy. W 1563 r. 
wydzielono z gruntów miejskich dla cerkwi Świętej Trójcy 2 włóki i 6 mor
gów ogrodów oraz dziesięcinę ze wsi Sieniewicze i Chrołowicze oraz 
organizowano coroczne jarm arki w poniedziałek po Świętej Trójcy. Mo
naster na Kramczewskiej Górze posiadał świątynie pw. Świętej Trójcy, 
Zaśnięcia Bogurodzicy oraz szpitalną pw. Św. Barbary. Po unii brzeskiej 
(1596) cerkiew Świętej Trójcy nadal pozostawała Prawosławną. W pierwszej 
poł. XVII w. klasztor podlegał władzy biskupa łuckiego. Mimo trwania 
prześladowań dyzunitów, szczególnie w Drohiczynie, w 1636 r. kom isa
rze królewscy przyznali cerkwi jurysdykcję Prawosławnego władyki łuc
kiego. Wkrótce jednak cerkiew została zamknięta, a jej duchowni zostali 
zmuszeni do opuszczenia miasta. Po interwencji króla W ładysława IV 
zwrócono świątynię ludziom greckiej wiary. W 1659 r. król Jan Kazi
mierz potwierdza list m etropolity Grzegorza Bałabana o założeniu cer
kwi Świętej Trójcy w żeńskim monasterze. Kolejni władcy polscy, Jan III 
Sobieski w 1675 i 1676 potwierdza przynależność monasteru do prawo-
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Cerkiew 
Św. Mikołaja 
w Drohiczynie 
nad Bugiem

sławnych, a od M ichała Korybuta W iśniowieckiego monaster w 1677 r. 
otrzymał zwolnienia z wszelkich podatków. Natomiast w 1698 r. król August 
II Sas zezwolił na wolne rybołówstwo w Bugu i wyrąb lasu na potrzeby 
monasteru, budowę wiatraku i młyna wodnego. W 1769 r. monaster zo
stał spustoszony przez Konfederatów Barskich. Raport z 1808 r. podaje: 
... budynki wszystkie drewniane, cerkiew drewniana, stara o trzech kopu
łach. W 1842 r. zgromadzenie zakonne zostało rozwiązane, a cerkiew 
monasterska Świętej Trójcy została przemianowana na parafię miejską, 
która przetrwała do 1876 r. Po tym okresie została połączona z istniejącą 
parafią Św. Mikołaja, zwaną wiejską.
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Cerkiew Św. Barbary w Drohiczynie
Cerkiew Świętej Trójcy posiadała na Kramczewskiej Górze świątynię 

filialną Św. Barbary. Pełniła ona funkcję refektarza i cerkwi szpitalnej. 
Istnienie cerkwi Św. Barbary w XVI w. potwierdza dokument z 1588 r., 
który opisuje grabież cerkwi z szat i utensyliów. W 1636 r. zawładnęli 
nią unici. Cerkiew posiadała cudowną ikonę Św. Barbary z cząstką. Krzyża 
Pańskiego, wymienia ją  wizy ta z 1727 r. Słynęła ona z łask i odnotowane 
były cudowne uzdrowienia. W okresie międzywojennym XX w. odby
wały się jeszcze nabożeństwa. W 1940 r. została rozebrana. W miejscu 
gdzie znajdował się ołtarz, stoi Prawosławny krzyż, a w roku 1967 na tej 
posesji (prywatnej) odkopano dzwony, które zostały przekazane do obecnej 
cerkwi Św. Mikołaja.

Cerkiew Narodzenia Najświętszej M arii Panny  w Drohiczynie
Jedną ze starszych świątyń w Drohiczynie była cerkiew Narodzenia 

Bogurodzicy (Preczysta). Jak przypuszcza się, zbudowano ją  za czasów 
Jarosława Mądrego. O istnieniu cerkwi kroniki wspominają w XIII w. 
Książe Daniel przybył do Drohiczyna, ale nie został wpuszczony i zburzył 
miasto wraz z cerkwią Narodzenia. Po 1240 r. wzniósł cerkiew Bogoro- 
dzicy, w której miała miejsce koronacja Daniela. Dokumenty zachowały 
się z XVI w. i pochodzą z lat 1539, 1543, 1549, 1557, 1563, opisując 
grunta znajdujące się we wsiach Rogawka, Bujaki i Sytki w ilości 2 włók 
i 4 morgów. Po unii brzeskiej cerkwią soborną Nardzenia Bogurodzicy 
zawładnęli unici. Cerkiew wraz z mieszkaniem prezbitera podczas poża
ru miasta spaliła się w 1601 r. W 1625 r. król Zygmunt III w liście do 
biskupa J.Juchnowicza p isze :... Swiaszczennik cerkwi niegdyś w mieście 
naszym drohickim świętej Przeczystej, która cerkiew od dawnego czasu zgo
rzała i ten grunt na którym ta cerkiew zbudowana była, także i dom gdzie sam 
swiaszczenik mieszkał na klasztor drohickifranciszkanom oddaje....

Co do miejsca jej lokalizacji, zdania były podzielone. Według jednej 
z XIX-wiecznych wersji cerkiew miała stać w parowie, według drugiej 
między górą Zam kową a cerkwią Św. Mikołaja. Natomiast kolejne źródło 
drukowane podaje, że cerkiew Św. Przeczystej przy ul. Lubelskiej. Grunta 
znajdujące się we wsiach Rogawka, Bujaki i Sytki -  dawne uposażenie 
cerkwi Przeczystej -  Zygmunt III w 1627 r. przekazał na wieczne uposa
żenie klasztoru benedyktynek.
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Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Drohiczynie
N a wschód od miasta, niedaleko Bugu gdzie w późniejszym okresie 

znajdow ała się cegielnia, stała cerkiew Zmartwychwstania (uroczysko 
C erkw isko). W zmianka o tej cerkwi pochodzi z 1567 r., prezbiter cer
kwi Przeczystej w Drohiczynie odkupił sianokos od prezbitera cerkwi 
W oskresieńskiej.

Cerkiew cmentarna Św. Anastazji w Drohiczynie
Po wybudowaniu w 1839 r. murowanej cerkwi Św. Spasa (lewa strona 

rzeki Bug), dotychczasową cerkiew (drewnianą) Przemienienia Pańskie
go  wraz z ikonostasem przeniesiono na prawą stronę Bugu na cm entarz 
parafialny. Przetrwała ona do roku 1940 i podobnie jak  cerkiew Św. B ar
bary decyzją władzy sowieckiej została rozebrana.

Cerkiew szpitalna Św. Agapita Pieczerskiego w Drohiczynie
W 1856 w opuszczonym kościele benedektynek, mniszki Prawosław

ne prowadziły szkołę i szpital. Urządzono tu cerkiew pw. Św. Agapita  
Pieczerskiego. Działalność mniszek, jak i istnienie cerkwi zakończyły się 
w czasie ewakuacji ludności prawosławnej w 1915 roku do Rosji.

Cerkiew szkolna Św. Apostoła Nikanora w Drohiczynie
28 lipca 1905 r. odbyło się poświęcenie cerkwi pw. Św. Ap. N ikanora  

jako świątyni domowej przy dwuklasowej szkole. Znajdowała się ona 
w zakrystii zamkniętego kościoła pofranciszkańskiego (1831). Około 1836 r. 
zam ieszkały tu mniszki prawosławne, które przez dwadzieścia lat p ro
w adziły swoją działalność, by później przenieść się do byłego kościoła 
benedyktynek. Natomiast opuszczony budynek pofranciszkański został 
zamieniony na szkołę.

Kaplica cmentarna w Drohiczynie .
W 1894 r. została zbudowana kaplica murowana ze środków wdowy 

radcy tytularnego Julii Pawłowny Aleksiejowoj, która to kaplica prze
trwała do dnia obecnego.
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Lewa strona rzeki Bug -  Drohiczyn Ruski

Cerkiew i monaster Przemienienia Pańskiego (Św. Spasa) w Drohiczynie
Początki monasteru Św. Spasa sięgają XIII w. Źródła pisane z XVI w. 

wymieniają darowizny na rzecz monasteru. W 1624 r. ofiarowano drze
wo na budowę szpitala. M onaster zaliczany był do niewielkich ośrodków 
zakonnych. Cerkiew klasztorna pełniła funkcję świątyni parafialnej. 
Wzrost liczebności zakonu nastąpił po 1596 r. Przez cały okres unii klasztor 
pozostawał w zagrożeniu i prawosławni zmuszeni byli wysyłać petycje, 
i monitować u króla, o utrzymanie cerkwi i monasteru. Starosta drohicki, 
przeciwnik prawosławia, Marcin Sasinowski rozpętał szykanowanie w mie
ście i okolicy prawosławnych. Komisja królewska w 1625 r. nakazała po
zostawić prawosławnym cały kompleks budynków klasztornych. W owym 
czasie powstaje bractwo cerkiewne Sw. Spasa (prawnie uznane w 1645 r.). 
Król Władysław IV przywilejem z 30.04.1645 r. potwierdził wszystkie nadane 
prawa i przywileje (zorganizowano przytułek i szkołę). W 1635 r. cerkiew 
Św. Spasa w czasie pożaru spłonęła wraz z monasterem. Odbudowany mona
ster w 1769 r. został spustoszony przez Konfederatów Barskich. W 1813 r. 
rzeka Bug skierowała swoje wody na siedzibę monasterską, wszystko zata
piając, a miasto Drohiczyn podzieliła na dwie części. Zniszczeniu uległy 
wszystkie budynki mieszkalne i gospodarcze. W latach 1-818-1820 cerkiew 
Św. Spasa i Św. Proroka Eliasza (będąca pod jednym dachem), zostały zloka
lizowane w innym miejscu. W 1833 r. w ym agała kapitalnego remontu, 
a 1837 r. powzięto decyzję o likwidacji klasztoru. Tego roku położono ka
mień węgielny pod budowę murowanej cerkwi we wsi Bużyski i w 1839 r. 
dokonano jej konsekracji. Starą cerkiew przeniesiono na cmentarz po pra
wej stronie rzeki Bug. Cerkiew w Bużyskach była stałą świątynią parafialną 
i jednocześnie kontynuatorką klasztoru Św. Spasa. Po I wojnie światowej 
władze państwowe nie zezwoliły na reaktywowanie parafii prawosławnej 
i w 1924 roku dokonano rozbiórki cerkwi. Pozostał jedynie cmentarz ze 
zniszczonym pomnikiem. Znikł ślad po dawnym monasterze Zabużskim  
i cerkwi po stronie Ruskiej Drohiczyna.

Cerkiew Św. Eliasza  w Drohiczynie
Do monasteru Św. Spasa należała cerkiew Św. Eliasza. Najwcześniej

sza wzmianka zachowała się z XVII w. i dotyczy duchownych tej cerkwi.
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W XIX w. cerkiew Św. Eliasza  znajdowała się pod jednym  dachem z cer
kw ią Przemienienia Pańskiego. W 1813 r. po powodzi cerkiew Św. Spasa 
przeniesiono na inne miejsce i przebudowano. W czasie przebudowy cer
kiew Św. Eliasza przestała istnieć. Pod koniec XIX w. Chełmskie Bractwo 
Cerkiewne ofiarowało do cerkwi Spasa ikonę Św. Eliasza jako pam iątkę 
po dawnej cerkwi.

C erk iew  Św. Jerzego  i kaplica pw. Św. Paraskewy w D rohiczynie
Kaplica Św. Paraskewy, a także cerkiew Św. Jerzego , należały do 

m onasteru Św. Spasa. Podczas powodzi wierni nie mogli uczestniczyć 
w nabożeństwach w monasterze. Wybudowano na drugiej stronie rzeki 
Bug, kaplicę Św. Jerzego. Obie świątynie padły ofiarą powodzi.

C erk iew  para fia ln a  Św. M ikołaja  w Drohiczynie
Budowę cerkwi Św. Mikołaja rozpoczęto w 1626 r. Mieszczanin Iwan 

Prodiło ofiarował plac pod budowę nowej świątyni. W 1627 r. Zygmunt 
III nadał przywilej na utworzenie parafii Św. Mikołaja. Od czasu zbudo
wania cerkiew pozostawała w posiadaniu prawosławnych. Pierwsze nada
nia i darowizny przez szlachtą drohicką na rzecz cerkwi znajdowały się 
poza granicami miasta. Przy cerkwi istniało bractwo. Założycielami była 
drohicka szlachta, która stała się jednocześnie opiekunem cerkwi Św. 
M ikołaja. Represje władz miejskich wobec bractwa oraz grabież cerkwi 
i nietolerancja ze strony zakonu jezuitów, położyły kres działalności świą
tyni brackiej (1658). Część członków bractwa przeniosła się do cerkwi 
Św. Spasa. Wizyta z 1727 r. tak opisuje cerkiew :... nie wielka, drewniana 
na górze nad Bugiem ... Cerkiew Św. Mikołaja istniała jeszcze w 1757 r., 
o czym wspomina wizyta, i podaje liczbę 157 dyzunitów. Mimo to, cer
kiew przeszła we władanie unitów, zaś dyzunici korzystali z cerkwi 
monasterskich Św. Spasa i Świętej Trójcy, będących pod zarządem jedne
go ihumena. Prawosławni, pozbawieni świątyni parafialnej, czynili stara
nia o zezwolenie na budowę nowej cerkwi, które otrzymali w 1763 r. Unici 
zdążyli już sprowadzić zakon bazylianów w celu nawracania prawosław
nych. Po kilku latach zezwolenie cofnięto, a budową zawładnęli unici, 
dokonując poświęcenia nowej murowanej cerkwi Św. Mikołaja w 1792 r. 
Stara cerkiew w 1805 r. podczas pożaru miasta spłonęła. W 1838 r. cerkiew 
Św. Mikołaja została przekazana Prawosławnym i utworzono parafię,
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zw aną wiejską, a po likwidacji parafii Świętej Trójcy, 5.03.1876 r. połą
czono w jedną pw. Św. M ikołaja , obejmująca miejscowości: Drohiczyn 
(prawa strona) oraz wsie: Wólka Zamkowa, Kłyzówka, Sieniewicze, Ton
kiele, Runica, Zajęczniki, Bujaki, Minczewo, Chutkowice, Chrołowice, 
Wierzchuca, Putkowice, Lisowo i Klekotowo. Dekanat Drohiczyński, die
cezja Litewska. W 1890 r. liczba parafian wynosiła 695 mężczyzn i 630 
kobiet, a w cerkiewnych szkołach uczyło się 70 chłopców i 6 dziewcząt 
w 8 wsiach: Bujaki, Wólka, Zajęczniki, Klekotowo, Koczery, Minczewo, 
Putkowice i Sieniewicze oraz w narodnom uczyliszcze 90 chłopców i 33 
dziewczynki. Ziemi cerkiewnej 177,66 dziesięciny. W 1898 r. powstała 
wtoroklasnaja obrazcowaja cerkiewno-parafialna szkoła, przemianowana 
w 1904 r. na szkołę żeńską, która w 1905 r. przeszła pod zarząd nowo- 
otwartej w Drohiczynie filii klasztoru w Różanymstoku. Po I wojnie świa
towej parafia w Drohiczynie została skasowana, cerkiew przyłączono do 
filii w Narojkach parafii Siemiatyckiej, a dom parafialny został zabrany 
przez władze państwowe. Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Bużyskach 
(lewa strona) rozebrano, pozbawiając świątyni wsie: Ruska Strona i Góry. 
Podczas okupacji sowieckiej cerkwie Św. Barbary i cmentarna Św. Ana
stazji przestały istnieć. W 1942 reaktywowano parafię, w której było 1445 
wiernych zmieszkałych w: Drohiczyn -  263 osoby, Zajęczniki -  303, Wól
ka -  159, Bujaki -  124, Klekotowo -  197, Kłyzówka -  85, Minczewo -  116, 
M ilewo 59, Sieniewicze -  116 i Runice -  25. Po II wojnie światowej 
liczba wimych miała tendencje malejące (podziemie, ewakuacja, migracja). 
Cerkiew parafialna, zbudowana w latach 1763-1792, znajduje się w należy
tym stanie, otoczona solidnym parkanem. Dom parafialny wybudowany 
przed I wojną światową został odremontowany i zmodernizowany.

Święto parafialne:
Św. Antoniego Peczerskego  -  31 m aja/l 3 czerwca 
Opieki Matki Bożej -  1/14 października

Miejscowości stanowiące parafię:
M iasto Drohiczyn oraz wsie: Góry, Bujaki, Chudkowice, M ińczewo, 
Sieniewice, Kłyzówka, Runice, Klekotowo, Zajęczniki, Wólka Zamkowa
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Grunta parafialne:
Ziemi pod cerkwią 0,29 ha, pod plebanią 0,63 ha 

Cmentarz:
Zlokalizowany na zachód od miasta w odległości około 1,5 km, obok 
rzymskokatolickiego, zajmuje pow. 1,16 ha

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Klekotowie; Katecheta: Ks. Eugeniusz Zabrocki 
Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Drohiczynie; Kate
cheta: ks. Eugeniusz Zabrocki

Duchowieństwo parafialne:
Prob. ks. prot. Eugeniusz Zabrocki, psal. ks. diak. Janusz Awksietijuk 

Duchowieństwo:
Parafii Sw. Mikołaja: o Jan Tymiński (- 1839 -), Ks. wik. Bazyli Bursa 
(1838-1870), Ks. Wincenty Pawłowicz (- 1863, 1871 -), Ks. Antoni Pan- 
kratow (10.12.1875-1876), Ks. Piotr Baranowski (1876- +29.06.1877), 
Ks. Józef Taranowicz (18.06.1877-18.07.1877), Ks. Hilarion Budiłowicz 
( ? - dziekan (1903-1904) - 1.07.1905), Ks. wik. Bazyli L ichaczewski 
(- 1895 -), Ks. Aleksy Winogradow (1.09.1905-4.04.1915), Ks. Mikołaj 
Rudeczko (20.05.1915-1.08.1915 ewakuacja). Po powrocie z bieżeństwa 
w latach 1918-1922 obsługiwało duchowieństwo parafii Siem iatycze, 
Ks. M ichał Pawłowski (1.02.1926-1.08.1928), później do 1941 r. z filii 
Narojki. Po usamodzielneniu się cerkwi w Drohiczynie proboszczami byli: 
Ks. M ikołaj Naumow (1941-1944), Ks. P iotr Kuźmiuk (25.01.1944
4.10.1945), Ks. M aksym Sandowicz (13.07.1945-12.12.1946), Ks. Ali- 
piusz (K ołodko) ihum en (6 .02.1947-1951), Ks. Ignacy R om aniuk 
(14.12.1951-30.06.1953), Ks. W łodzimierz Garustowicz (30.06.1953
27.03.1959), Ks. Piotr Kosacki (28.03.1959-11.08.1970), Ks. Eugeniusz 
Naumow (11.08.1970-31.10.1972), Ks. Grzegorz Misijuk (10.02.1973
21.10.1986), Ks. Eugeniusz Zabrocki (17.01.1987 - ) .
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GRABARKA Święta Góra
Parafia Przemienienia Pańskiego 

Klasztor Śww. M arty i M arii 
17-310 Siemiatycze 3 

tel. (0-85) 655-02-32, 655-00-10

Miejscowość, znana w kraju i poza granicami państwa, jako Święta 
Góra Grabarka, należy do najbardziej czczonych miejsc kultu Kościoła 
Prawosławnego w ciągu dziejów. W ostatnich czasach szczególnie oto
czona czcią, stanowi sanktuarium Prawosławia  w Polsce.

Najwcześniejszy drukowany artykuł o Grabarce znajdujemy w organie 
prasowym Litewskiej diecezji. Autor Kwiercestus, miejscowy nauczy
ciel z Drohiczyna, opisał pielgrzymkę z 1858 roku na Sw. Górę Grabarkę 
w dniu 6/19 sierpnia. Odnalazł w odległości półtorej wiorsty starożytny 
cmentarz na nebol'som cholmezarosśem ćastiju lesom nadgrobnye kameni, 
iz izvestnjaka plity s vysecennymi os'mikonecnymi krestami a p o  storo- 
nam ich gde sledovalo starynnyja slavjanskija bukvy podchodjaśćija po  
naćertaniju grećeskim.

Wymieniony cmentarz świadczy o tym, jak  sugeruje autor, że tu, ver- 
no był monaster iii obitel' s pustynno-żitel'stvujuśćeju bratieju.
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Święta Góra Grabarka stała się najbardziej znana podczas morowego 
powietrza, które dziesiątkowało ludność na terenie dzisiejszego Podlasia, 
i nie tylko. Ludność masowo opuszczała miasta i wsie. Pleban rzymsko
katolicki wyjechał z Siemiatycz do folwarku w Cecelach. Duchowny unicki 
Paweł Smoleński z procesją udał się na Świętą Górę Grabarkę. W tradycji 
przechowywała się pamięć o cudownej ikonie Spasa i dlatego tam udano 
się z modlitwą. Na pamiątkę zbudowano kaplicę (ale czy pierwszą ?). 
W zniesiona cerkiew była nieduża, mogła zmieścić do stu osób i wygląda
ła jak  niewielki podłużny dom mieszkalny.

Wizyta z 1726 roku cerkwi siemiatyckiej odnotowała a w M oszczo
nej lesie nazwanym Teyże kolacyi Siemiatyckiej je s t kaplica Nowa pod  
Tytułem Przmienienia Pańskiego założona. Ta kaplica o dwóch oknach 
pod  Dachem tarcicowym z  wierzchu z krzyżkiem drewnianym Na którą 
ociec Semiatycki za wszelką appaerencyą Cerkiwie Siemiatyckiey zieżdza 
do czasu. N iektórzy snują wątpliwości, czy wezwanie świątyni Przemie
nienia Pańskiego  jest równoznaczne świętu Spasa. Pełna nazwa w języku 
cerkiewnosłowiańskim  brzmi: Syjatoe Preobrażenie Hospoda Naśeho 
Boha i Spasa Naśeho Iisusa Chrysta, zaś w mowie potocznej przyjęto 
używać skrótowo: Spasa.

Otóż w tradycji Kościoła W schodniego potoczna nazwa święta Spas 
ma szerszy zakres i dotyczy dnia 1, 6 i 16 sierpnia, zwanych również 
Pierwszy Spas, Drugi Spas i Trzeci Spas. Okres postu w owym okresie 
nazywany jes t Spasowka.

Jeszcze w XVIII wieku powstała ponownie kaplica na Św. Górze 
Grabarce. Wizyta cerkwi siemiatyckiej z 1789 r. opisuje nowozbudowaną 
kaplicę drewniana niedawno wystawiona na m iejscu starej kaplicy p o 
rządne tarcicami pokryta dokoła prezbiterium przystawiona kruchtą mają
ca w sobie okien 7 w ołów oprawionych z chórem porządnym. Wymienione 
są także ikony Przemienienia Pańskiego, Świętej Trójcy, Bogurodicy oraz 
Św. Michała. We wspominanej wizycie mowa jest nie o Grabarce, a Mosz
czonej (nazwa miejsca lokalizacji kaplicy od rzeki Moszczona). Miejsce 
kaplicy wymieniane jest również często Suminszczyna (dzisiaj Szumi- 
łówka), a także uroczysko Troscianiec, od nazwy strumyka płynącego obok 
wzgórza, gdzie dzisiaj znajduje się cudowne źródełko-studnia. W odległo
ści 2 km od Św. Góry znajdował się folwark Grabarka. Tereny te były 
słabo zaludnione, jedynie nad rzeką M oszczoną powstały miejscowości
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młynarzy, dzisiejsze Oksiutycze, Pawłowicze, Wakułowicze, Syczę, Ho- 
moty i Kudelicze.

Wizyta z 1804 roku zaznacza, że do cerkwi parochialnej Siemia- 
tyckiey należy kaplica  w Trościencu p o d  tytułem Przemienienia P ań
skiego. Jak widać miejsce kultu  o nazwie Św. G óra  G ra b a rk a  w różnych 
okresach przybierało różne nazwy od m iejscowości łub uroczyska (jak 
św iadczą zachow ane dokum enty), jednak  zaw sze w orbicie dzisiej
szego sanktuarium .

Po powrocie unitów do Kościoła Prawosławnego święto Spasa było 
kontynuowane. W spomniany Kwiercestus z 1858 roku tak opisuje cer
kiew „drewniana bardzo uboga, ale sławna ze swej wielkości i cudow 
nych uzdrowień ... Ściany tej świątyni prawosławnej mocne ale dachu 
prawie nie było. (W 1857 r. pokryto słomą). Podłogi w niej zupełnie nie 
ma ... Ikonostas składa się tylko z czterech starych ikon m alarstw a 
rusko-bizantyjskiego” . N iek tó rzy ... starają się kult Spasa po  1839 roku 
pomniejszyć. Otóż tenże Kwiercestus opisuje samo św ięto Spasa ... Cer
kiew drewniana, bardzo uboga, ale sławna ze sw ej wiekowości i cudow
nych uzdrowień od różnych niemocy dla tych, kto przybywa z wiarą w to 
święte m ie jsce ... Tu 6 sierpnia w dniu Przemienienia Pańskiego spływa  
kilka tysięcy osłabionych cierpiących i zdrowych, nie tylko praw osław 
nych, rów nież ka to lików  (  kto przybyw a z  p raw dziw ą  pe łną  wiarą) 
zostaje uzdrowionych. Jest to m iejsce św ięte ... Tysiące wiernych wokół 
świątyni, ale bez szumu, krzyku ... W sam ej cerkwi Liturgia trwa od  
godz. 10 do 13. Echo daleko roznosi się po  lesie cerkiewne śpiewy. Pra
wie niemożliwe staje się przedostanie do wnętrza cerkwi. Lepiej przyjść  
wcześniej, by zająć m ie jsce ...

Kaplica na Św. Górze była w gestii parafii siemiatyckiej i do niej 
należał obowiązek utrzym ania jej w należytym  stanie. W 1884 roku 
przystąpiono do budowy cerkwi. Pozyskano nowe drewno, a także m a
teriał z rozebranej cerkwi Zm artw ychw stania w M ielniku. W kronice 
siemiatyckiej cerkwi odnotowano to nieprzeciętne wydarzenie: „poczy
nając od 1884 roku w cerkwi zbudowano nowe ściany, sufit, podłogę, 
fundamenty, dach i ikonostas przy jednoczesnym  poszerzeniu wnętrza 
cerkwi” . Proboszcz siemiatycki ks. Józef Gierminowicz podczas remontu 
napotkał wielkie trudności ze strony propagandy „zza Bugu”, że cerkiew 
zapadnie się pod ziemię.

306



Dziesięć lat później przystąpiono do wewnętrznej renowacji cerkwi. 
Odnowiono obraz Świętej Trójcy za ołtarzem, w ikonostasie ikony, ewan
gelię, krzyż naołtarzowy, carskie wrota oraz całą cerkiew pomalowano olejną 
farbą. Dużą pomoc w remoncie okazał proboszcz mielnickiej cerkwi 
Ks. Józef Sosnowski wraz parafianami, którzy ofiarowali około 50 drzew. 
Wierni żerczyckiej cerkwi złożyli ofiary pieniężne. Właściciele ziemscy 
hrabia Ciecierski, baron Fenszach i Wilczewski ofiarowali znaczną ilość 
drewna, gonty i cegły. Parafianie siemiatyckiej cerkwi byli osobiście za
angażowani w renowację Grabarskiej cerkwi. Proboszcz siemiatyckiej 
cerkwi Ks. Józef Gierminowicz kończąc swój trud, odnotował w kronice 
cerkiew nej: „Niech będzie chwała, cześć i uwielbienie Najw yższem u 
Pasterzowi Chrystusowi, zawsze chroniącemu Swą owczarnię” .

W ierni Praw osław ni z w ielką ofiarnością utrzym yw ali św iątynię 
i uposażali w trudnych czasach wojen światowych i w okresach powojen
nych. Na szczęście wrogie przepowiednie nie spełniły się do końca, mimo 
że cerkiew z 1884 r. została spalona w nocy z 12 na 13 lipca 1990 roku.

W okresie międzywojennym w uroczystościach święta Przemienienia 
Pańskiego uczestniczył arcybiskup Grodzieńsko-Nowogródzki Aleksy. 
Cerkiew w Grabarce należała do parafii Siemiatycze, lecz podczas oku
pacji sowieckiej nabożeństwa odprawiał proboszcz z Mielnika. Po zbu
rzeniu cerkwi w Żerczycach w 1944 r. proboszcz korzystał ze świątyni 
na Grabarce.

W 1947 roku z błogosławieństwa Arcybiskupa Tymoteusza, mniszka 
Maria (Niekludowa-Konetadis) podjęła trud założenia monasteru żeńskie
go na Św. Górze Grabarce pw. Sww. M arty i Marii. Jego przełożoną zo
staje matuszka Maria, a w rok później jest już osiem zakonnic. Początkowo 
zajm ują starą stróżówkę, dzisiejszy zmodernizowany dom pielgrzyma. 
W 1953 r. rozpoczęto budowę zimowej cerkwi pw. Ikony Matki Bożej 
Radość Wszystkich Strapionych wraz z pomieszczeniami dla sióstr, którą 
w 1956 r. poświęcono. Niebawem rozpoczęto budowę domu dla duchow
nych. Pod koniec lat 60-tych zostaje przeprowadzony gruntowny remont 
cerkwi Przemienienia Pańskiego, a w latach 70-tych obu budynków klasz
tornych. Wnętrze cerkwi otrzymuje zupełnie nowy, nawiązujący do tra
dycyjnego, wystrój autorstwa prof. Adama Stalony-Dobrzańskiego i prof. 
Jerzego Nowosielskiego. W latach 1978-1980 wzniesiono korpus mona- 
sterski wraz z refektarzem i cerkwią Św. Barbary. Święta Góra od mo

307



mentu założenia klasztoru miała szczególne znaczenie dla Prawosław
nych. Tu odbywają się codzienne nabożeństwa. Po kilkudziesięciu latach 
przerwy w pielgrzymowaniu na Świętą Górę w latach 80-tych następuje 
odrodzenie tradycji pielgrzymowania prawosławnych w Polsce do miejsc 
szczególnie czczonych. Do tej tradycji powróciła młodzież. Sama Św. Góra 
Grabarka stała się miejscem pielgrzymek i obozów Bractwa M łodzieży 
Prawosławnej w Polsce. Każde takie modlitewne spotkanie młodzi upa
miętniają postawieniem krzyża. W 1986 r. przed świętem Przemienienia 
Pańskiego wyruszyła z Białegostoku pierwsza piesza pielgrzymka, która 
jest co roku kontynuowana. Na Świętą Górę zmierzają również pieszo 
pielgrzymi z Sokółki, Czarnej Białostockiej, Hajnówki, Bielska Podla
skiego, Drohiczyna, M ielnika, Siemiatycz, Grodziska i z wielu innych 
m iejscowości, nie licząc pielgrzym ek autokarowych i sam ochodow ych 
z kraju i zagranicy. Pierwsze majowe (1980) zgromadzenie młodzieży na 
Świętej Górze dało początek istnieniu Bractwa Młodzieży Prawosławnej, 
ogólnopolskiej organizacji, której podstawowym celem stało się włącze
nie młodych ludzi w życie Cerkwi.

Najwięcej pielgrzymów, podobnie jak i w poprzednim wieku, gromadzi 
się na Grabarce podczas święta Spasa. Tysiące pielgrzymów przystępuje 
do spowiedzi. Sakralny nastrój tej nocy potęguje całonocne czuwanie, 
nabożeństwo za zmarłych i Święte Liturgie, a wszystko to odbywa się 
przy tysiącach palących się świec, śpiewie religijnych pieśni. W święto 
Spasa zawsze uroczyste nabożeństwa są celebrowane przez zwierzchnika 
Cerkwi Prawosławnej w Polsce, a także wielu biskupów z kraju i zagranicy 
oraz rzesze duchowieństwa.

W nocy z 12 na 13 lipca 1990 r. wydarzyła się tragedia. Cerkiew 
została celowo podpalona przez mieszkańca sąsiedniej miejscowości. Po 
świątyni nie zostało śladu. Cudem ocalała ikona Św. Mikołaja. Natych
miast po pożarze podjęta została decyzja o odbudowie. Zewnętrzna forma 
świątyni pozostała niemal nie zmieniona. Dokonano tylko niezbędnego 
jej przemodelowania -  podwyższono ściany cerkwi o jeden metr. Cał
kowicie zmieniono konstrukcję obiektu. Ściany drewniane zastąpiono 
murowanymi, strop drewniany -  żelbetonowym, gont -  łuską miedzianą 
ciętą w kształcie gontu. W szystkie ściany zostały wyłożone drewnianą, 
szeroką szalówką. Odbudowana cerkiew została wzbogacona o elementy 
rzeźbiarskie autorstwa rzeźbiarza Wiaczesława Szuma. Wewnątrz świątyni
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polichromią wykonał plastyk Jarosław Wiszenko, który jest również au
torem malowideł w części ołtarzowej, nawie głównej. Ikony w ikonostasie 
są dziełem artystów plastyków M ichała i Barbary Pieczonko. Autorami 
projektu odbudowanej świątyni są architekci K rzysztof Rymsza M azur 
i Jan Pawlicki.

W 1997 r. odnotowano jubileusz 50. istnienia monasteru i z tej okazji 
wybito medal. N ową m urowaną cerkiew, nawiązującą stylem i architek
turą do spalonej, bogato ozdobioną i wyposażoną, 17 maja 1998 r. uro
czyście poświęcono. Tegoż roku przystąpiono do budowy ogrodzenia 
Świętej Góry, a kamienie polne jako ofiary są dostarczane przez wiernych 
i pielgrzymów z różnych miejscowości i przez okolicznych mieszkańców.

Jak przed wiekami co roku przed świętem Spasa (Przemienienia Pań
skiego) i innych świąt grom adzą się tu Prawosławni (i nie tylko) z całej 
Polski. Co roku zwiększa się ilość krzyży różnej wielkości stawianych 
przez pątników.

Cerkiew Przemienienia Pańskiego na Św. Górze Grabarce
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Cerkiew Ikony Matki Bożej Radość Wszystkich Strapionych  na Św. 
Górze Grabarce

Cerkiew położona w odległości ok. 100 m na południe od głównej 
świątyni. Budowę rozpoczęto w 1950 r., a poświęcenia dokonano w 1956 r. 
Budynek drewniany konstrukcji wieńcowej, dach dwuspadow y kryty 
blachą. Cerkiew ogrzewana piecem  kaflowym, służy do odprawiania 
nabożeństw w okresie zimowym. Do cerkwi przylega budynek m iesz
czący pierwsze cele mniszek. Obecnie znajdują się tam baptysterium , 
skład cerkiewny, pom ieszczenie gospodarcze oraz pom ieszczenia noc
legowe dla pielgrzymów.

Cerkiew refektarzowa Zaśnięcia Bogurodzicy na Św. Górze Grabarce
Cerkiew znajduje się na pierwszym piętrze budynku klasztornego, 

którego budow ę rozpoczęto  w latach 70-tych. Ikonostas autorstw a 
M ichała Wojtkowicza z Bielska Podlaskiego.

Święta parafialne:
Dziesiąty Piątek po Wielkanocy (Piatienka) -  Święto ruchome 
Sww. M arty i M arii -  4/17 czerwca 
Przemienienia Pańskiego -  6/19 sierpnia
Ikony M atki Bożej Radość Wszystkich Strapionych  -  24 października/ 
6 listopada

Miejscowości stanowiące parafię:
Wsie: Grabarka, Homoty, Hałasowka, Oksiutycze, Pawłowicze, Syczę, 
Szumiłówka i Wakułowicze

Grunta klasztorne:
Grunta o pow. 9,32 ha

Cmentarze:
Grabarka -  parafialny o pow. 1 ha 
Grabarka -  przyklasztorny

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Szerszeniach; katecheta z parafii Boratyniec Ruski.
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Klasztor żeński śś. Marty i Marii z cerkwią Zaśnięcia Bogurodzicy 
na Sw. Górze Grabarce

Duchow ieństw o parafialne:
Prob. ks. archim. Nikon Potapczuk, p.o. prob. ks. prot. W łodzimierz 
Zduniuk, ihumen Paisjusz (Martyniuk)

Przełożone k lasztoru:
Schimonachinia Maria Niekludowa-Konetadis (1947 - +1949), mniszka 
Eufrozyna M ichniewicz (1949-1954), ihum. M aria Borowska (1954
+1958), ihum. Angelina Zwierdowska p.o. (1958-1962), ihum. Barbara 
G ro sse r (6 .0 3 .1 9 6 2  - + 2 .0 2 .1 9 8 6 ), ihum . L udm iła  P o lak o w sk a 
(21.03.1986-29.03.1995), ihum. Hermonia Szczur (29.03.1995 - ) .

Duchowieństwo:
Ks. Antoni Owerczuk (10.01.1948-6.07.1949), Ks. Mikołaj Pastemacki 
(25 .1 0 .1 9 5 0 -2 1 .1 0 .1 9 5 1 ), Ks. E ugen iusz  Izm ajłow  (2 5 .0 5 .1 9 5 1 
18.10.1955), Ks. Stefan Sorokosz( 15.01.1954-22.06.1959), Ks. wik. ihum.
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Eulogiusz Horbowiec (28.02.1956-1.04.1956), Ks. wik. Borys Domaradzki 
(19.02.1957-28.08.1959), Ks. Jonasz Gołub (28.08.1959-11.01.1972), Ks. 
wik. Stefan Sorokosz (25.10.1961-6.09.1966), Ks. Mikołaj Potapczuk 
(31 .10 .1972-12 .09 .1974), Ks. w ik. S erafin  Sańczyk (11 .01 .197 2 
19.01.1973), Ks. Aleksander Wiszenko ( 12.09.1974-11.01.1975), Ks. wik. 
Michał Szlaga (?), Ks. wik. Bazyli Taranta (5.09.1975-15.02.1976), Ks. 
Serafin Samojlik (? - 27.06.1977), Ks. hierom. Jerzy Siewiereniuk (?), 
Ks. Eugeniusz Zabrocki (27.03.1982-16.12.1986), Ks. wik. Piotr Soko
ło w sk i (1 6 .0 1 .1 9 8 3 -1 1 .0 4 .1 9 8 4 ), K s. w ik . T eo d o r W ierm ie ju k  
(16.12.1986- 22.04.1987 prob. -18.05.1988), Ks. archim. Nikon Potap
czuk (19 .10 .1988-8 .08 .1998  st. sp .), Ks. W iaczesław  D om aracki 
(13.08.1988-12.02.1990), Ks. wik. Jerzy Pytel (1990-1996), Ks. wik. 
Eugeniusz Podgajecki (12.03.1998-12.1998), Ks. wik. Jarosław Ogórek 
(01.1997-09.1997), Ks. wik. Piotr Nikolski (09.1997-12.03.1998), Ks. 
prob. W łodzimierz Zduniuk (14.08.1998 - ) ,  Ks. wik. Stanisław Strach 
(3.12.1998-04.1999), Ks. ihumen Paisjusz (M artyniuk) 4.05.1999 - ) .

Literatura:
Kvercetus, Grabarka. LEV 1866 s. 417-421; I. Germinovic, Obnovlenie Grabarskoj cer- 
kvi v Smjatićeskom prichode. LEV 1885 nr 8 s. s. 73-74; LEV 1886 s. 282; GEV 1901 
s. 161; Ja. Archangel'skij, Poućenie na den' Preobrażenija Gospodnja 6.08.1910 g., 200- 
letnjaogo suśćestvovanija chrama v uroćiśće Grabarka. GEV1901 s. 469-472; GEV1913 
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w Polsce R. 4 (1948) nr 6-12 s. 22-24; Kai Prawosł. na 1949 r., s. 44-45; V. Dorośkević, 
Duchovnaja radost'. Cer. Vest. 1954 nr 9 s. 8-12; L.V., Na sv. Gore Grabarkę. Cer. Vest.
1955 nr 6 s. 14-17; V. Garustovic, Cerkovnoe torżestvo v żenskoj obiteli na Grabarkę. 
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nin, Na svjatoj Gore Grabarkę. Cer. Vest. 1962 nr 8 s. 7-10; Z. Benedyktowicz: Wpływ 
monasteru na funkcjonowanie sacrum i profanum (na przykładzie Grabarki). Praca magi
sterska. UW Katedra Etnografii, Warszawa 1973 mnps; - Przemienienie Pańskie. Tyg. 
Pow. 24.08.1975 r. nr 34 s. 6; 1. Bulhakova, Zvezdy nad Goroj Grabarkoj. Cer. Vest. 1964 
nr 11 s. 10-12; M. Litvin'cuk, Pesnja o Grabarkę. Cer. Vest. 1968 nr 6 s. 17-18; N. Sen- 
dul'skij Nikołaj, 25-letje żenskogo monasterja na Grabarkę. Cer. Vest. 1972 nr 9 s. 8-12;
I. Buchovic, Svjatogorsko-Grabarskaja żenskaja obitel'. Cer. Vest. 1975 nr 4 s. 19-24; 
Simon (Romanćuk) ihum., Kresty Grabarskie. Cer. Vest. 1975 nr 1 s. 9-13, il., 1976 nr 7/9 
s. 16-24; J. Kalinowska, Przemienienie Pańskie na Św. Górze. Tyg. Pow. 4.12.1977 r. nr 49
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zna 1986 nr 2 s. 17-19; K. E. Stefaniak, Prawosławna Częstochowa. Tyg. Polski 4.12.1984 r. 
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stok 1985 mnps; A. Andrejuk, Pamięci matuszki Barbary. Biul. Infor. 1986 nr 1/2 s. 12-13; 
Z. Skrok, Na Grabarce. Spotkanie z Zabytkami 1986 nr 4 s. 26-29; G. Sosna, Grabarka. 
Bibliografia. Tyg. Podl. 1986 nr 33, 38; M. J. Karp, Św. Góra Grabarka. Ekumenizm u nas. 
Tyg. Pow. 1986 nr 35 s. 5; M. Bołtryk, Wzgórze pokutników. Tyg. Podl. 19.01.1987 r. 
1(22) s. 4; S. Makal, VII pielgrzymka młodzieży prawosławnej na Św. Górę Grabarkę. 
Biul. Infor. 1987 nr 1/2 s. 3-5; M. Giedź, Grabarka - sanktuarium Kościoła prawosławne
go. Tyg. Podl. 1988 nr 39 s. 4-5; T. Wyszomirski, Święta noc na Grabarce. Więź 1988 nr 7/8 
s. 287-288; A.M., Raz jeszcze o młodzieży i Grabarce ... Tyg. Podl. 18.06.1989 r. nr 6(51) 
s. 1, 3; A. B u j a k, Misteria. Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1989; M. Bołtryk, 
Święto Spasa na Grabarce. „Boże słowo nie boi się ognia” . Plus 1990 nr 0 s. 1, 6-7; 
A. Bujak, Święta Góra Grabarka (po pożarze). Tyg. Pow. 5.08.1990 r. nr 31 s. 5; A. Matreń- 
czyk, Wielka strata - wielkie wyzwanie. Tyg. Podl. 1990 nr 7/8 s. 1, 6; P. P a s z k i e w i c z , 
Grabarka. Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 1990; Jeremiasz (Anchimiuk) bp, Czym jest 
Grabarka dla prawosławnych ? Gaz. Wyborcza 1990 nr 191 s. 5; - Kur. Por. 1990 nr 155 s. 4; 
A. R a d z i u k i e w i c z A., M. Hajduk, Święta Góra Grabarka. Wyd. diec. białostocko- 
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GRODZISK
Parafia Sw. M ikołaja Cudotwórcy 

17-315 G rodzisk  
ul. 22 Lipca 12 

tel. (0-85) 656-80-66

Pierwotna cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny wymieniana 
je s t przed 1604 r. K olejna drew niana, została zbudow ana i uposażona 
w 1709 r. przez Marka Antoniego Butlera, starostę drohickiego. Wizyta 
generalna z 1726 r., za czasów Ks. Bazylego (Grodkowskiego ?), zosstała 
op isana:... cerkiew drewniana ieszcze nowa z  Dachem Nowym gątowym  
... Cmętarz Lada ia k iy  niecały ogrodzony Dzwonica osobno od Cerkwie 
na słupach w iązana... Ołtarzów bokowych dwa snicerskich sobie podob
nych ... Oba na gradusach ieden Narodzenia Nayświętszey Panny, drugi
S. Mikołaja ... Drzwi Carskie stolarskie Ubogie Ołtarz wielki podmuro
wany .... Item Obraz poważny bolesney Naysw. Matki. Jeszcze sie znayduie 
obrazow mnieyszych z  M oskiewskiemi Osim. Odnośnie funduszu ziem
skiego cerkiew posiadała grunta  ... Włok dwie we trzech polach nie wied- 
nym mieyscu leżących o miedze rożnych Ludzi w Funduszu dostatecznie 
opisane ... Natomiast parafię tworzyły: wieś Grodzisk Butlerski, Makarki, 
Drochlin, Szmarklice, Sypnie, Czachy (?). Następna wizyta z 1757 r. po
twierdza patrona cerkwi, a samą świątynię przedstawia w opłakanym stanie: 
sama cerkiew drewniana po d  kopula iedną z krzyżem zelaznym gontami 
mizernie okryta opadło ... Zalecenie wizytatora ... ażeby około upadaią- 
cey swey Grodziskiey wreperacyi miał Staranie Cerkwi, przy ktorey to 
Cerkwi zostaie xiądz Jan A rtychow ski... Kolejna dochowana wizyta po
chodzi z 1789 r. i opisuje cerkiew pod wezwaniem Sw. M ikołaja , której 
kolatorem był Józef Kajetan hrabia z Tęczyna Ossoliński, kasztelan pod
laski. Sama cerkiew została opisana następująco: ... w Miasteczku Gro
dzisk Na Znanym Sytuowana in suo esse ac devre zostaiąca, na krzyż 
stawiona z drzewa rzniętego -  Już stara. W 1784 r. parochia Grodziska 
obejmowała miasteczko Grodzisk, w tym 20 domów zamieszkałych przez 
85 osób, wieś Makarki -  36 i 191, Drochlin -  9 i 35, Smarklice -  18 i 106, 
Sypnie -  3 i 7. Parafia liczyła 155 domów i 694 osoby. Liczba parafian 
wzrosła po przyłączeniu do Kościoła Prawosławnego i według Klirovoj 
Yedomosti z 1857 r. wynosiła 742 osoby i stale wzrastała. Pod koniec lat
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Cerkiew 
Sw M ikołaja  
w Grodzisku

80-tych XIX w. podjęto budowę nowej murowanej cerkwi z dzwonnicą, 
którą 22 października 1891 r. poświęcono pw. Św. Mikołaja. Stanęła ona 
po drugiej stronie ulicy i została otoczona parkanem z cegły. Wewnątrz 
bogato wyposażona ofiarami rzeczowymi. Na początku XX w. liczba pa
rafian wynosiła 1293 osoby zamieszkałe w miejscowościach Grodzisk, 
Drochlin, Jaszczołty, Krynki, Makarki, Mierzynówka, Miodusy, Niewie- 
rowo, Pobikry, Sypnie i Czarna Wielka. Ziemi cerkiewnej 44 dziesięciny.

Po I wojnie światowej sytuacja zm ieniła się. Po powrocie ludności 
z bieżeństwa cerkiew nie otrzymała statusu parafii ani filii i została dołą
czona do parafii Czarna Cerkiewna. Drewniana cerkiew pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny wraz z posesją została zabrana i zamieniona na
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kościół, tworząc w 1923 r. parafię katolicką. Księgi metrykalne cerkwi 
grodziskiej z lat 1767-1826 również pozostały w parafii katolickiej. Pra
wosławni życie religijne zorganizowali przy cerkwi Św. Mikołaja, a obowiązki 
duszpasterskie sprawował proboszcz z Czarnej Cerkiewnej. W 1940 r. 
erygowano ponownie parafię w Grodzisku, a duchowny objął opieką dusz
pasterską cerkiew w Ciechanowcu. Parafia prawosławna w Grodzisku, 
nie mając budynków parafialnych, znajdowała się w trudnej sytuacji.

Po II wojnie światowej posesja parafialna została zlokalizowana na 
prywatnej posiadłości. Niespokojny okres powojenny był szczególnie 
uciążliwy dla normalnego funkcjonowania parafii, jak i dla wiernych. Wiele 
osób musiało wyjechać do Związku Radzieckiego. W latach 50-tych para
fia nabyła od osoby prywatnej posesję, na której zlokalizowano budynki 
parafialne i gospodarcze. Natomiast sprawa gruntów długo była nieroz
wiązana. Ostatecznie grunta w ilości 11,40 ha w 1967 r. przeszły na Skarb 
Państwa. W latach 70-tych zadbano o nowe pokrycie cerkwi i odnowie
nie jej wyglądu. W ostatnich latach dokonano remontu wnętrza świątyni 
i odnowiono elewacje zewnętrzną oraz ogrodzenie świątyni.

Cerkiew cmentarna Ikony Kazańskiej Matki Bożej we wsi Czarna Wielka
Cerkiew została zbudowana na cmentarzu przez mieszkańca tej wsi 

Franca Kudry i parafian Grodziskiej cerkwi w ciągu dwóch lat. 2 lutego 
1869 r. została poświęcona. Świątynia w formie okrętu długości 22 i sze
rokości 13 arszyn, przetrwała dwie wojny światowe.

W 1921 r. wieś liczyła 67 domów, 343 mieszkańców, w tym 301 
prawosławnych. Po II wojnie światowej 6 rodzin wyjechało na stałe do 
BSRR, a na ich miejsce osiedlili się repatrianci, 8 rodzin. W latach 1960 
i 1982 cerkiew była remontowana, a ostatnio odremontowano jej wnętrze 
w 1997 r. Poza granicą wsi, w lesie przy drodze w kierunku wsi Zaręby, 
znajduje się granitowa stela z płaskorzeźbioną postacią Św. Mikołaja, data 
1891 z inskrypcją cyrylicą, zwieńczona niskim kutym z żelaza krzyżem 
na półksiężycu.

Święta parafialne:
Św. Mikołaja -  9/22 maja
Narodzenia Najświętszej M arii Panny -  8/21 września
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W Czarnej Wielkiej:
Zaśnięcia Św. Anny  -  26 lipca/7 sierpnia
Ikony Kazańskiej Matki Bożej -  23 września/4 listopada

M iejscowości stanowiące parafię:
Grodzisk, Czarna Wielka, Drochlin, Krynki Sobole, Makarki, Mierzy- 
nówka, Pobikry, Sypnie

Grunta parafialne:
Pod cerkwią -  0,27 ha, siedliska -  0,14 ha, gruntów ornych -  (?)

Cmentarze:
Grodzisk -  pow. 1,28 ha 
Czarna Wielka -  0,67 ha

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Grodzisku; Katecheta: ks. Mirosław Mołotowicz

Duchowieństwo parafialne:
Prob. ks. Mirosław Mołotowicz

Duchowieństwo:
Ks. Bazyli Grodkowski ( 1726), Ks. Artychowski Jan ( 1757), Ks. Mikołaj 
Artychowski ( 1784), Ks. Budiłowicz Stefan ( 1816-+ 25 .06 . 1857), Ks. 
Bazyli Proniewski ( 16.02 . 1858- + 8 .01 . 1901), Ks. Sergiusz Towarow 
(25 .02 . 1901- 1. 12.1901), K s.Jan Samojłow ( 14. 12. 1901-1915 ewakuacja). 
Po powrocie cerkiew była obsługiwana przez Ks. Piotra Kuźmiuka z pa
rafii Czarna Cerkiewna. Po ponownym erygowaniu parafii: Ks. Józef 
Zubow icz ( 10 .04 . 1940-03 . 1942), Ks. Jan B ortniczuk (21 .02 . 1942
+ 13.07 . 1954), Ks. Mikołaj Gołowczyński ( 17.07 . 1954-7 . 11. 1962), Ks. 
Leonidas C zystow ski ( 7 .09 . 1962- 11. 12 . 1971), Ks. M ikołaj D ejneko 
( 1.01.1972  - 1991), Ks. M irosław  O reszuk (?), Ks. B azyli L itw iniuk 
(? - 16.08 . 1996), Ks. Mirosław Mołotowicz ( 16. 08.1996 - ) .
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MIELNIK nad Bugiem
Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

17-307 M ielnik  
tel. (0-85) 657-70-20

Olechno Kmita w 1431 r. ufundował cerkiew. Źródła drukowane 
podają, że w XVII w. w Mielniku istniały 2 parafie: Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny (Preczysta) i Zmartwychwstania Pańskiego (Woskresieńska). 
Zachowany dokument z 1609 r. podaje, że obie parafie „od dawien dawna” 
korzystały z dziesięciny, a dokumenty z lat 1600 i 1610 to protesty skła
dane przez prawosławnych o stosowaniu przymusu przy zaprowadzeniu 
unii, co nastąpiło prawdopodobnie ostatecznie w 1644 r. Natomiast poża
ry miasta w 1614 i 1656 r. nie oszczędziły obiektów sakralnych.

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego (Woskresieńska) w Mielniku
Datę powstania cerkwi pod tym wezwaniem trudno dzisiaj ustalić. 

Inwentarz z 1551 r. informuje o 2 włókach gruntu cerkwi. Oprócz tego 
uposażenia duchowni posiadali dziesięcinę z większości włók miejskich. 
Pomiara włóczna z 1560 r. wym ienia ulicę Woskresieńską wychodzącą 
z południowo-zachodniej części Rynku i przecinającą ulicę Brzeską. Na
zwa pochodzi od wezwania cerkwi Woskresieńskiej, która stała na ostatniej 
parceli po prawej stronie ulicy. Plac po lewej stronie ulicy naprzeciwko
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cerkwi należał do duchownego tej cerkwi, Dziemienieckiego. Wzdłuż trak
tatu brzeskiego cerkiew Woskresieńska posiadała 184 prętów ogrodu. 
Pisana wzmianka z 1605 r. to skarga proboszcza cerkwi, a w 1607 r. du
chowieństwo i wierni złożyli protest w urzędzie grodzkim przeciwko unii. 
Protest podpisali przedstawiciele cechu należącego do parafii Woskresień- 
skiej w Mielniku. W 1644 r. duchowni cerkwi Woskresieńskiej pozostawali 
w wierze greckiej. W 1646 r. duchowny uzyskał potwierdzenie uposaże
nie parafii w dziesięcinę ze wsiów Borszuka, Szerpielec, Horoszkowej Woli 
y  Klepaczowa. W tym samym roku król W ładysław potwierdził fundusz, 
a 1648 r. został zaakceptowany akt darowizny na rzecz budowy cerkwi 
Zmartwychwstania Pańskiego, zniszczonej podczas pożaru. Ofiarodaw
ca, mieszkaniec Mielnika, udzielił budulca, a ziemianin królewski z woj. 
brzeskiego Jerzy M ichniewicz przekazał nowo zbudowany spichlerz nad 
Bugiem. W 1662 r. parafia Woskresieńska liczyła 62 rodziny (po potopie 
szwedzkim). Według wizyty z 1726 r. cerkiew drewniana ieszcze niestara 
Na gurze niczym Nieogrodzona ... Dach na niey z tarcic bez kopuły y  bez 
krzyża. Dzwonica Nowa do cerkwie przystawiona zrąb ieszcze nie pokry
ty. Ziemi cerkiewnej 2 włóki. Do parafii należy 1/3 Mielnika oraz wsie 
Serepelice, Wola Horoszkowa, Borsuki, Klepacze, Wojków. Wizyta z 1744 r. 
tak opisuje cerkiew drewniana w kwadrat stawiona tarcicami kryta ... 
ieszcze dobra tylko wesrzodku posadki niemaiąca. Dzwonica po d  iednym 
dachem. Cmentarza wkoło niemasz z dawnych czasów niebyło... Zabu
dowania gospodarskie były za cerkwią drewniane stare kryte słomą, zaś 
plebania znajdowała się nie daleko cerkwi za drogą. Skład parafii przedsta
wiał się następująco: M ielnik -  27 domów i 143 osoby, Przedmieście 
M ielnika-1 4  i 86, Borsuki - 3 9  i 232, Horoszki - 2 2  i 131, Serepelice -  28 
i 175, Klepaczewo -  9 i 50, Waykowo -  14 i 79. Razem 152 domy za
mieszkałe przez 896 osób. Według wizyty z 111A r. cerkiew przedstawiała 
się jeszcze bardziej ubogo, brakowało podłogi i ogrodzenia. Brak domu 
parafialnego, a stanowisko proboszcza nie obsadzone. Parafia przetrwała 
do 1836 r. i decyzją władz duchownych wraz z miejscowościami Mętna, 
Sutno, Wojków i Adamowo, przyłączona została do parafii Narodzenia 
N ajśw iętszej M arii P anny  w M ielniku. W 1878 r. przydatny m ateriał 
z rozebranej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego przekazano na remont 
cerkwi na Św. Górze Grabarce.
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Cerkiew Świętego Ducha  w Mielniku
Cerkiew ta, urządzona w latach 70-tych XIX w. z kościoła Świętej 

Trójcy, gdzie niegdyś na podgrodziu istniała cerkiew. Podczas pożaru 
w maju 1918 r. spłonęła i po zakończeniu I wojny światowej rewidyko- 
wana, dziś przedstawia trw ałą ruinę.

Kaplica Św. Aleksandra Newskiego w Mielniku
Po 1865 r. zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w M ielniku 

na Górze Zamkowej zbudowano kaplicę pw. Św. Aleksandra Newskiego. 
Po uzyskaniu N iepodległości na wniosek władz państwowych kaplica 
w 1927 r. została rozebrana.

Cerkiew cmentarna Opieki M atki Bożej w Mielniku
W Mielniku istniała kaplica cmentarna zbudowana kosztem protojereja 

Brzeskiego Józefa Łonskiego. W latach 70-tych XVIII w. zarządzeniem 
katolickiego proboszcza wraz ze wsią Wajków zabrana i zamieniona na 
świątynię obrządku łacińskiego. W dokumencie pisanym czytamy: Re- 
kognicie Kaplicy niegdyś będący na Mogiłkach na których się ciała wiernych 
Chrystusowych obrządku greckiego Parachianow Cerkwi Mielnickiey Sto 
Woskresienskiey pogrzebali. Teraz podczas Wizyty niedopuścil wizytować 
pomienionej Kaplicy ksiądz Łozowskiproboszcz Mielnicki którą iuż blisko 
kilkunastu lat rok odebrał od cerkwi pom ienioney Woskresienskoj a przy  
tym u Parochyi część wsi Waykowo odebra ły  na obrządek swoy łaciński 
przewrócił. Obecna kaplica na starym Swiętopreczystieńskim cerkwisku. 
Zapisy w księgach metrykalnych 1782-1792 głoszą: ... pochowałem na 
cmentarzu kaplicy Swiętopokrowskiej. W księdze zmarłych z 1814 r. pro
boszcz odnotował: poświęcono cmentarz na starym cerkwisku przy kaplicy 
Swiętopokrowskiej. Do 1910 r. znajdowała się w kaplicy ikona Matki 
Boskiej. Po I wojnie światowej przeniesiona do cerkwi parafialnej a w la
tach 70-tych XX ww. odrestaurowana. W 1984 r. rozbudowano kaplicę, 
która stanowi najstarszy obiekt sakralny Mielnika.

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny (Preczysńeńska) w Mielniku
W 1560 r. Regestr Lustracyjny wymienia w Mielniku tylko puste 

place. Na trzynastym placu licząc od Rynku stała cerkiew Narodzenia
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Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny  w M ielniku nad Bugiem

N ajśw iętszej M arii Panny. W 1576 r. źródło wymienia 2. duchownych 
posiadających 3 włóki gruntów wolnych.

Na terenie Mielnika funkcjonowały dwie parafie, których duchowień
stwo i wierni odrzucili pastanow ienia synodu brzeskiego i pozostawali 
w wierze greckiej. Od 1600 r. trwały spory między plebanem katolickim 
Janem Witkowskim, a wiernymi Prawosławnymi o oddawanie dziesięciny. 
Spór o dziesięcinę powracał w następnych latach i wpłynął negatywnie 
na stosunki wyznaniowe w mieście. W 1607 r. duchowieństwo i wierni 
wiary greckiej złożyli protest przeciw narzucaniu unii i uwięzieniu pro
boszcza cerkwi N arodzenia N ajśw iętszej M arii Panny. Dnia 14 lutego 
1614 r. cerkiew została spalona: O bjavlenie voznogo ob ubytkach ot p o -  
żara, ponesennych  syjaśćennikom  M e ln icko j P rićistenskoj cerkvi o. Iero- 
nim om  N r 149 -1 6 1 4  g .fevra lja  24 dnja. Dzięki zabiegom Ks. Hieronima 
i finansowym wsparciu cechów, cerkiew została szybko odbudowana. 
W latach 1633-1636 dalej trwały spory o dziesięcinę między katolickim 
proboszczem a mieszczanami obu parafii mielnickich. Jeszcze w 1644 r. 
duchowni cerkwi Narodzenia N ajśw iętszej M arii P anny  trwali w wierze

321



greckiej. W potwierdzeniu królewskim w 1646 r. uposażenia cerkwi Naro
dzenia Najświętszej Marii Panny występują prezbiterzy greckokatoliccy. 
Natomiast dziesięcina do cerkwi od dawna należała ze wsiów Hołow
czyc, Mierzwie, M oszczonyy Radziwiłowky. Informacja o cerkwi z wizyty 
1726 r. wspomina dawną świątynię, ... plac dawny gdzie cerkiew muro
wana była ... Dotyczy to zapewne cerkwi grodowej o charakterze obronnym; 
sądzić należy, że określenie cerkiew murowana odnosi się świątyni gro
dowej, być może wym ienionej w kronice jako Bogorodzicy. Natom iast 
o samej cerkwi nap isano :... na ostrejgurze drewniana oparkaniona nie- 
barzopotrzebuje, Dach ma gątowy dobry kopuła z  krzyżem blachą ... p o 
kryta. Z wewnętrznego wyposażenia ... carskie drzwi snicerskiey roboty 
... służebnik dyzunit. Cerkiew posiada 2 włóki gruntu z dawnych czasów  
paeijica uczynioną. Do parafii należały 2/3 części miasta M ielnik oraz 
wsie: Hołowczyce, M ierzwice, Moszczona, M łynarze, Radziwiłówka. 
Opis cerkwi według wizyty 1774 r. dekanatu mielnickiego podaje, cer
kiew drewniana, wkoło tarcicami okażuchowana w su fity  posadzą ceglaną 
de nowo dobrą. Z w yposażenia... Carskie wrota snycersko rżniętepozla- 
cone. Do parafii należały 2/3 miasta M ielnik oraz wsie Osłowo, Młyn 
Stankowicze, Maćkowicze, Kudelicze, Homoty, Pawłowicze, Oksiutycze, 
M oszczona, Mierzwice, Hołowczyce, Radziwiłówka. Lustracja miasta 
M ielnika z 1789 r. podaje, że cerkiew istniała na wspomnianym miejscu. 
Dzisiejsza cerkiew parafialna została zbudowana w latach 1821-1823 na 
nowym miejscu w sąsiedztwie Preczystienskiego cmentarza. W 1847 r. 
liczba parafian wynosiła 1408 osób. Cerkiew w 1875 r. została przebudo
wana i dobudowano 5 kopuł, a w następnym roku ją  konsekrowano.

Pod koniec XIX w. liczba parafian wynosiła 2339 osób zamieszka
łych w Mielniku, Aleksandrówce, Wajkowie, Homotach, Kudeliczach, 
Maćko wiczach, Moszczonej, Mutnej, Niemirowie, Oksiuty czach, Osłowie, 
Pawłowiczach, Stańkowiczach i Sutnie. Parafia znajdowała się dekanacie 
drohiczyńskim. Ziemi cerkiewnej było 124,94 dz. Szkoły gramoty  ist
niały w Hom otach, M aćkow iczach, M oszczonie, Mętnej i Paw łow i
czach z 60 chłopcam i i 18 dziew czynam i oraz narodnoje uczyliszcze  
w M ielniku i Aleksandrówce ze 150 uczniami. Na początku XX w. liczba 
parafian wynosiła 2565 osób, a naukę uczniowie pobierali w 2 szkołach 
cerkiewno-parafialnych, 3 szkołach gramoty i 2 szkołach Ministerstwa 
Oświaty. Ziemi cerkiewnej było 157 dziesięcin.
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Po I wojnie światowej parafia należała do dekanatu siemiatyckie- 
go, i w 1935 r. liczyła 1871 w iernych, zam ieszkałych w 489 dom ach 
w następujących miejscowościach: Mielnik -  180 domów, Oksiutycze -  25, 
Radziwiłłówka -  70, M oszczona Królewska -  55, Mętna -  42, kol. Ada- 
mowo-Zastawa -  2, Osiowo -  30, Maćkowicze -  10, Kudelicze -  8, Stan- 
kowicze -  5, kol. Olechowicze -  2, Homoty -  15, Pawłowicze -  20, kol. 
Łyskowszczyzna -  1, Sutno -  5, Wajków -  10 i Niemirów -  9. Ziemi 
cerkiewnej było 60, 204 ha.

W 1941 r., podczas działań wojennych, cerkiew  została mocno 
uszkodzona, a dzwonica dobudowana przed I wojną światową rozbita. Ze 
względu na strefę graniczną w okresie od 22.04.1940 do 5.11.1942 r. cer
kiew była zamknięta, a nabożeństwa były odprawiano w cerkwi na Świętej 
Górze Grabarce. Po II wojnie światowej część wyznawców ewakuowała 
się do ZSRR, a wsie Homoty, Pawłowicze i Oksiutycze przeszły pod opiekę 
klasztornej cerkwi w Grabarce. W latach 60-tych zbudowano now ą ple
banię przy cerkwi parafialnej, zaś stara plebania z 1825 r. została sprzedana. 
W latach 80-tych odbudowana została dzwonnica według pierwotnego 
projektu, a w latach 90-tych cerkiew wewnątrz wzbogaciła się o freski.

Kaplica Śww. Cyryla i M etodego w M aćkowiczach
15 października 1995 r. położono kamień węgielny pod budowę drew

nianej kaplicy we wsi Maćkowicze. Budowa i wyposażenie w utensylia 
trwa do chwili obecnej.

Święta parafialne:
Narodzenia Najświętszej Marii Panny -  8/21 września 

M iejscowości stanowiące parafię:
Mielnik oraz wsie: Adamowo, Kudelicze, Maćkowicze, Mętna, Moszczona 
Królewska, Niemirów, Osłowo, Radziwiłłówka, Sutno, Wajków

Grunta cerkiewne:
Ziemi cerkiewnej -  53,31 ha

Cmentarz:
Pow. 3,23 ha
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Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Mielniku; Katecheta: mgr Piotr Niesteruk 

Duchowieństwo parafialne:
Prob. ks. prot. Eugeniusz Niesteruk, psal. Eugenia Niesteruk 

Duchowieństwo:
Ks. Dziemienicki (1560), Ks. Dawid dziekan (1562), Ks. Trofim W ierzba 
(1605,1609), Ks. Hieronim (1614), Ks. M ateusz M ańkowski (1718), Ks. 
Jakub Bielawski (? - + 5.05.1818), Ks. Florian Zienkiewicz (1814-1849), 
Ks. wik. Józef Zienkiewicz (27.02.1844-1849 prob.-21.04.1869), Ks. Jan 
Telakowski (1869-1872), Ks. Józef Sosnowski (14.02.1873- dziek. dro- 
hiczyński (17.11.1903-5.12.1904) - +16.08.1890), Ks. W łodzimierz So
snowski (6.12.1890- dziek. drohiczyński (17.11.1903-5.12.1904) - 1915), 
Ks. wik. Mikołaj Borowski (-1909-), Ks. Leoncjusz Pietropawłowski 
(25 .01 .1920-10 .01 .1925), Ks. M ichał W iertie ln ikow  (10 .01 .1925
10.07.1928), Ks. Mikołaj Krukowski (10.07.1928-29.09.1928), Ks. M i
chał W iertielnikow  (29.09.1928-7 .08.1932), Ks. M ikołaj Turow ski 
(7.08.1932-17.06.1933), Ks. Grzegorz Kratiuk (29.06.1933-17.10.1933), 
Ks. Antoni Naruszewicz (5.10.1933-15.02.1946), Ks. Stefan Sorokosz 
(1946-18.04.1948), Ks. Jan A ntiporow icz (5 .04 .1948-27.03.1952), 
Ks. Włodzimierz Bliźniuk (26.11.1952-6.10.1958), Ks. Eugeniusz Naumow 
(6.10.1958-17.03.1966), Ks. Eugeniusz N iesteruk (27.04.1966 - 1989 
dziekan siemiatycki - ) .
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NAROJKI
Parafia Sww. Kośmy i Damiana 

17-318 M iłkowice 
tel. (0-85) 655-12-24

Najwcześniejsza zachowana wzmianka o cerkwi datowana jest na 
1629 r. i jest to inwentarz mienia cerkiewnego. Według wizyty generalnej 
z 1726 r. opis cerkwi przedstawia się następująco: mała zbyt stara palem  
ogrodzono, Dach na niey y  Połap zgniły na cmętarzu krzyż stary. W cer
kwi zachował się ikonostas. Cerkiew w dekanacie drohickim, posiadała 
1 włókę gruntu, ale nadanie zostało przez Aleksandra Skiwskiego zabrane. 
Parafię stanowiły wsie: Skiwy, Bryki, Kułygi i Narojki. Wizyta z 1757 r. 
podaje, że cerkiew wybudowana została w 1738 r. Ze starej cerkwi prze
niesiono obrazy Sww. Kośmy i Damiana i Najświętszej Marii Panny , zaś 
ikonostas został rozstaw iony przy bocznych ścianach cerkwi. Wizyta 
z 1789 r. wymienia, że cerkiew została wyremontowana, a w skład parafii 
wchodziły wsie: Narojki -  20 domów i 87 osób, Bryki -  22 i 120, Skiwy 
-  26 i 147, Kułygi -  9 i 36 oraz Korzeniówka -  2 i 12 i Moczydły 7 i 22. 
Razem 86 domów zamieszkałych przez 441 osób. Fundator uposażył cer
kiew w 2 włóki gruntów. W 1847 r. liczba parafian wynosiła 152 osoby. 
Według Klirovoj Yedomosti z 1854 r. w parafii zamieszkiwało 167 rodzin 
z liczbą 522 osób we wsiach Narojki, Skiwy, Bryki, Zalesie, Sytki, Ko
rzeniówka, Osnówka, Sady, Miłkowice, Kułygi, Śledzianów, Smorczewo 
i Jaszczołty. W latach 1864-1866 r. wybudowano m urowaną cerkiew. 
W miejscowej Kronice zostało odnotowane, że podczas budowy cerkwi, 
objawiła się na gruszy ikona Matki Bożej Galackiej. Ze względu na bu
dowę cerkwi, została ona um ieszczona w prywatnym  budynku jednego 
z parafian. Gospodarz zatrwożony wielkim światłem pochodzącym od 
obrazu przechowowanego w spichlerzu, postanowił umieścić go w cer
kwi w Rogawce, a po wybudowaniu nowej świątyni w Narojkach, uro
czyście ikonę do niej przeniesiono. Parafia znajdowała się w dekanacie

325



drochicim diecezji litewskiej i według spisu z 1875 r. oprócz wspom nia
nych wsi, wymienione sąjeszcze miejscowości Obniżę, Ostrożany, Sytki 
oraz C ecele i Klukowo. Te dwie ostatnie przyłączone z parafii Siem ia
tycze, po dwu latach ponownie wróciły do macierzystej cerkwi. Do I wojny 
światowej należały jeszcze Stadniki, Krasewice, Kamienka, Bużyska. Liczba 
wiernych sięgnęła 1364 osób. Ziemi cerkiewnej 55 dziesięcin.

W okresie międzywojennym cerkiew w Narojkach otrzymała jedynie 
status filii parafii Siemiatyckiej z obsługiwaniem cerkwi w Drohiczynie, któ
rej władze państwowe całkowicie odmówiły jakiegokolwiek statusu, ani pa
rafii ani filii. Ziemia cerkiewna została zabrana przez władze państwowe.

Po II wojnie światowej sytuacja się zmieniła, a okres powojenny bardzo 
niestabilny, wprowadził istotne zmiany. Spora liczba ludności opuściła 
rodzinne miejscowości. Według Klirovoj Yedomosti z 1967 r. parafia za
rejestrowała 490 osób zaamieszkałych w 151 domach, a mianowicie: Na- 
rojki -  41 domów i 166 osób, Bryki -  21 i 50, Sady -  14 i 50, Miłkowice 
Paszki -  3 i 14, Skiwy -  31 i 64, Kułygi -  13 i 54, Korzeniówka -  7 i 23, 
Zalesie -  4 i 12, Stadniki -  14 i 42, Kamianka -  3 i 15. W latach 60-tych 
zbudowano nową m urowaną dzwonnicę i przebudowano parkan dookoła 
cerkwi. Sama zaś świątynia w 1975 r. została powiększona, dobudowano 
z cegły narteks w miejsce drewnianego. W ostatnim czasie przystąpiono 
do budowy nowej murowanej plebanii.

Święta parafialne:
Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny -  15/28 sierpnia 
Sww. Kośmy i Damiana -  1/14 listopada

Miejscowości stanowiące parafię:
Wsie: Narojki, Bryki, Kamionki, Korzeniówka, Kułygi, Miłkowice Paszki, 
Sady, Skiwy Duże i Małe, Stadniki, Zalesie

Grunta cerkiewne:
Pod plebanią -  0,77 ha, pod cerkwią -  0,33 ha, orne -  1,36 ha 

Cmentarz:
Cmentarz parafialny znajduje się na północ od wsi w odległości około 1 km, 
ogrodzony murem betonowym, o pow. 0,41 ha
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Cerkiew Sww. Kośmy i Damiana w Narojkach

K atechizacja:
Szkoła Podstawowa w Narojkach 
Szkoła Podstawowa w Stadnikach 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Ostrożanach 
Katecheta: Ks. prot. Jerzy Krysiak

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Jerzy Krysiak

Duchowieństwo:
Ks. Grzegorz ( 1653), Ks. Stefan Kozłowski ( 1726), Ks. Damian Jarosze
wicz ( 1738), Ks. Justyn Łojewski ( 1789), Andrzej Noskowicz (1831 - ) ,  
Ks. Mikołaj Budiłowicz ( 1846- 1849), Ks. W łodzim ierz Czapkowski 
( 1850- 1863 - ) ,  Ks. Michał Kraskowski (22 . 10.1867 -), Ks. Platon Gier- 
minowicz ( 16. 10. 1875- ) ,  Ks. Hipolit Gomolicki ( 10. 10. 1876-9 .06 . 1883), 
Ks. Antoni Dubiński (21 .08 . 1883- 19. 11. 1900), Ks. Jakub Ilulkiewicz 
(24 . 11. 1900- 1908), Ks. Mikołaj Kuźmiński (29 . 11.1908 - ), Ks. Eugeniusz
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A n d re jew  ( 2 5 .0 3 . 1 909 - 0 2 . 1914 ), Ks. W ło d z im ie rz  L itw iń czu k  
(26 .04 . 1914- 1915). Po powrocie z bieżeństwa obsługiwało duchow ień
stwo z Siemiatycz: Ks. Zenobiusz Czakwin ( 1918- 1922) i Ks. Wiaczesław 
Skałłabanowicz ( 1922- 1924). Na stale obsługiwali: Ks. Łukasz Plutowicz 
( 1. 11. 1924- 18. 11. 1925), Ks. Michał Pawłowski ( 1.01. 1926 - ) ,  Ks. Nikita 
Tomczuk (3 . 10. 1927- 1.05 . 1928), K s.Jan Misiejuk (9 .08 . 1928- 1. 12. 1928), 
Ks. Leonidas Naumow ( 1.07 . 1928-6 . 12. 1930), Ks. M ikołaj Naumow 
(6 . 12. 1930- 1941), Ks. Leonidas Naumow ( 1941- 1944), Ks. Stefan Sorokosz 
( 1.02 . 1944- 1946), Ks. Łukasz Janowicz (23 .07 . 1946- 14. 12. 1951), Ks. 
Józef Kowszyk ( 1952-20 .04 . 1961), Ks. Mikołaj Dejneko ( 1.05 . 1961
1.01 . 1972), Ks. Mikołaj Słokotowicz (5 .05 . 1972-30 .08 . 1977), Ks. W ło
dzimierz Kuprianowicz (1979 -), Ks. Mikołaj Słokotowicz (?), Ks. Stanisław 
Strach (7 .07 . 1979-4 .09.1986 ponownie 6 . 12. 1986- 1.08 . 1996), Ks. Jan 
Gacuta ( 1.08.1996 - 2000), Ks. Jerzy Krysiak (2000 - ) .
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ROGAWKA
pw. Cudownego (Obrazu) Zbawiciela 

17-311 Krupice 
tel. (0-85) 655-26-63

W źródle drukownym pod rokiem 1563 odnotowano, że 2 włóki ziemi 
między Rogawką i w sią Sytki z nadania Zygmunta Starego przeznaczone 
na uposażenie cerkwi Przeczystej Najświętszej Marii Panny w Drohiczy
nie, około 1625 przekazanych zostało cerkwi parafialnej w Siemiatyczach.
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Cerkiew Przeczystej M arii Panny w Drohiczynie posiadała 2 łany ziemi 
w Rogawce, Bujakach i Sytkach. W 1627 r. Zygmunt III przekazał dawne 
uposażenie cerkwi Przeczystej na wieczyste uposażenie klasztoru bene
dyktynek w Drohiczynie. Źródło drukowane podaje, że proboszcz parafii 
w Siemiatyczach Ks. Aleksander Hołodowski, listem króla Zygmunta III 
z 26.02.1631 r. otrzymał dożywotnio ziemię we wsi Rogawka. Lecz to 
samo źródło w kilkanaście lat później podaje, że 4.11.1644 r. zostało prze
kazane królewskie wezwanie do sądu przełożonej klasztoru bendyktyń- 
skiego w Drohiczynie za naruszenie posiadłości we wsi Sytki i Rogawka, 
należących do proboszcza cerkwi w Siemiatyczach. W dwa lat później, 
29.05.1646 r., wydano dekret królewski w sprawie procesu między Ks. 
Aleksandrem Hołodowskim  z cerkwi w Siemiatyczach a zakonnicami 
benedyktyńskiego klasztoru w Drohiczynie, zgodnie z którym kościół 
zakonnic postawiony na miejscu prawosławnej cerkwi w ciągu trzech lat 
powinien być przeniesiony na inne miejsce. Dalszy bieg sądowej sprawy 
nie jest znany. Wiadomym jest, że klasztor w Drohiczynie istnieje po dzień 
dzisiejszy. Natomiast pod rokiem 1646 wymieniono, że w Rogawce ist
nieje cerkiew pw. Św. Demetriusza, uposażona przez Annę M ikołajową 
Lubecką, a w 1726 roku określana jest jako stara. Miejsce lokalizacji nie 
jest znane. Według relacji najstarszych mieszkańców, miejsce na wyso
kim wzgórzu między Krupicami a Rogawką, po dzień dzisiejszy nazywany 
jest cerkwiskiem. Poczynając od drugiej połowy XVIII w. wieś Rogawka 
należy do parafii w Siemiatyczach.

Obecna cerkiew pw. Sw. Szymona Słupnika, zbudowana w 1854 roku, 
wznosi się na wzgórzu w miejscu dawnego cmentarzyska z XI-XII w ie
ku. Jeszcze w 1946 roku można było zobaczyć na belce przy wejściu 
napis: Ta kaplica wystawiona staraniem Szymona Szumowicza dnia 3 maja 
1854 r., ale napis podczas remontu został usunięty. Dzwonnica drewnia
na, pobudowana obok cerkwi. Z zachodniej strony cmentarza zachowały 
się resztki kamiennej konstrukcji w obstawie wielkich kamieni. Decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora w Białymstoku w 1985 r., umieszczono 
tabliczkę z napisem: Cmentarzysko słowiańskie z X II wieku. Na najwyż
szym wzniesieniu pochowany został fundator cerkwi: zdies'pokitsia stro- 
itiel' cerkvi Simion Sum  ... Natomiast od strony zachodniej przy wejściu 
do cerkwi wzniesiono trzy cementowe krzyże przez mieszkańców wsi 
Rogawka, Krupice, Klukowo i Cecele na znak dziękczynienia za przetrwanie
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Cerkiew Cudownego Obrazu Zbawiciela  w Rogawce

podczas I wojny światowej, gdyż większość wyznawców prawosławia 
opuściła rodzime tereny.

Po II wojnie światowej w latach 70 i 80-tych świątynia została grun
townie wyremontowana i bogato wyposażona. Cmentarz został ogrodzony 
siatką drucianą, bramę wejściową zbudowano z białej cegły. W 1995 r. 
pozłocono ikonostas, na cmentarz doprowadzono wodę z wodociągu. 
Decyzją M etropolity Bazylego z 16 sierpnia 1996 r. erygowano parafię 
pw. Cudownego Zbawiciela w Rogawce, obejm ującą wsie Rogawka, Ce- 
cele, Klukowo, Krupice wraz z koloniami, wytaczając je  z parafii Sww. 
Apostołów Piotra i Pawia w Siemiatyczach. Dla nowopowstałej parafii 
przekazano cmentarz grzebalny o pow. 0,82 ha z filialną cerkwią cm en
tarną jako parafialną oraz grunta rolne o łącznej pow. 7,03 ha przekazane 
przez parafię macierzystą w Siemiatyczach. Staraniem proboszcza i w ier
nych odkupiono od gminy Siemiatycze dwie działki o pow. 6432 m kw. 
jedną pod budowę plebanii, drugą na plac parafialny, rozdzielone dawną
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szkołą cerkiewno-parafialną, przem ianowaną obecnie na wiejski klub. 
1 kwietnia 1998 r. przystąpiono do budowy domu parafialnego.

Święto parafialne:
Przeniesienia Sw. Obrazu Pańskiego z Edessy do Konstantynopola -  16/ 
29 sierpnia.

M iejscowości stanowiące parafię:
Rogawka, Cecele, Klukowo, Krupice

Grunta cerkiewne:
Ziemi cerkiewnej -  7,03 ha, siedziba -  0,6432 ha

Cmentarz:
Pow. -  0,82 ha

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Cecelach; Katecheta: Ks. Borys Domaracki 

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Borys Domoracki (16.08.1996 - ;  psal. Aleksandra Domo- 
racka (26 .08 .1997-).
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SIEMIATYCZE
Parafia Sww. Apostołów Piotra i Pawła 

17-300 Siemiatycze 
ul. Powstania Styczniowego 1 

tel. (0-85) 655-25-70

Pierwsza pisana w zm ianka o istnieniu cerkwi w Siem iatyczach 
pochodzi z pierwszej połowy XV w. Data fundacji cerkwi w źródłach 
pisanych wymieniana jest jako rok 1431 i przez niektórych badaczy jest 
podważana. Analizując dzieje rodu Sudymontowiczów rok fundacji za
sługuje na wiarygodność. W 1456 r. syn Aleksego Kmity, Michał Kmita 
Sudymontowicz, wyremontował zbudowaną przez ojca cerkiew i fundował 
dodatkowo grunte orne i łąki w uroczysku Gryczówki o nazwie Myszkowo. 
Następnie córka M ichała Aleksandra, po mężu Tęczyńska, w 1513 r. 
ponownie potwierdziła prawa siemiatyckiej cerkwi, dane jej przez dziadków. 
Z jej zapisów wynika również, że istniała kaplica Św. Anny.

Dokument erekcyjny cerkwi pochodzi z 1431 r. i czytamy w nim: 
cerkow w Siemiaticzach na gore nad rekoju Muchowcem meżdu dorogami 
Czetygowskuju [Czartajewskoju] i Cechanowieckoju sediba sweszczen- 
nika nad tojuż reczkoju Muchawiec do dorogi Cechanoweckoj i ze sadibami 
dwoma i z morgami szestoma na gorode i zabudowano na tych morgach 
cerkownych so sluziteli do cerkwe należaczi z zabudowanem należaczi, 
kotoryj majut nałeżaszczi służbu cziniti den eden w sedmicu.

Po unii brzeskiej cerkiew w Siemiatyczach pozostawała Prawosławną 
do 1614 r. Właściciel miasta Lew Sapieha, jako wielki kanclerz Księstwa 
Litewskiego, propagował unię kościelną wśród swoich poddanych. Pre- 
zenta z 1627 r. tak brzmi: prezenta dana królem według praw a patronatu 
po d  warunkiem, że w Siemiatyczach będzie utrzymana unia. Lew Spieha 
fundował także w Siemiatyczach cerkiew i uposażył ją  w dobra we wsi 
Rogawka i Sytki. Wizyta generalna z 1726 r. tak opisuje cerk iew :... p o d  
tytułem Troycy Przenayśw... cerkiew drewniana Na podgórku Cmętarz 
ma wkoło oparkaniony z dwoma ... Dzwonica osobno od Cerkwie słusznie 
opatrzona. Dach na cerkwie gątowy ieszcze się trzyma, kopuł dwie starych 
z krzyżami iuż opadaiących ... Carskie D rzwi Snicerskiey Roboty p o d  
pozłoto oprawne między kolumny porządne ... Do cerkwi należały trzy 
włóki gruntu oraz czwarta włóka we wsi Boratyniec. Do parafii należały
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Cerkiew Śww. App. Piotra i Pawła  w Siemiatyczach

miasto Siemiatycze i wsie Słochy, Klekotowo, Stare Słochy alias Ogrodniki, 
Wolka, Ogrodniki Tumiewskie, Tuma, Wieś do Tumej należąca, Boratyniec 
Ruski, M oszczona Młynarze, Baciki Bliższe, Srzednie, Baciki Zadnie, 
Czartaiewo, Weremeyki, Hrycki, Czeczele, Klukowo, Rogawka. Ogólna 
liczba domów 425 zamieszkałych przez 2511 osób. Następna zachowana 
wizyta z 1789 r. informuje, że cerkiew jest już pod wezwaniem Śm u 
sto łów  P iotra i P a w ła y  S. Paraskiew y. Sama cerk iew ... sytuow ana stara  
D rewniana, okien wszystkich w  cerkw i 8 ... P rzy tey C erkw i przystaw ione  
iest kruchta z  D rze w a ... Do parafii siemiatyckiej należała kaplica w Mosz
czonej, dzisiaj nazywana Sw. Góra Grabarka, i pozostawała w niej do 
chwili utworzenia tam w 1947 r. monasteru żeńskiego.

Okres unicki w życiu parafii to czas bezustannego ubożenia parafii, 
a co zatem idzie i świątyni parafialnej, mimo dynamicznego rozwoju mia
sta, szczególnie za rządów Anny Jabłonowskiej. Po powrocie unitów do
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Kościoła Prawosławnego (1839) cerkiew przedstawiała obraz ubóstwa. 
29 kwietnia 1865 r. nastąpiło poświęcenia kamienia węgielnego pod nową 
cerkiew, a 6 listopada 1866 r. konsekrowano ją  pw. Sww. Apostołów Piotra 
i Pawła i Sw. Paraskewy. Nowa cerkiew w formie krzyża została wzniesiona 
obok starej, drewnianej. W zbogaciła się w wiele cennych ikon i w różne 
utensylia. W 1905 r. parafia liczyła 5177 wyznawców, istniały dwie szkoły 
cerkiewno-parafialne i dziesięć szkół gramoty, w których naukę pobierało 
324 uczniów. Parafia posiadała 82 dziesięciny gruntów. W 1908 r. cer
kiew wzbogaciła się o nowy ikonostas wykonany w Grodnie. Sama zaś 
parafia wykazywała tendencje szybkiego rozwoju i przed wybuchem I wojny 
światowej osiągnęła 6625 osób, zamieszkałych w 22 okolicznych wsiach. 
W sierpniu 1915 r. większość parafii ewakuowała się do Rosji, a opusz
czona cerkiew została zamieniona na budynek gospodarczy. W okresie 
m iędzywojennym  Siemiatycze otrzym ały status etatowej parafii, a jej 
duchowni roztaczali opiekę duszpasterską nad wiernymi także poza jej 
granicami. W tym czasie Siemiatycze były siedzibą dziekana okręgu sie- 
miatyckiego diecezji grodzieńsko-nowogrodzkiej. Okres II wojny świa
towej przyniósł dezorganizację życia parafialnego, ofiary w ludziach 
i wielkie straty materialne. W 1952 r. Siemiatycze podniesione zostały do 
rangi miasta powiatowego, co spowodowało wzrost liczby mieszkańców. 
Przypadające 100-lecie cerkwi w 1966 r. stało się okazją do wzbogacenia 
świątyni o nowe ofiary rzeczowe. Wybuch pożaru 1.05.1973 r. zniweczył 
poprzednie remonty, lecz z drugiej strony zobowiązywał do ponownego 
wysiłku. Wiele ikon zostało odrestaurowanych, a sama cerkiew wzboga
ciła się o nowe ofiary. W 1982 r. parafia przystąpiła do budowy nowego 
murowanego parafialnego domu z baptysterium, którego budowę ukoń
czono w 1990 r. i w dniu święta parafialnego poświęcono dom i cerkiew 
pw. Sw. M ęczennika M łodzieńca Gabriela. W tym też roku przystąpiono 
do kapitalnego remontu zewnętrznego i wewnętrznego świątyni. W jego 
trakcie wymieniono wszystkie stropy oraz stolarkę okienno-drzwiową na 
nową dębową. Wykonano tynki zewnętrzne i wewnętrzne, zainstalowano 
nową instalację elektryczną, nagłośnieniową i alarmową. Drewnianą pod
łogę zamieniono na posadzkę betonowo-lastrikową pod którą położono 
system ogrzewczy. Odnowiono wszystkie ikony w ikonostasie, a cała kon
strukcja została poddana gruntowej renowacji, natomiast ramy ikon, car
skie wrota, i elementy ornamentowe zostały pozłocone. Uwieńczeniem
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prac remontowych było wykonanie polichromii w całym wnętrzu świątyni. 
Posesja parafialna od strony cerkwi została otoczona parkanem z cegły.

Przełomowym okresem w życiu parafii był rok 1996, gdy z dotych
czasowej jednej parafii zostały utworzone cztery samodzielne placówki 
duszpasterskie. W Siemiatyczach oprócz dotychczasowej parafii Śww. 
Apostołów Piotra i Pawła, we wschodniej części miasta zwanej Zamoście, 
utworzono parafię pw. Zmartwychwstania Pańskiego, we wsi Rogawka, 
przy cmentarnej cerkwi, i we wsi Boratyniec Ruski przystąpiono do bu
dowy murowanej cerkwi.

Była kaplica Sw. Aleksandra Newskiego w Siemiatyczach
W 1865 r. w centrum miasta wzniesiono m urowaną kaplicę Prawo

sławną. Znajdował się w niej obraz Sw. Aleksandra Newskiego w srebrnej 
ryzie. W 1901 r. przeprowadzono kapitalny remont, kaplicę ogrodzono 
ozdobnym murem z cegły. W 1925 r. kaplica została zburzona, a ikonę 
przeniesiono do cerkwi parafialnej.

Święta parafialne:
Śww. Apostołów Piotra i Pawia -  29 czerw ca/12 lipca 
Św. Praskewy Serbskiej -  14/27 października

M iejscowości stanowiące parafię:
Miasto Siemiatycze (część zachodnia do rzeki Kamionka) -  ul.ul. Anna- 
polska, Anny Jabłonowskiej, Armii Krajowej (do rzeki Kamionka), Cie
chanowiecka, Dądrowskiego, Drohiczyńska, Głowackiego, Grodzieńska, 
Kilińskiego, Krótka, Krasickiego, 11 Listopada, Legionów Piłsudzkiego. 
Lewandowskiego, 3 Maja, Małopolska, Nowa, Ogrodowa, Plac Wyzwole
nia, Pałacowa, Przybyszewskiego, Powstania Styczniowego, Rogińskiego, 
Sobieskiego, Ściegiennego, Świętojańska, Szpitalna, Targowa, Walendziu- 
ki, Witosa, Wesoła, Zielona, Zaszkolna, Żwirki i Wigury, Żeromskiego 
oraz wsie: Słochy Annopolskie z kol. Wilczy Dół, Ogrodniki, Wólka nad 
Bugiem, Tuma Mała, Czartajew, kol. W ieremiejki, Laskowszczyzna, 
Leszczka i Romanówka. ’
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Grunta parafialne:
Plac cerkiewny na którym znajduje się świątynia -  pow. 0,7645 ha, po
sesja parafialna na której są usytuowane budynki m ieszkalne i gospo
darcze -  pow. 2,1707 ha oraz grunta orne w siedmiu działkach o łącznej 
pow. 9,83 ha. Ogólna pow. gruntów wraz z zamkniętym  cm entarzem  
przy ul. Powstania Styczniowego (0,8470 ha) wynosi 13,6122 ha.

Cmentarze:
W zachowanych księgach zmarłych parafii Siemiatycze pod rokiem 1806 
znajduje się notatka mówiąca o utworzeniu wspólnego dla wszystkich 
wyznań cmentarza. W 1805 r. poświęcono plac, a w rok później zaczęto 
grzebać na nim zmarłych. Wcześniej zmarli byli chowani na cmentarzu 
wokół cerkwi. W 1806 r. zbudowano mur wokół cmentarza i podzielono 
cmentarz na trzy części: dla katolików, unitów i protestantów. Środkowa 
część została przeznaczone dla parafii grecko-unickiej (później Prawo
sławnej). 27 kwietnia 1806 r. każda parafia święciła swoją część osobno. 
Cmentarz zlokalizowano na północnym krańcu miasta, przy drodze wy
lotowej w kierunku Ciechanowca. W okresie międzywojennym cmentarz 
katolicki został powiększony. Natomiast Prawosławny, o ogólnej pow. 
0,8470 ha został zamknięty w 1970 r.
Cmentarz Komunalny założony został w 1970 r. na północnych krańcach 
miasta (na dawnych gruntach parafii Prawosławnej z przyłączeniem dawne
go cmentarza cholerycznego), na którym odbywają się wszystkie pochówki.

K atechizacja:
Przedszkole nr 3 przy ul. Pałacowej w Siemiatyczach; Katecheta: Walen
tyna Sadowska
Przedszkole przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Ogrodowa w Siemiatyczach; 
Katecheta: Walentyna Sadowska
Przedszkole przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Świętojańska w Siem ia
tyczach; Katecheta: Walentyna Sadowska
Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach; Katecheci: mgr Anna Cyrkun, 
Ewa Podgórzak
Szkoła Podstawowa nr 2 w Siemiatyczach; Katecheci: Ks. Andrzej Jakimiuk, 
lektor Andrzej Strempkowski
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Szkoła Podstawowa w Czartajewie; Katecheci: Ks. mgr Tomasz Cyrkun, 
Ks. Jan Awksitijuk
Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie; Katecheci: Ks. mgr Rościsław 
Białomyzy, Ks. Ireneusz Koziejuk

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Andrzej Jakimiuk, wik. Ks. prot. Mikołaj Dejneko, wik. 
ks.prot. Rościsław Białomyzy, Ks. diak. Tomasz Cyrkun, psal. Ks. hiera- 
diak. Piotr Jakimiuk.

Duchowieństwo:
Ks. Jelisiej Jefimowicz (1431), Ks. Wasilij Parafinowicz (1605), Ks. Eli- 
feriusz Kętrzyński (1614), Ks. Aleksander Oładowski (Holadowski) (1627, 
1631, 1634), Ks. Awksencjusz Twarowski (1631), Ks. Aleksander Oła
dowski (-1643-1646-), Ks. Jerzy Oładowski (1654), Ks. Słochowski ? 
(1654), Ks. Dymitr Wierzba (1658), Ks. Jan Wierzba (Wierzbicki) (1660, 
1662), Ks. Paweł Stapa Smoleński (1710, 1722 dziekan drohicki, 1724), 
wik. Ks. Jan (1722), wik. Ks. Ksawery Duchnowski (1724), Ks. Gabriel 
Duchnowski (1750 dziekan drohicki, 1757), Ks. wik. Paweł Pansiewicz 
(1758), Ks. Mikołaj Duchnowski (1759 - konsekrowany na biskupa su
praskiego 29.04.1804 r. - + 21.06. 1805), Ks. wik. M ateusz Budziłowicz 
(1771), Ks. wik. Bartłomiej Bańkowski (1778), Ks. Bazyli Dołbieński 
(1784), Ks. Stefan Łopaciński (1806), Ks. Jan Pilecki (19.06.1806
+ 15.02.1848), Ks. wik. Bazyli Wysiekierski (1840-1844), Ks. Szymon 
Kuźmiński (1845), Ks. Stefan Szołgini (25.01.1848-04.1848), Ks. Julian 
Lacewicz (25.03.1848-1878), Ks. wik. Benedykt Kulczycki (16.05.1861
1863), Ks. wik. Mikołaj Leszkiewicz (17.06.1868-), Ks. Józef Giermino- 
wicz (23.03.1878-+25.02.1896), Ks. wik. Aleksy Smimow (15.09.1892
26.02.1898), Ks. Jan Smimow (23.05.1896-+18.10.1900), Ks. wik. Jakub 
Archangelski (5.03.1898-14.02.1902), Ks. Antoni Dubiński (19.11.1900
1915 ewakuacja), Ks. wik. Jan Pilichowski (7.03.1902-15.11.1911), Ks. 
Aleksander Sawicki (3.06.1912-1915 ewakuacja). Po powrocie z bieżeń- 
stwa Ks. Zenobiusz Czakwin (7.09.1918-18.06.1922), Ks. Wiaczesław 
Skabałłanowicz Wiaczesław (9.06.1922-dziekan siemiatycki -11.03.1926), 
Ks. wik. Mikołaj Skabałłanowicz (9.06.1932-30.05.1934), Ks. Michał 
W iertielnikow  (11.08.1934-23.04.1937), Ks. K onstanty M ichajłow
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(4.04.1936-dziekan siemiatycki- 1939), Ks. wik. Elizeusz Gierasimowicz 
(12.08.1937-1939 prob.-1945), Ks. wik. Józef Zubowicz (10.03.1942
06 .1945), Ks. Piotr Kuźmiuk (4.10.1945-dziekan siem iatycki-1.09.1965), 
Ks. wik. hierom. Eziekil M artynowicz (1945), Ks. Stanisław Zembrzuski 
(30.06.1948-21.08.1948), Ks. wik. Antoni Naruszewicz (15.02.1946- 
dziekan siemiatycki-3.08.1965), Ks. wik. Grzegorz Sosna (18.03.1964
23.03.1987), Ks. Eugeniusz Pańko (1.09.1965-dziekan siem iatycki- 
21.10.1965), Ks. Andrzej Rutkowski (8.11.1965-15.05.1983), Ks. wik. 
Eugeniusz M artynow icz (20.05.1979-23.03.1987), Ks. W łodzim ierz 
D oroszkiew icz (15.05.1983-1 .07.1986), Ks. wik. S tanisław  Strach 
(4.09.1986-6.12.1986), Ks. Grzegorz M isiejuk (21.10.1986-23.03.1987), 
Ks. wik. Mikołaj M ielniczuk (19.01.1987- prob. (28.12.1987-18.01.1988) 
-16.08.1996), Ks. Andrzej Jakim iuk (26.03.1988- ), Ks. wik. Borys 
Domaracki (26.03.1988-16.08.1996), Ks. wik. M irosław M ołotowicz 
(28.12.1989-16.08.1996), Ks. wik. Mikołaj Dejneko (11.02.1991-), Ks. 
wik. M arek Jakim iuk (4 .07.1993-25.03.1996 ponow nie 4 .07 .1996
12.03.1998), Ks. wik. Andrzej Opolski (1.08.1996-16.08.1996), Ks. wik. 
Rościsław Biełomyzy (1999 - ) .

Literatura:
Duchovnoe zaveśćanie Bohuśa Bohovitonovica (1529 g.). GGV 1847 cz. II nr 36 s. 1-4;
- Wiad. PAKP 1983 nr 3 s. 97-99; I. Germinovic, Obnovlenie Grabarskoj cerkvi v Semja- 
tićeskom prichode. LEV 1865 nr 8 s. 73-4; GGV 1865 nr 5 s. 5; LEV 1865 s. 970, 1884 
s. 299, 1885 s. 30, 1888 s. 91, 1891 s. 112, 1897 s. 437; F. A. Grebenśćikov, Etnografiće- 
skij i istorićeskij oćerk m. Semjatići i Smjatićeskojprawoslavnoj cerkvi. LEV 1877 nr 4-11, 
odb.; Mestećko Semjatići. Drevnaja i Novaja Rosija 1877 s. 89; GEV1905 s. 406, 1906 
s. 1125, 1908 s. 313-315, 1911 s. 85-86; A. Naruśević, Prestol'nyj prazdnik v Semjatiće- 
skom prichode. Cer. Vest. 1954 nr 3 s. 9.; I. Gilewski, Siemiatycze. Zarys monografii od 
pradziejów do 1939 r. Siemiatycze 1958; E. Pan'ko, Istorija pravoslavnoj cerkvi v Smja- 
tićach. Cer. Vest. 1966 nr 9-10, 1967 nr 3; Pożar cerkwi w Siemiatyczach, 1.05.1973 r. 
Gaz. Biał. 4.05.1973 r. nr 121; Dokumentacja konserwatorska 3 obrazów z ikonostasu 
(Ostatnia Wieczerza, MB z Dzieciątkiem i Chrystus Błogosłowiący). PPPKZ, Warszawa 
1973 mnps; Zespół cmentarzy parafialnych. Studium historyczno-przestrzenne. Oprać. 
M. Jankowska. Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej, Białystok (?) mnps; 
A. C h o r o b i ń s k a - M i s t a l : Z  dziejów Siemiatycz II poł. XVIII w. Działalność 
reformatorska Anny Jabłonowskiej. Białystok 1978; G. Sosna, Rys historyczny parafii 
prawosławnej Siemiatycze na tle historii miasta. Wiad. PAKP 1983 nr 3 s. 53-103, odb.;
- [w:] Studia i materiały do dziejów Siemiatycz. Praca zbiorowa pod red. H. Majeckiego. 
Warszawa 1989 s. 51-63, tab., il.; - Cerkiew w Siemiatyczach. Tyg. Podl. 21.09.1986 r. 
nr 38(202) s. 12; K. Morawski, Milczące ikony. Przeg. Tyg. 8.11.1987 r. nr 45(293) s. 8-9;
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W. Jarmolik, Sudymontowicze - średniowieczni właściciele Siemiatycz. Białostocczyzna 
1990 nr 4(20) s. 33-34; (m-i), Włamanie do cerkwi w Siemiatyczach. Gaz. Współ. 
24.01.1991 r. nr 17 s. 2; [R. Sasna, M. Sacharević] R.S., M.S.: Historyja Smjacickaha 
pravaslaunaha prichoda. Niva 11.10.1992 r. nr 41- 43, il.; A. Laszuk, Parafia siemiatycka 
(rzym.-kat.) i jej mieszkańcdy w XVIII w. Białostocczyzna 1993 nr 2 s. 25-29; L. Dace- 
wicz, W sprawie mieszkańców XVIII-wiecznej parafii siemiatyckiej. Polem. Białostoc
czyzna 1994 nr 1 s. 108-109; A. Laszuk, Jeszcze raz w sprawie mieszkańców XVIII-wiecz- 
nej parafii siemiatyckiej. Białostocczyzna 1994 nr 3 s. 130-131; List. Proboszcz parafii 
prawosławnej w Siemiatyczach Ks. Andrzej Jakimiuk do burrmistrza m. Siemiatycz An
drzeja Kochańskiego (w sprawie obchodów rocznicowych). Czasopis 1995 nr 6 s. 26-27. 
Katalog Zabytków Sztuki. Seria Nowa T. XII Z. I. Województwo Białostockie. Pod red. 
Marii Kałamajskiej-Saeed. Siemiatycze, Drohiczyn i okolice. Warszawa 1996; Nowe 
parafie prawosławne. Glos Siemiatycz 17.09.1996 r. nr 19(159) s.3.

SIEMIATYCZE
Parafia Zmartwychwstania Pańskiego 

17-300 Siemiatycze 
ul. Sikorskiego 3 

tel. (0-85) 655-66-02

W 1992 r. na nowopowstałym osiedlu „Górne”, we wschodniej części 
miasta, zakupiono pod budowę cerkwi plac o pow. 1,07 ha. Po zbudowaniu 
nowego domu parafialnego w parafii Śww. App. Piotra i Pawła w Siemia
tyczach, starą plebanię przewieziono i zaadaptowano na cerkiew pw. Św. 
Proroka Eliasza  na nowym miejscu. Na wyposażenie wzięto między 
innymi pierwotny ikonostas z obecnej cerkwi Śww. Apostołów Piotra i Pawia 
zbudowanej w 1866 r. oraz inne utensylia.

D ecyzją M etropolity Bazylego z 16 sierpnia 1996 r. erygowano 
parafię pw. Zmartwychwstania Pańskiego , wydzielając ja, z dotychcza
sowej parafii Śww. App. Piotra i Pawia. Granica obu parafii przebiega 
wzdłuż rzeki Kamionki. Parafia poczyniła starania o budowę murowanej 
parafialnej świątyni. 14 października 1998 r. patriarcha Konstantynopola 
Bartłomiej I poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej cerkwi.

Święto parafialne:
Zmartwychwstania Pańskiego -  Trzeci dzień Wielkanocy (Paschy)
Św. Proroka Eliasza -  19 lipca/2 sierpnia
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Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego  w Siemiatyczach (czasowa)

M iejscowości stanow iące parafię :
Siemiatycze, ulice: Akcjowa, Asnyka, Armii Krajowej (od rzeki Ka
mionka), Bukowa, Berlinga, Brzozowa, Bohaterów M.Cassino, Chopina, 
Dębowa, Fabryczna, Gilewskiego, Górna, Kościuszki, Kochanowskiego, 
Kasztanowa, Krzywa, Konopnickiej, Klonowa, Kraszewskiego, Leszczy
nowa, Lipowa, M ickiewicza, Moniuszki, Nałkowskiej, Norwida, Nad
rzeczna, Osiedle „H ortex” , Obrońców Wizny, Obrońców Warszawy, 
Obrońców Helu, Obrońców Westerplatte, Orzeszkowej, Prusa, Pona, Reja, 
Reymonta, Reginisa, Sikorskiego, Słowiczyńska, Słowackiego, Sienkie
wicza, Spacerowa, Sosnowa, Świerkowa, Wierzbowa, Wysoka, Osiedle 
„W ysokie” oraz wsie Baciki B liższe, Baciki Średnie, Baciki Dalsze, 
Kajanka i Turna Duża.

G ru n ta  parafialne:
Pod cerkwią -  1,07 ha, grunta rolne -  15,31 ha.

340



Cmentarz:
Założony w 1997 r. przy drodze w kierunku Boratyńca Lackiego, o pow. 4 ha. 

Katechizacja:
Zespół Szkół w Siemiatyczach; Katecheta: Ks. mgr Mikołaj Mielniczuk; 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Siemiatyczach; Katecheci: Ks. mgr Bazyli 
Litwiniuk, Ks. diak. Michał Androsiuk i mgr Walentyna Androsiuk. 
Szkoła Podstawowa w Tołwinie; Katecheta: Ks. diak. Michał Androsiuk. 
Szkoła Podstawowa przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Bacikach Średnich; Katecheta: Ks. mgr Bazyli Litwiniuk

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Bazyli Litwiniuk (16.08.1996 - ) ,  wik. Ks. prot. Mikołaj 
M ielniczuk (16.08.1996 - ) ,  Ks. diak. Michał Androsiuk (16.08.1996 - ) .

Literatura:
A. Karpowicz, Zgoda buduje. Przeg. Prawosł. 1992 nr 9(87) s. 4-5, ii.; Podziękowanie 
duchowieństwu przez parafian z osiedla „Zamoście” za zbudowanie nowej cerkwi pw. 
Św. Eliasza. Przeg. Prawosł. 1992 nr 12(90) s. 27; (r), Nowa cerkiew w Siemiatyczach. 
Głos Siemiatycz 1998 nr 1(194) s. 1, rys.

TELATYCZE
Parafia Sww. Kośmy i Damiana 

17-333 Tymianka

Cerkiew w Telatyczach zapewne istniała już w XVI w. Zachowany 
dokument z 1629 r. świadczy o niekorzystnym stosunku kolatorów do 
świątyni i duchownych. W skardze złożonej do ksiąg grodzkich, czytamy: 
Ja Terentij Hoładowski prezbiter cerkwi Telatyckiej, z  wielkim i niezno
śnym  żalem  donoszą iako R adzie na pana  K rasuskiego i m ałżonką  ... 
o tym że wziąwszy przed  sobą zły zam ysł i jakąś niesłuszną nienawiść 
przeciwko mnie i małżonce m o je j... wszystko to ja ko  człowiek duchowny 
spokoju Bożego pragnący, mimo siebie przepuszczał i skromnie to wszyst
ko zn o s ił... przyszedłszy do domu mego w Tełatyczach ... i tam zastawszy 
małżonkję Anastazją z córką, bez żadnej przyczyny gwałtownie i niełito-
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ściwie zbili k ija m i... Gdy prezbiter uskarżał się przed panem Krasuskim 
ten powiedział: ciebie z żoną zabijemy i majętność wszystką ogniem wy
palim y i koniecznie tu korzenić się nie będziesz ... Pozostając pod taką 
„opieką” trudno nie wyobrazić sobie jaki był stosunek do duchownego, 
do Domu Bożego ale i czasy były przełomowe, podyktowane propago
waniem unii kościelnej przez kolatorów, którzy byli rzeczywistymi w ład
cami ludu i duchownych.

Zachowana wizyta generalna z roku 1725 dekanatu kamienieckiego 
cerkwi Telatyckiej p o d  Tytułem Wniebowstąpienia Jezusa Pana Naszego 
p o d  Tytułem fundacyi Ich M M  PP Telatyckich przy ktorey ad praesens 
Prezbitera Nie masz wakuie post fa ta  Sp. Bazylego Pietrzykowskiego, bez 
żadnego Administratora Cerkiewka Alias Szopka prosta barzo mizerna 
między słupy deskami zarzucona bez podłogi. M ieyscami słom a trocha 
a mieyscami Niebem pokryta ... Niewiadomym pozostaje dalszy los cer
kwi w Telatyczach. O istnieniu zaś parafii św iadczą księgi m etrykalne 
z lat 1777-1801. Według Klirovoj Yedomosti z 1900 r. cerkiew została 
zbudowana w latach 1799-1802.

Do czasów współczesnych zachowała się orginalna Księga M etryk  
z lat 1827-1834, skąd wiadomym jest, że parafię stanowiły wsie Piesz- 
czatka, Siemichocze, Stowpcy (Stołby), Tymianka i Wierzchpole (Werpol). 
Liczba parafian w 1847 wynosiła 978 osób. Sama cerkiew była rem onto
wana w 1865 r. Założone w 1864 r. bractwo było motorem wszelkich 
poczynań w parafii. Zadbana świątynia wzbogaciła się o ofiary rzeczowe. 
W 1870 r. otwarto cerkiewno-parafialną szkołę z 13 chłopcami. Liczba 
parafian w 1878 r. wynosiła 1095 osób. W latach 80-tych założono szkołę 
gramoty oraz narodnoje uczyliszcze w Siemichoczach. Ziemi cerkiewnej 
użytkowanej przez duchowieństwo 33 dziesięcin 1750 sążni. W 1867 r. 
przyłączono dla parafii jeszcze 70 dziesięcin gruntów położonych w róż
nych miejscach. Na początku XX w. w Telatyczach przystąpiono do wznie
sienia parafialnej świątyni, która 22 października 1903 r. została uroczy
ście poświęcona pw. Śww. Kośmy i Damiana. Z tego okresu pochodzi 
ogromny kamień położony przed wejściem do cerkwi w Telatyczach. 
Prawdopodobnie został on przywieziony z cmentarza we wsi Pieszczatka, 
a napis wyryty na nim ze znakiem krzyża w półksiężycu brzmi: tut leżit 
pan Fiodor Mackiewicz zia t'pana  Turów. Ta pamiątka świadczy o daw
nych właścicielach tej okolicy. Nowo zbudowana cerkiew znajdowała się
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Cerkiew 
Sww. Kośmy 
i Damiana  
w Telatyczach

w dekanacie wysokolitewskiem diecezji grodzieńsko-brzeskiej, z liczbą 
parafian 1630 osób, zamieszkałych we wsiach Werpol, Sołbcy, Siemi- 
chocze, Tymianka i Pieszczatka. Ziemi cerkiewnej 33 dziesięcin. Dobrze 
zorganizowane bractwo gorliwie opiekowało się uposażeniem świątyni, 
co znalazło wyraz wdzięczności w Blagosłowiennych Gramotach przeka
zywane przez Władze Duchowne, które dochowały się do dzisiaj i możemy 
zobaczyć je w cerkwi. Sam wpis do bractwa przebiegał bardzo uroczy
ście podczas Świętej Liturgii, co zachowało się do dzisiaj. Zakupiona przez 
bractwo ikona Wniebowstąpienia Pańskiego w 1908 r.podtrzymała tra
dycję święta parafialnego, które było wezwaniem dawnych cerkwi.
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Po I wojnie światowej ludność wracała z bieżeństwa w latach 1918
1920. Cerkiew w Telatyczach otrzymała status parafii etatowej i znajdowała 
się w diecezji poleskiej. Po II wojnie światowej Telatycze należą do deka
natu siemiatyckiego diecezji warszawsko-bielskiej. Według Klirovoj Vedo- 
mosti z 1949 r. parafię stanowią miejscowości: Telatycze -  3 domy, Anusin -  7, 
Stołbce -  42, Siemichocze -  98, Tymianka -8 1 ,  Pieszczatka -  24, Litwino- 
wicze -  64, Werpol -  63, Borysowszczyzna -  16 i pół wsi Wilanowo -  15 
domów. Ilość wiernych 2050 osób. Dnia 27 kwietnia 1951 r. Skarb Państwa 
przejął grunta cerkiewne o pow. 32,5 ha, pozostawiając parafii 7,28 ha. 
Dopiero w 1995 r. władze państwowe dokonały zwrotu gruntów cerkiew
nych. Sama cerkiew zachowana jest w dobrym stanie i stale wzbogacana. 
W latach 60-tych została ogrodzona siatką umocowaną w betonowych słu
pach. Dotychczasowe drewniane, budynki parafialne wymieniono na muro
wane, a dom parafialny zbudowany w 1875 r. gruntownie zmodernizowano. 
W latach 70-tych cerkiew została zelektryfikowana, a w 1978 r. dach cerkwi 
wraz z dzwonnicą pokryto nową ocynkowaną blachą. Wewnątrz cerkwi 
w latach 1992-1995 wykonano prace konserwatorskie i renowacyjne ikon, 
pozłocono detale dekoracyjne, kolumny i ramy ikon.

Święta parafialne:
Wniebowstąpienia Pańskiego -  40 dzień po Wielkanocy 
Sww. Kośmy i Damiana -  1/14 listopada

Cerkiew cmentarna Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela
Na cm entarzu cerkiew istniała ju ż  w 1867 r. Obecna zbudowana 

została w 1938 r., na planie dwóch czworoboków z prostokątną częścią 
ołtarzową i kwadratowym korpusem, poprzedzonym od zachodu gankiem 
na dwóch słupach. Dach kryty blachą. Gruntownie wyremontowana w 1970 r.

Miejscowości stanowiące parafię:
Telatycze, Anusin, Stołbce, Siemichocze, Tymianka, Pieszczatka, Litwi- 
nowicze, Werpol, Borysowszczyzna i pół wsi Wilanowo

Cmentarz:
W Telatyczach o pow. 1,98 ha. W 1972 r. zawłaszczono na cmentarz 
komunalny, w 1995 odzyskano na rzecz parafii.
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Grunta parafialne:
W 1951 r. ziemię cerkiewną zabrano a parafii pozostawiono wraz z cer
kwią i siedzibą 7,28 ha. Decyzją władz państwowych w 1995 r. zwrócono 
32,38 ha. Obecnie parafia bez cmentarza posiada łącznie 39,66 ha

Katechizacja:
Szkoła Podstaw ow a w Siem ichoczach; Katecheci: Ks. W łodzim ierz 
Sawczuk i Halina Szwed.

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Włodzimierz Sawczuk

Duchowieństwo:
Ks. Terencjusz Hoładowski (1629), Ks. Jana Czynkowski (1676), Ks. 
Bazyli Pietrzykowski (1724), Aleksander Kurhanowicz (1827), Adam Ho- 
raczko (1828-1841), Ks. Piotr Sołościukiewicz (1846-+19.07.1868), Ks. 
B azyli K raskow ski (08 .1868-14 .04 .1895), Ks. K onstanty  Saw icz 
(11.05.1895-8.12.1900), Ks. Leonidas Ruppert (17.11.1903-4.03.1905), 
Ks. Piotr Lejt (25.04.1905-15.11.1913), Ks. Piotr Łagonda (28.04.1914 - 
1915 ewakuacja). Po powrocie z bieżeństwa ponownie Ks. Piotr Łagonda 
(1919-+11.05.1937), Ks. Mikołaj M ironowicz (23.05.1937-1939), Ks. 
Włodzimierz Antiporowicz (8.02.1940-14.12.1951), Ks. ihumen Alipiusz 
K ołodko (01.1952-09.1952), Ks. P iotr M iedw iediew  (28 .08 .1952
17.02.1954), Ks. Bazyli Zabrocki (17.07.1954-18.08.1966), Ks. W łodzi
mierz Zduniuk (18.08.1966-8.08.1998), Ks. wik. Mirosław Oreszczuk 
(17.04.1997-), Ks. W łodzimierz Sawczuk (8.08.1998 -) .
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TOK A RY
Parafia Ikony „Matki Bożej Wszystkich Strapionych R adość” 

17-334 K lukow icze 
tel. (0-85) 657-46-68

Akt fundacji gruntów pochodzi z 1592 r. i brzmi: ruska starodawna 
cerkiew Tokarewska otrzymuje nadział ziem i 1 włóka i piąć morgów. Pod 
koniec XIX w. we wsi Tokary znajdowała się cerkiew drewniana z dzwon
nicą z 1816 r. Liczba parafian wynosiła 2734 osoby zamieszkałe w 7 wsiach: 
Tokary, Wielinowo, Wolka, Zalesie, Zaręczę, Maczuliszcze (Mohulisz- 
cze ?) i Klukowicze. Do parafii należała również filialna cerkiew pw. 
Przemienienia Pańskiego w uroczysku Pauki. Ziemi cerkiewnej 69 dzie
sięcin 2200 sążni. Na początku XX w. parafia Tokary obejmowała wsie 
Tokary, Wielinowo, Klukowicze i Wolka z liczbą 1740 osób i 23 dzie
sięciny ziemi cerkiewnej. W parafii były 3 szkoły gramoty z 75 uczniami 
i narodnoje uczyliszcze z 68 uczniami. W 1912 r. zbudowano cerkiew na 
cudownym źródełku w uroczysku Koterka, która okazała się zbawienną 
dla obecnej parafii.

Historia cerkwi w uroczysku Koterka sięga roku 1852. Na trzeci dzień 
Świętej Trójcy, m ieszkanka wsi Tokary Eufrozyna Iwaszczuk wybrała się 
zbierać szczaw. W pewnej chwili stanęła przed nią nieznajoma kobieta. 
Powiedziała, że święto ustanowiono przez Boga po to, aby ludzie chodzi
li do cerkwi, a nie pracowali. Na dowód tego powiedziała, że okolicę 
nawiedzi morowe powietrze (co miało m iejsce w 1853 r.). Na koniec po
leciła miejscowemu duchownemu, aby ludność modliła się i prosiła Boga 
o przebaczenie. Po tym postać zniknęła, i nie było wątpliwości, że to 
Matka Boża. Proboszcz Szymon Budziłowicz bez wiedzy władz zwierzch
nich postawił krzyż w miejscu objawienia. Z czasem zaczęły przybywać 
tu tłumy ludzi różnych stanów i wyznań. Pielgrzymów było coraz więcej, 
a liczni chorzy doznawali łaski cudownego uzdrowienia. Władze cerkiewne 
poleciły przenieść ustawiony krzyż z uroczyska na miejscowy cmentarz.
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Cerkiew
Ikony „Matki Bożej 
Wszystkich
Strapionych Radość ” 
w Tokarach

Po pewnym czasie okazało się, że w miejscu gdzie stał krzyż, pojawiło 
się źródełko. Tłumy pielgrzymów ponownie odwiedzały miejsce, a woda 
ze źródełka była pomocną w cierpieniach i wielu chorych zostało uzdrowio
nych. Kolejni proboszczowie rozpoczęli starania o wzniesienie kaplicy, by 
na miejscu odprawiać nabożeństwa. Po wielu zabiegach, władze zwierzchnie 
zezwoliły na odbycie procesji z parafialnej cerkwi do uroczyska Koterka 
w trzeci dzień Świętej Trójcy. Ostatecznie powołano komitet budowy cer
kwi i 19 maja 1909 r. położono kamień węgielny. Zgromadzone ofiary 
dały możność wybudowania okazałej świątyni, bogato wyposażonej, którą 
29 lipca 1912 r. poświęcono.
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W okresie międzywojennym cerkiew w Tokarach otrzymała status 
parafii etatowej, i ze względu na cudowne źródełko zwane Krynoczka, 
była miejscem licznych pielgrzymek. Miejscowy proboszcz w latach 1944-48 
był dziekanem okręgu tokarskiego. Zmiany zaistniałe po II wojnie świato
wej sparaliżowały życie parafialne. Wytyczona granica państwa w 1947 r., 
przebiegała dokładnie przez środek wsi. Tokary -  duża wieś wraz z cer
kwią i kościołem na dwóch przeciwległych końcach długości ok. 3 km 
z 200 domostwami, została bardzo niekorzystnie podzielona. Po stronie 
ZSRR pozostała cerkiew parafialna Św. Archanioła M ichała wraz z zabu
dowaniami oraz cmentarz i ziemia cerkiewna. Po stronie polskiej jedynie 
cerkiew w uroczysku Koterka, w odległości 2 km od wsi Tokary. W tych 
okolicznościach 1948 r. erygowano parafię Tokary pw. Ikony M atki Bożej 
Wszystkich Strapionych Radość. Cmentarz grzebalny założono w odle
głości ok. 0,5 km. Dom parafialny skromny, początkowo drewniany, wznie
siony we wsi położonej o 2 km od cerkwi, w latach 80-tych zamieniony 
na murowany. Cerkiew bez instalacji elektrycznej, pięknej architektury, 
zadbana, bogato wyposażona, ikonostas ostatnio pozłocony, usytuowana 
w krajobrazie leśnym, stanowi perłę turystyczną, a dla pielgrzymów sta
nowi miejsce Opatrzności Bożej.

Święta parafialne:
Trzeci Dzień Świętej Trójcy -  święto ruchome
Ikony M atki B ożej W szystkich Strapionych R adość -  25 październ ik / 
6 listopada

M iejscowości stanowiące parafię:
Wsie: Tokary, Klukowicze i pół wsi Wilinowo

Grunta cerkiewne:
Siedlisko o pow. 0,22 ha, pastwiska -  0,94 ha i pod cerkwią -  0,29 ha. 

Cmentarz:
Po wytyczeniu granicy państwowej w 1947 r. cerkiew i cmentarz para
fialny pozostały po stronie białoruskiej. Ostatecznie granicę zamknięto 
28 maja 1948 r. Tegoż roku założono cmentarz opodal cerkwi w Koterce
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o pow. 0,40 ha i pierwszy pogrzeb miał miejsce w grudniu 1948 r. Ostat
nio powiększono cmentarz o 0,38 ha.

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Tokarach; Katecheta: Ks. Ireneusz Koziejuk 
Szkoła Podstawowa w Klukowiczach; Katecheta: Ks. Ireneusz Koziejuk

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. Ireneusz Koziejuk

Duchowieństwo:
Ks. Szym on B udiłow icz (1849-25.03.1863), Ks. A leksy Łęczycki 
(25.03.1863-20.06.1895), Ks. Jakub Illukiewicz (20.06.1895-24.10.1900), 
Ks. Konstanty Sawicz (8.12.1900-1915). Po powrocie z bieżeństwa Ks. 
Jan Antiporowicz (15.06.1942-5.04.1948). W nowych granicach parafii - 
Ks. Leonidas Czystowski (6.04.1948-22.05.1952), Ks. Anatol Niedziel- 
ko (21.04.1953-6.06.1970), Ks. A leksander W iszenko (11.04.1970
12.09.1974), Ks. Eugeniusz Naumow (2.10.1974- ?), Ks. Aleksander Wi
szenko (11.01.1975-16.05.1978), Ks. Aleksy Szepielow( 1978-1993), Ks. 
Mirosław Awksietijuk (31.01.1994 -8.08.1998), Ks. Ireneusz Koziejuk 
(8.08.1998 - ) .
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ŻERCZYCE
Parafia Sw. Dymitra Sołuńskiego 

17-330 N urzec 
tel. (0-85) 657-50-11

Datę powstania cerkwi w Żerczycach niektórzy wyznaczając na 1001 r., 
zgodnie z zapisem w wizytach generalnych  z XVIII w. Jednak zachowane 
źródła pisane pochodzą dopiero z XVI w. W 1583 r. wymieniony jest 
duchowny Jakub Kuźmicz. W 1651(4) r. odnotowano objawienie się Ikony 
Matki Bożej Tichwińskiej, zaś jako fundator cerkwi w 1662 wymieniana 
je s t ... Pani Kniahini Heleny Moskiewki Połubinsky. Duchownym w 1662 r. 
był Pociej Fedorowicz. Wizyta z roku 1726 informuje o cerkwi dekanatu 
drohickiego,... po d  Tytułem S. Demetryusza Męczenika Colationis 1KM- 
sci przy ktorey zostaie ad prasens W Ociec Prokopi Szalicki Prezbiter 
Z yrczycki... Cerkiew została zniszczona przez pożar, a na tym miejscu 
wybudowano ... malutką szopkę postawiono i słomą pokryto  ... Dzwo- 
niczka osobno od Cerkwie na czterech S łupkach ... Z wyposażenia cerkwi 
... Namiesnych Obrazów dwa z Ołtarzykami ubogiemi. Carskie Drzwi sto- 
łarskiey [roboty] z wierzchem w Listwach oprawne pomalowane ... lesz
cze sie znayduie Obrazów rożnych z M oskiewskiemi czterynascie. Fun
dusz Heleny M oskiewki Sapieżyney Kniahini Połubinskiey... akty kowany 
Grodzie Mielnickim we wtorek po trzech królach w Roku 1662.

Do cerkwi należały 2 włoki gruntu w trzech poletkach oraz ... dzie
sięcina z Zerczyc, Zalesia, Pokaniew ay Z ablocia ... która została zabrana 
na rzecz kościoła milejczyckiego. Według wizyty z 1789 r. cerkiew ... wsi 
Żerczycach Sytuowana z  drzewa Wybudowana w [lisice] wzięta y  okuzu- 
chowana Tarcicami... Cmentarz Dylami wkoło ogrodzony z Zamknięciem, 
na tym Cmentarzu Dzwonica na Czterech słupach stara zruynowana ... 
Parochem prezentowany Jakub Sokołow ski... Parochię tworzą wsie Żer- 
czyce, Zalesie, Pakuniew, Zabłocie, M oszczona i wieś Młynarze. Po przy
łączeniu parafii do Kościoła Prawosławnego, liczba parafian w 1847 r. 
wynosiła 1026 osób. 25 maja 1872 r. poświęcono nowozbudowaną m uro
waną cerkiew wraz z dzwonnicą według projektu Leonarda Krzyżanow
skiego. Świątynia wzbogaciła się o ofiary rzeczowe. Według zarządzenia 
litewskiej diecezji z 1875 r., cerkiew żerczycka, dekanatu drohiczyńskiego 
z etatem proboszcza i psalmisty skupiała miejscowości: Grabarka, M osz
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czona, Pakaniewo, Suminszczyn-Wolka, Zabłocie, Zalesie i Żerczyce. 
Liczba parafian w 1878 r. wynosiła 1440 osób. W latach 80-tych na terenie 
parafii zorganizowano szkolnictwo cerkiewne. Powstały szkoły gramoty 
w Zalesiu, Moszczonie, Pakaniewie i Zabłociu. Liczba parafian stale wzra
stała i pod koniec lat 90-tych wynosiła 1875 osób. Na początku XX wieku 
parafia znalazła się w diecezji grodzieńskiej i liczba wiernych wynosiła 
2085 osób, było 5 szkó\ gramoty ze 169 uczniami i 1 szkoła cerkiewno- 
parafialna. Ziemi cerkiewnej 79 dziesięcin, a parafię tworzyły wsie: Żer
czyce, Zalesie, Zabłocie, Pakaniewo, Moszczona, Syczę, Wakułowicze, 
Grabarka, Wolka i Syczę.

Po I wojnie światowej sytuacja w parafii diametralnie się zmieniła. 
Po powrocie z bieżeństwa cerkiew nie otrzymała statusu parafii i została 
przyłączona do parafii Milejczyce. Z chwilą utworzenia w 1928 r. etatowej 
filii milejczyckiej parafii w Rogaczach przyłączono cerkiew w Żerczycach. 
Grunta cerkiewne zostały zabrane pod Zarząd Dyrekcji Lasów Państwo
wych w Siedlcach. Troska o utrzymanie świątyni spoczywała na wier
nych. Przy cerkwi istniało bractwo m ęskie pw. Św. Dymitra Sołuńskiego 
i żeńskie Sw. M arii Magdaleny. Według Klirovoj Vedomosti z 1938 r. wy
znawców przy cerkwi w Żerczycach zarejestrowano 2475 zamieszkałych 
w 569 domach, a mianowicie: Żerczyce -  88 domów i 360 osób, Żurobice -  95 
i 394, Z alesie -  99 i 406, Zabłocie -  51 i 223, M oszczona Pańska -  92 
i 446, Syczę -  42 i 204, Wakułowicze -  16 i 75, Grabarka -  23 i 78, 
Szumiłówka -  21 i 57, kol. Augustynka -  5 i 32, kol. Sokole -  17 i 74, os. 
kol. Nurzec -  23 i 78. Mimo niekorzystnych warunków dla nieetatowych 
parafii (brak ziemi, budynków), życie religijne skupiało się przy świątyni. 
Taki stan trwał do wybuchu II wojny światowej. Z chwilą zorganizowania 
parafii w 1940 r. odbudowano budynki parafialne. Podczas działań wo
jennych 22 lipca 1944 r. odremontowana cerkiew wraz z dzwonnicą, pleba
nia, budynki gospodarcze a także wieś Żerczyce została zbombardowana 
i spalona. Życie religijne skupiło się przy cerkwi cmentarnej w Żerczy
cach. Niespokojne lata powojenne zmusiły wielu parafian do ewaukowania 
się do BSSR. W związku z powstaniem klasztoru żeńskiego na Sw. Górze 
Grabarce, odłączono od parafii Żerczyce wsie W akułowicze i Grabarkę, 
i przyłączono do parafii klasztornej. Odbudowano cerkiew i budynki pa
rafialne. W nerteksie umieszczono tablicę z okazji poświęcenia cerkwi 10 lipca 
1951 r., umieszczając na niej nazwiska duchownych żerczyckiej parafii (nie-
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Cerkiew 
Sw. Dymitra  
Sołuńskiego  
w Żerczycach

zbyt dokładna). L iczba parafian  w ynosiła 1331 osób zam ieszkałych 
w 275 domach, a mianowicie: Żerczyce -  37 domów, Zalesie -  34, Zabło- 
cie -  20, Moszczona Pańska -  82, Syczę -  33, os. kol. Nurzec -  24, kol. 
Sokole -  8, Homowszczyzna -  1, Augustynka -  3 oraz Żurobice -  18. 
Odremontowana cerkiew stopniowo wzbogacała się o ofiary rzeczowe. 
Zadbano o nową ikonę Matki Bożej Tichwieńskiej, w miejscu spalonej, 
szczególnie od wieków czczonej. Plebanię zmodernizowano. Ostatnio 
w zniesiono okazałą bram ę cerkiew ną, a posesję parafialną otoczono 
parkanem z cegły.
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Cerkiew cmentarna ^hw. Wiery, Nadieidy i Luby i ich matki Sofii 
w Żerczycach

Po wybudowaniu cerkwi parafialnej w 1872 r., w następnym roku 
wzniesiono świątynię na cmentarzu. Wykorzystano materiał ze starej cerkwi, 
uzupełniając nowym. Poświęcenia dokonano w 1929 r.

Cerkiew filialna Św. Archanioła Michała w Żurobicach.
Cerkiew istniała już w XVI w. Dokument z 25.11.1644 r. złożony do 

sądu, to skarga duchownego Zachariusza Dokudowskiego o pobicie. Ze 
źródeł pisanych dowiadujemy się, że w 1662 r. fundatorem cerkwi była 
Helena Połubińska księżna Moskiewska, która na uposażenie przekazała 
2 włóki gruntu. Wizyta generalna z 1726 r. cerkiew zilustrowała następu
jąco: ... p o d  Tytułem S. Michała Archanioła Cołationis IK M sciprzy kto- 
rey zostaie ad praesens W Ociec łan Iabłoński Prezbiter Zurobicki. Cer
kiew Drewniana z fundam entem  wszytka Nowa p o d  Dachem gątow ym  
z  kopułą iednąy krzyżem żelaznym. Cmętarz wkoło oparkaniony... Dzwo- 
niczka osobno... Babiniec z Cerkwią równy w zrębie pod  iednym Dachem  
... kratki z  krylosami dwoma przed ktoremi Ołtarzów dwa snicerskiey roboty 
sobie podobnych ab oppositto stoiących ieden z  Obrazem S. Mikołaia na 
wierzchu Obraz S. Antoniego ...a  drugi z  Obrazem S. Michała ieszcze nie 
malowany. Deisusu y  Carskich Drzwi Nie masz. Apostołowie y  Prorocy 
rożnie po Cerkwie rospierzchnięte. Drzwi Carskie starey Cerkwie Na Chor 
zawleczone. Namiesnych Nie widać Obrazów Ołtarz wiellki przy scienie 
na Stole z Obrazem Zmartwychwstania barzo ubogo przybrany ... leszcze 
sie znayduie obrazow wielkich szesc a moskiewskich cztery ... Kolejna 
wizyta z 1757 r. inform uje,... a cerkiew drewniana iuż ostarzala, kopuły 
niem asz... Plebania z chlewami przez dopuszczenie Boskie zgorzała, Sto- 
doł dwie iedna z chlewem przy Cmentarzu, druga zadrogą na ogrodzie 
Plebańskim opadła. Natomiast wizyta z 1789 r. opisuje cerkiew ... Stara 
drewniana, na podłodze y  połapie z Tarcic, Częścią snopkami Częścią 
g ą ta m ip o kry ta ...

Parafię tworzyły wsie: Żurobice -  56 domów i 245 osób, Lubejki -  4 
i 20, Hornowo -  1 i 8, Wałki -  9 i 44, Choroszczewo -  9 i 39 i Jasionów
ka -  1 i 3. W porównaniu z poprzednią wizytą zmniejszyła się liczba 
wiernych. Dom plebański nowo wystawiony kosztem WXParocha. Nato
miast funduszem nadana dziesięcina ze wsi Zurobic z kazdey włoki po
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kopie Żyta, ktorey JW W Starostowie Zurobicy nie kazą oddawać -  Ludzie 
sami z  łaski swey daią po snopow 5 -  żyta, jęczm ienia y  owsa.

Cerkiew w Żurobicach, jak  podaje źródło drukowane, była usytowa- 
na na południe od zabudowań wsi i została przeniesiona na nowe miejsce. 
Zbudowana w [1805?] 1809 r., została przeniesiona w 1845 r. i dziś znaj
duje się na cmentarzu grzebalnym. Liczba parafian w 1847 r. wynosiła 
409 osób. W 1864 r. cerkiew została wyremontowana. W 1867 r. sąsiedni 
kościół katolicki zam ieniono na filia lną cerkiew  parafii Żurobickiej. 
W 1870 r. po ustanowieniu ikonostasu, konsekrowano pw. Świętej Trójcy, 
i utworzono parafię Dziadkowicko-Żurobicką, dekanatu drohiczyńskie- 
go, obejm ującą wsie Żurobice, Homowo, M alewicze, Choroszczewo, 
W ałki i Lubiejki. Po roku 1880 cerkw ie w D ziadkow icach i filialna 
w Żurobicach były remontowane i wyposażone w ofiary rzeczowe. Znaj
dująca się w Żurobickiej cerkwi od najdawniejszych czasów szczególnie 
czczona ikona Matki Bożej Rudnienskiej, od 1882 r. miała ustalony dzień 
świętowana na 12 października. Dotychczas świętowanie było połączone 
z każdym świętem ku czci Najświętszej M arii Panny. Związane jest z nią 
opowiadanie o cudownym przeniesieniu jej podczas pożaru w 1845 r. na 
inne miejsce. Odremontowana cerkiew w Dziadkowicach 21.05.1884 r. 
została poświęcona. W latach 80-tych pomyślnie rozwijało się szkolnic
two cerkiewne. Powstały szkoły gram oty  w Choroszczewie, Pakaniewie, 
Moszczonej, Zalesiu, Zabłociu i cerkiewno-parafialna w Żerczycach. Pod 
koniec XIX w. parafia dziadkowicka, drohiczyńskiego dekanatu, diecezji 
litewskiej posiadała 33 dziesięciny ziem i, natom iast cerkiew  filialna 
w Żurobicach miała gruntów 41,5 dziesięciny. Budynki parafialne b. sta
re. Na początku XX w. liczba parafian wynosiła 774 osoby, i stale wzra
stała. Na terenie parafii była 1 szkoła cerkiewno-parafialna, 2 szkoły g ra 
mowy z 60 uczniami i ministerialne uczyliszcze z 47 uczniami. Ziemi cer
kiewnej 75 dziesięcin Cerkiew parafialna w Dziadkowicach była bogato 
wyposażona w ofiary rzeczowe, a Żurobicka wzbogaciła się o odnowiony 
ikonostas i kiot rzeźbiony pozłacany dla ikony Matki Bożej Rudnienskiej.

Do wybuchu I wojny światowej liczba parafian wynosiła 840 osób 
zam ieszkałych w 129 dom ach, a m ianow icie: D ziadkow ice -  12 domy 
i 99 osób, Żurobice -  67 i 425, M alewicze -  3 i 16, Homowo -  23 i 152, 
Choroszczewo -  16 i 107 i Wałki -  8 i 51.
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Po odzyskaniu niepodległości, dziadkowicka parafia przestała istnieć, 
świątynię rewindykowano w 1919 r. Na cmentarzu dziadkowickim usy
tuowano cerkiew przywiezioną z Andryjanek i zamieniono na kościół, 
który przetrwał do dnia obecnego. Powracająca ludność z bieżeństwa życie 
religijne organizowała przy cerkwi w Żurobicach, która była obsługiwana 
przez duchowieństwo sąsiednich parafii. Należy zaznaczyć, że po II wojnie 
światowej w ramach „ewakuacji” do BSRR, mieszkańcy Żurobic i okolicy, 
nękani przez „różny element” , opuszczali swoje domostwa, a ich miejsca 
zajmowali repatrianci. Zgodnie z Klirovoj Vedomostju z 1946 r. z terenu 
Żerczyckiej parafii wyjechało ponad 900 osób. Mimo to, w 1953 r. dobu
dowano dzwonnicę nad wejściem do cerkwi. Zadbano o ogrodzenie cmen
tarza oraz utrzymano wyposażenie świątyni.

Święta parafialne:
Ikony M atki B ożej T ichw ińskiej -  ostatn ia n iedzie la  przed św iętem  
Apostołów Piotra i Pawła
Sw. Apostola Jana Teologa -  21 września/6 października 
Sw. Dymitra Sołuńskiego -  24 września/8 listopada 
Sw. Archanioła Michała -  8/21 listopada w Żurobicach

M iejscowości należące do parafii:
Ż erczyce, A ugustynka, M oszczona Pańska, N urzec Stacja, Sokole, 
Z abłocie, Zalesie oraz Żurobice i H ornow szczyzna

Grunta parafialne:
Ziemi cerkiewnej według rejestru geodezyjnego 5,72 ha, w tym: stary 
cmentarz -0 ,1 0  ha, cmentarz grzebalny -  1,42 ha, plac obok cerkwi -1 ,91 ha, 
cerkiew -  0,32 ha i siedlisko -  1,97 ha.

Cmentarz:
Na wschód przy szosie Siemiatycze -  Kleszczele znajduje się cmentarz 
o pow. 1,42 ha z cerkwią.
W Żurobicach cerkiew wraz z cmentarzem o pow. 1,86 ha.
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Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Nurcu Stacji; Katecheci: Ks. Wiaczesław Doma- 
racki i Julita Domaracka.

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. Wiaczesław Domaracki

Duchowieństwo:
Ks. Antoni Chrustowicz (1493), Ks. Samson Konopacki (1536), Ks. Julian 
Łonginowicz (1564), Ks. Jan Lipkowski (1591), Ks. Jakub Kuźmicz 
(1583), Ks. Józef Ilczyński (1611), Ks. Zachariusz Dokudowski (1644), 
Ks. Pociej Fedorowicz (1662), Ks. Flor Witkowski (1657), Ks. Grzegorz 
Stajewski (1681), Ks. Hieronim Głowacki (1712), Ks. Prokopiusz Szalicki 
(1726), Ks. Jan Jabłoński (1726), Ks. Jakub Sokołowski (1752), Ks. Piotr 
Szumowski (1757), Ks. Piotr Michniakiewicz (1781), Ks. Mikołaj Pasz
kiewicz (1789), Ks. Jakub Sokołowski (1789), Ks. Teodor Michniakiewicz 
(1803), Ks. Faust Budziłowicz (1809), Andrzej Żebrowski (1819-1859), 
Julian Lacewicz (16.01.1844-25.03.1848), Ks. Teofil Bielawski (1848
2.11.1863), Ks. Jan Kaliszewicz (2.03.1853- + 12.02.1890), Ks. Platon 
Ralcewicz (2.11.1863-28.03.1879), Ks. Tomasz Taranowicz (17.07.1879
+20.11.1881), Ks. Jan Smimow (24.11.1881-16.04.1883), Ks. Platon Pio
trow sk i (9 .0 6 .1 8 8 3 -1 3 .0 6 .1 8 8 3 ), Ks. Jan Sm irnow  (2 8 .0 6 .1 8 8 3 
19.07.1905), Ks. Konstanty Krukowski (21.03.1890 - 1915 ewakuacja), 
Ks. Paweł Markiewicz (29.07.1905-4.09.1905), Ks. Konstanty Nikolski 
(4.09.1905-30.10.1910). Po powrocie z bieżeństwa cerkiew była obsługi
wana przez duchowieństwo parafii Milejczyce. Później cerkiew otaczali 
opieką: Ks. hierom. Tichon (1927-15.1928), Ks. hierom. W łodzimierz 
N aum ienko  (1 0 .0 9 .1 9 2 8 -? ), Ks. K ondra t F e tiso w  (2 0 .1 2 .1 9 2 8 
28.05.1935), i przez dłuższy okres Ks. Eugeniusz Pańko (9.06.1935
+6.11.1989), oraz Ks. Sławomir Bołtryk (?), i Ks. Wiaczesław Domaracki 
(12 .02 .1990-).

Duchowieństwo cerkwi wŻurobicach:
Ks. Teodor Nowosielecki (18.12.1910-1915 ewakuacja). Po powrocie z 
bieżeństwa parafia została skasowana a cerkiew była obsługiwana po
czątkowo przez kler parafii Siemiatycze, Czarna Cerkiewna, a od 1928 r.
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duchownego z Milejczyc, pod koniec lat 30-tych opieką otoczył duchow
ny z Żerczyc. W latach 1945-1946 w Żurobicach z duszpasterską opieką 
przebywał Ks. Jan Bandałowski, później zaś, aż po dzień obecny, opiekę 
sprawuje ponownie kler parafii Żerczyce.
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Duchowieństwo dekanatu siemiatyckiego

Ks. mitrat Eugeniusz Niesteruk, 
dziekan dekanatu siemiatyckiego, 

proboszcz parafii Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Mielniku 
ur. 28.XI. 1936, święcenia 21.IX. 1958

Ks. prot. Andrzej Jakimiuk, z-ca dziekana 
dekanatu siemiatyckiego, proboszcz 

parafii Sww. Apostołów Piotra i Pawła 
w Siemiatyczach 

ur. 17.XI. 1951, święcenia 25.III. 1972

Ks. prot. Mikołaj Dejneko, wikariusz 
parafii SWw. Apostołów Piotra i Pawła 

w Siemiatyczach 
ur. 29.X.1931, święcenia 19.11.1956

Ks. prot. mgr Rościsław Białomyzy, 
wikariusz parafii Śww. Apostołów 
Piotra i Pawła w Siemiatyczach 

ur. 24.1.1954, święcenia 7.VII.1980
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Ks. prot. mgr Bazyli Litwiniuk, proboszcz 
parafii Zmartwychwstania Pańskiego 

w Siemiatyczach 
ur. 18.IX. 1954, święcenia 3.VII.1983

Ks. prot. mgr Aleksander Surel, 
wikariusz parafii Zmartwychwstania 

Pańskiego 
w Siemiatyczach 

ur. 29.111.1957, święcenia 15.X.1978

Ks. diakon mgr Tomasz Cyrkun, 
parafia Suw. Apostołów Piotra i Pawła 

w Siemiatyczach 
ur. 27.IX. 1973, święcenia 29.VII.1998
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Ks. prot. mgr Mikołaj Mielniczuk, proboszcz 
parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Ciechanowcu, wikariusz parafii 

Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach 
ur. 6.X.1955, święcenia 18.1.1987



Ks. diakon Michał Androsiuk, diakon 
parafii Zmartwychwstania Pańskiego 

w Siemiatyczach 
ur. 21.XI.1958, święcenia 24.XI.1986

Ks. Andrzej Opolski, 
proboszcz parafii Svv. Anny 

w Boratyńcu Ruskim 
ur. 14.111.1971, święcenia 30.X.1994

Ks. prot. Mikołaj Owsieniuk, 
proboszcz parafii Opieki Matki Bożej 

w Czarnej Cerkiewnej 
1.IV. 1962, święcenia 28.X.1984

Ks. prot. Eugeniusz Zabrocki, 
proboszcz parafii Sw. Mikołaja 

w Drohiczynie 
ur. 18.1.1958, święcenia 28.111.1982
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Ks. prot. Mirosław Mołotowicz, 
proboszcz parafii Sw. Mikołaja 

w Godzisku 
ur. 16. VII.1966, święcenia 30.XI.1986

. Ks. prot. Jerzy Krysiak, 
proboszcz parafii Sww. Kośmy i Damiana 

w Narojkach 
ur. 27. V.l936, święcenia 8.IV1962

Ks. prot. Borys Domaracki, 
proboszcz parafii Cudownego 

Zbawiciela 
w Rogowce 

ur. 24.XI. 1936, święcenia 11.XII. 1956

Ks. prot. Włodzimierz Sawczuk, 
proboszcz parafii Sww. Kośmy i Damiana 

w Tełatyczach 
ur. 30. VII.1948, święcenia 15.111970
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Ks. Ireneusz Koziejuk, proboszcz parafii 
Ikony Matki Bożej „ Wszystkich 

Strapionych Radość” w Tokarach 
ur. 10.IV. 1969, święcenia 6.IV.1998

Ks. Wiaczesław Domaracki, proboszcz 
parafii Sw. Dymitra Sołuńskiego 

w Żerczycach 
ur. 28.11.1960, święcenia 11.IX.1988

Ks. Achimandryta Nikon (Potapczuk), 
Kapelan klasztoru Sww. Marty i Marii 

na Świętej Górze Grabarce 
ur. 30.IX.19U, święcenia 28.XII.J952

Ks. Mitrat Włodzimierz Zduniuk, 
Kapelan klasztoru Sww. Marty i Marii 

na Świętej Górze Grabarce 
ur. 12.XII.1936, święcenia 17.X 11957
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Ks. Ihumen mgr Paisjusz (Martyniuk), 
Kapelan klasztoru Sww. Marty i Marii 

na Swietej Górze Grabarce 
ur. 7. VI. 1969, święcenia 22.IV. 1989

M. Ihumenia Hermiona (Szczur), 
przełożona klasztoru Sww. Marty i Marii 

na Świętej Górze Grabarce

M. Katarzyna (Chmur), M. Maria (Żebrowska),
klasztor Sww. Marty i Marii klasztor Sww. Marty i Marii
na Świętej Górze Grabarce na Świętej Górze Grabarce
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M. Daria (Sawczuk), 
klasztor Sww. Marty i Marii 
na Świętej Górze Grabarce

M. Joanna (Pytel), 
klasztor Sww. Marty i Marii 
na Świętej Górze Grabarce

M. Aleksandra (Pawluczuk), 
klasztor Sww. Marty i Marii 
na Świętej Górze Grabarce

M. Ewa (Zinkiewicz), 
klasztor Sww. Marty i Marii 
naSwiętej Górze Grabarce
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M. Julita (Boruta), 
klasztor Sww. Marty i Marii 
na Świętej Górze Grabarce

nowicjuszka Lidia Jurczuk, 
klasztor Sww. Marty i Marii 
na Świętej Górze Grabarce

nowicjuszka Ewa Kryszeń, 
klasztor Sww. Marty i Marii 
na Świętej Górze Grabarce

nowicjuszka Ewa Piech 
klasztor Sww. Marty i Marii 
na Świętej Górze Grabarce
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DEKANAT KLESZCZELOWSKI
Dekanat kleszczelowski utworzony został w końcu XIX w. i istniał 

do w ybuchu I w ojny św iatow ej. Po pow rocie ludności praw osław nej 
i duchowieństwa z bieżeństwa, parafie z byłego dekanatu kleszczelow- 
skiego weszły w skład dekanatów bielskiego i siemiatyckiego, a z chwilą 
powstania dekanatu hajnowskiego w 1940 r. niektóre znalazły się w tymże 
dekanacie. 30 października 1993 r. decyzją M etropolity Bazylego, restau
rowano dekanat kleszczelowski z siedzibą w Kleszczelach. Z dekanatów 
bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego wyłączono po kilka parafii, 
razem -  11 -  włączając ich do nowego kleszczelowskiego dekanatu.

Parafie:
1. Czeremcha -  Opieki Matki Bożej
2. Dubicze Cerkiewne -  Opieki M atki Bożej
3. Kleszczele -  Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny
4. Kośna -  Św. Mikołaja Cudotwórcy
5. Kuzawa -  Sw. Męczennicy Barbary
6. Milejczyce -  Sw. M ęczennicy Barbary
7. Rogacze -  Narodzenia Najświętszej M arii Panny
8. Saki -  Sw. Dymitra Sołuńskiego
9. W ólka Wygonowska -  Św. Archanioła Michała
10.Werstok -  Podwyższenia Krzyża Świętego
11 .Zubacze -  Opieki M atki Bożej

CZEREMCHA
Parafia Opieki M atki Bożej 

ul. Szkolna 7a 
17-240 Czeremcha 

tel. (0-85) 685-02-57

Wizyta generalna  z 1727 r. podaje, że wieś Czeremcha należy do 
parafii Św. Mikołaja w Kleszczelach. Klirovaja Vedomost ’podaje, że w 1799 r. 
na cmentarzu zbudowano drewnianą kaplicą pw. K ośm y i D am iana. B yła
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Cerkiew
Opieki Matki Bożej 
w Czerem sze

obsługiwana przez duchowieństwo parafii Kleszczele. W 1933 r. kaplica 
została przebudowana, a dach pokryty blachą i dobudowano dzwonnicę. 
Dnia 28.08.1939 r. poświęcono ołtarz. Po II wojnie światowej rozwój 
kolei żelaznej i tym samym osady kolejowej, rzutował na większe zaintere
sowanie cerkwią cmentarną wsi Czeremcha. W celu zaspokojenia potrzeb 
religijnych rozrastającej się osady kolejowej, w 1984 r. powstała parafia 
przy cerkwi w Kuzawie, sąsiadującej z osadą Czerem cha. Jednak już 
w dwa lata później erygowano parafię przy cerkwi cmentarnej we wsi 
Czeremcha. 11 października 1987 r. położono kamień węgielny pod budo
wę nowej parafialnej cerkwi według projektu M ichała Bałasza, w osadzie 
kolejowej Czeremcha, pw. Ikony Matki Bożej „ Godne to je s t”. W 1989 r.
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założono cm entarz grzebalny. Pierwsze nabożeństwa w nowej cerkwi 
zaczęto odprawiać w 1991 r. Dom parafialny wzniesiono w 1994 r. Prace 
przy cerkwi i otoczeniu trwają nadal. Freski wykonuje Andrzej Świry- 
denko z Symferopola (Krym), a autorem czterorzędowego ikonostasu jest 
Michał Wojtkowicz z Bielska Podlaskiego.

Cerkiew cmentarna Śww. Kośmy i Damiana we wsi Czeremcha
Cerkiew została zbudowana w 1799 r. na cmentarzu koło wsi Cze

remcha przez miejscowych mieszczan i do 1984 r. należała do parafii 
Kleszczele. Do chwili wybudowania cerkwi w osadzie Czeremcha, była 
cerkwią parafialną, a obecnie jest filialną cerkwią parafii erygowanej 1986 r. 
Dzień Sw. Proroka Eliasza jest tu uroczyście obchodzony.

Święto parafialne:
Ikony Matki Bożej Miłującej -  11/24 czerwca (przenoszone na najbliższą 
niedzielę)
Ikony Matki Bożej Nieoczekiwana Radość -  29 w rześnia/11 października

Miejscowości stanowiące parafię:
Osada Czeremcha i wieś Czeremcha.

Cmentarz:
Obok wsi Czeremcha -  pow. 1,98 ha
Nowozałożony w 1989 r w osadzie Czeremcha o pow. 0,23 ha

Grunta parafialne:
Pow. 0,651 ha

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w osadzie Czeremcha; Katecheci: Ks. Jerzy Plis, 
Ks. Jerzy Krysiak, Ks. Mikołaj Białomyzy, Ks. Grzegorz Ostapkowicz, 
Anna Białomyzy
Szkoła Podstawowa we wsi Czeremcha; Katecheta: Ks. Jerzy Plis

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Jerzy Plis, Ks. Mikołaj Białomyzy
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Duchowieństwo;
Ks. Mirosław Oreszuk (7-25.01.1988), Ks. Jerzy Plis (25.01.1988 - ) ,  Ks. 
wik. Paweł Sterlingow (1994-18.02.1998), Ks. wik. Mikołaj Białomyzy 
(12 .03 .1998-).

Literatura:
Czeremcha [w:] Atlas Białostocczyzny cz. I nr 102 s. 61; Czeremcha. [Poświęcenie 
kamienia węgielnego pod budowę cerkwi], Tyg. Podl. 1987 nr 12 s. 6;

DUBICZE CERKIEWNE
Parafia Opieki M atki Bożej 
17-204 Dubicze Cerkiewne 

ul. Parkowa 15 
tel. (0-85) 685-20-15

Źródło drukowane podaje, że cerkiew w Dubiczach posiadała przy
wilej króla Zygmunta II Augusta z 1553 r. W lustracji województwa podla
skiego  z 1576 r. wym ieniono, że w ieś Dubicze posiada 60 w łók ziemi 
w tym na cerkiew 2, natomiast w księdze poborowej z 1578 r. odnotowa
no osobę duchow ną. P ierw otnie cerk iew  pw. Sww. A posto łów  P iotra  
i Pawła zlokalizowana była w uroczysku Bachmaty w pobliżu rzeki Or- 
lanki. Dziś znajduje się tam krzyż. Wizyta generalna z roku 1727 podaje 

fundusz  ... za iedną Cerkwią zgorzał..., a jednak święto Piotra i Pawła, 
patronów cerkwi, do dziś jest uroczyście obchodzone. Natomiast wśród 
mieszkańców przetrwało opowiadanie związane z pożarem cerkwi. Ro- 
szalały wiatr w czasie żywiołu, ikonę Opieki Matki Bożej „przeniósł” 
na drugi koniec wsi, w miejsce, gdzie dzisiaj jest zlokalizowana cerkiew.

W spomniana wizyta z 1727 r. wymienia świątynię już po d  Tytułem 
Protekcyi Nayświętszey Panny przy  ktorey zostaie adpresens WO Ignacy 
Michniakiewicz ... Cerkiew ta w Cołlacyi Nayjasnieyszych Krolow Ich 
M. Strukturka drewniana mała iuż połwieczna. Cmętarz ma. Obszerny 
wkoło oparkaniony ... Ołtarzyk wielki przy scienie na zrębie z Obrazem  
Naysw. Panny Bolesnej ... Ieszczesie znayduie Obrazów dwa wielkich 
porządnych a mnieyszych z M oskiewskim i piętnaście.
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W izyta ta wym ienia, że było przygotow ane drzewo do budow y nowej 
cerkw i Drzewa oprawnego Na Nowo ... należycie sztuk iesto mało co ie- 
żeli Nie będzie dosić. C erkiew  została zbudow ana w 1729 r., posiadała 
gruntu wlok trzy we trzy pola we wsi Dubiczach z morgami Naddatkami 
łąkami, zaroślami, morgamiy ze wszystkiemiprzynależnościami. Parafię 
tw orzyły wsie D ubicze, G rabow iec, Czechy, Iolanka, Saki, Rudka, Tofi- 
łow ce, Drugie Tofiłow ce, O rzeszkow o, W erstok, K uraszew o. W ym ienia 
się także kaplicę w  Sakach, fundacyi PP Sakowskich, w ktorey zaś w Rok 
odprawuie się Nabożeństwo Na Święty Demetryusz za Indulam ... Zazna
czono rów nież, że ... Jarmarkowe w dzień S. Pakrowy przypadaiącego 
Festu Założenia od wszystkich ogulnie towarow nomine interessante do

Cerkiew
Opieki Matki Bożej 
w Dubiczach 
Cerkiewnych
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przeszkody. W wymienionym okresie Dubicze były siedzibą dekanatu 
bielskiego. W 1769 r. zbudowano cerkiew we wsi Werstok pw. Św. Krzyża 
... erygowałem, wystawiłem i oddaię pro filia  pryncypialnej Cerkwi D ubi
czach ... tak brzmi zapis fundacyjny. Księgi metrykalne z lat 1798-1801 
świadczą, że Werstok był już parafią samodzielną. W 1804 r. parafia Dubi
cze rejestrowała 291 domów zamieszkałych przez 1135 osób, a w 1847 r. 
liczba wiernych wynosiła 1833 osoby.

W latach 1860-1879 został przeprowadzony remont cerkwi. Cerkiew 
bogato wyposażono w ofiary rzeczowe. W 1884 r. wstawiono nowy iko
nostas i uroczyście konsekrowano, zaś stary przekazano do cerkwi w Sa
kach. W upiększeniu i wyposażeniu cerkwi czołową rolę odegrała rodzina 
Ks. Teofila Kraskowskiego. W latach 80-tych rozwinęło się szkolnictwo 
cerkiewne. Pod koniec XIX w. liczba parafian wynosiła 2016 osób zamiesz
kałych w 248 domach, a mianowicie: Dubicze -  42 domy i 338 osób, G ra
bowiec -  48 i 406, Dubicze Murowane -  44 i 354, Rutka -  10 i 80, Jelon
ka -  20 i 189, Czechy -  31 i 251, Saki 16 i 119, uroczysko Żołobok -  2 i 24. 
Powstały szkoły gramoty i w roku szkolnym 1899 rejestrowały w G ra
bowcu -  32 uczniów, Jelonce -  14, Czechach -  22 oraz w Sakach -  14. 
Natomiast narodnoje uczyliszcze w 1904 r. miało 171 uczniów. We wsi 
Dubicze w 1907 r. została założona biblioteka -  czytelnia. Parafia Dubi
cze znajdowała się w dekanacie kleszczelowskim diecezji grodzieńskiej. 
Ziemi cerkiewnej parafia posiadała 118 dziesięcin. W 1910 r. przeprowa
dzono kolejny remont cerkwi, dobudowując dzwonnicę. Całość posesji 
cerkiewnej otoczono parkanem. Pierwsza wojna światowa wprowadziła 
ogromne zmiany. Po powrocie z bieżeństwa, parafia Dubicze uzyskała 
status parafii etatowej, lecz włączono w jej granice byłą parafię w Starym 
Kominie. Cerkiew w Starym Kominie obsługiwał duchowny na etacie 
drugiego psalmisty. W latach 30-tych życie religijne było zakłócane przez 
sympatyków neounii, w rezultacie czego w parafii Dubicze niektórzy 
mieszkańcy wstąpili do różnych wyznań protestanckich.

Okres międzywojenny nie sprzyjał stabilizacji życia parafialnego 
a II wojna światowa całkowicie zdezorganizowała życie religijne. Podczas 
działań wojennych w 1941 r. spłonęła cerkiew wraz z zabudowaniami 
parafialnymi. Zakupiono dom, który tymczasowo służył do odprawiania 
nabożeństw. Dopiero po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do 
budowy świątyni. W 1955 r. w dniu święta Opieki Matki Bożej uroczyście
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dokonano konsekracji cerkwi. W wyniku zmian zaistniałych po wojnie, 
ewakuacji na Wschód oraz migracji do miast, liczba parafian stale się 
zmniejszała i w 1970 r. wynosiła 1194 osób. Mimo tego, w latach 70-tych 
zadbano o budynki parafialne i gospodarcze. Natomiast w latach 1990-1993 
przeprowadzono gruntowny remont cerkwi, łącznie z urządzeniem no
wego pozłoconego ikonostasu oraz wyposażono świątynię w nowe ikony. 
Stary ikonostas przekazany został do kaplicy w Jelonce.

Cerkiew cmentarna Św. Dymitra w Sakach
Wśród mieszkańców wsi żywą jest legenda dotycząca ikony Sw. 

Dymitra Sołuńskiego. M ieszkaniec wsi Saki dostał się do niewoli turec
kiej. Podczas snu zobaczył młodzieńca, który prosił, aby zabrał ze sobą 
ikonę, służącą do zastawiania otworu piecowego. Obraz położył pod głowę 
i gdy obudził się to zobaczył, że jest na górce w swojej rodzinnej okolicy. 
Na tym  m iejscu pobudow ano cerkiew kę, ikona okazała się cudow ną 
i wiele osób zostało uzdrowionych.

Od niepamiętnych czasów znajdowała się tu cerkiew. Według Klirovoj 
Yedomosti cerkwi z Dubicz Cerkiewnych została przeniesiona z Dubicz 
w 1595 r. Cerkiew ta padła ofiarą pożaru, lecz ikona w cudowny sposób 
ocalała. Wizyta generalna Dubickiej cerkwi z 1727 r. podaje, że ... kapli
ca w Sakach fundacji PP Sakowskich w ktorey zaś w Rok odprawuie się 
Nabożeństwa Na Święty Demetryusz za Indulam  ... W niey Apparencya 
Ołtarz ieden z Obrazem w Dachu w podłogach oknach y  Drzwiach do
brze opatrzona. Było zalecenie aby nabożeństw nie odprawiać, zaś ... 
Oiciec Dubicki ...odprawia. Pod koniec XIX w. cerkiew została wyre
m ontowana i dokonano 26.10.1890 r. konsekracji. Obok wzniesiono 
dzwonnicę. W 1889 r. przeniesiono stary ikonostas z Dubicz, ustawiono 
również nowy ołtarz. W 1900 r. cerkiew pokryto nowym gontem i wsta
wiono nowy żelazny krzyż. Nabożeństwa odbywały się trzy razy w Wielkim 
Poście (spowiedź wielkanocna), trzeci dzień Paschy, święto Dymitra, trzeci 
dzień Bożego Narodzenia oraz na prośbę parafian. W okresie międzywo
jennym  remontowana. W latach 50-tych rozbudowana i pokryta blachą. 
W 1990 r. przeprowadzono kapitalny remont, uzupełniając ściany nowym 
materiałem. 27 marca 1992 r. erygowano samodzielną parafię przyłącza
jąc wieś Toporki z parafii orlańskiej, a proboszczem mianowany został 
Ks. Alim Rusinowicz [19.03.1992-27.06.1998]. Po czterech latach, w 1998 r.,
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Saki ponownie przyłączono do parafii Dubicze. Nabożeństwa odprawia 
co niedzielę i święta, jeden z duchownych z Dubicz Cerkiewnych.

Uroczyście jest obchodzony dzień Przemienienia Pańskiego  (6/19 
sierpnia) i Sw. Dymitra (24 paździemika/8 listopada).

Kaplica Św. Apostoła Jana Teologa w Jelonce
W 1993 r. na cmentarzu w Jelonce wybudowano kaplicę. Ikonostas 

przekazano z cerkwi parafialnej w Dubiczach..Uroczystości odbywają się 
w święto Ap. Jana Teologa w dniach 8/21 maja i 24 wrzesnia/9 października.

Święta parafialne:
Sww. Apostołów Piotra i Pawła -  29 czerw ca/12 lipca 
Opieki M atki Bożej -  1/14 października

M iejscowości stanowiące parafię:
D ubicze Cerkiew ne, Czechy Orlańskie, Grabow iec, Jelonka, Rudka, 
Tofiłowce i ostatnio ponow nie Saki oraz Toporki. Cerkiew  cm entarna 
w Sakach straciła status samodzielnej parafii i przyłączona została do 
parafii Dubicze Cerkiewne.

Cmentarze:
Cmentarz parafialny w Dubiczach Cerkiewnych o pow. 0,84 ha. 
Cmentarz w Jelonce -  łączna pow. 0,36 ha (dwie działki 0,23 ha i 0,13 ha).

Grunta parafialne:
Plac pod cerkwią -  0,39 ha, siedliska -  1,18 ha, pastw iska -  1,07 ha, 
łąki -  1 ha, ziemi ornej -  1,31 ha i 1,48 ha, lasu -  1,39 ha oraz innych 
gruntów 1,44 ha.

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych; Katecheci: Ks. mgr Józef
Wojciuk, Ks. mgr Sławomir Awksietijuk, Ewa Awksietijuk
Szkoła Podstawowa w Sakach; Katecheta: Ks. mgr Mikołaj Kiełbaszewski

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. Sławomir Awksietijuk, wik. Ks. Marek Jakimiuk

374



Duchowieństwo:
Ks. Ignacy Michniakiewicz (1727,1738,1750), Ks. Antoni Michniakiewicz 
(1812), Ks. Marcin Michniakiewicz ( 1822), Ks. Adam Kostecewicz ( 1823), 
Ks. Antoni Kraskowski (- 1839 - ), Ks. Teoofil Kraskowski (1843 - 
+24.05.1884), Ks. Ignacy Kraskowski (4.07.1884 -7.12.1906), Ks. Włodzi
mierz Drużyłowski (27.02.1907-28.02.1913), Ks. Włodzimierz Pugaczew- 
ski (24.04.1913-1915). Po powrocie z bieżaństwa Ks. Trofim Siemacki 
(1919-08.1921), Ks. Wiktor Sawicz (21.04.1922-13.08.1924), Ks. Wia
czesław  Łopatyński (13.11.1924-14.02.1928), Ks. N ikita Tomczuk 
(14.02.1928-4.09.1931), Ks. Dymitr hierom. (9.06.1931-4.09.1931), Ks. 
Anatol Kulczycki (4.09.1931-9.05.1932), Ks. Eufimiusz Maksimczuk 
(17.05.1932-26.10.1934), Ks. Miron Sienkiewicz (26.10.1934-1939), Ks. 
Jan Jakubiuk ( 19.11.1939-14.10.1941 ), Ks. Jan Bandałowski (25.10.1941
29.09.1942), Ks. Dymitr Doroszkiewicz (1942-4.10.1943), Ks. Michał 
Gudkow ( 1944-03.1945), Ks. Łukasz Janowicz ( 10.04.1945-23.07.1946), 
Ks. A ntoni W iszenko (15 .01 .1946-26 .04 .1950), Ks. Jan B liźniuk 
(24.05.1950-1977), Ks. wik. Bazyli Andrejuk (26.03.1975 - 1977 prob. 
- 26.08.1986), Ks. Grzegorz Ostaszewski (26.08.1986-19.03.1992), Ks. 
Witalis Gawryluk (19.03.1992-15.11.1995), Ks. Sławomir Awksietijuk 
(29.11.1995 - ), Ks. wik. Andrzej Busłowski (26.06.1998-14.04.1999), 
Ks. M arek Jakimiuk (14.04.1999 - ).

Literatura:
Napadenie na syjaśćennika Dubickoj cerkvi F. Kraskovskogo vo vremja vosstanija 1863 g. 
LEV 1863 s. 217-218; LEV\%12 s. 24; 1879 s. 319; 1880 s. 88; 1890 s. 368; 1891 s. 337; 
1899 s. 516, 572; N.N., Obnovlenie i osvjaśćenie Dubićeskoj cerkvi. LEV 1888 nr 42 
s. 355-356; GEV 1911 s. 119-120; 1913 s. 118; 1915 s. 56; N. Nesluchovskij, Torżestvo 
osvjaśćenija chrama v sele Dubići Cerkovnyja. Cer. Vest. 1955 nr 9/10 s. 10-12; M. Pan- 
filjuk, Lehenda [o carkve]. Niva 1978 nr 48 s. 5; 1980 nr 30 s. 7; - Ver - ne ver [o batiuśke 
z Dubić], Niva 1982 nr 9 s. 4, 7; [Foto starej i nowej cerkwi]. Niva 1981 nr 40 s. 6; 
G. Sosna, Dubicze Cerkiewne [parafia prawosławna i cerkiew filialna w Sakach]. Wiad. 
PAKP 1989 nr 1 s. 63-74; K. Mik, Wyznawcy niejednego Boga. Tyg. Bial. 1990 nr 19 s. 1 , 6; 
M. Ziółkowski, Reguły i wyjątek Dubicz Cerkiewnych. Tyg. Bial. 1990 nr 26 s. 14; 
G. Sosna, Cerkiew w Sakach. Przeg. Prawosł. 1992 nr 11 s. 22, il. - Niva 7.06.1992 r. 
nr 23 s. 5, plan.
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KLESZCZELE
Parafia Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny 

17-250 Kleszczele 
ul. 1 M aja 2 

tel. (0-85) 681-80-43

Pow stanie p ierw szej cerkw i należy łączyć, jak  podają historycy, 
z kolonizacją tych terenów w XI wieku. Gdy założono miasto na prawie 
magdeburskim  w XVI w., w Kleszczelach istniały już, dwie cerkwie, 
Św. Mikołaja i Św. Jerzego. Zachowany dokument z 1582 r. mówi o pobiciu 
duchownego z cerkwi Św. Mikołaja, Ks. Gabriela i jego syna przez pod- 
starostę kleszczelowskiego Lenarda Falkowskiego.

Po zawarciu unii kościelnej uspakając ludzi rełigii Greckiey nieuni- 
tów z  ludźmi religii Greckiey w unii z  Kościołem Św. rzymskim będącej... 
król Władysław IV uniwersałem z dnia 14 marca 1633 r. przekazuje cerkiew 
Św. Mikoły dla nieunitów. Przybyła do Kleszczel komisja, 9 kwietnia 1636 r. 
postanow iła... za iednostainąprzi dis kursy gromadę z  swiaszczennikiem  
zostawiamy, przeto pomienionym ludziom niechcącym bydź w uniey cer
kiew Świętego Mikuli w mieście y  cerkiew świętego Jerzego pustą w ulici 
(ea cum conditione, aby one naprawiwszy, popem obsadzili), wiecznemi 
cza sy ... postanowieniem wolni obywatelom miasteczka tego w uniey nie 
będącym zostawuiemy acces. Przez piętnaście lat bractwo i jego cerkwie 
pozostawały w wierze greckiej. N iepomyślne wydarzenia, jak  groźba po
wstania kozackiego w latach 1647-48, śmierć metropolity Piotra Mohyły 
i króla W ładysława IV, brak stabilności w Kościele Prawosławnym, wy
korzystali unici i cerkiew została odebrana, co przekreśliło nadzieje ludzi 
wiary greckiej na odzyskanie świątyni i zmusiło członków bractwa do 
przyjęcia unii. Rejestr pogłównego z 1676 r. wymienia swiaszczennika 
cerkwi Jury z żoną i swiaszczennika cerkwi Nikulskiej. Przez cały wiek 
XVIII obie cerkwie kleszczelowskie były obsługiwane przez duchow
nych unickich. W 1799 r. wybudow ano kaplicę koło wsi Czerem cha. 
W 1819 r. parafia Św. Mikołaja liczyła 2125 wiernych, zaś duchowieństwo 
składało się z proboszcza, w ikariusza oraz diaka, psalmisty, ponom ara  
i zwonara. Przy cerkwi znajdowało się także schronisko (bogodielnia) dla 
ubogich. Parafianie byli zgrupowani w 9 bractwach: 5 męskich i 4 żeńskich.
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W 1825 r. dwie parafie (Św. Mikołaja i Św. Jerzego) w Kleszczelach 
zostały połączone w jed n ą  pw. Św. M ikołaja. Proboszczem  pozostał 
Ks. A. Sosnowski, i mianowano po dwóch wikariuszy przy każdej cerkwi.

Przy cerkwi Św. Mikołaja istniała szkoła parafialna, w której dzieci 
otrzym ywały wykształcenie. K ształciła także psalm istów  i diakonów, 
z których wielu stawało się z czasem kapłanami, piastując wyższe szcze
ble hierarchiczne w Kościele. Szkoła kleszczelowska w diecezji brzeskiej 
cieszyła się opinią dobrej szkoły, dającej gruntowne poznanie języka 
cerkiew no-słow iańskiego i śpiewu cerkiew nego. Oprócz szkoły były 
organizowane szkółki nauki początkowej we wsiach i w 1820 r. naukę 
pobierało: Kuzawa -  30 uczniów, Czeremcha -  23, Suchowolce -  20,

Cerkiew
Zaśnięcia Najświę- 
trzej Marii Panny 
w Kleszczelach
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Dobrowodzie -  21, Dasze -  28. Według sprawozdania z 1822 r. szkoła 
kleszczelowska m ieściła się w domu bractwa, a naukę w niej pobierało 
70 chłopców i 10 dziewczynek w wieku od 7 do 12 lat. Uczyli się czytania 
i pisania języka cerkiewno-słowiańskiego, rosyjskiego i polskiego oraz 
matematyki, ogrodnictwa i śpiewu cerkiewnego. Chór z Kleszczel miał 
miano jednego z lepszych w diecezji litewskiej. W cerkwi w Kleszcze
lach utrzymywał się zwyczaj śpiewania modlitw podczas Świętej Liturgii 
przez całą cerkiew. Również i dzisiaj spotykamy, że niedzielna Liturgia 
rozpoczyna się przy śpiewie wszystkich obecnych na nabożeństwie.

Bezsprzeczne zasługi w propagowaniu wiedzy wśród parafian, położyli 
księża Sosnowscy, sprawując probostwo przez trzy pokolenia. Szczególną 
rolę spośród nich odegrał Ks. Antoni Sosnowski, zarówno w życiu parafii, 
jak  i w historii Rosyjskiej Grecko-Unickiej Cerkwi. Był obrońcą ducho
wieństwa unickiego przed pobieraniem dziesięciny z unitów przez kler 
katolicki. Zasługi Ks. Sosnowskiego były duże, gdyż zdecydował się sta
nąć w obronie Cerkwi Grecko-Słowiańskiej i unickiego duchowieństwa 
parafialnego, kiedy groziło im ostateczne rozbicie. W ten sposób pośrednio 
torował drogę powrotowi unitów na łono Kościoła Prawosławnego, od 
którego ich przodkowie zostali oderwani. Jego wszechstronna działalność 
i za in teresow ania nie m ogły być obojętne dla duchow nych w ładz 
zwierzchnich. Starał się pozostać przy swoich przekonaniach, co pocią
gnęło za sobą konsekwencje. Pomimo tego, w marcu 1839 r. jako prawo
sławny kapłan wraca do rodzinnych Kleszczeli, a w następnym roku obej
muje probostwo. Kontynuował nadal wszechstronną działalność i w 1847 r. 
zbudow ał dom  dla duchow ieństw a, k tóry  przetrw ał do 1995 r. Zm arł 
3 marca 1852 r. i pochowany został na cmentarzu w Kleszczelach.

Według Klirovoj Vedomosti z 1856 r. parafia obejmowała następujące 
miejscowości: Kleszczele -  769 osób, Dobrowoda -  346, Kuzawa -  180, 
Repczyce -  47, Czeremcha -  474, Pozdyki -  22, Dasze -  396, Zaborcy -  23, 
Suchowolce -  202, Plebanka -  13, razem  2471 osób. 28 lutego 1865 r. 
w samym miasteczku poświęcona została murowana kaplica pw. Sw. Alek
sandra Newskiego, która w okresie międzywojennym została rozebrana.

Zgodnie z zarządzeniem  władz dicezjalnych z 1875 r., św iątynią 
parafialną pozostawała nadal cerkiew Sw. Mikołaja, a obsługujące ją  du
chowieństwo składało się z proboszcza, pomocnika proboszcza i dwóch 
psalmistów. Natomiast wieś Dasze została przyłączona do parafii Kośna.
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W Kleszczelach w środku miasteczka, przystąpiono do wzniesienia mu
rowanej cerkwi, którą 22 października 1877 r. poświęcono pw. Zaśnięcia 
Bogurodzicy. Ikona Sw. Mikołaja znajdowała się w cerkwi Św. M ikołaja  
i była szczególnie czczona. Obrane wezwanie parafialnej świątyni było 
nieprzypadkowe, a święto Zaśnięcia w Kleszczelach po dzień obecny jest 
uroczyście obchodzone.

W 1878 roku liczba parafian wynosiła 2707 osób, w tym w samych 
Kleszczelach w 1879 r. mieszkało 1121 prawosławnych. Filialne cerkwie 
w Kleszczelach wyremontowano -  Św. Jerzego poświęcono 26 września 
1878 r. i 9 maja 1885 r. poświęcono cerkiew Sw. Mikołaja. Pod koniec 
XIX w. parafia w Kleszczelach została opisana następująco: cerkiew wraz 
z dzw onnicą, otoczona parkanem  z kam ienia. Parafian 1452 m ężczyzn 
i 1458 kobiet; zamieszkałych w dziewięciu miejscowościach; cztery filial
ne cerkwie (Kleszczele Sw. Mikołaja i Św. Jerzego, Czeremcha i Kuzawa); 
pięć szkół cerkiewnych (Dobrowoda, Zaleszany, Kuzawa, Suchowolce 
i Czeremcha) ze 116 uczniami; dwa narodnyje uczyłiszcza w Kleszcze
lach -  męskie 90 uczniów i żeńskie 67 uczennic. Duchowieństwo -  dwóch 
księży i dwóch psalmistów. Ziemi cerkiewnej 131, 78 dziesięciny. Na 
początku XX w., z chwilą utworzenia diecezji grodzieńskiej, parafia była 
w jej granicach, a ilość parafian wynosiła 3121 osób i stale wzrastała. 
Cerkiew parafialna został wzbogacona o cenne ofiary rzeczowe, w 1911 r., 
dobudowano ryznicę.

Podczas I wojny światowej w sierpniu 1915 r., ludność ewakuowała 
się w głąb Rosji, a we wrześniu wskutek działań wojennych została znisz
czona cerkiew Sw. Mikołaja. Ocalała tylko dzwonica, która od 1937 r. 
pełni rolę kaplicy. Nie lepszy los spotkał także cerkiew Św. Jerzego. Pod
czas pożaru miasteczka 25 września 1924 r. doszczętnie została strawiona 
przez ogień. Powracająca ludność z bieżeństwa w latach 1918-21 w no
wych warunkach budowała życie religijne. Parafia należała do dekanatu 
bielskiego diecezji grodzieńsko-nowogródzkiej, a od 1924 do dekanatu sie- 
miatyckiego. Cerkiew w Kleszczelach otrzymała status parafii etatowej z 
dołączeniem do niej cerkwi w Kośnej i Wólce Wyganowskiej. Ta ostatnia 
od 1928 r. usam odzielniła się jako filia etatowa, zaś cerkiew w Kośnej 
w latach 30-tych została zagarnięta przez neounitów. Według Kłirovoj Ve- 
domosti z 1938 r. w składzie parafii Kleszczele została zarejestrowana osada 
kolejowa Czeremcha z 62 prawosławnymi ale już w 1943 r. -  95 wiernych.
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Druga wojna światowa przyniosła nowe straty. Dnia 25 lipca 1944 r. 
w wyniku działań wojennych pow ażnie została uszkodzona cerkiew pa
rafialna Zaśnięcia. Dach i w yposażenie wnętrza uległy całkowitemu 
zniszczeniu. Powojenna sytuacja na tych terenach mocno odbiła się 
wśród ludności Prawosławnej. Wieś Zaleszany całkowicie spalono, a 18 
osób bestialsko zamordowano. Klirovaja Yedomost’ za rok 1949 podaje, 
że cerkiew  została już  odbudow ana, a obrazy i ikonostas uzupełnione 
z opuszczonej cerkwi w woj. lubelskim w wyniku akcji „Wisła”. W okresie 
okupacji i w pierwszych latach po wojnie parafia wchodziła w skład 
dekanatu bielskiego diecezji białostocko-bielskiej, później dekanatu 
hajnowskiego diecezji warszawsko-bielskiej.

W latach 60-tych wybudowano cerkiew w Dobro wodzie, a rozwijająca 
się prężnie osada Czeremcha została podzielona między dwie sąsiednie 
parafie Kleszczele i Zubacze. Według Klirovoj Yedomosti z 1965 r. liczba 
wiernych wynosiła 2950 osób, zamieszkałych w: Kleszczele -  780 osób, 
Czeremcha wieś -  557, Czeremcha st. kol. -  261, Dobrowoda -  426, Sucho- 
wolce -  313, Zaleszany -  208, Repczyce -  49, Kuzawa -  300, W ólka 
Terechowska -  72.

Cerkiew w Kleszczelach posiadała gruntów w rejestrach: cerkiew -  0,19 
ha, zabudowania parafialne -  0,92 ha, plac parafialny -0 ,1 8  ha, plac przy 
ul. Ciasnej -  0,07 ha, plac przy ul. Kościelnej -  0,4 ha, plac przy ul. 
Białowieskiej -  0,52 ha oraz łaka -  0,88 ha, orne i las -  1,49 ha, orne -  0,42 
ha, las -  0,26 ha, las -  0,72 ha, orne, pastwiska i las -  1,34 ha. Poza tym 
we wsiach znajdowały się cmentarze grzebalne.

W latach 70-tych wzniesiono piętrow y murowany dom parafialny, 
a cerkiew wewnątrz wzbogaciła się o nowe, zamontowane nad wejściem 
do środkowej części cerkwi, chóry. We wsi Kuzawa w 1978 r. wybudo
wano nową murowaną cerkiew. W Kleszczelach wzniesiono drugi muro
wany budynek parafialny, a w cerkwi parafialnej odrestaurowano w 1984 r. 
ikonę Sw. Mikołaja Cudotwórcy z XVI w., szczególnie czczoną. Tegoż 
roku na cmentarzu w Wólce Terechowskiej zbudowano cerkiew. W zbo
gacono parafię o nowe obiekty sakralne, co dało możność erygowania 
w 1984 r. nowej parafii w Kuzawie, z miejscowościami: Kuzawa, Czerm- 
cha st. kol., Czeremcha wieś, W ólka Terechowska i Repczyce. Ta parafia 
z kolei, w 1986 r. ze sw oich granic w yłoniła now ą parafię z siedzibą 
w Czermsze. Natomiast w 1993 r., powracając do tradycji, utworzono
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dekanat kleszczelowski z siedzibą w Kleszczelach, wyłączając do niego: 
3 parafie z dekanatu siem iatyckiego, 1 z bielskiego, 4 z hajnowskiego 
i 3 nowoutworzone. Na placu pocerkiewnym w Kleszczelach w 1996 r. 
wzniesiono kaplicę pw. Sw. Jerzego. W ostatnim czasie zadbano o para
fialną świątynię. Przeprowadzono remont, wewnątrz pozłocono ikono
stas, a zewnątrz zbito całkowicie tynki, naprawiono gzymsy i położono 
nową elewację.

C erkiew  Św. M ikołaja  w K leszczelach
Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi z 1560 r., z czasu pomiaru 

włócznej i placowej miasta Kleszczele. Wymienia się, że przy Rynku 
C mentarz z kościołem  (Cerkwi) Sw. M ikuły posiadała  9 1/2 prętów  
sadzibne oraz pop mikułski 6 1/2 prętów  sadzibne i 20 prętów  ogrodo
wych. Po stronie wschodniej rynku stała cerkiew Sw. Mikołaja z cmenta
rzem, budynek parafialny z ogrodem. Do cerkwi należało 1 włóki gruntu 
i 1 włóka do duchownego Hawryły. Wymienia się też Hawryło pop mi- 
kułski z  bratem Omikejem mieli 1/2 włóki gruntu poza miastem. Przy uli
cy Osowej Lauryn pop mikulski ruski posiadał 4 prętów  sadzibne i 13 
prętów  ogrodowych. Patronat nad cerkwią Nikołską  sprawowali kupcy 
kleszczelowscy, którzy utrzymywali przy niej szpital dla ubogich i szkołę. 
Lustracja z 1616 r. wymienia jarm arki w dniach Sw. Mikołaja, Sw. Jerze
go i Pokrowy. Po unii brzeskiej starosta odebrał Prawosławnym w 1632 r. 
świątynię Nikołską, lecz dzięki wstawiennictwu bractwa cerkiewnego, król 
W ładysław nakazał ją  zwrócić 14 marca 1633 r. Cerkiew po 1636 r. zosta
ła odremontowana, wyposażona w ikony, księgi i utensylia liturgiczne. 
Szczególną czcią darzono ikonę Svv. Mikołaja Cudotwórcy. W 1648 r. unici 
siłą zabrali cerkiew. Kosztem bractwa w 1709 r. wybudowano dzwonnicę 
przy cerkwi Sw. Mikołaja, o czym informuje pozostawiony na belce na
pis: Sija zwonica sorużena goda Hospodnia 1709 dnia 19 miesieca maja 
za staranijem bractwa ize wo swiatych otca naszego archireja Nikołaja 
Czudotworca. M ay ster Jerzy Szybinski. D ochow ana wizyta generalna  
z 1727 r. opisuje cerkiew ... p o d  Tytułem Sto Mikołaja ... przy niej pozo
staje ... ociec Bazyli Kierznowski. Cerkiew drewniana wielka z dwoma 
kaplicam i... Cmętarz spory nowym płotem  oparkaniony. Kaplica po pra
wym boku po d  tytułem Wniebowzięcia Nayswiętszey Panny z Otarzem  
przedzielonym z trzema O łtarzam i... Drzwi Carskie stolarskiey sz tu k i ...
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Ołtarz wielki Na zrębie z  Obrazem Uspienija Obraz także wielki na Drzewie, 
dalsza w tey kaplicy Apparencya na ten czas bywa kiedy Iest Solenizacya. 
Kaplica druga po lewym boku pod  Tytułem S. Praxedy M n iszk i... Ionych  
obrazow także większych rożnie stoiących dziewięć. I  Płaszczenica na płótnie, 
zertownik roznemi Obrazami sine ordyne zagaiony, których iest in nume
ro szesc moskiewskich ... Służebnikdizunitski iakoNiepotrzebny kassuiemy 
... Parafia Św. M ikołaja obejm ow ała M iasta K łeszczełow  C zęści dwie 
a trzecia do Stego Ierzego. Wies Czeremcha, Dasze, Kuzawa, Sucha Wola 
... Natom iast ziemi cerkiewnej ... Gruntu ... Włok Dwie we trzy Pola ... 
I  tem ogrodu Dwa . ..za  Mostem  ... Drugi w Ulicy ciasney ... I  tem plac  
przy C erkw ie...

W 1825 r. do cerkwi Sw. M ikołaja  przyłączono parafię Sw. Jerzego  
i tym samym w Kleszczelach została utworzona jedna parafia. Przetrwała 
ona do chwili wybudowania cerkwi murowanej parafialnej pw. Zaśnięcia 
w 1877 r. Sama cerkiew we wrześniu 1915 r. została zniszczona podczas 
działań wojennych. Pozostała dzwonnica, która od 1937 r. pełni rolę 
kaplicy. Z adaptacją w iąże się dobudowa części ołtarzowej. W latach 
80-tych gustownie odremontowana, a wartość obiektu podnosi niespo
tykana i interesująca adaptacja dzwonnicy na cerkiew z zastosowaniem  
elementów zabytkowego wyposażenia.

Cerkiew Św. Jerzego w Kleszczelach
Lustracja starostwa Kleszczelowskiego z 1560 r. poczyniona w związ

ku z pomiarą włóczną i placow ą wymienia, że przy ulicy Kamienieckiej 
(obecnie Puszkina)... cerkiew S. Jury  z cmentarzem i gdzie pop  mieszka 
18 prętów ogrodowych i dom popowski 4 pręty sadzibne i 6 1/2 prętów  
ogrodowych. Imie duchownego Jacz [Jakub] pop Jurija 3 prętów sadzibne 
i 5 prętów  ogrodów  przy ulicy Chodkiewicza. Grunta należące do Jakub 
pop jurew ski wolną jako  i pierw ej miał 1 włókę oraz i ta druga na cer
kiew. W 1632 r. cerkiew  Sw. Jerzego została zabrana przez unitów. 
W następnym roku przyjazd komisarzy spowodował zwrot z zaleceniem, 
żeby świątynia została odremontowana i był przy niej na stałe duchowny. 
W latach 1632-36 cerkiew nie była obsługiwana, a w 1648 r. została 
zabrana siłą przez unitów. Zachowana wizyta generalna z 1727 r. podaje 
... cerkiew pod  Tytułem S. Ierzego Męcz. y  Stego Onufrego Colationis
I.K.Msci przy ktorey zostaie W O. Iakob Sw iderski... cerkiew drewniana
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mała spoiona obok z  Cerkwią Stego Onufrego obok tak dalece ż e y  ściany 
przegradzaiącey Cerkiew od Cerkwi we srzodku Nie masz Srzodkiem ściana 
Między niemi urżnięta. Cmętarz dostatni wkoło oparkaniony ... Cerkiew  
ma gruntu zafundowanego włok Dwie w trzy Poła ... Parafię stanow ią... 
miasta Kłeszczełow trzecia część, Wies Dobrowoda. Folwark Królewski, 
w K uraszelw ie  w Dobrach ImCi X  Suzina ... Dochowała się do czasów 
współecznych Księga pogrzebów  cerkwi Sw. Jerzego  z lat 1798-1827.

W 1825 r. do cerkwi Sw. Mikołaja  przyłączono parafię Sw. Jerzego  
przy której były 2 włóki ziemi i 554 wiernych. Filialna cerkiew Sw. 
Jerzego po przeprowadzeniu remontu kapitalnego, była ponownie konse
krowana 26 września 1878 r. Podczas pożaru miasta 25 września 1924 r. 
została doszczętnie strawiona przez ogień. Przez kilkadziesiąt lat teren 
pocerkiewny, ogrodzony, był odwiedzany w dniu Sw. Jerzego przez uroczy
stą procesję, wznosząc tu modlitwy. Życzenie parafian, by tu była świątynia, 
zostało zrealizowane i kamień węgielny pod budowę cerkiewki Sw. Jerzego 
położono 26 maja 1996 r.

C erkiew  Św. Paraskewy we wsi D obrow oda
Cerkiew została wzniesiona w latach 1960-63 w miejscu szczególnie 

czczonym, gdzie obok od dawien dawna, znajduje się kapliczka nad 
źródełkiem. 27 października uroczyście obchodzone jest święto patronki 
cerkwi w Dobrowodzie. W latach 70-tych świątynia została całkowicie 
wyposażona i pokryta blachą ocynkowaną. Konsekracja cerkwi miała 
miejsce 27 października 1977 r. W dwadzieścia lat później, podjęto de
cyzję o budowie murowanej cerkwi i 17 maja 1998 r., położono kamień 
węgielny, a 13 czerwca 1999 r. świątynię poświęcono.

Święta parafialne:
Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny -  15/28 sierpnia 
Sw. Jerzego -  23 kwietnia/6 maja

M iejscowości należące do parafii:
Miasto Kleszczele i wsie: Dobrowoda, Suchowolce i Zaleszany.
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C m entarze:
Kleszczele -  pow. 1,7 ha
Dobrowoda -  pow. 0,5 ha i 0,85 ha (2 cmentarzy -  stary i nowy) 
Suchowolce -  pow. 0,92 ha 
Zaleszany -  pow. 0,35 ha

G ru n ta  parafialne:
Ziemi 30 ha

K atechizacja:
Szkoła Podstaw ow a w K leszczelach; K atecheci: Ks. m gr M ikołaj 
Kiełbaszewski, Ks. Paweł Nikitiuk, Mirosława Kiełbaszewska

Duchow ieństw o p arafia lne:
Prob. Ks. m itrat M ikołaj K iełbaszew ski, w ik. Ks. Paw eł N ik itiuk , 
psal. Anna Kupryciuk

Duchowieństwo:
Ks. Jakub (1560) Ks. Gabriel (1582), Ks. Jan Jabłoński (1650), Ks. Piotr 
Swiderski (1676), Ks. Michał Kondratowicz (1686), Ks. Jan Starosielski 
(1699), Ks. Bazyli Kiersnowski (1723, 1730), Ks. Jakub Świderski (1718, 
1733), Ks. Jan Hajewski (1733), Ks. J. M arkiewicz (1734), Ks. Jan Kier
snowski (1736), Ks. Michał Świderski (1739, 1745, 1762, 1771, 1780), 
Ks. Jan Sosnowski (1744, 1765), Ks. Jerzy Sosnowski (1772, 1778), Ks. 
Bazyli Makowiecki (1779), Ks. Antoni Sosnowski (1804 - dziekan okr. 
Drohiczyn - +3.03.1852), Ks. wik. Jan Knyszyński (1806), Ks. wik. Adam 
Głowacki (1808), Ks. wik. Stefan Biedrzycki (1817, 1820, 1823), Ks. 
wik. Teofan Dołbiński (1816,1817,1819,1821), Ks. wik. Grzegorz Zakrzewski 
(1813, 1818,1824), Ks. wik. Piotr M ichniakiewicz (1820-1821), Ks. wik. 
D ym itr (C horosiew icz) C harsew icz (1 821-1824), Ks. w ik. P io tr 
Sołuściukiewicz (1824-1826), Ks. wik. Dionizy Lewicki (1825-1826), 
Ks. wiik. Mikołaj Szumowicz (1826), Ks. wik. Jan Demianowicz (1835
+ 15.04.1873), Ks. O nufry  G ogolew ski (1852 - 1857 dziekan okr. 
Kleszczele - 1859), Ks. Mikołaj Bazylewski (20.10.1860 - dziekan okr. 
Kleszczele - 29.04.1871), Ks. Hilarion Budziłowicz (29.04.1871-1877), 
Ks. Józef Taranowicz (18.07.1877-12.05.1887), Ks. wik. Jan Hryniewiecki

384



(17.08.1880-26.05.1887), Ks. A leksander Sołowjewicz (12.06.1887 - 
dziekan okr. Kleszczele (28.08.1887-28.07.1897) - +1.04.1911), Ks. wik. 
Piotr Degiewicz (12.06.1887-16.12.1887), Ks. wik. Michał Staruchin 
(16.12.1887-7.09.1888), Ks. wik. Włodzimierz Stupnicki (20.11.1888
8.04.1897), Ks. wik. W łodzimierz Szczerbiński (13.05.1897-5.10.1901; 
Ks. wik. Ioil Birujkowicz (1901-17.05.1903), Ks. wik. Herasym Teodor- 
owicz (30.05.1903-21.08.1903), Ks. wik. Aleksy Ralcewicz (15.09.1903
4.05.1907), Ks. wik. Sergiusz Cebrik (30.07.1907-1912), Ks. Teofil 
Demianowicz (10.06.1911-1915 ewakuacja), Ks. wik. Sergiusz Rakitin 
(1912-1915 ew akuacja). Po pow rocie z bieżeństwa, Ks. Eufim iusz 
M aksymczuk (7.12.1920-30.12.1924), Ks. Platon Pańko (30.12.1924
10.07.1928), Ks. A ndrzej K uczuk (1 0 .0 7 .1 9 2 8 -1 2 .1 0 .1 9 3 1 ), Ks. 
Włodzimierz Kudriawcew (10.10.1931-12.10.1938), Ks. Mikołaj Rudeczko 
(12.10.1938-+6.07.1958), Ks. wik. Łukasz Kuryłowicz (21.08.1946
25.05.1951), Ks. wik. Antoni Owerczuk (6.07.1949-31.08.1968), Ks. wik. 
Wincenty Pugacewicz (1.12.1956-28.06.1958), Ks. wik. Piotr Kosacki 
(28.06.1958 - 3.09.1958 prob. - 27.03.1959), Ks. W łodzimierz Garus- 
towicz (27.03.1959-1.06.1966) Ks. wik. Mikołaj Kiełbaszewski (8.11.1964 
- 1.09.1966 prob. - 2.11.1993 dziekan okr. K leszczele - ), Ks. wik. 
W łodzim ierz Biełomyzy (1.08.1968-25.08.1977), Ks. wik. Grzegorz 
M azuruk (25.08.1977-1980), Ks. wik. Antoni Czapko (23.02.1981
31.12.1983), Ks. wik. Paweł Nikitiuk (1997 - ) .

Literatura:
M. Bobrowski, Nekrolog Ks. Platona Sosnowskiego. Dziennik Wileński 1828 t. 3 s. 311-317; 
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s. 397-407; LEV 1865 s. 338-340; 1872 s. 241; 1877 s. 363; 1878 s. 4, 13, 352; 1885 
s. 238; 1886 s. 33; 1895 s. 357; A. Sosnovskij, O sredstvach umnożenija v greko-units- 
kom duchovenstve prosveśćenija. LEV 1874 nr 19-24; P.I.B., Antonij Jur’evic Sosnovskij, 
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grafićeskij oćerk. LEV 1889 nr 20-47, 1890 nr 1-11; P.O.Bobrovskij, K biografii Antonija 
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Ivanovic, Vospominanija ob Antone Nikolaevicu Sumovice. GEV 1901 s. 39-42; 
KleśćeFskaja smuta 1838 i 1860-63 gg. GEV 1902 nr 16, 30; GEV 1904 s. 844, 1067; 
1906 s. 1209; 1907 s. 296; 1910 s. 79; 1911 s. 84-85; R. Sikorski, „Łyki” i „kołtuny”. 
Pamiętnik mieszczanina podlaskiego (1790-1816). Kraków [bmrw]; V. Garustovic,
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V Kleśćel’skom prichode. Cer. Vest. 1961 nr 12 s. 22-27; P.I. Batau, Kontrudar pad Kleśćel- 
jami. Niva 1969 nr 28-30; Inwentarz zespołu akt kościelnych różnych wyznań. Zbiór 
szczątków zespołów z lat 1835-1940. Oprać. I. Grochowska. Archiwum Państwowe 
w Białymstoku mnps [dot. cerkwi w Kleszczelach 1835-1838, 1846-1872, 1883-1913]; 
W. Roszczenko, Zdrobnienia w ukraińskich pieśniach ludowych okolic Kleszczel. Praca 
magisterska. Uniwersytet MCS, Lublin 1978 mnps; M. Roszczenko, Gwary północno- 
ukraińskie okolic Kleszczel. Fonetyka i fleksja. Praca doktorska. Uniwersytet MCS Lublin
1979 mnps; Suchowolce [w:] Atlas Białostocczyzny cz. I nr 98 s. 60; M. Roszczenko, 
Rozwój osadnictwa i gospodarka Kleszczel oraz okolicy do końca XVIII wieku. Praca 
magisterska. UW Filia w Białymstoku Wydział Humanistyczny Instytut Historii, Białystok
1980 ss. 60 mnps; R. Sasna, Kljaśćeli. Belaruski Kalendar na 1982 g., s. 117-123; 
J. Niczyporowicz, Uciekliśmy z piekła [Zaleszany], Xwr. Podl. 16-18.11.1984 r. nr 227 
s. 5, ii.; B. Rudkovskin, Topograflja dorog, ućastka zemli i cerkvi Uspenija Presvjatoj 
Devy Marii sela Kleśćeli... , maj 1985 g. mnps; M. Kiełbaszewski, 20 lat pracy duszpa
sterskiej. Rozm. przepr. Antoni Mironowicz. Tyg. Podl. 16.11.1986 r. nr 20 s. 6, foto; 
Dokumentacja konserwatorska prac wykonanych przy obrazie „Św. Mikołaja Cudotwórcy”. 
Woj. Konserwator Zabytków w Białymstoku. Warszawa 1984 mnps; A. Miranovic, Iko
na sv.Mikoly Cudatvorca. Niva 21.12.1986 r. nr 51 s. 6-7, foto; A. Mironowicz, Ikona Św. 
Mikołaja Cudotwórcy. Białostocczyzna 1990 nr 1(17) s. 6-7, foto; Polem. J. Tomalska: 
O ikonie Św. Mikołaja Cudotwórcy - ciąg dalszy. Białostocczyzna 1990 nr 2( 18) s. 42-44; 
A. Mironowicz: Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII w. Białystok 
1991 s. 252-256; J. Zieleniewski, Rejestr pomiary włócznej Kleszczel z roku 1560. 
Studia Podlaskie T. 3 (1991) s. 201-250; G. Sosna, Kleszczele. Co słychać w gminie 1991 
nr s. 11-3, 1992 nr 15 s. 6-7 nr 16 s. 4-5; (R. Sasna, M. Sacharevic) R.S., M.S., Horad 
Kljaśćeli. Niva 1992 nr 51-52, 1993 nr 1-18; Kleszczele. Oprać. M. Klimowicz. Wyd. 
Urząd Gminy, Kleszczele 1993 ss. 16, mapki; A. Wakuluk, Kleszczele znowu miastem. 
Gaz. Tyg. 21.11.1993 nr 46(84) s. 1, 11; M. Roszczenko, Stara i nowa cerkiew Św. Jerzego 
w Kleszczelach. Nad Buhom i Nan>oju 1996 nr 6 s. 9-10; (jc), Nowa kaplica (w Kleszc
zelach). Gaz. Współ. 15.06.1998 r. nr 113 s. 9; M. Hajduk, Owocny zaczyn. Śladami 
stuleci. Przeg. Prawosł. 1998 nr 5 s. 26, 28;

KOŚNA
Parafia Św. Mikołaja Cudotwórcy 

17-250 Kleszczele 
tel. (0-85) 681-80-29

Źródła pisane o Kośnej, zawarte w Rejestrze pomiary włócznej Klesz
czeli z 1560 r., wymieniają sielo miesckie na Kosnoj włok 42 gruntu dob
rego. D uchowny H rycz pop  K osnienski posiadał 1/2 włóki gruntu. 
Dokładnie określone jest usytuowanie gruntów ... Rozdanie włók temu
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siołu idąc od cerkwi pana Pawła Sapiehy Wojewody Nowogrodzkiego ku 
Baczę [H rehory Baka starosta rohaczew ski]. To pole, które leży bokiem 
od cerkwi pana Sapiehy rzeczki Kosnoj na krzyż rozdana z tej przyczyny 
aby się popa tego sioła zgadzała z miastem Kleszczele. M ożna przypusz
czać, że cerkiew  w Kośnej istniała daw no przed pom iarą w łóczną. Z acho
w any opis cerkw i pochodzi dopiero z 1727 r . Wizyta generalna Cerkwie 
Kosnianskiey pod Tytułem S. Mikołaja Colationis Ich MWPP Paryssow 
... Cerkiew Na gurze mala palem ogrodzona przestarzała Mieyscami tar
cicami obito z kopuła y  z Krzyżem żelaznym. Dach Na cerkwie gątowy 
stary Babiniec stary bez podłogi. Carskie Drzwi stolarskie staroświeckie 
... obrazow Moskiewskich pięć ... C erkiew  posiadała je d n ą  w łókę gruntu 
na trzech polach i dw a m orgi posesji przy cerkw i. Do parafii należała 
w ieś K ośna i Pohreby. Zgodnie z Księgą Metryk K leszczele z 1740 r. 
odno tow ano , że p o b lisk a  w ieś D asze n a leży  do p arafii Sw. M iko ła ja  
w K leszczelach, i 9 czerw ca erygow ane zostały mogiłki Daszowskie dla 
wsi Dasze. W edług wizyty z 1811 r. ziem i 2 w łóki, lecz w łaściciel Pio- 
trow szczyzny odebrał łąkę o nazw ie Proskura.

Cerkiew Sw. Mikołaja w Kośnej
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Po przyłączeniu unitów do Kościoła Prawosławnego (1839), liczba 
wiernych w 1846 r. wynosiła 684 osoby dorosłe i 154 małoletnich, razem 
838 osób.

Według Klirovoj Yedomosti z 1853 r. cerkiew w uroczysku Kośna, 
dekanatu drohickiego, drew niana pw. Św. Józefa. Brak w iadom ości 
o zmianie wezwanie świątyni, lecz już  w drugiej połowie XVIII w. po
nownie parafia kośniańska pw. Św. Mikołaja. Nową m urowaną cerkiew 
pw. Św. Mikołaja z dzwonnicą konsekrowano 3 lutego 1889 r. Parafię 
stanowiły wsie Kośna, Biełki, Dasze, Żuki, M ołoczki, Pogreby, Śnieżki 
z ogólną liczbą wiernych 1963 osób. Zorganizowane szkolnictwo cer
kiewne w latach 80-tych, dały m ożność nauki 120 chłopcom i 12 dziew 
czynom  w roku szkolnym w 6-ciu szkołach gramoty. Ziemi cerkiewnej 
77 dziesięcin.

Na początku XX w., wsie Biełki i Śnieżki weszły w skład parafii 
sasinowskiej, a do Kośnej przyłączono wieś Pietrowszczyznę. Parafia 
należała do dekanatu kleszczelowskiego diecezji grodzieńsko-brzeskiej, 
a liczba wiernych w 1899 r. wynosiła 2055 osób. Na terenie parafii istniała 
cerkiewno-parafialna szkoła w Daszach z 31 uczniami i 3 szkoły gram oty  
z  52 uczniami. Ziemi cerkiewnej 77 dziesięcin.

Po I wojnie światowej parafia została skasowana i przyłączona do 
Kleszczeli. Z takiego „statusu” skorzystali neounici i w latach 1928-1939 
założyli parafię „wschodnio-słowiańską” . Dla propogowania unii w 1933 
r. przybył biskup rzymskokatolicki z Pińska. Parafia neounicka przestała 
istnieć w 1940 r. i od marca były już prowadzone księgi metrykalne przez 
duchownych prawosławnych.

Po II wojnie światowej parafia znalazła się w dekanacie bielskim. 
Zarząd Gminy w Kleszczelach w 1949 r. zabrał 2 ha ziemi cerkiewnej 
pod budowę szkoły w Daszach. W latach 70-tych parafia według rejestru 
geodezyjnego posiadała gruntów 10,68 ha, w tym cmentarze w Daszach i 
Kośnej. Pogrzeby mieszkańców z Dasz odbywały się wyłącznie na ich 
cmentarzu, natomiast pochówki pozostałych parafian były dokonywane 
na cmentarzu w Kośnej.

W 1988 r. poświęcono nowy murowany dom parafialny. W latach 
90-tych przeprowadzono remont cerkwi, wymieniono tynki na zewnątrz, 
a dach pokryto nową ocynkowaną blachą.
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Święta parafia lne:
Sw. Eufemii -  16/29 września

M iejscowości stanow iące parafię:
Wsie: Dasze, Mołoczki, Pogreby, Żuki i kol. Kośna

G ru n ta  cerkiew ne:
Grunta otaczające cerkiew wraz z posesją obejmują 8,55 ha.

C m entarze:
K o śn a-p o w . 1,35 ha 
Dasze -  pow. 0,78 ha

K atechezacja:
Szkoła Podstawowa w Daszach; Katecheta: Ks. Paweł Kononiuk

D uchow ieństwo parafia lne:
Prob. Ks. prot. Paweł Kononiuk

Duchowieństwo:
Ks. Laurenty Maliszewski (1699), Ks. Hrycz (1560), Ks. Jan Pietrzykowski 
(1727), Ks. Tadeusz Tarasiewicz (1835 - +8.07.1847), Ks. wik. Dionizy 
Lewicki (24.08.1835-24.08.1847 prob. - +29.05.1861), Ks. Mikołaj Le
wicki (12.11.1861-8.07.1899), Ks. Eugeniusz Lewicki (1899 -+3.05.1902), 
Ks. Jan Kudrycki ( -  13.12.1902), Ks. Eugeniusz Kraskowski (20.01.1903 - 
+14.08.1912), Ks. Eugeniusz Marusow (21.12.1912 - 1915 ewakuacja). 
Po powrocie księża uniccy: Ks. Bazyli Gaponowicz (1928-1924, Ks. Grze
gorz Drozdow (1928-1929), Ks. Jerzy Rżecki (1929-1930), Ks. Justyn 
Sielecki (1931-1936), Ks. Konstanty Songajło (1936- +1940). Po wybu
chu II wojny światowej parafia prawosławna: Ks. Eufimiusz Maksimczuk 
(1941-10.07.1949), Ks. Łukasz Janowicz (14.12.1951-10.11.1952), Ks. 
Jonasz Gołub (8.12.1952-28.08.1959), Ks. W łodzim ierz Biełomyzy 
(22.10.1050-1.09.1968), Ks. Leonidas Jankowski (9.09.1969-31.05.1976), 
Ks. Mikołaj Bańkowski (-27.04.1977), Ks. Witalis Gawryluk (30.08.1977
21.09.1977), Ks. W łodzimierz Kuprianowicz (- 29.11.1977), Ks. Paweł
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Kononiuk (28.11.1977-30.09.1982), Ks. Mirosław Oreszczuk (30.09.1982
3.04.1984), Ks. Paweł Kononiuk (3.07.1984 - ) .

Literatura:
Akta metrykalne i parafialne (1835-1866, 1867-1913). Archiwum w Białymstoku, 
sygn. 85; LEV 1883 s. 254; 1884 s. 280; 1889 s. 2,375; 1896 s. 271; 1897 s. 244,362; 
Iz BePskogo uezda [Kos’naja]. LEV 1885, s. 27; - 1887 s. 198; GEV 1903 s. 306; 1910 
s. 151; 1906 s. 1214; 1914 s. 88-89, 130; Kośna. Tyg. Pódl. 21.02.1988 r. nr 2(35) s. 6; 
(zb), Kultowy krąg w dolinie Nurca (w pobliżu miejscowości Mołoczki). Sensacyjne 
odkrycie archeologiczne. Kur. Por. 19.09.1997 r. s. 4;

KUZAWA
Parafia Sw. M ęczennicy Barbary 

17-240 Czeremcha 
tel. (0-85) 685-00-04

Według Klirovoj Yedomosti cerkiew zbudowano w 1828 r. na cmen
tarzu pw. Położenija Rizy Priswjatoj Bohorodicy. Według innego źródła, 
w Kuzawie obchodzono jeszcze uroczyście dzień Sw. Tekli. Cmentarz 
grzebalny w 1868 r. został zamknięty. W 1900 r. wieś Kuzawa liczyła 
29 domów zamieszkałych przez 228 osób. Przed I wojną światową pod
czas pożaru wsi cerkiew się spaliła. W okresie międzywojennym poczy
niono starania o odbudowę świątyni. W zniesiono pomnik marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu po prawej stronie pogorzeliska cerkwi. Ten gest 
sprawił, że władze państwowe wyraziły zgodę na budowę drewnianej 
kaplicy, by wznosić modły za duszę marszałka. Zbudowana cerkiewka 
otrzymała wezwanie Św. Barbary i przetrwała do 1977 r. Po obudowaniu 
jej cegłą, ze znacznym  poszerzeniem  -  została rozebrana, a now ą
11.05.1980 r. poświęcono. Decyzją M etropolity 15 marca 1984 r. została 
erygowana parafia w skład której weszły dotychczasowe miejscowości 
z parafii Kleszczele: Kuzawa, Wólka Terechowska, Repczyce, Hajki, Cze
remcha osada kolejowa i Czeremcha wieś. W dwa lat później z nowout
worzonej parafii wyłoniono nową parafię -  Czeremchę, a przy Kuzawie 
pozostały wsie Kuzawa, Wólka Terechowska, Hajki, Chlewiszcze i Rep
czyce. Plebania usytuowana na działce o pow. 0,28 ha. W latach 1993-95 r. 
cerkiew była zewnątrz i wewnątrz remontowana.

390



Cerkiew cmentarna Zaśnięcia Św. Anny  w W ólce Terechowskiej
W 1984 r. na cm entarzu grzebalnym o pow. 0,4 ha, zbudowano cer

kiew. Święto Zaśnięcie Św. Anny 25 lipca/7 sierpnia, jest uroczyście 
obchodzone.

Święta parafialne:
Położenia Szaty Najświętszej Marii Panny -  2/15 lipca 
Św. Męczennicy Tekli -  24 września/7 października 
Św. Męczennicy Barbary -  4/19 grudnia

Miejscowości stanowiące parafię:
Kuzawa, Repczyce, Wólka Terechowska i kol. Hajki i Chlewiszcze

Cmentarz:
Kuzawa -  0,85 ha 
Wólka Terchowska -  0,4 ha

Cerkiew Sw. Męczennicy Barbary w Kuzawie
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Grunta parafialne:
Plac pod cerkwią wraz z zamkniętym cmentarzem -  0,18 ha i posesja 
wraz z przekazanym domem na plebanię -  0,28 ha

Katechizacja:
Szkoła Podstawowa w Czeremsze

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. Stanisław Strach

Duchowieństwo:
Ks. M irosław Oreszczuk (3.04.1984-27.03.1986) i Ks. Jerzy Krysiak 
(27.03.1986 - 2000), Ks. Stanisław Strach (2000 - ) .

Literatura:
Niva 1980 nr 33 s. 7; Pravoslavnyj Kalendar na 1981 g., s. 34-35; M. Hajduk, Volka 
Arcichouskaja. Krajaznaućy slounik. Niva 1981 nr 36 s. 1,5,8; Ućastnik, Osvjaśćenie no- 
vopostroennogo chrama. Cer. Vest. 1981 nr 4/5 s. 20-25, il.; J. Nitkiewicz, Aż trudno 
uwierzyć. [Pomnik J.Piłsudskiego w Kuzawie]. Kur. Podl. 1990 nr 145 s. 12.

MILEJCZYCE
Parafia Św. Męczennicy Barbary 

17-332 M ilejczyce 
ul. Św. Barbary 34 

tel. (0-85) 657-90-16

W 1529 r. król Zygmunt I nadał kościołom dziesięcinę, a będące tu 
cerkwie -  monaster jeden i parafialną cerkiew d ru g ą ... uposażył, nadzielił 
funduszem, zagwarantował swobodę wiary dla każdego a protekcją swoją 
przyobiecał bronić. Drukowane źródło dotyczące fundacji cerkwi przez 
króla odnotowało, że w 1566 r. cerkiew posiadała 2 włóki gruntu. W iado
mym jest, że w owym czasie w Milejczycach było dwie cerkwie: Św. 
Mikołaja i Św. Barbary. Unia kościelna 1596 r. nie znalazła poparcia u 
Milejczyckiego dziekana Leontija z cerkwi Św. Barbary. Dokument z 1615 r. 
mówi o wielkim spustoszeniu Milejczyc przez wojska Konfederacji Brzeskiej
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i gradobicie. W dokumencie tym czytamy: ... że w mieście Mileyczycach 
spustoszało y  nie siano włok dla zniszczenia żołnierzowpiędziesiąt cztery 
trzecin dwie, popwskich włok cztery spustoszało za zamarciem popow  
pogorzełcow ...

Dochowana wizyta generalna  dekanatu kamienieckiego z 1725 r. 
podaje: ... Cerkwie Mileyczyckiey po d  Tytułem Stey Barbary zostaiącey 
Cołłationis IKM sci ... cerkiew drewniana struktury mierney Parkanem  
ogrodzona, kopuła zdarta krzyż Iey żełazny  ... Babiniec przy  Cerkwie 
D zwonicę ma na sobie ... Namiesnych Obrazów trzy z O łtarzykam i 
prostemi. Deisus z Apostołami barzo stary. Carskie Drzwi Stolarskiey ro
boty w Priediele Ołtarzoowym Ołtarz na zrąbie ... Z ertow nikz Obrazem  
wielkim. leszcze sie znayduie obrazow dwa zacnych Wielkich Salwatora  
y  S. Mikołaia a mnieyszych z Moskiewskiemi 19. Do parafii należała połowa 
Mielejczyc, wieś Mielniki (?) i wieś Nurzec.

Po pow rocie z unii liczba parafian w 1847 r. w ynosiła 1586 osób, 
a parafialną świątynią była cerkiew Sw. Barbary, która została zniszczona 
podczas pożaru miasta w 1859 r. Do niej należała, jako filialna, cerkiew 
Sw. Mikołaja i cerkiew cmentarna w Sobiatynie, która spaliła się w 1859 r. 
Po roku 1865 został zamknięty kościół i 12 listopada 1867 r. poświęcony 
jak o  cerkiew  Św iętego Ducha. Cerkw ie m ilejczyckie były bogato 
wyposażone. Istniejące bractwo cerkiewne było promotorem upiększania 
świątyń. Honorowa członkini bractwa, księżna Katarzyna Pawłowna 
Szyryńska-Szachmatowa oraz żona kuratora Wileńskiego Szkolnego Okrę
gu, a także inni, wzbogacali cerkwie o ofiary rzeczowe. Zgodnie z planem 
geodezyjnym sporządzonym w 1869 r. ziemi parafialnej rejestrowano 121 
dziesięcin. Według zarządzenia litewskiej diecezji cerkiew należała do 
dekanatu wyskolitewskiego i obejmowała miejscowości Milejczyce, Chanie, 
Chursy, Jałtuszczyki, Grabarka, Klimkowicze, Chańki, Kościukowicze, 
Sobiatyno, Nurzec, Nurczyk, Bystre i Sasiny. Liczba parafian w 1885 r. 
wynosiła 2164 osoby, i stale wzrastała. W latach 1899-1900 przystąpiono 
do budowy nowej parafialnej cerkwi, którą 25 września 1900 r. poświę
cono pw. Sw. Barbary. W następnym roku wybudowano w Milejczycach 
szkołę cerkiewno-parafialną. Wsie Sasiny i Bystre w roku 1903 odeszły 
do nowoutworzonej parafii sasińskiej, a 10 lat później dopisano i wieś 
Sobiatyno. Zgodnie z zarządzeniem władz diecezji grodzieńskiej z 1905 r. na 
terenie parafii istniała żeńska cerkiewno-parafialna szkoła z 63 uczennicami,
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prichodskoje uczyliszcze z 98 uczniami i narodnoje uczyliszcze z 90 ucznia
mi. Liczba parafian wynosiła 2347 osób. Ziemi cerkiewnej 106 dziesięcin.

Zbliżał się okres I wojny światowej, a z nią okres bieżeństwa, co pro
wadziło do poniewierki, tułaczki i powojennych koszmarów. Powrót ludności 
z ewakuacji następował w latach 1918-1920. Zgodnie z zarządzeniem władz 
państwowych cerkiew w Milejczycach otrzymała status etatowej parafii 
i objęła sw oją opieką duszpasterską byłe parafie Rogacką, Sasinską, 
Żerczycką i Żurobicką. W 1928 r. cerkiew w Rogaczach mianowano filią 
etatową milej czyckiej parafii z obsługiwaniem cerkwi w Żerczycach. Wieś 
Pokaniewo z liczbą 295 osób przyłączono do cerkwi w M ilejczycach. 
Cerkiew w Sasinach z cm entarną kaplicą w Sobiatynie, była obsługiwana 
przez stałego duchownego, a cerkiew  w Żurobicach otoczył opieką 
duszpasterską duchowny z Żerczyc. W ten sposób zdezorganizowane życie 
religijne ludności stopniowo zaczęło wracać do normy, pomimo prób 
nawracania parafian przez neounitów  z Kośnej. Parafianie odnowili 
parafialną cerkiew Sw. Barbary. Życzeniem mieszkańców było zagospodaro
wanie posesji po dawnej cerkwi Sw. Mikołaja Mimo wielkich wysiłków, 
procesów sądowych, celem przeniesienia cmentarnej cerkwi Sw. Mikołaja, 
w zniesiono tu jedynie dom dla psalm isty. W edług Klirovoj Yedomosti 
z  1934 r. liczba parafian wynosiła 2329 osób zamieszkałych w miejsco
wościach: Milejczyce -  852 osoby, Jałtuszczyki -  60, Klimkowicze -  92, 
Chańki -  43, K ościukow icze -  70, G rabarka -  115, Pokaniew o z kolo
nią -  320, Chursy -  30, Nurzec -  290, Nurczyk -  65, Chanie -  102, 
H om ow o- 67, kol. Homowo -  20, kol. Homowszczyzna -  26, Chorosz- 
czewo -  91, kol. Choroszczewo -  40, Wałki -  35 i Malewicze 11 -  osób.

Wybuch II wojny światowej sparaliżował życie religijne. Nastąpił 
okres trw ogi, bezpraw ia i koszm aru. W ielu żołnierzy radzieck ich  
w a lczący ch  na tych  te re n ach , zak o ń czy ło  tu sz lak  bo jow y, co 
zapoczątkowało ogromny cmentarz przy szosie Milejczyce -  Kleszczele. 
Po wojnie nekropolia ta przyjęła wszystkich tych, którzy w okolicach 
Milejczyc pozostali na zawsze.

Po zakończeniu wojny, w wyniku porozumieniu o ewakuacji, do 
BSRR wyjechało sporo rodzin z M ilejczyc, Hornowa, Choroszczewa, 
Pokaniewa, Nurczyka i innych miejscowości. Ewakuację przyspieszały 
grasujące bandy terrorystyczne o charakterze rabunkowym, jak i oddziały 
podziemia. Jak podaje Kronika cerkiewna z  parafii M ilejczyce ogółem
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Cerkiew 
Sw. Męczennicy 
Barbary 
w M ilejczycach

wyjechało około 40% wyznawców. W trudnych warunkach przystąpiono 
do odbudowy życia religijnego. Zadbano o dom dla psalmisty na Nikol- 
szczyźnie, który był spalony. Cerkiew parafialną pokryto nową blachą. 
Zafundowano dzwony o ciężarze 255 i 35 kg w firmie Antoniego Kruszew
skiego w Węgrowie. Zadbano o drewniane ogrodzenie cmentarza grzebal
nego, jak i cerkwi parafialnej. Pożar miasteczka w 1959 r. strawił wiele 
budynków mieszkalnych i gospodarczych. W miarę zdobywania środków, 
wzbogacano wewnątrz świątynię. Zadbano o grunta pod nowy cmentarz, 
i otoczono go parkanem z białej cegły. W latach 70-tych przystąpiono do 
budowy plebanii, jak  również urządzono metalowe ogrodzenie parafialnej 
świątyni. Obrazy znajdujące się w parafialnej cerkwi zostały w latach 
1984-1986 r. odrestaurowane, a w latach 90-tych odrestaurowano ikonostas.
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Była cerkiew Św. M ikołaja  w M ilejczycach
Cerkiew Św. M ikołaja  w źródle drukowanym  wzm iankow ana jest 

w 1566 r. Zlokalizowana była w centrum miasteczka, co pozawala przy
puszczać, że była obiektem bardzo starym. Dziś pozostała po niej jedynie 
posesja w centrum miasteczka. Zachowana wizyta generalna z 1725 roku 
cerkwi Św. M ikołaja podaje: ... przy ktorey Prezbitera nie masz instalo
wanego post fa ta  S. Iakoba Radzinowicza bywszego Prezbitra. Teraz zaś 
do Czasu N aznaczony A dm inistra tor W Ociec Stephan Łapinkiew icz  
Administrator Sto M ikolinski Mileyczycki. Cerkiew sama stara p o d  D a
chem starym z  kopułką y  krzyzem zelaznym. Cmętarz M ieyscami ogro
dzony. Babiniec Dzwoniczkę Na sobie maiący ... prezbiter gruntu włok 
dwie we trzy pola ... Parafia do Cerkwi ... należąca miasta Mileyczyc 
Połowa, Wies Pokaniwo, Wies Sobiatyn, y  wies Kostiukowicze ... Zacho
wana księga inwentarzowa \Glavnaja cerkovnaja o p is’pripisnoj sv. Ni- 
kolaevskoj, M ilejćickoj cerkvi Grodnenskoj gubernii, Brestskago uezda, 
Kameneckago blagoćinija 1856 g. sostavlena] z 1856 r. opisała filialną 
cerkiew Św. Mikołaja  następująco: drewniana, gontem pokryta, w wię
kszości spróchniała, obita deskami, nie wiadomo kiedy i przez kogo zbu
dowana ... Sama cerkiew posiada 13 arszynów długości i 12 szerokości. 
... W pritw orze pełniącym funkcję dzwonicy znajdują się dzwony ... cer
kiew dookoła otoczona drewnianym parkanem. Księga inwentarzowa 
szczegółowo opisuje wewnętrzne wyposażenie. Spalenie się cerkwi 1895 r. 
w Zubaczach, było pretekstem odsprzedania obiektu na potrzeby wznie
sienia tam cmentarnej świątyni. Przetrwała ona tam do 1969 r., gdy pod
czas wyładowań atmosferycznych, doszczętnie została spalona. Ikonostas 
z cerkwi Św. Mikołaja pozostał w Milejczycach i dziś znajduje się w cerkwi 
parafialnej Św. Barbary. W okresie międzywojennym życzeniem parafian 
było, by odremontowaną cerkiew cmentarną, przenieść na Nikolszczynę 
(miejsce po dawnej cerkwi Św. Mikołaja). Czyniono starania u władz państ
wowych, założono sprawę sądową o eksmisję budynków mieszkalnych 
wzniesionych przez 7 rodzin narodowości żydowskiej. Proces rozpoczęty 
w 1928 r. zakończył się dopiero w 1931 r., przyznając parafii plac Nikoł- 
szczyzny. Celem jego zagospodarowania wybudowano tu dom psalmisty, 
który podczas wojny został spalony. Po wojnie ponownie zbudowano dom 
dla psalm isty , a m iejsce  o łtarza  po cerkw i Św. M iko ła ja  ogrodzono 
i uwieczniono krzyżem. Powierzchnia posesji wynosi 0,82 ha.
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Była cerkiew  Świętego D ucha  w M ilejczycach
Po roku 1865 kościół w Milejczycach został zamknięty i przekazany 

pod zarząd parafii prawosławnej. 12 listopada 1867 r. został poświęcony 
jako cerkiew pw. Świętego Ducha. Przetrwała ona do I wojny światowej, 
a w 1919 r. została rewindykowana. W latach 30-tych zwłoki probosz
czów Ks. Hipolita Pajewskiego, Ks. Jana Pajewskiego i jego żony Natalii, 
zostały ekshumowane i spoczęły przy cerkwi Św. Barbary. W 1949 r. 
ikona Św iętej Trójcy -  patrona daw nej cerkwi została przekazana 
prawosławnym i umieszczona w parafialnej świątyni.

Cerkiew cm entarna Św. Mikołaja na starym  cm entarzu w Milejczycach
Data budowy nie jest znana. W okresie międzywojennym w 1927 r. 

przystąpiono do jej kapitalnego remontu. Wewnątrz wstawiono ikonostas, 
a cerkiew pokryto dachówką. Po nieudanej próbie przeniesienia cerkwi 
cmentarnej na Nikolszczyznę, 9 maja 1929 r. została poświęcona. W la
tach 1977-1980 ikony z XVIII i XIX w., pochodzące z byłej cerkwi Św. 
Mikołaja i znajdujące się w cerkwi cmentarnej, zostały odrestaurowane. 
Dach cerkiewki pokryto eternitem.

C erkiew  Św. Apostoła Tomasza na nowym  cm entarzu  w M ilejczycach
Cmentarz został założony w latach 60-tych o pow. 2,19 ha, przy szosie 

Milejczyce -  Siemiatycze. We wrześniu 1996 r. przystąpiono do budowy 
murowanej cerkwi.

Święta parafialne:
Św. B a r b a r y -Ą /\ l  grudnia 
Św. Mikołaja -  9/22 maja
Niedziela Św. Apostoła Tomasza -  Pierwsza Niedziela po Wielkanocy 

M iejscowości należące do parafii:
Milejczyce, Klimkowicze, Chańki, Kościukowicze, Wieś Nurzec, Nurczyk, 
Hanie-Chursy, Grabarka, Pokaniewo, Choroszczewo i Homowo.

C m entarz:
Stary cmentarz o pow. 1,14 ha 
Nowy cmentarz o pow. 2,19 ha
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G ru n ta  p arafia lne:
Korzystając z ustawy o zwrocie gruntów zabranych w 1951 r., parafia 
odzyskała je, i obecnie posiada około 60 ha ziemi cerkiewnej.

K atechizacja:
Szkoła Podstaw ow a w M ilejczycach; K atecheci: Ks. A ntoni Czapko 
i Antonina Czapko.

D uchow ieństw o p arafia lne:
Prob. Ks. prot. Antoni Czapko, psal. Antonina Czapko. 

Duchow ieństwo:
Ks. M alicha (1500), Ks. Kalisz, Ks. Leontij (1595), Ks. Jan Miskiewicz 
(1676), Ks. Michał Radionowicz (1676), Ks. Jan Teodorowicz ( 1700), 
Ks. Stefan Łapinkiewicz (1725), Ks. Piotr Korytynskij (1725), Ks. Piotr 
Kotowicz (1750), Ks. Mikołaj Zabłocki (1780-1785), Ks. Gabriel Horosz- 
kiewicz (1785-1886), Ks. Antoni Duchnowski (1784 - dziekan drohicki - 
1794), Ks. wik. Stefan Oniśkiewicz, (1788), o.wik. Grzegorz M ariano
wicz (1790), Ks. Antoni Szymański (1811), Ks. wik. Teodozy Noskowicz 
(1824), Ks. Grzegorz (Zakrzewski ?) Zakroniewski (1832), Ks. wik. Ste
fan Szołgini (1833, 1835), Ks. Aleksander Charłampowicz (1835-1868), 
Ks. wik. Aleksander Bursa (1.01.1860-4.03.1868 prob. - +15.10.1882), 
Ks. w ik. H ipo lit Pajew ski (22 .04 .1868-+ 21 .10 .1889), Ks. B azyli 
Charłampowicz (20.09.1882-1.12.1882), Ks. Jan Pajewski (9.11.1882- 
dziekan okr. wysokolitewskiego (22.03.1872-3.07.1895) - +12.02.1898), 
Ks. Teodor Pajewski (26.02.1898 1915 ewakuacja). Po powrocie Ks. Pla
ton Pańko (23.08.1920-21.08.1923), Ks. Jan Kraskowski (28.09.1923
5.01.1925), Ks. W łodzim ierz Chom icz (28.02.1925-18.06.1925), Ks. 
A ndrzej T urow sk i (2 1 .0 5 .1 9 2 5 -5 .0 7 .1 9 2 7 ), Ks. R om an Ł otock i 
(5 .0 7 .1 9 2 7 -1 1 .1 0 .1 9 3 4 ), Ks. K onstan ty  M ichajłow  (1 8 .0 8 .1 9 3 4 
4.03.1936), Ks. Piotr Rodkiewicz (4.03.1936-9.04.1937), Ks. hierom. 
Izydor M ogilny (11.04.1937-23.04.1937), Ks. Michał W iertielnikow 
(23.04.1937-15.06.1937), Ks. Teodor Tokarewski (13.07.1937-7.09.1963), 
Ks. Piotr Piluś (7.12.1963-11.10.1966), Ks. Stefan Jakimiuk (12.10.1966
31.12.1983), Ks. Antoni Czapko (31.12.1983 - ) .
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Glavnaja cerkovnaja opis ’ pripisnoj sv-Nikolaevskoj Melejćickoj cerkvi Grodnenskoj 
guberni Brestskogo uezda Kameneckogo blagocinija 1856 g. sostavlena. Rkps; Plan ugodij 
Milejćickogo prichodskogo praavoslavnogo duchovenstva, byvsego kazennogo imenija 
Omelenca Grodnenskoj guberni Brestskogo uezda, sostavlen v 1869 g. Mapa; Opisanie 
Berestejskogo starostva 1566 g. Mesto Milejćci. Dokumenty Moskovskogo Archiva Mi- 
nisterstva Justici T. 1, Moskva 1897 s. 406-426; LEV 1864 s. 536; 1866 s. 625-627; 
1867 s. 1068; 1874 s. 15; 1886 s. 212; 1896 s. 546; GEV 1902 s. 49, 253; P. Peśko, 
Prośćanie pastyrja s pastvoj. Cer. Vest. 1963 nr 10 s. 3-5, il.; R. Kras’ko, Horad na zakaz. 
Niva 29.08.1965 nr 35 s. 5, 7; Miasta Polskie w Tysiącleciu. T. /.Wrocław 1965 s. 272; 
V. Rudćyk, Jak Milejćuki buntovalisja. Niva 12.09.1976 r.nr 37 s. 1, 4; Dokumentacja 
fotograficzna zabytków ruchomych z cerkwi cmentarnej pw. Sw. Mikołaja w Milejczy
cach, należącej do parafii Św. Barbary. Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, Białystok 
1977-1980, mnps; G. Sosna, Parafia prawosławna Milejczyce. Wiad. PAKP 1980 nr 1/4 
s. 41-68, il.; Ks. Siemieniuk, Milejczyce w XVI-XVII wieku. Praca magisterska. UW Filia 
w Białymstoku Wydział Humanistyczny, Białystok 1982, mnps; Ikony konserwowane 
z Milejczyc (przed i po). Wykonano w S.P.T.P.A.P. „Plastyka” w Warszawie 1984-1985, 
mnps; Nabożeństwo na cmentarzu żołnierzy radzieckich, 5.11.1988 r. Tyg. Podl. 18.12.1988 
nr 12 s. 14; L. Stalończyk, Prace konserwatorskie w woj. białostockim 1985-1990. Ochrona 
Zabytków 1992 nr 3 s. 268-271, il.;

Literatura:

ROGACZE
Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

17-340 Rogacze 
tel. (0-85) 657-90-69

Istnienie cerkwi pw. Pryczystej Bohorodicy wzmiankowane jes t pod 
rokiem 1610. Syn Simiona Kaleczyckich, Wasil, w 1624 r. w pamiętniku 
domowym zapisał: przebudowałem Cerkiew rohacką i wszystko odnowiłem  
i aparata posprawiałem, która cerkiew kosztuje tak budynek, rzemieślnik 
aparata złotych 400. W aktach sądu grodzkiego w Brześciu z XVII w. 
wymienia się prezbitera z rohackiej cerkwi.

Natomiast wizyta generalna Cerkwie Rohackiey po d  Tytułem Naro
dzenia M aryey Panny zostaiąca Colationis Im C Pana Woyciecha Paprok- 
k ieg o ,... z 1725 r. dekanatu kamienieckiego opisuje cerkiew następująco: 
cerkiew drewniana zgniła palem ogrodzona bez kopuły y  bez krzyża  ... 
Carskie Drzwi stolarskie opierzchłe iuz malowania nie znać. Parafię 
stanowiły wsie: Rohacze, M ikulicze, Miedwiedki, Podmokły, Hruska.
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W 1784 r. Wśród mieszkańców zachowało się opowiadanie o powstaniu 
cerkwi. Głosi ono, że przy drodze między Rogaczami a M ikuliczami na 
wzgórzu rosła grusza, obok której Matusiewicz znalazł ikonę Św. Antoniego 
Peczerskiego. Uważając, że znalezienie obrazu nie jest dziełem przypadku, 
a dziełem Opatrzności Bożej, początkowo umieścił ikonę we własnym 
domu, zaś później w miejscu znalezienia zbudował cerkiew. Pień ściętej 
gruszy posłużył jako ołtarz. Ikona Sw. Antoniego szybko stała się obiektem 
szczególnego kultu czci w okolicy.

Ikona cudownie ocalała podczas pożaru cerkwi w 1872 r. W prze
dedniu  spalen ia  cerkw i, ów czesny  p roboszcz  oddał obraz celem  
pozłocenia na nim ryzy. Odnowiona ryza przetrwała do dnia dzisiejszego, 
zaś ikona w 1915 r. została ewakuowana do Rosji i nie powróciła. W m iej
sce cudownej ikony mnich Archip z żyrowieckiego m onasteru napisał 
kopię, która została osadzona w ramy, a zachowana ryza okazała się 
cudowną. W miejsce spalonej świątyni, przewieziono cerkiew ze wsi 
Dubiny koło Hajnówki, i w dniu św ięta Narodzenia Najśw iętrzej M arii 
Panny, 8 września 1873 r. poświęcono. Dziesięć lat później, 29.06.1884 r., 
pożar straw ił w szystkie budynki gospodarcze w raz z w yposażeniem  
i inwentarzem  żywym.

Było podejrzenie o umyślne podpalenie. Odbudowana cerkiew para
fialna została przez parafian  hojnie w yposażona w ofiary  rzeczow e, 
a firma ludwisarska Włodkowski w 1897 r. zrealizowała zamówienie na 
dzwony. Bogate wyposażenie świątyni, mimo upływu czasu, zauważalne 
jest do dzisiaj. Do I wojny światowej parafia Rogacze należała do deka
natu wyskolitewskiego, diecezji grodzieńskiej i obejmowała wsie Roga
cze, Mikulicze, Miedwieżyki, Borowiki, Lewosze, Nowosiółki i Hruzka 
z liczbą parafian w roku 1905 wynosiła 1473 osób. Ziemi cerkiewnej 
było 94 dziesięciny.

Po I wojnie światowej cerkiew w Rogaczach nie uzyskała statusu 
parafii i została przyłączona do parafii w Milejczycach, która obejmowała 
cerkwie w Żerczycach, Sasinach i Żurobicach. Dopiero w 1928 r. zalega
lizowano dawną parafię Rogacze jako filię parafii Milejczyce, bielskiego 
dekanatu, grodzieńsko-nowogródzkiej diecezji i przyłączono dawną parafię 
Żerczyce jako cerkiew pripisnuju. Według Klirovoj Yedomosti z 1938 r. 
filia Rogacze obejmowałą wsie: Rogacze -  73 domy, Mikulicze -  50, 
Miedwieżyki -  42, Gruzka - 2 1 ,  Nowosiółki -1 6 , Lewosze -  14, Borowi
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ki -  18, Gołubowszczyzna -  12 oraz kolonie -  6 domów. Razem 252 
domów z 1629 wiernymi. W 1940 r. cerkwie w Rogaczach i Żerczycach 
usamodzielniły się w swoich dawnych granicach. W tym też roku w cerkwi 
w Rogaczach urządzono boczny ołtarz na koszt parafianina, cudownie 
wyleczonego z padaczki przed ikoną Św. Antoniego Peczerskiego.

Po II wojnie światowej parafia Rogacze należała do dekanatu sie- 
miatyckiego diecezji warszawsko-bielskiej. Parafię tworzą następujące 
miejscowości Rogacze -  64 domów, Miedwieżyki -  56, Mikulicze -  52, 
Borowiki -20 , Lewosze -  14, Gołubowszczyzna - 1 1 ,  Nowosiółki -  21, 
Gruzka -  32 oraz kolonie Rogacze i M ikulicze -  16 domów. Ziemi cer
kiewnej wraz z cmentarzem grzebalnym ogółem 5,72 ha. Dotychczasowe
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drewniane budynki parafialne w latach 70-tych zamieniono na murowane. 
Powstały w cerkwi pożar w 1996 r., na szczęście nie spow odow ał 
znaczących strat.

Była cerkiew  Paraskewy  we wsi H ruzka
W źródłach pisanych odnotowano istnienie cerkwi w tej miejsco

wości. Wizyta generalna  z 1727 r. opisała cerkiew: p o d  tytułem S. Pra- 
xedy Męczeniczki Collationis Ich MM WWPP Parysów przy ktorey pos- 
taie ad praesens WO Leon Iabłoszewski Prezbiter Hruzski. Cerkiewka 
mała palem ogrodzona iuz przestarzała ... kosnienskiey Cerkwie we wszys
tkim podobna. Carskie Drzwi stołarskiey roboty oprawne wszystkie w stare 
rzeczy y  proste. ... Zertowniczek ubogi Na swoim Mieyscu. leszcze sie  
znayduie obrazow rożnych z Moskiewskiemi trzynaście na drzewiey płótnie 
rożnie stoiących. Ta Cerkiewka blisko ruiny tak dalece ze wszystkim zgniła. 
Inwestytura adIasnie Wielmożnego Im CiXFabrycego z  Plebanią -  ogniem 
przypadkowym w Ro ku 1726 w Iuliu zgorzała ... Parafia do Cerkwie 
Hruzskiey należąca; wieś M aloczki wieś Katoczyie (?), wieś Swoeczki 
(Śnieżki?), wieś Bielki, wieś Pietruszczyzna.

Dziś żadnego śladu po cerkwi już nie ma. Jak głosi tradycja, cerkiew 
znajdowała się w uroczysku Dubiniak. Otaczające dookoła grunta orne 
naszą nazw ępopowszczyzny. Sama wieś należy do parafii Rogacze.

Święta parafia lne:
Sw. Antoniego Peczerskiego -  10/23 lipca 
Narodzenia Najświętszej M arii Panny -  8/21 września

M iejscowości stanow iące parafię :
R ogacze, B orow iki, G ruzka, L ew osze, M iedw ieżyk i, M ikulicze, 
Nowosiółki

G ru n ta  parafia lne:
Parafia posiada 5,54 ha gruntów ornych i pastwisk, w 1997 roku odzyskała 
11,15 ha obszarów leśnych.

C m entarz :
W Rogaczach przy drodze do Milejczyc o pow. 1,17 ha.
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K atechizacja:
Szkoła Podstawowa w M ilejczycach 

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Piotr Martyniuk, psal. Walentyna Martyniuk 

Duchowieństwo:
Ks. M ateusz Hancewicz (1676), Ks. M ichał Ponosowicz (1725), Ks. 
Michał Nepomowicz (1826), Ks. Szymon Koncewicz - (1845, 1847), Ks. 
Bazyli Charłampowicz (26.09.1865 - +20.11.1890), Ks. Lew Smolski 
(26.02.1891-+15.04.1904), Ks. Jan (?) hieromnich (1904-1905), Ks. Ser
giusz L ichaczew  (2 6 .05 .1904-10 .04 .1909), Ks. Jan Szew alew ski 
(2.07.1909-1911), Ks. Klemens Kowalenia (18.03.1912-1915 ewakuacja). 
Po powrocie, cerkiew należała do parafii M ilejczyce. Nom inację na 
obsługę cerkwi w Rogaczach otrzymali: Ks. Paweł Fiedorowicz (1922
21.08.1925), Ks. Jan Markiewicz (5.07.1926- +1927), Ks. Mikołaj Tu
rowski (26.06.1927-16.10.1930), Ks. Stefan Iwankiewicz (16.10.1930
27.05.1931), Ks. Jan M isiejuk (27.05.1931-31.05.1932), Ks. Mateusz 
Petelski (31.05.1932-6.12.1932), Ks. Leoncjusz Aleksiejuk (6.12.1932
1940); Po re s tau ro w an iu  parafii: Ks. W ło d zim ierz  K udriaw cew  
(16.02.1940-1942), Ks. Eugeniusz Izm ajłow ( 21.01.1942-1.05.1947), Ks. 
P io tr D o ro szk iew icz  (2 4 .0 6 .1 9 4 7 -+ 6 .12 .1952), Ks. Jan  Juzw uk  
(27.03.1953-20.06.1973), Ks. Piotr Piluś ( ?-24.07.1973), Ks. Serafin 
(Sańczyk) hieromnich (24.07.1973-3.08.1973), Ks. Eugeniusz Naumow 
(1.01.1974-26.09.1974), Ks. Jan Mironko (26.08.1974-13.08.1989), Ks. 
Piotr Martyniuk (30.08.1990 - ) .

Literatura:
Z. Gloger, Pamiętnik Sasinów Kalejczyckich. Kronika Rodzinna 1875 nr 3 s. 42-43; 
- Silva rerum Sasinów Kaleczyckich. Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do Ga
zety Lwowskiej 1876, s. 1146-1148; LEV 1870, 728; 1872, 433; 1873, 303; 1874, 137; 
1877, 153, 370; 1879, 25; 1880, 368; 1885, 413; 1886, 211; 1889, 274, 394; 1894, 10; 
1896,232; GEV 1901,177; 1909,126; 1915,10; Akta VilenskieX. 3 s. 948; A. Wawrzyńczyk, 
Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI w. Wrocław 1951; Skazanie o ćudot- 
vomoj ikonę prepodobnogo Antonija Pećerskogo [v Rogaćach]. Pravoslavnyj Kalendar 
na 1960 g., Varśava 1959 s. 70-71,111, foto; R.S., Rahaćy. Niva 29.01.1984 r. nr 5(1446) 
s. 7; (jkj): Ogień w świątyni. Kur. Podl. 27.05.1996 r. nr 102(3322) s.5.
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WERSTOK
Parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego  

17-241 Policzna 
tel. (0-85) 685-21-27

Istnienie cerkwi w Werstoku, m ożna datować już na XVII w., mimo 
że dochowane źródło drukowane pochodzi z 1766 roku, o czym świadczy 
dokument ... w którym to Wer sztoku, ich świadczą nasze dowody, była 
cerkiew ritus parochialna ale z niedostateczną dla sustentacyi kapłanów  
sufficiencyą y  exdotacyą, przeto w czasie upadła. W parafii obchodzą 
uroczyście święto Zaśnięcia , ta dawna tradycja jest kontynuacją wezwa
nia pierwszej cerkwi, zapewne zlokalizowanej na tym samym miejscu. 
Brak było dobrej woli „kolatorów”, aby utrzymać cerkiew dla ludności 
prawosławnej. Wizyta cerkwi dubickiej z 1726 roku podaje, że wsie Wer- 
stok i Kuraszewo należały do parafii Dubicze, Wojnówka i Policzna do 
cerkwi omelanieckiej (dziś w Republice Białoruś), natomiast Witowo do 
parafii Stary Komin. Pozostałe wsie Starzyna, Jakubowo, Piaski, Długi 
Bród, powstały jako straże leśne pod koniec XVIII wieku.

Następna wiadomość to zapis fundacyjny z 1769 roku właściciela 
dóbr Werstok Józefa z Wilczewa Wilczewskiego. ... Chwale Boską re
staurować y  aby wiecznemi czasy trwała, ufundować, nayprzód de nowa- 
radice cerkiew arcypotrzebną w tym horyzoncie po d  tytułem Świętego 
Krzyża erygowałem y  wystawiłem w ołtarze apparaty y  oddaję pro filie  
pryncypalney cerkwi w Dubiczach, z  tym obowiązkiem, ażeby Imć xiądz 
Marcin Michniakiewicz, pleban D ubicki teraznieyszy y  następcy jego, 
trzymaiąc iey rząd y  dyspozycyą ku należytey tey cerkwi y  parafianów in 
adminstrandis sacramentis usłudze wiecznemi czasy konserwowali wika
rego y  dziakow dwóch ... Pobudowana w 1769 roku cerkiew w Werstoku 
była filialną świątynią parafii Dubicze Cerkiewne. Fundacja ustanawia 
ks. wikarego oraz dwóch diaków, z których jeden  po d  rejestrem zakrystię 
trzymał. Na osobę wikariusza i dwóch diaków, proporcjonalną i przyzwoitą 
dla każdego subwencję przyznał i zapisał sum ę 14.000 złotych polskich. 
Ksiądz pleban dubicki teraźniejszy i następny będą od tej sumy pobierać  
prowizję. Fundusz cerkwi werstockiej zapisany w gotówce nie ma gi~untów, 
jedynie potwierdza plac cerkiewny, plac z  ogrodem oraz siedlisko ... Podane 
wyżej sumy lokowano następująco: 3350 złotych polskich (złotem ważnym
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obronczkowany) ulokowano na dobrach Dubicze Murowane, Tofilowce 
i Sobotka u Michała Wielowiejskiego cześnika Żydaczewskiego. 2000 
złotych polskich  (złotem ważnym obronczkowanym) na tych sam ych  
dobrach Michała Wielowiejskiego 4000 złotych polskich moneta nowa 
srebrna ulokowano w kahale Orlenskim. 4650 złotych polskich lokować 
ma w miejscu pewnym.

Księgi metrykalne z lat 1798-1801 świadczą, że w owym czasie wer- 
stocka cerkiew była już parafią. W 1869 r. przeprowadzano kapitalny remont 
cerkwi. Dobudowano riznicę i panomarkę, postawiono na fundamencie 
cerkiew, oszalowano na zewnątrz deskami, w środku urządzono ikonostas. 
Następnie na początku XX wieku, od strony zachodniej, do cerkwi dobu
dow ano dzw onnicę. W edług danych źródłow ych w 1905 r. parafia 
znajdowała się w dekanacie wysokolitewskim diecezji grodzieńsko-brzes- 
k iej, liczba w iernych 1761, zam ieszkałych we w siach: K uraszew o, 
Policzna, Wołkostawiec, Wojnówka, Horinowy Hrud, Starina, Kruhłe, 
A leksiejuki, Grabowiec, Łozice, Jakubowo, Pieski, Zabogonne, Dołgi 
Bród, Wiluki, Pasoczniki. Miejscowości te znajdowały się w granicach 
trzech powiatów: bielskiego, brzeskiego i prużańskiego. Na terenie parafii 
funkcjonowało narodnoje uczyliszcze z liczbą 53 uczniami i 5 szkół g ra 
mowy z 63 uczniami. Ziemi cerkiewnej 36 dziesięciny. Po I wojnie światowej 
sytuacja diametamie się zmieniła. W okresie międzywojennym cerkiew 
nie otrzymała statusu prawnego parafii ani filii i była nieetatową cerkwią 
parafii w Omelańcu, trzeciego dekanatu powiatu brzeskiego, diecezji 
poleskiej. Benificjum ziemskie zostało zabrane przez władze państwowe. 
W 1940 roku ponownie stała się samodzielną parafią. Po II wojnie świato
wej według Klirovoj Vedomosti w 1954 r. ziemi cerkiewnej 10 ha, liczba 
parafian 1258 osób, zamieszkałych we wsiach: Werstok -  20 domów, 
Łozice -  12, Jakubowo -  5, Pieski -  15, Zabagonie -  5, Długi Bród -  17, 
Wieluki -  20, Policzna -  70, Kuraszewo -  18, Górny Gród -  17, Staryna 
-  19, Pasoczniki -  Małe -  10, Opaka Duża -  26, Wojnówka -  28, Razem 
292 domów. W latach 60-tych odrem ontow ana w 1966 r. cerkiew  
wzbogaciła się o nowe dzwony o ciężarze 507 kg, sama zaś w 1968 r. 
została otoczona żelaznym parkanem na murowanym fundamencie z białej 
cegły. W latach 1980-1982 władze konserwatorskie przeprowadziły re
staurację najstarszych ikon z drugiej połowie XVIII wieku, a mianowicie 
Sww. Ap. Andrzeja, Tadeusza Judy, Tomasza, Filipa, Szymona, Jakuba
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Starszego oraz Hołd Pasterzy. Także zakonserwowano pięć ikon datow a
nych na ten sam  o kres, a m ianow icie  P ro rok  M ojżesz  i A aron , 
Ukrzyżowanie Chrystusa, Chrystus w Grójcu oraz Chrystus upadający 
pod Krzyżem. Natomiast parafia obok starego, wzniosła nowy murowany 
piętrowy budynek parafialny.

W 1988 przeprowadzono gruntowną renowację kiotu ikony Zaśnięcia 
Najświętszej Marii Panny z II poł. XVIII wieku. Dochowały się cerkiewny 
Ewangeliarz i Apostoł z własnoręcznym napisem fundatora J(ózef) z  (Wil- 
czewa) Wilczewski Podkom orzy P(odkom orzy) Z(iem i) W (iskiej) prosi 
o modlitwy.

Cerkiew obecnie znajduje się w należytym stanie, zewnątrz i wewnątrz 
farbami pomalowana, ikonostas pozłocony. W skład parafii wchodzą miej
scowości Werstok, Łozice, Jakubowo, Piaski, Zabagonne, Długi Bród, 
Wieluki, Policzna, Kuraszewo, Górny Gród, Starzyna, Pasieczniki Małe, 
Opaka Duża z cerkiewką i Woj nówka. Sama cerkiew parafialna dobrze 
utrzymana, stanowi ciekawy zabytek architektoniczny wśród obrzeża kom
pleksu leśnego dawnej puszczy Białowieskiej.

Cerkiew cmentarna Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Opace Dużej
Cerkiewkę na cmentarzu wzniesiono wysiłkiem mieszkańców i 21 wrze

śnia 1966 r. poświęcono pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Święta parafialne:
Zaśnięcia Najświętszej M arii Panny -  15/28 sierpnia 
Podwyższenia Krzyża Pańskiego -  14/27 września

Miejscowości stanowiące parafię:
Babinka, Długi Bród, Górny Bród, Opaka Duża, Kuraszewo, Pasieczn ki 
Małe, Pieski, Policzna, Starzyna, Topiło, Werstok, Wojnówka, Wiluci, 
Zabagonie.

Grunta parafialne:
G runta orne i łąki -  8,81 ha oraz lasu -  20,92 ha. R azem  29,73 ła. 
W 1997 r. dokonany został zwrot 14,21 ha lasu zabranego przez władze 
państwowe w 1951 r.
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Cmentarze:
Werstok -  o pow. 2,7 ha 
Opaka Duża -  o pow. 1,33 ha

Katechizacja:
Dzieci z terenu parafii dowożone są do Szkół Podstawowych w Dubiczach 
Cerkiewnych, Kleszczelach i Orzeszkowie. Tam odbywa się i katechizacja.

Duchowieństwo parafialne:
Prob. Ks. prot. Józef Wojciuk

Cerkiew
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Werstoku
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Duchowieństwo:
Ks. Ludwik Szwedkowski (-1843, 1852-), Ks. Józef Żukowski (-1864, 
1871 - 11.04.1873), Ks. Dawid Kaczanowski (24.06.1873-14.02.1875), 
Ks. Bazyli S itkiew icz (14.02.1875-1875), Ks. A ntoni B iegałow icz 
(2 8 .1 2 .1 8 7 5 -1 8 .1 2 .1 8 8 9 ), Ks. T eodozy  D ie tjew sk i (3 .0 5 .1 8 9 0 
14.03.1894), Ks. Teodor Chrucki ( 3 .04.1894-1.10.1894), Ks. Adam  
Andruszkiew icz (4 .0 3 .1904-+31.08.1904), Ks. Jakub M iedw iedkow  
(-1905, 1907-), Ks. Eugeniusz M arusow (16.11.1911-21.12.1912), Ks. 
Antoni Jaroszew icz (27 .02 .1913-15 .03 .1913), Ks. Paw eł K uszniew  
(-23.10.1913), Ks. Lucjan Tarima (8.03.1914-1915 ewakuacja). Po po
wrocie z bieżeństwa cerkiew była obsługiwana przez duchownych na etacie 
2-go psalmisty parafii Omelaniec. Ks. Klemens Klemenia (? - 1928), Ks. 
Aleksander Lulkowski (1928-3.10.1930), Ks. hierom. Irynarch Barycz 
(31.10.1930-10.01.1931), Ks. Aleksander Diuków (30.01.1931 -1932), Ks. 
Michał Bożerianow (1933-1938), Ks. Grzegorz Hrudowik (-23.08.1934), 
Ks. Piotr Szczensunowicz (-3.06.1936), Ks. Tymoteusz M ackiew icz 
(23.03.1938-), Ks. Ignacy Romaniuk (29.09.1936-1939 -), Ks. hierom. 
Ezechiel M artynow icz (1941-1943), Ks. Jan B liźniuk (24.08.1946
24.05.1950), Ks. W łodzimierz Garustowicz (25.05.1950-), Ks. Grzegorz 
Paszczew ski (30 .06 .1950-1978), Ks. A ntoni C zapko (1 .0 2 .1 9 7 9 
29.02.1981), Ks. Eugeniusz Chodakowski (18.03.1981-10.09.1982), Ks. 
Piotr Oliferuk (-1982-), Ks. Stefan Jakimiuk (31.12.1983-12.07.1985), 
Ks. Jerzy Kos (12.07.1985-1993), Ks. Jan Gacuta (1994-1.08.1996), 
Ks. Józef Wojtiuk (1.08.1996 - ) .

Literatura:
L E V 1869 s. 1300-1; 1870 s. 243; 1882 s. 275; 1885 s. 372;G £F s. 1901 s. 382; 1906 
s. 1213; 1909 s. 456; M. Hajduk, Vjarstok. Niva 27.07.1980 r. nr 30 s. 1,4; R.S., Vjarstok. 
Niva 5.08.1984 r. nr 32(1473) s. 4, il.; Ks. Pacewicz, Miejscowości, które omijamy [Wer- 
stok]. Gaz. Współ. 10.07.1987 r. nr 159 s. 6; B. Rudkovskij, Topografija teritorii ograady 
i zdanija chrama pravoslavnogo Verstok, sentjabr 1989 g. Archiwum Cerkiewne par. 
Werstok mnps; B. Rudkovskij, Carkva u Vjarstoku i jae navakolle. Oprać. M. Sacharević. 
Czasopis 1991/2 grudzień-styczeń s. 15-17, rys.; S. Borowik, 230 lat cerkwi w Werstoku. 
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WÓLKA WYGONOWSKA
Parafia Sw. Archanioła Michała 

17-136 G regorow ce 
tel. (0-85) 739-18-94

Wyciąg z ksiąg grodzkich brańskich z 1686 r. świadczy o nadaniu 
gruntu 1 włóki we trzy poła  jako funduszu cerkiewnego przez Paryssa 
kasztelana lubelskiego.

Zachowana z 1727 r. W izyta Generalna Cerkwie Wolenskiey pod  
Tytułem S. Michała kolacji Panów P aryssow ... tak opisuje: C erkiew ... na 
gurce drewniana zbyt stara. Cmętarz z parkanu ruina ie s t ... Dzwoniczka 
osobno na słupkach p o d  daszkiem dranicznym  ... z łewey strony Ołtarz 
bokowy Snicerskiey sztuki ... Nowy proporcionate M oskiewski Nadany 
przez P. Sadłow skiego ... Carskie Drzwi Staroświeckie ... Ołtarz wielki Na 
zrą b ie ... leszcze sie znayduie Obrazów dwa wielkich. Salw atoray S. An
toniego a Moskiewskich Szesc. ... Parafię stanowiły wsie: Wolka Wyha- 
nowska, Kruhla, Czechy, Syposze [obecnie uroczysko], Dydule, Olexiszcze, 
M eszkiewszce [Moskiewce]. Pod koniec XVIII w. Wólka Wygonowska 
należała do Ignacego Bobrownickiego, podstolego ziemi mielnickiej. 
W źródle drukowanym czytam y:... 1792 r. na odnowienie tej cerkwi upad
kiem grożącej, jako  dobroczynny kolator wyłożył w gotowiźnie do 800 
złotych polskich  i drzewa z własnego lasu, ile było trzeba, wywieść 
p o zw o lił: a tak śc iany tylko daw niejszej budow y p o zo sta ły  ... Po 
przyłączeniu do Kościoła Prawosławnego, liczba parafian w 1847 roku 
w ynosiła 923 osób. Spis parafii dekanatu kleszczelowskiego diecezji 
litewskiej z 1875 roku podaje, że do cerkwi wólkowskiej należały wsie 
Wólka, Gregorowce, Moskowce, Czechy, Kruhła, Dydule, Oleksze i Krasne 
Sieło. Liczba parafian w 1879 r. wynosiła 1156 osób. Istniejąca XVII-wie- 
czna cerkiew została wyremontowana i wyposażona została w nowy iko
nostas, który 7 listopada 1876 r. poświęcono. W latach następnych 
świątynia wzbogaciła się o ofiary rzeczowe. Na terenie parafii w latach 
80-tych założono szkoły gramoty we wsiach Krasne Sieło, Gregorowce, 
Czechy i Dydule. Na początku XX w. liczba parafian osiągnęła 1968 osób, 
a naukę pobierano w narodnom uczyłiszcze i szkołach cerkiewno-para- 
fialnych. Ziemi cerkiewnej było 43 dziesięcin, budynki parafialne wszy
stkie nowe. Po I wojnie światowej parafia została zlikwidowana, a cerkiew
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Cerkiew
Św. Michała w Wólce 
Wygonowskiej

przyłączona do parafii w Kleszczelach. Ziemia cerkiewna została zabrana 
przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Siedlcach, budynki parafialne 
wywłaszczone. Dla duchowieństwa pozostawiono 2 ha. Dopiero w 1927 r. 
władze państwowe wyraziły zgodę na utworzenie filii w Wólce Wyga- 
nowskiej parafii Kleszczele dekanatu siem iatyckiego diecezji grodzień- 
sko-nowogródzkiej.

Według Kłirovoj Vedomosti z 1928 r. liczba wiernych wynosiła 1800 
osób, zamieszkałych we wsiach: W ólka -  312 osób, Moskowce -  185, 
Czechy -  177, Krasna Wieś -  361, Dydule -  178, Oleksze -  74, Grego- 
row ce -  284, P aw linow o -  72, kol. K ruhłe -  64 i kol. W ólka -  93. 
4 k w ie tn ia  1937 r. p o d czas  p o ża ru  w si, ce rk iew  w raz z całym
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wyposażeniem i dzwonnicą została spalona. Żywioł strawił i zabudowania 
psalmisty. Nabożeństwa rozpoczęto odprawiać w plebanii. 14 paździer
nika 1938 r. w dniu święta parafialnego Opieki Bogurodzicy uroczyście 
położono kamień węgielny pod nową murowaną cerkiew.

Wybuch II wojny światowej przerwał roboty, a materiał został zde
wastowany. Grunta cerkiewne rozparcelowano wśród miejscowej ludności. 
Po zakończeniu wojny w wyniku walk podziemia w 1946 r. w Wólce 
Wygonowskiej zabito 2 osoby, a 27 rodzin (110 osób) pozostało bez środ
ków do życia. Spora liczba ludności zdecydowała się na wyjazd do BSSR. 
Mimo to, parafianie przystąpili tego roku do budowy cerkwi. Według 
Klirovoj Vedomostju z roku 1946 parafia należała do dekanatu bielskiego 
diecezji białostocko-bielskiej i obejmowała wsie Wólka, Krasna Wieś, 
Oleksze, Gregorowce, Moskiewce, Dydule, Czechy Zabołotne, Pawlinowo, 
maj. Kruhłe. Budowę cerkwi ukończono w 1949 r. i poświęcono 14 paź
dziernika 1953 r. Dobudowanie dzwonnicy nastąpiło w 1967 r., a w latach 
70-tych wzniesiono nową murowaną plebanię.

Cerkiew posiada szczególnie czczoną ikonę Matki Bożej „Znak” w 
metalowej ryzie, ulokowaną po lewej stronie klirosa. Natomiast na cmen
tarzu cerkiewnym zachował się kamienny nagrobek Anny z Krupieckich 
Bobrowskiej (zm. 1792 r.), wystawiony przez synów Ks. Michała i Jó
zefa, wielce zasłużonych dla nauki i kultury Kościoła Prawosławnego, 
dzieci Ks. Cyryla Bobrowskiego.

K aplica  Św. Serafina Sarowskiego
Znajduje się w lesie na terenie wsi Krasna Wieś. Zbudowana pod 

koniec lat 80-tych, drewniana, kryta blachą.

Św ięta parafialne:
Opieki M atki Bożej -  1/14 października 

M iejscowości stanow iące parafię:
W ólka Wygonowska, Czechy Zabołotne, Dydule, Gregorowce, Krasno- 
wieś, Krugłe, Oleksze, Pawlinowo, kol. Pasieka.
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G ru n ta  parafia lne:
Ziemi 7,5 ha. [Według szkicu geodezyjnego z 1975 r. gruntów cerkiewnych 
parafia posiada 6,88 ha, w tym: siedliska -  2,08 ha, placu cerkiewnego 
wraz z cerkwią -  1 ha, starego cm entarza -  0,48 ha, grzebalnego cm enta
rza -  1,3 ha, gruntów ornych -  1,02 ha, łąki -  1 ha.]

C m entarze:
Wólka Wygonowska (stary cmentarz) -  pow. 0,49 ha oraz obecny o pow. 1,35 ha
Gregorowce -  1,22 ha
Krasnowieś -  0,99 ha
Pawlinowo -  0,2 ha
Dydule -  0,42 ha
Czechy Zabołotne -  0,16 ha

K atechizacja:
Szkoła Podstawowa w M alinnikach; Katecheta: Ks. Leon Sajewicz

D uchow ieństw o p arafia lne:
Prob. Ks. prot. Leon Sajewicz

Duchow ieństwo:
Ks. Paweł Dubowski (1699), Ks. Abraham Mojewski (1717), Ks. Bazyli 
Polczewski (1727), Cyryl Bobrowski (1780-1824), Ks. wik. Augustyn 
Wyszkowski (1824,1825), Ks. wik. M ichał Bobrowski (1825), Ks. Char- 
sewicz Cyryl (1813 - +31.05.1863), Ks. Jan Wróblewski (15.09.1863
3 .06.1889), Ks. W łodzimierz Lewicki (27.08.1889-1.10.1911), Ks. A lek
sander Trajkowicz (15.03.1912-1915 ewakuacja). Po powrocie cerkiew 
obsługiwało duchowieństwo parafii Kleszczele, Ks. Eufimiusz Maksim- 
czuk (7.12.1920-30.12.1924). Po utworzeniu filii, administrator -Ks. Alek
sander Samojlik (19.03.1927-15.10.1963), Ks. wik. Mikołaj Bliźniuk 
(28.05.1955-18.10.1955), o.wik. W incenty Pugacewicz (14.09.1955
1.12.1956), Ks. wik. Lewkijusz Jarocewicz(21.11.1956- 15.10.1963 prob. 
- 1979), Ks. Leon Sajewicz (1979 - ) .

412



A. Kostycewicz ks., Przemówienie do ludu przy włożeniu do grobu ciała śp. ks. Cyryllego 
Bobrowskiego, parocha cerkwi Wólczańskiej dn. 7 lipcal824 r. Dzieje Dobroczynności 
1824, VI, 329-331. Tłum. na jęz. ros. P.O. Bobrovskij, LEV 1887 s. 166; P. Jankovskij, 
Biografii zamećatePnejśich dejatelej po sochraneniju russkoj narodnosti meżdu uniatami 
(prot. Michaił Bobrovskij). Cholmskij greko-uniatskij K alendar na 1867 g. Varśava 1866 
s. 100-117; LEV 1871 s. 691; 1876 s. 66,381; 1882 s. 27; 1893 s. 126; 1897 s. 381; 1898 
s. 147; 1914s. 89; 1915 s. 57; P. O. Bobrovskij,MichaiłKirillovicBobrovskij (1785
1848). Istoriko-biografićeskij oćerk. S-Petrburg 1889 ss. 92; Jubilejnoe torżestvo. LEV 
1890 nr 32 s. 259-260; N. Krukovskij, Torżestvo osvjaśćenija chrama v sele Vol’ka Vygo- 
novskaja. Cer. Vest. 1954 ,VI, 6-12; M. Hajduk, Vol’ka Vyganovskaja. Niva 23.02.1980 r. 
nr 47 s. 1; Ućastnik, Na naśich prichodach (Vol’ka Vygonovskaja, 13.07.1980 g.). Cer. 
Vest. 1981 nr 4/5 s. 32; M. Hajduk, R. Sasna, Hryhoraucy. Krajaznaućy slounik. Niva 
23.04.1985 r. nr 17 s. 5-6; M. Sacharevic, Rujnucca kaplica (u Paulinove). Czasopis 1991 
marzec-kwiecień s. 5; J. Zieleniewski, Rejestr pomiary włócznej Kleszczel z roku 1560 
[w:] Studia Podlaskie T. 3 (1991) s. 241; R. Sasna a., M. Sacharevic, Vol’ka Vyhanovska- 
ja (historyja carkvy i prychoda na fone minulaha vioski). Belaruski Kalendar na 1993 
hod. Belastok 1992 ss. 61-69; M. Stepanjuk, Zimnik u Krasnym Sele. Belski Hostinec’ 
1999 nr 2(6) s. 4-6, ił.

Literatura:

ZUBACZE
Parafia Opieki Matki Bożej 

17-240 C zerem cha 
tel. (0-85) 685-00-59

W pierwszej ćwierci XVII w. cerkiew została obdarzona funduszem 
przez Andrzeja Woynę podczaszego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Dokument z 8 sierpnia 1624 r. akty kowany w Mielniku 1705 r . , w którym 
czytam y:... contenta tego funduszu Gruntu (oranego) Pultrzeci Włoki we 
trzy Pola idące We Wsi Bobrowce, ze wszyskiem in genereprzynalezytos- 
ciami, w Mieście Zubacz Dwa Płacy puste z Ogrodami do tychże Placów  
Należącemi Sianożenć Nazwiskiem Kamionka mała za brodem. Poddanych 
na tey Fundacyi było dwóch wieczystych, lecz teraz tylko ieden Chłop 
Daniło Huk w Grodzie Brzeskim przyznany. Dziesięcina w Całey Włości 
Zubackiey co się kolwiek znayduie Włok, z kazdey włoki co Rok Zyta po  
korcu iednym miary Brzeskieyy kolendy z Włoki po dwa Groszy Litewskie...

W 1677 r. duchowny zubacki miał sprawę sądową, o czym świadczy 
w zm ianka w aktach sądu grodzkiego w Brześciu. Fundusz cerkiew ny
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w 1694 r. został potwierdzony przez Michała Sapiehę Strażnika, a w 1719 r. 
przez M ichała Józefa Sapiehę Pisarza Polnego W ielkiego Księstwa 
Litewskiego.

Wizy ta generalna dekanatu kamienieckiego z 1725 r. cerkwi Zubackiej 
p o d  tytułem S-tych Apostołow P io tra y  Pawła w kolacji M ichała Sapiehy 
pisarza Wielkiego Księstwa Litewskiego, przy której pozostaje Ks. Michał 
Połczewski prezbiter Zubacki, dziekan Brzeski, podaje o p is :... Cerkiew  
Drewniana Mała z pokryciem dranicznym ogrodzona parkanem z dwoma 
fortam i. Dzwonica na czterech kolumnach iuz zgniła waląca się. ... 
Wewnątrz cerkwi z wyposażeniem: ... Carskie Drzwi Stolarskiey roboty 
oprawne p o d  zolotą iako należy, przystoyne przed  kraty Ołtarz S. An
toniego, ab opposito Nayswiętszey Panny drugi, Oba te ołtarzyki Na gra- 
dusach porządnie do M szy S-tey przybrane w Predile Ołtarz Wielki. Na 
zrąbie z  Obrazem Naysw. M atki Bolesney y  Pana Iezusa. ... leszcze sie 
znayduie Obrazów innych Małych y  większych Na drzew iey płótnie rożnie 
stoiących z  Moskiewskiemi trzynaście ... Item krzyz Spiżowy Moskiewski 
... Parafia obejmowała miasteczko Zubacze oraz wsie Bobrowka, Turo- 
wszczyzna, Tumin Mały i Wielki, Łumna, Wolka, Borowiki, Lewosze, 
Iwacewicze a także wieś Luterska  W iczołka. O bsługę duszpasterską 
sprawował Ks. Michał Połczewski, któryprzyioł Cadiutora sobie WOyca 
Pawła Kowalskiego Zięcia sw eg o ... Duchowni ci otaczali opieką również 
cerkiew w W ierzchowicach.

W składzie parafii Zubackiej, jak  wynika z wizyty 1725 r., znajdowała 
się wieś luterska Wiczołka. Na wyjaśnienie tego stanu, odnajdujemy zapis, 
że sąsiednie Klukowicze przed rokiem 1647 były w posiadaniu Piotra 
Kochlewskiego, sędziego brzeskiego, działacza kalwińskiego. Zapewne 
cześć wyznawców protestantyzmu znalazła się we wsi Wyczółki.

Zachowany dokument z roku 1732 dotyczy zamiany zapisu funda
cyjnego cerkwi Zubackiej przez wojewodę podlaskiego Michała Sapiehę. 
Spór powstał o dziesięcinę pom iędzy poddanymi a proboszczem parafii 
... Zaczym ia, iako pan dziedziczny y  kałlator tey cerkwi Zubackiey, za tę 
dziesięcinę, dla lepszey zgody, w zamian daięza konsensem ... xiędza Teofila 
Godebskiego, biskupa Włodzimirskiego y  Brzeskiego , półtrzeci włoki 
pustego pola, w poletkach będącego z łąkami, naddatkami y  ze wszestkiemi 
naleźytościami do nich we wsi Bobrowie o miedzę Kwoktanowa, y  sianożęć 
Kamionkę maią, z drugiey strony o miedzę włoki arędarskiey, do arędy
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karczm y Zubackiey należącey, teraznieyszemu xiędzu M ichałowi 
Połczewskiemu, wiecznemi czasy do cerkwi Zubackiey daięy daruię, tak 
iemu samemu, iako y  sukcessorom iego potym będącym ...

W pierw szej po łow ie  XIX  w. p ara fia  n a leża ła  do K o śc io ła  
Praw osław nego i w 1847 r. liczba wyznawców  wynosiła 1400 osób. 
W roku 1870 odnotowano istnienie cerkiewno-parafialnej szkoły z 24 
chłopcami. Według danych z 1875 r. o parafiach litewskiej diecezji, Zubacze 
należały do dekanatu wysoko-litewskiego, a cerkiew pw. Opieki Matki 
Bożej służyła mieszkańcom wsi Zubacze, Bobrówka, Turowszczyzna, 
Tumino, Łumna, Wyczółki i Wólka. Liczba wiernych w 1879 r. wynosiła 
1545 osób. W latach 80-tych szkolnictwo cerkiewne poszerzyło swój 
zasięg. Zakładano szkoły gramoty. W 1891 roku liczba parafian osiągnęła 
2076 osób. Pod koniec XIX w. parafia przeżyła wielkie nieszczęście. 20 listo
pada 1895 r., z niewiadomej przyczyny spaliła się drewniana, parafialna 
cerkiew z jej wyposażeniem. Podjęto decyzję zbudowania cmentarnej 
cerkwi, w celu normalizacji życia religijnego w parafii. W roku następnym,

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Zubaczach
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1 października poświęcono drewnianą, parafialną świątynię pw. Opieki 
Matki Bożej.

Na początku XX w. parafia znajdow ała się w dekanacie wysoko- 
litewskim diecezji grodzieńsko-brzeskiej. Liczba wiernych 2274 osoby. 
Na terenie parafii znajdowała się 1 szkoła cerkiewno-parafialana z 44 
uczniami, 2 szkoły gramoty z  46 uczniami oraz 1 szkoła M inisterstwa 
Oświaty z 74 uczniami Ziemi cerkiewnej 121 dziesięcin.

Po I wojnie światowej sytuacja w życiu parafialnym uległa zasadniczej 
zmianie. Ewakuowana ludność w 1915 r. powracała z bieżeństwa w latach 
1918-1921. Zdew astowane budynki parafialne, ubóstwo parafian nie 
rokowało szybkiej normalizacji życia religijnego. Cerkiew w Zubaczach 
otrzymała status etatowej parafii i włączona została do diecezji poleskiej, 
trzeciego okręgu dekanalnego powiatu brzeskiego. Według Klirovoj Vedo- 
mosti z 1932 r. parafia składała się z miejscowości: Zubacze -  74 domów 
i 378 osób, B obrów ka- 4 7  i 236, W ólka N u rzeck a - 104 i 588, Wyczółki 
-  67 i 344, Łumna -  79 i 454, Łumianka -  7 i 36, Tumin -  49 i 249, 
Bereżyszcze- 15 i 61, Turowszczyzna -  12 i 51, kol. Nowo-Jancewicze - 9  
i 53. Razem 463 domy zamieszkałe przez 2450 osób.

Po wybuchu II wojny światowej ziemia cerkiewna została przekazana 
przez władze okupacyjne miejscowym mieszkańcom. Podczas działań 
wojennych plebania uległa zniszczeniu. Zbudowano dom parafialny o sk
romnych rozmiarach. W wyniku wojny granica państwowa wprowadziła 
zmiany w terytorium parafii, pozostawiając kilka wsi po stronie radzieckiej, 
zaś inne wsie z byłej sąsiedniej parafii Połowce, obecnie należą do cerkwi 
w Zubaczach. Parafia początkowo należała do bielskiego dekanatu diecezji 
białostockiej. Po utworzeniu w 1949 r. diecezji warszawsko-bielskiej cerkiew 
w Zubaczach znalazła się na jej obszarze i włączona została do dekanatu 
siem iatyckiego. Parafia skupiała 254 domy w m iejscow ościach: Z uba
cze -  43 domy, Wólka Nurzecka -  75, Bobrówka -  60, Wyczółki -  61, 
Bereżyszcze -  8, Turowszczyzna -  4 i kol. Jancewicze -  3.

W 1969 r. w wyniku wyładowań atmosferycznych, cerkiew cmentarna 
w Zubaczach została doszczętnie spalona. Na jej miejscu w 1978 r. wznie
siono nową m urowaną z białej cegły. Kapitalny remont cerkwi parafial
nej przeprowadzono w 1984 r. Parafię stanowią: Zubacze, Bobrówka, 
Stawiszcze, Wyczółki, W ólka Nurzecka, Bereżyszcze, Połowce, kol. Jan
cewicze i Chlewiszcze oraz część osady Czeremcha. Ta ostatnia, z chwilą
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utworzenia parafii w Czeremsze (1984 r.), została wyłączona od cerkwi 
zubackiej.

C erkiew  cm en ta rna  Św. M ikołaja  w Z ubaczach
Pierwsza cerkiew na cmentarzu została zbudowana, gdy w 1895 r. 

została spalona parafialna i zachodziła potrzeba odprawiania nabożeństw. 
Postanowiono odkupić filialną cerkiew  Św. M ikołaja  w M ilejczycach 
i 4.02.1896 r. poświęcono pw. Świętej Trójcy. Przetrwała ona do 1969 r., 
gdy podczas wyładowań atmosferycznych doszczętnie została spalona. 
W 1978 r. zbudowano nową murowaną i poświęcono pw. Św. Mikołaja. 
Wewnątrz ikonostas autorstwa Michała Wojtkiewicza z Bielska Podlaskiego.

C erkiew  cm en ta rn a  Cudu Św. Archanioła M ichała  w Staw iszczach
Od niepam iętnych czasów wieś Staw iszcze należała do parafii 

Połowce. W wyniku zmian granic zaistniałych po II wojnie światowej 
wieś Stawiszcze pozostała po stronie polskiej. Mieszkańcy tej m iejsco
wości postanowili na nowo wytyczonym cmentarzu grzebalnym wznieść 
cerkiewkę w 1965 r. i obrali wezwanie cerkwi macierzystej w Połowcach 
Cudu Św. Archanioła Michała.

K aplica cm en ta rn a  Apostoła Jana Teologa w Połowcach
Po II wojnie światowej dawna parafialna cerkiew w Połowcach 

pozostała po stronie radzieckiej. Na utworzonym cmentarzu grzebalnym 
dom mieszkalny zaadaptowano w 1966 r. na kaplicę cmentarną.

Święta parafialne:
Opieki Matki Bożej -  1/14 października 

M iejscowości stanow iące parafię:
Zubacze, Bobrówka, Połowce, Stawiszcze, Wólka Nurzecka, Wyczółki 

C m entarz :
W Zubaczach na końcu wsi od strony północnej, o pow. 2,39 ha 
W Stawiszczach -  pow. 1,05 ha 
W Połowcach -  pow. 0,54 ha
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G ru n ta  parafia lne:
Według danych geodezyjnych z 1975 r. areału ziemskiego 3,53 ha, w tym: 
plac pod cerkwią 0,62 ha, siedliska 1,59 ha, ornej 1,75 ha i łąki 0,25 ha.

K atechizacja:
Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Czeremsze 

D uchow ieństw o parafia lne:
Prob. Ks. prot. Grzegorz Ostapkowicz, psal. Maria W łasiukiewicz 

Duchowieństwo:
Ks. Paweł Smoleński (1677), Ks. M ichał Połczewski (1725 - dziekan 
brzeski - 1732), Ks. wik. Paweł Kowalski (1727), Ks. Jan Makowielski 
(- 1815 - + 1856), Ks. Jan Kraskowski (25.06.1839 - (1859-1872 dzie
kan) - 10.04.1895, Ks. Bazyli Kraskowski (14.04.1895 - 3.07.1895 dzie
kan - 1915 ewakuacja). Po powrocie z bieżeństwa Ks. Gabriel Chwedosiuk 
(1921-1923), Ks. M aksym Sankiewicz (15.08.1922 - +4.07.1943), Ks. 
Grzegorz Konach (-1940-), Ks. Jakaub Sacharczuk (1943-10.1944), Ks. 
M ikołaj W akułow icz (12.1944-12 .07 .1960), Ks. A natol Kononiuk 
(12.07.1960-5.03.1984), Ks. wik. Grzegorz Ostapkowicz (1983 - 3.07.1984 
prob. - 1998 - ) .

Literatura:
LEV 1895 s. 492, 1896 s. 71; 1897 s. 423; A. Wawrzyńczyk, Rozwój wielkiej własności na 
Podlasiu w XV i XVI w. Wrocław 1951; B. Rudkouski, Razbjar pa drevu. Niva 7.10.1979 r. 
nr 40 s. 7; M. Hajduk, Vyculki. Niva 15.06.1980 r. nr 24 s. 1,4; A. Hauryljuk, Mastactva 
najvyśejśaha klasa. Niva 26.04.1981 r. nr 17 s. 33; [R. Sasna] R.S., Pomniki kul’tury. 
Zubaćy. Niva 23.01.1983 r. nr 4 s. 3; R.S., Carkva u Staviśćach. Niva 1990 nr 44 s. 4.
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Duchowieństwo dekanatu kleszczelowskiego

Ks. Mitrat mgr Mikołaj Kiełbaszewski, 
dziekan dekanatu kleszczelowskiego, 

proboszcz parafii Zaśnięcia Najświętszej 
Marii Panny w Kleszczelach 

ur. 17.VI.1939, święcenia 8.XI. 1964

Ks. Paweł Nikitiuk, wikariusz parafii 
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 

w Kleszczelach 
ur. 21.X .l971, święcenia 22.VI.1997

Ks. Jerzy Plis, 
proboszcz parafii Opieki Matki Bożej 

w Czeremsze 
ur. 30.IV. 1962, święcenia 12.IX.1983

Ks. mgr Mikołaj Białomyzy, 
wikariusz parafii Opieki Matki Bożej 

w Czeremsze 
ur. 28. V. 1959, święcenia 31.III.1996

419



Ks. prot. mgr Sławomir Awksietijuk, 
proboszcz parafii Opieki Matki Bożej 

w Dubiczach Cerkiewnych 
ur. 17.XI. 1965, święcenia 4.IX.1994

Ks. Marek Jakimiuk, 
wikariusz parafii Opieki Matki Bożej 

w Dubiczach Cerkiewnych 
ur. 14.X.1971, święcenia 25.111.1996

Ks. prot. Paweł Kononiuk, 
proboszcz parafii Sw. Mikołaja 

w Kośnej 
ur. 5.1.1950, święcenia 11. VI. 1972
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Ks. Stanisław Strach, 
proboszcz parafii Sw. Męczennicy 

Barbary 
w Kuzawie 

ur. 6.1II.1957, święcenia 26.1111978

Ks. prot. mgr Antoni Czapko, 
proboszcz parafii Sw. Męczennicy 

Barbary 
w Milejczycach 

ur. 28. V I956, święcenia 7. VIII. 1977

Ks. prot. mgr Piotr Martyniuk, proboszcz parafii 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

w Rogaczach 
ur. 5. VII. 1942, święcenia 25.XII.1963
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Ks. prot. Leon Sajewicz, proboszcz 
parafii Sw. Archanioła Michała 

w Wólce Wygonowskiej 
ur. 3.XII. 1952, święcenia 31.IX. 1979

Ks. prot. mgr Józef Wojciuk, proboszcz 
parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego 

w Werstoku 
ur. 24.1.1933, święcenia 8.VIII.1954

Ks. prot. Grzegorz Ostapkowicz, 
proboszcz parafii Opieki Matki Bożej 

w Zubaczach 
ur. 3. VIII. 1956, święcenia '24.XII. 1977
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Stauropigialny
r

Klasztor Sw. Onufrego
21-526 JA B ŁE C Z N A  69 

woj. lubelskie
tel/fax (083) 378-31-11

H istoria powstania klasztoru Sw. Onufrego w Jabłecznej nie jest 
dokładnie znana. Tradycja głosi, iż na brzegu Bugu, w pobliżu Jabłecznej, 
w m iejscu, gdzie obecnie znajduje się klasztor, pewnego dnia ukazał się 
rybakom Sw. Onufry i rzekł: W tym miejscu sławione będzie imię moje. 
N iedługo potem przypłynęła w to miejsce ikona Świętego. Wkrótce wśród 
lasów i mokradeł zbudowano kapliczkę. Niebawem powstał klasztor, któ
rego patronem został Św. Onufry.

Według źródeł historycznych, początek istnienia klasztoru przypada 
na koniec XV wieku, a data 1498 r., widniejąca na ewangeliarzu, uważana 
jest za początek jego ufundowania przez ród Zaberezińskich, właścicieli 
Jabłecznej i okolicznych miejscowości. Zapis z 1624 r. przez biskupa 
chełm skiego i bełskiego Paisjusza brzmi: Wpis w siju swjatuju knihu 
Jevangeliju naprestolnym w cerkwi swjataho prepodobnaho otca Onufrija 
w Jablecznoj pierewodjaczi prawo dawnoje ot pierwszych dawnych ktitorow 
swjatoje obitieli sija.

Przywilej króla Zygmunta Starego z 1522 roku potwierdza kupno 
wsi Jabłeczna z monasterem Onufrego przy Bugu. Z zachowanych doku
mentów wynika, że w 1527 r. kult Św. Onufrego był szeroko rozpowszech
niony na Podlasiu. Popularność postaci Św. Onufrego sięga czasów  
panowania Władysława Jagiełły, kiedy nastąpił rozkwit sztuki bizantyń
skiej na ziemiach litewsko-ruskich. Rozwój zainteresowania postacią 
świętego wynikał również z działalności grupy malarzy, którzy wykonali 
na zam ów ienie królewskie freski w kościołach Sandomierza, Krakowa 
i Lublina.

Klasztor posiadał 1355 dziesięcin nadziału ziemskiego i należał do 
diecezji łuckiej metropolii kijowskiej.

Pod koniec XVI wieku, w wyniku zmian zachodzących w Kościele 
Prawosławnym w Rzeczypospolitej, klasztor został wystawiony na ciężkie 
próby. Większość klasztorów i parafii uznało akt unii brzeskiej (1596),
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Klasztor Sw. Onufrego w Jabłecznej

m onaster w Jabłecznej wytrwał w Prawosławiu. Ówczesny właściciel 
Jabłecznej -  Radziwiłł, propagator unii, funduje cerkiew we wsi Jabłeczna 
(1750). Mimo to klasztor pozostaje przy wierze przodków. Przy Prawo
sławiu, oprócz Jabłecznej, wytrwały monastery w Brześciu, Bielsku Pod
laskim, Drohiczynie i Zabłudowie.

Po III rozbiorze Polski (1795) klasztor znalazł się w Cesarstwie 
Austriackim, podporządkowany metropolicie bukowińskiemu, a od 1815 r. 
w Królewstwie Polskim. Początkowo zwierzchnictwo duchowe należało 
do biskupa mińskiego, później w ołyńskiego, a od 1835 r. do diecezji 
warszawskiej. Częste zmiany granic politycznych i kościelnych ujemnie 
wpływały na stan obiektów sakralnych. Dopiero w latach 1837-1840 
w ybudow ano okazałą cerkiew  Sw. O nufrego, dzwonnicę, ogrodzenie 
i budynki dla mnichów, które przetrwały do dziś. W klasztorze otwarto 
szkołę dwuklasową (1838), a w 1862 r. szkołę rysunku i malowania ikon.

W drugiej połowie XIX wieku klasztor staje się ponownie znaczą
cym ośrodkiem religijnym. W latach 1876-1880 wybudowano nowy
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dwupiętrowy budynek dla mnichów, a na początku lat 80-tych dokonano 
zm iany biegu rzeki Bug, podm ywającej prawy brzeg, na którym znaj
dował się monaster.

W 1889 r. otwarto szkołę psalmistów i dyrygentów cerkiewnych, 
a w 1896 r. zbudowano szkołę we wsi Jabłeczna, w której od 1907 r. 
rozpoczęto kształcenie nauczycieli dla szkół cerkiew no-parafialnych 
i szkół gramoty. W krótce pow stały oddziały o profilu rzem ieślniczym  
i rolniczym. W ten sposób działało tutaj 5 szkół, w których w 1914 r. 
naukę pobierało 431 osób.

W nowoerygowanej diecezji chełm sko-lubelskiej (1905) klasztor 
w Jabłecznej pełnił szczególną rolę. Liczba mnichów zwiększyła się do 
35 osób. Rozbudowano klasztorną cerkiew. W 1908 r. w ybudow ano 
kaplicę Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, a w 1909 r. na wyspie na 
Białym Jeziorze powstała pustelnia pw. Śww. Sergiusza i Germana Wa- 
ałamskich. W 1912 r. nad brzegiem Bugu, w miejscu zwanym Święte 
Pole, gdzie według tradycji znaleziono ikonę Św. Onufrego, wzniesiono 
kaplicę Spotkania Pańskiego. Monaster roztoczył swą opiekę nad cerkwią 
Sw. Eliasza w Dratowie. Liczba mnichów w 1913 r. przekroczyła 80 osób. 
Były to czasy najw iększego rozkw itu  k lasztoru  i jego  znaczącej roli 
w odrodzeniu Prawosławia.

Po I wojnie światowej życie religijne odżyło dopiero w 1918 roku. 
W 1922 r. w ydalono z Jabłecznej przełożonego m onasteru b iskupa 
Sergiusza (Korolowa). Władze zastosowały restrykcje. Liczba mnichów 
w 1924 r. zmniejszyła się do 4 osób.

W monasterskich zabudowaniach znalazł miejsce sierociniec. W 1927 r. 
udało się zorganizować w klasztorze dom dla emerytowanych duchownych. 
Latem prowadzono kolonie dla Prawosławnych dzieci z biednych rodzin. 
W 1934 r. otwarto także szkołę psalmistów, a w dwa lata później kursy 
diakonów i katechetów.

Akcja niszczenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Podlasiu w 1938 r. 
zaciążyła na sytuacji klasztoru, a wybuch II wojny światowej zm ienił 
sytuację Cerkwi na tych terenach. W 1940 r. restytuowano diecezję chełm- 
sko-podlaską, a jej ordynariuszem został biskup Hilarion (Ogijenko). Okres 
okupacji niemieckiej szczególnie zaważył na monasterskim m ajątku. 
Dokonano rekwizycji, 10 sierpnia 1942 r. spłonęła większość budynków 
oraz biblioteka i archiwum, a jednego mnicha zabito.
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Po zakończeniu II wojny światowej okoliczna ludność ewakuowana 
do ZSRR, później w ramach akcji „Wisła” na Ziemie Zachodnie. W okolicy 
pozostało jedynie 80 parafian. W 1950 r. w ramach nacjonalizacji odebrano 
ziemię klasztorną i wszystkie zabudowania gospodarcze wraz z inwenta
rzem. Początkowo zamierzano całkowicie zlikwidować klasztor. Na szczęcie 
pozostał jako jedyny męski monaster w granicach Polski. W 1953 r. powró
ciły, po 40-letniej tułaczce po ZSRR, ikony Św. Onufrego i Bogarodzicy 
(w 1990 r. zostały skradzione i w 1994 r. odzyskane).

Po 1956 r. ożyło życie m onastyczne. N iektórzy wracali z Ziem 
Zachodnich, ludność znajdowała łaskę otuchy i pocieszania w modlitwach 
do Św. O nufrego. R ozpoczęto odbudow ę budynków  gospodarczych 
i monasterskich.

W czasie, gdy przełożonym klasztoru był Archimandryta Sawa (Hry- 
cuniak), obecny Metropolita, otworzono Wyższe Prawosławne Seminarium 
Duchowne. Przeprowadzono kolejne remonty budynków klasztornych.

W 1989 r. kolejny przełożony Ihumen Abel (Popławski) zostaje 
ordynariuszem reaktywowanej diecezji chełmsko-lubelskiej, a monaster 
stał się siedzibą biskupa do przen iesien ia  je j rezydencji do Lublina. 
W 1990 r. umieszczono w sobomej cerkwi klasztoru kopię ikony Matki 
Bożej Turkowickiej z nieistniejącego żeńskiego monasteru w Turkowicach 
koło Tyszowic.

W 1994 r. przy klasztorze założono pierwsze w Polsce muzeum 
cerkiewnej sztuki sakralnej.

Decyzją Św. Soboru Biskupów z 30 marca 1999 r. klasztor w Ja- 
błecznej stał się stauropigialnym i przekazany został pod bezpośrednią 
jurysdykcję M etropolity Warszawskiego i całej Polski.

Obecnie w Jabłecznie jes t 15 mnichów, a parafię przyklasztorną 
tworzy 6 okolicznych wsi. Przełożonym  klasztoru jest Achim andryta 
Jerzy (Pańkowski).

Święta parafialne:
Św. Onufrego -  12/25 czerwca
Drugi Dzień Świętej Trójcy -  Poniedziałek VIII tygodnia po Wielkanocy 
Ikony M atki Bożej Turkowickiej -  Pierwsza niedziela po 15 lipca 
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny — 15/28 sierpnia
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Grunta klasztorne:
Grunta o pow. 68 ha

Cmentarz:
W odległości 1,2 km od klasztoru, o pow. 1,2 ha.

M iejscowości stanowiące parafię:
Jabłeczna, Nowosiółki, Parośle, Pniski, Terebiski.
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Mnisi Klasztoru Św. Onufrego w Jabłecznej

Ks. Archimandryta mgr Jerzy (Pankowski), 
Namiestnik klasztoru Sw. Onufrego 

w Jabłecznej 
ur. 4.VIII.1974, święcenia 15.X.1998

Ks. Ihumen mgr Atanazy (Nos), 
Dziekan klasztoru Sw. Onufrego 

w Jabłecznej 
ur. 27.XI.1968, święcenia 1.IX. 1996

Ks. Ihumen Makary (Horenesjanin), 
klasztor Sw. Onufrego 

w Jabłecznej 
ur. 26.111.1968, święcenia 2. VIII. 1989

Ks. Ihumen Jerzy (Siewiereniuk), 
klasztor Sw. Onufrego 

w Jabłecznej 
ur. 14.1.1950, święcenia 25.III.1977
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Ks. hieromnich Michał (Kondratiuk), 
klasztor Sw. Onufrego 

w Jabłecznej 
ur. 26.IX.1979, święcenia 24. VI.2000

Ks. hierodiakon mgr Piotr (Jakimiuk), 
klasztor Sw. Onufrego 

w Jabłecznej 
ur. 23.VI1I.1974, święcenia 20.1.1999
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Ks. hieromnich Roman (Awksitijuk), 
klasztor Sw. Onufrego 

w Jabłecznej 
ur. 15.V1.1978, święcenia 25.V1.2000

Ks. hierodiakon Paweł (Hrynaszkiewicz), 
klasztor Sw. Onufrego 

w Jabłecznej 
ur. 03.XII.1980, święcenia 27.1.2000



Ks. hierodiakon Tomasz (Bartoszewicz), 
klasztor Sw. Onufrego 

w Jabłecznej 
ur. 20.XII. 1978, święcenia 25. VI.2000

Ks. hierodiakon Marek (Post), 
klasztor Sw. Onufrego 

w Jabłecznej 
ur. 20. VI. 1978, święcenia 24. VI. 2000

nowicjusz Piotr Kosakowski, 
klasztor Sw. Onufrego 

w Jabłecznej

nowicjusz Paweł Tokajuk, 
klasztor Sw. Onufrego 

w Jabłecznej
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