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ROZDZIAŁ XXX. 

Niszczenie przez rząd rosyjski katolickich kościołów, 
kaplic, klasztorów, dzwonnic, budynków kościelnych. 

Zabieranie dzwonów, bibliotek, kielichów itd ..• 

Wiadomości ogólne. 

Dotąd mówiliśmy tylko o wielkich ofiarach w ludziach. 
Ale tyranom polskości ten sukces nie mógł wystarczyć. To 
też pod mściwym toporem, druzgocącym kilofem, bezlitosną 
żagwią i zachłanną ręką barbarzyńcy ustępowały z przed 
oczu zbolałych serc polskich: a) wspaniałe katolickie kościoły,
b) piękne kaplice, c) ogniska kultury polskiej, ześrodkowane
w murach i szkołach k lasztornych - skąd wiedza i nauka 
promieniowała na całe pokolenia, d) wiekopomne dzwonnice, 
e)- budynki kościelne, f) umiłowane obrazy, łaskami słynące 
i zwyczajne, g) dzwony, żałosnymi jęki protestujące przeciw 
swej krzywdzie, h) zł_otolśniące kielichy, i) pateny, i) kadzie-l
nice, k) lichtarze, l) cenne biblio.teki, ł) grunta... Wszystk ie  
wiekowe dorobki kultury duchowej i materialnej nikły tym 
sposobem pod uderzeniami rozpętanej nienawiści wroga. 

W okólnikach murawjewskich, podanych we wstępie 
2 części tej pracy, w racjach i motywach, przytaczanych 
przez sprawników, nlków, wojn. gbrów wszędzie �nuje się 
ta myśl mściwa: za udział w powstaniu. Takićh historii, jak 
z kościołem w Białyniczach, pow. i gbrnia mohyl.,1 jak z kla
sztorem w Dubrownie, pow. horeck

.
i, gbrnia mohyl., jak 

z obrazem Matki Bożej w tymże pow. horeck.,2 owszem ja· 

1 A. M. K. G. Mohyl. 1864 sekretny Nr 1 64.
2 Op. c. Nr 167. 
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skrawszych, bezwzględniejs�ych, bardziej dzikich jest pełno 
w następnych rozdziałach. Podkreślić wszakże musimy, że roz
dział ten i następne nie wyczerpują wszystkiego ani nie 
podają wszystkich ókrucieństw, które Polacy świeccy, a wśród 
nich, a raczej na czele ich duc_howieństwo katolickie, przeży
wało w obronie ojczyzny w czasie styczniowych walk krwa
wych i w okresie po ich stłumieniu, gdy ich wywłaszczano 
z powyżej wymienionych rzeczy. Jeśli chodzi o świątynie, 
klasztory i przedmioty, związane z zewnętrznym kultem Bo- . 
żym, to czasy popowstaniowe na terenie dawnei Litwy i Bia
łorusi więcej się krwawiły niż chwile samych walk bohater
skich w polu. 

Rozpoczął · te nowożytne igrzyska i nadał im szalony 
pęd pierwszy M-jew. Uzyskał, jak o tym często mówimy, 
prawa- cesarskie na niszczenie klasztorów, kaplic i kościołów. 
·nekrpć raży tę sromotną wykonywał czynność, najczęściej
zaczynał od tego, ze zwracał się do miejscowego gbr.a 7. za-:.
�pytaniem, by ten oficjalnie stwięrdził, czy w tych kościołacJi�
tych klasztorach,_ tych kaplicach nie odbywały _si� manifc�
stacje p,olityczne, czy nie śpie.wąno. w nich pieś�i . rewolucyj
„nych, czy pod . ich d�chem nie skupiali się,. powstańcy. W aktach
archiwaln!:h. �i� spoty�atjśm� �ypadk

.
u,

. aby . który
. z 

.
gbr��

d�ł odpow:1edz 1 ener�ł gbrow1 me pqdług iego zyczema· 1 mysh. 
, O-wszem, szl� oni n i�fednokrotnie J:Cł:k daleko i w pisaniu t�k 

prze.ciąg.�lj strurrę, ·ze .sa�i jenerał gbrowie byli zmus�eni 
·powstrzymywać ich

· 
zapędy służalcze, odmienia·jąc wysu.wańe . 

pri.ez
. 

nich wni<?s�i, .z�yt jaskrawo . p'rzesad�e. o wygadka�ł;i
podobnych czytelnik znajdzie niejedną wzmiankę w dalszy� 
ciąg-!�: �naszej -:p,racy._ p · · 

Cały, długi szereg kościołów parafialnych i filialnych, 
kap\'ic i Jdasztorów przechodziło egzamin i próbę. ognia, pocl
sycan-ego przez całą rosyjską administrację rządową, od naj
nizszego po.licjai:ita, aż do ministra. Każ<le zarząpzenie, najbar
dziej krzywdzące stan posiadania„Kościoła, było ;przez nią uino
.tywowane, wszystko odbywało się w myśl prawa, jak zawsze 
bywa w rządach każdej' nieszczerej lub małodusznej władzy, 
zwłaszcza, gdy na jej czele stają despoty·cine i- zarozumiałe 
jednostki. Gdy nie było poważniejszych racyj do zamknięcia 
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domu zakonnego, wystarczało, jak są podane poniż·ej tego 
rodzaju wypadki, że ktoś ze służby nie miał paszportu, że 
ktoś z domowników był prawosławnym, że zakon.nica nie 
była wykazana w spisie domowym, że wyglądała na młodszą,. 
niż miała lata wpisane w książce meldunkowej . 

To też, gdy te bolesne i krwawiące . żniwa dobiegały 
do końca, diecezje wileńska i kowieńska (a tym . więcej miń
ska zupełnie zdewastowana) opustoszały z klasztorów, przed
tem licznych i dawno za�iedziałych w swych murach. 

Historyk tego �przedmiotu nie może nie zbadać wyniku 
rodzaju ankiety, którą wypełnili gbrowie, należący w 1880 r. 
do jen. gubernatorstwa wiln., a uczyni li to na_ żądanie �egoż 
jen. gbra wiln. 

Takie pozostały tam niedobitki: 
W gbrnii wiln. podług nadesłanych danych od tamtej- . 

szego gbra istniały wówczas klasztory: w Wilnie: karmelitów 
pierwotnej reguły, pp. benedyktynek przy kościele św. Ka
tarzyny i pp.  bernardynek przy kojciele św. Michała. 

W gbrnii grodzień.: w Grodnie: franciszkanów i pp. bry-
gidek oraz w Słonimie pp. 

-
bernardynek. 

· 

W gubernii kown.: dominikanów w Rosjenach (dawniej 
powiat telszewski, później samodzielny w gbrnii kown.) 
i w Kalw�rii, pow. telszewski, bernardynów w Kretyndze, 
pow. telszewski, benedyktynek w Kownie i w Krożach, pow. 
rosjeński oraz katarzynek w Krokach, pow. kowieński) 

A miejmy w pamięci, że rok 1880 to nie ostatni jeszcze 
etap tego niszczącego pochodu. Następne lata dokonały reszty 
tak, że bi lans życia kościelnego i patriotycznego w zakonach, 
gdy w r. 1905 przyszedł ukaz tolerancyjny, ujrzał swą ilość 
w cyfrze O. To zero przedstawia się tym wyraźniej i tym 
tragiczniej, gdy przypomnimy sobie faktyczny stan rzeczy, 
p ełen żywotnego rozkwitu klasztoró'f w obydwóch diecezjach: 
wiln. i kown. � momencie wybu�łn� ·powstania styczniowego. 
Dane te przytaczamy z katalogów diecezji wiln . 1857 r. die
cezji zaś kown. 1859 r.  (innych roczników z przed 1863 r. · 

nie posiadamy. Dopis. autora). 

1 A. M. K. Wilv. G. G. 1880 cz. lII Nr 142.
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W diecezji wileńskiej były wówczas klasztory i domy 
zgromadzeń zakonnych: 

Oo. bernardynów: L ·Wilno, 2. Budzław, pow. wilejski, 
3 i 4 Iwie i Wołożyn, pow. oszmiański, 5. Słonim. 

Oo. dominikanów: 1. Troki i 2. Poporcie. 
Oo. franciszkanów: 1 .  Wilno i 2. Grodno. 
Kanoników Lateraneńskich: Wilno. 
Karmelitów: 1 .  Wilno ·i 2. Głębokie, pow. dziśnieński. 
Marianów� Rasna, pow. brzeski. 
Trynitarzy: Wilno. 
Pp. benedyktynek: Wilno. 
· Pp. bernardynek: 1. Wilno 2. Słonim.
Pp. brygidek: Grodno.
Pp. karmelitanek: Wilno.
Ss. mariawitek: Wilno. · 

Ss. miłosierdzia św. Wincentego a Paulo: 1. Wilno Sa
wicz, 2. Wilno Subocz, 3. Wilno przy szpitalu św. Filipa 
i Jakuba, 4. Szczuczyn, pow. · liązki, 5. Białystok i 6. · Cie cha
nowiec, pow. bielski. 

Pp. wizytek: Wilno. 
' 

W diecezji kowieńskiej: 
Augustianów: . Kowno. 
Bernardynów� 1. Cytowiany, powiat rosjeński,"2. Datnów, 

pow. lrnwn.,  3 Kretyng-a, pow. telszewski j 4. Traszkuny, pow.  
wiłkomierski . 

Dominikanów: h, Kalwaria., po.w. telszewski, 2. Poła weń, 
pow. wiłkomierski i 3. Ro.sjeny. 

Karmelitów: Chwałojn.ie, PO'W· szawelski. 
Benedyktynek: Kroże, pow .. r-osjeński .  
Bernardynek: . Kow�9. 
Katarzynek:· Kroki ,  pow. kown. 
Ss. miłosierdzia św. Wincentego a Paulo: Kowno . . l . ' 
Gdyby komu . było to. potrzebne, możeby przy pomocy 

archiwów i monografij zakonów, lub pojedyńc�ych klasztorów
zebrał przynajmniej w przybliżeniu ogólną liczbę .hudynków
kościelnych i klasztornych, które padły ofiarą z� czy.nny
udział ich właścicieli w powstaniu, jak najczęściej uzasadniano
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ich kasatę. Możeby tą drogą wyliczył w przybliżeniu finan
sową stratę Kościoła. 

Niemal wszystkie te przystanie katolickiego wyższego 
życia duchownego i oświaty pocz.ątkowej, a w znacznej mierze 
i 'średniej, prowadzonej przez zakonników i zakonnice, Rosja
nie rozpędzili , pokasowali i poniszczyli po .63 r. 

Ale kto zmierzy udrękę duchową tych jednostek, które 
przeżywały wprost tortury moralne, gdy je wysadzono z domu, 
dla nich pod względem duchowym urządzonego stosownie  
do zadań zakonnych i w których życic postanowiły spędzić, 
a później zwożono je do jednego klasztoru z różnych, o od
miennych celach i różnych regułach. 

Mury klasztorów karmelitów w Wilnie, franciszkanów 
w Grod-nic, bernardynów w Kretyndze,  dominikanów- w· Agło-
nie, Kalwarii ,  Rosjenach i Nieświżu, pp. benedyktynek w Wil
nie, pp. brygidek w Grodnie i inne mogłyby 

. 
opowiedzieć 

czytelnikowi dużo faktów· tragicznych, dotyczących tej dzie
dziny życia. 

· 

. 

Dla upamiętnienia tego tragizmu i udręki ducha
-

cier
. piących, a bezwzględnych zarządzeń władz okrutnych przy

taczamy urzędowe w tej materii wyliczenia, które :znaleźliśmy
w archiwach. 

-

· Q;br wiłn. 9- paźdz. 1 865 _ r. Nr 9878 zdaje relację do 
jen; bgra wiłn. 

-i._ że w klasztorze pp. benedyktynek w Wilnie mieszka: 
benedyktynek 19, bernardynek 2, mariawitek 13 i karmeli
tanek 10. 

2. ż� u karmelitów w Wilńie mieści się: karmelitow 19,
trynitarzy 6, dominikanów 2 i księży świeckich 3. 

3. �e u franciszkanów w Grodnie przebywa: franCiszka
nów 13, dominikanów 3, bernardynów 9, bonifratrów 2 i ma
rianów 4.1 

4. ż-� w Kretyndze · z różnych klasztorów jest 52- ber-·
nardynów. 

Gbr_ miński w odezwie  swej do jen. gbra wiln. donosi, 
.:Że ·w klasztorze dominikańskim w Nieświżu, pow. słuck., 

1 IC Wiln. G. G. 1865 Nr 15 1 1  k. 76-86, 106-125 i 135-1 43.
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gbrpii mińsk. pomieścił: dominikanów 16; bernardynów 7, 
cystersów 4 i ... (w rękopisie nieczytelnie, dopis. autora) 16. 
Razem 43. ' 

Świeccy wierni przy zamykaniu przez rząd rosyjski ko
ściołów również znosili nie tylko moralną katuszę, ale za 
swój najszlachetniejszy gdruch i protest płacili przykrościami, 
grzywną, więzieniem, wędrówką do głębokiej Rosj i ,  a niekiedy 
nawet życiem �łasnym. 

· 

Dzieje kroży, Zelwy, Grannego, Kęstajć i innych, o któ
·rych mówimy poniżej, pozostaną w histori i chlubnym wspom
nieniell! dla_ bohaterskich jednostek „rodziR -katolickich. 

Wszystko trzebą było znosić w ·milczeniu, bo, gdy ktoś 
wypowiadał swój sąd krytycz�y o tych rzeczach, ściągał na 

' -siebie przykre następstwa . ze strony rządzących czynnik-ów .
. Ola przykładu przytoczymy fakt z powiatu grndzień. 

Nlk wojn. m. Grodna j powiatu 18  gr. 1866, r.' Nr ,1474.
zawiadamia gbra grodzień. ,  że kamieniarz z Jeger, powiatu 
· i gbrnii grodzień.-Jakub Obrębski, s:zJerzy ni�przychylne dla
rządu w1esc1 o zamkniętych kościołach._ Przeprowadzone -
w tym przedmiocie ś.ledztwo winy J. Obrębskiego, nie wyka-··
zafo, mimo to władze rządowe oddały go pod doz_ór policji.1

·W przeprowadzeniu t-ej , roboty niszczycielskieł, ·-pod
której uderzeniem waliły się najpiękniejsze , najcharaktery
_styczniejsze, cenne dla architektury zabytki, drogocenne -ogni
ska kultury ducha, pomocą  głównie były: L - fi-keja, two.rząca 
na każdy raz· rzeczy, których nie byfo nigdy, 2. s.wobodne . 

j fantazyjne tłumaczenie prawa, 3. służalczość n-iższyćh urzędni:. 
ków i 4. sprzedajnośe ludzi bez charakteru. Inne droąniejsze 
czynniki, które mieszczą się w tych czterech zasadniczych, 
pomijamy, by nie przewlekać zbytmo przedmiotu. W- fak-tach, 
przytoczonych w tym i w następnych rozdziałach czytelnik 

·znajdzie potwierdzenie i uzasadnienie wysuwanych , przez nas
czterech głównych po_dsta�, na których administracja rosyjska
w dawnej Litwie i- na Białorusi opierała �ydzieranfe Kościołowi
jego- własności q_raz wysiłek gaszenia ośrodków żyd.a 

ogóln_o-

1 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 324 k. 1 i n. 
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chrześcijańskiego w kościołach i urządzonych parafiach,  a do
skonalszego ·w klasztorach i domach zgromadzeń zakonnych. 
Musimy wspomnieć, że, j eżeli cały ten dział naszej pracy, 
który ogólnie nazywamy „krzywdą Kościoła w jego własności" 
był przypadkową jej częścią, bo zadaniem naszy_m było mó
wić o Bojownikach, to regestrowanie zabieranej ziemi poje
dyńczym kościołom i instytucjom kościelnym nie było w na� 
·szyll) plan ie .  Zanotowaliśmy w prawdzie parę wypadków, ale
skorośmy ·przy szperaniu w archiwach przyszli do przekona
nia, że własności gruntów rząd rosyjski n ie  zost,t;lwi ał zawie·

, szonej w powietrzu, lecz wszędzie, gdzie kasował parafie, 
kaplice i klasztory wtedy albo tym samym aktem urzędowym 
oddawał ziemię podług śwego uznania nowym właścicielom 
(najc�ęściej prawosławnej włąclzy duchownej), albo czynił to 
na mocy rozporządzenia, później wydanego: Z tych względ.ów 
systematy'czne. zbieranie danych. o zabieral)ej ziemi· postano• 
wiliśmy wykluczyć z zakresu naszej pracy. 

Jeżeli gdziekolwiek wspominamy o tych gruntach, np. 
1przy przekazywaniu prawosławnym kościoła czy klasztoru, 
stanowiących dawną własność katolików, czynimy to jedyńte 
d latego, by nie przerywać organicznej całości jakiego� dekretu 
urzędowego wyw�asz�zającego. Gdyby przeto ktoś czy to ze 

- wzglttdów historycznych czy innych całość o tym przedmiocie 
chc.iał zebrać, nie może kończyć badań na podstawie danych, 
przez nas przytoczonych, lecz musi sięgnąć do  oryginalnych 
źródeł archiwalnych wskazanych w -naszych odnośnikach. 

Przejc;:lźmy je·szcze kolejno te fikcje i te fantazje, wysu
wane przez rząd rosyjski jako motyw kasowania świątyń, 
kaplic ,  klasztorów, dzwonnic· oraz zabierania z nich różnych 
rzeczy, stanowiących bezsporną własność Kościoła kat.olickiego.

- W jednym wypadku bezc·eremorifaln ie mówi się o tym, 
że takiego zarządzenia wymagają interesy prawosławia, a po
mija się milczeniem stan prawny i faktycŻny dotyc·hczasowego 
właścic iela. 

. 

W innym, że katolicy m_ieszkają wśród praw?sławnych 
danej okolicy. 

W innym - m�1e1sza liczba katol ików w porównaniu 
z liczbą prawosławnych w parafii tej samej nazwy. Tam zaś 
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gdzie nie ma innego motywu tylko ten jeden liczebności 
trzeba wysunąć, a znalazł się sposób, by osiągnąć cel _ zamie
rzony chętnie do tego przybiegano. W razie bowiem przewagi 
katolików, dzieliło się ich na mieszkańców stałych i niestałych 
i wtedy powstawała albo przewaga prawosławnych, którym 
przekazany bywał dany obiekt, albo wypadała taka ogólna 
liczba katolików, która nie odpowiadała wymaganej ilości, 
kiedyś przez prawo administracyjne określonej.  

Odgrzebywało się więc; dawne prawa, wydąne w innych 
zupełnie okolicznościach, a nie uwzględniało życia bieżącego , j . 
1: jegq istotnymi wymaganiami. 

W innym wypadk� stan zniszczenia lub pewnego zaniedba
nia budynku kościelnego budził w sferach rządzących troskę 
o bezpieczeństwo pubHczne i zamiast zaradzić nawet fa:ktyez
nie grożącemu niebezpieczeństw-u. przez wydanie nakazu, komu 
należało, restaurowania kościoła czy kapli cy; bezceremonialn.ie 
przerywało się prawo korzystania z , nich i wtedy budynki 
te pozbstawały . bez opieki, c zęstokroć istotnie podniszczone 
zaczynały pustoszeć i wkrótce niszczały doszczętnie. 

Kiedy zai: nie było żadnej rzeczowej racji do o�ebrania _ 

Kościołowi jego w:łasriości, wtedy wyższe decydujące czyn
niki rosyjskiej administracji pądowej,  lub najczęściej. gbrowie 
powoływali ·się na donos czy relacje miejscowych duehow• \ 
nych prawosławnych (�wiaszczenników lub błago-czynnycą) 
�lbo przedstawicieli wyższei hierarchii cerkwi p1awosławn:ei 
tJ. archiereja diecezjalnego lub metropolity wiln. ·i spraw;a _ 

dojrzewała wkrótce do jej likwidacj i na niekorzyść Ko-ściota 
katolickiego. 

Gdy wreszcie wszystkie powyżej wyliczone ra�_ie i).ie 
dawały s_ię skleić, wówczas inicjatywa wychodziła- od ur-z.ędu
gminnego, gdzie starszyna dan_ej gminy l ub tak zwa_ny po
-średnik sądowy przeprowadzał uchwałę na zebraniu i r<>,Zttmi e  
si�, ż e  uchwała zawsze przechodziła W m}'iśl władz rzącl'OWy_ch 
mimo niekiedy jawnych protestów gminniaków, wśr64 °których 
znajdowały się jednostki o więcej silnej indywidua]ności lub 
niezależne od władz / administracyjnych. Takie protesty nie
zawsze uchodziły bezkarnie, owszem dotkliwe niekiedy po
ciągały za sobą następstwa. 
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Bywały wreszcie wypadki, że stary n apis lub _l itery 
w języku greckim lub słowiań_skim, dostrzeżone na murze czy 
tablicy były w oczach administracji rządowej dostatecznym 
dowodem, że kościół ten czy kaplica kiedyś należały do 
prawosJawnych.1 

1 Tego rodzaju m�toda decydowania' o· przynależności świątyń do pra„ 
wos.ławilych, skoró gdzieś odnale:iiono -.ia ich ścianach napis lub litery Vf ję
zyJCu' i'r-eckim, ·albo malowidło bizantyńskie, nie opuszczała Rosjan przez cały 

· cią! trwania zaboru aż do ustąpienia z granic Rzeczyp_ospolitej ·naszej. Oto przy
. kłłią: Bp Marian Ryx w dziele odsłonięcia fresków z czasów Jagiełły w prez,bi-
lęrium katedry sandomierski ej z robił wspaniały krok pierwszy. Ze względu na 
6���esne trudności finansowe, jakie należało dla tej sprawy przez�yciężyć, 
��- względu na ówczesne warunki polityczne, nie pozwalające na sprowadzenie . 
z �rakowa specjalistów· czeczoznawców, zasługa ta bpa Ryxa wzrasta do miary, 
jak�. dzisiejszemu pokoleniu trudno irozumieć, i należycie docenić. W dalszym
ci{łgu .następca bpa Ryxa bp Włodzimierz Jasiński, korzystając ze sprzyjających 

·: �a urrków finansowych i z możności sprowadze11i:a do dalszego ciągu tej pracy
· ·' · .:iaj ęp;sz·ej �iły- polskiej profesor� Jul�usza ·Makarewicza, s:t"częśliwie doszedł do · 
.�-. • ety. _W ten sposób· odważne i de.cydujące . posunięci� p ierwszego biskupa 

i ·r-0Ź.ma'ch umiejętny drugiego przyw.ró.ciły katedrze 'to, co warstwa wapna 
caie. wieki ukrywała pod sobą. Ujawniły się wśród tych o·brazów greckie litery . 

. Wystarczyło to· �la ludzi wsęhodu i północy, Że zaczęto po roku· 191 1  mówić
·� ,ireisać o dawnej przynależności katedry sandomierskjej do cerkwi prawosławnej . . . 

,!- '"O· riasłudze bpa M. Ryxa w stosunkU: do fresków w prezbitel'.ium 
katedry:: s;ndomjerskiej, jak i d� całej katedry pisaliśmy w I części „Bojow

-"·� ników''. w t. Uf. str. 173 i n. Tam �ównież mówiliśmy o j ego wysiłkach wraz
z Sa�d�mł�p;ką Kapitułą Katedralną, aby cennego zabytku d·omu Dłągosza, 

. . następ_nie jak· zwane�go „hiretu" p-rzy ulicy Panny Marii i tej części dawnego 
' 

klaszto�u �<JoJliinikanskiego, która dała się'- jeszcze uratować, nie dopuścić do' 
; . cśtanir ru�-d:y_ · Ostatnią �ząstkę g�aehu podominikańskiego za rządów bpa M. 
- - Ryxa dokonał swym sercem i głową ks. kanonik Julian Młynarczyk: .który

�a�ierzał tam urządzić burs.ę dla uczącej się-młodzieży świeckiej. 
. 

P<:>rus?:amy tę zasługę konserwacji ,  która zawsze będzie policzona Vj hi
storii, dzi:eł ..s.ztuki. 

� ·. ��- · 09m
. 

I1�ug·osz�, jak to· wykazują dwie księgi rachunkowe Sandoniier
. s'IPej K a'J)i�uły �l{'a,teclralnej, j edna ·p .  t. „�się.ga Kasowa Przychodów i. W.. -
--���tków Kapituły Kat�rcy„ SandomierslCiej", rozpoczę�a w dniu 11 wrz: 1863 r., 

ci uga .,,Ra�h.unki 
.
Przychodów. i Rozehodów z Domów Kapitul,nych od 1/1

� '1910 r/';_ byl prze'clm'iotem s�czegó-lniejszej troski Kap�tuły ·Sandomierskiej
� o& czasów bpa A. Sotkiewicza aż do dni 1 ostatł!_ich- przed gru�tow-nym odno

� wieriiepi tego. szaco wnego zabytku za bpa W�. Jasiński�go w r. 1 934. 
�; . -

Na rnch�nek zasługi dueh_owieństwa; by przy. tei �okazji {innej ·w żyeiu
mo�e ]uz mieć ni� b�dziemy) wyrazie ż�·J,· żal głęboki dla' tych, którzy dopro
wad�il; 

.
do zagłady pods'ienia w rynku sanełomier�kim �rzy

. 
doniu, stojącym 
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Na takich podstawach, rozpoczęło się wywłaszczenie 
Kościoła katol ickiego z jego najszacowniejszej własności 
w dawnej Litwie i Białorusi. 

w linii, idącej. od ul . Panny Marii do ul. jen. Sokolnickiego, dziś oznaczonym 
Nr 2.3. Podsienia te hyły pr7edostatnie w rynku sandomierskim. 

Jeszcze więcej bolesną jest ·strata resztek bramy Krakowskiej, której 
mury były jedne z najstarszych w Sandomierzu. 

Choć podsienia i brama były w ostatnich czasach własnością prywatną, 
ale sądzimy, Że większa troska władz państwowo-administracyjnych, głównie 
zaś państwowych konserwatorskich, Zarządu Towarzystwa Krajoznawczego 
i Zarządu miasta, dbającego o jego przeszłość, oraz samego społeczeństwa 
sandomierskiego, zespolona myślą utrzymania tych starożytnych rzeczy, nada-
. jących charakter miastu, znalazłoby sposób ich ocalenia. 

Jak konserwowano dom Długosza? 
W księgach tych od roku 1 884 dcl 1932 naliczyliśmy 1 49 pozycji roz

nych wydatków, większych i drobnych na konserwację domu Długosza. Spo
tyka się tam reparacja i podtrzymywanie tego budynku wewnątrz i zewnątrz: 
dach, drzwi, okna, podło�i, sufity, schody, rynny, zadrzewianie przed domem, 
płoty, roboty murarskie, ciesielskie, stolar�ki�, bla_charskie, ślusarskie' itd.„
a najczęściej troska o dach i okn.a. Ciekaw_� by była o-góhia suma tych wydatków, 
ale obliczyć ją trudno ze względu na rozmaitość waluty. · Podsumowane cyfry 
wypadają takie: 159.2.31 rh 2 004.000 mk i 1.139 zł. Wspomnieć wszakże na
leży, bo to uwydatnia wyjątkową pieczołowitość o racjon_alną konserwację 
tej pedy· budownictwa, Że ·W i'achunkach za rok 1914 wpisane są koszta po
dróży zaproszonego w tym celu umyślnie z Warszawy, zdaje się naisilniej sz�j 
jednostki fachowej w b. Królestwie, architekta Stefana Szyllera. Przyszła wres.z
cie chwila, że na żądanie bpa M. Ryxa Kapituła Katedralna zaprosiła do San
domierza architekta Zygmunta Gawlika z Krakowa, który przygotował plany 
odbudowy i one służyły za podstawę pięknie dokonanej restauracji za bpa 
W. Jasińskiego, co z punktu fachowego mogło się tak udać, jak się udało, 
że były stare rysunki i podobizny tego zabytku, a w jego ścianach przecho
wały się n iemal ·całe kamienne odrzwia i futryny okienne, które służyły za 
drogowskaz i model w odbudowie tych szczegółów. 

W spomniełiśmy wyżej o freskach w prezbiterium katedry sandomier
skiej, zdaje· się, pod .względem swej -powierzchni największych w EuroJ>ie 
z tej strony Alp. Nie mówimy o nich szczegółowo. Historyczną i artystyczną 
treść tych malowideł ujął w bardzo rzeczowym wykładzie inauguracyjnym na 
rozpoczęcie roku szkolnego w sandomierskim seminarium diecezjalnym 5 wrz. 
19.34 r. ks. Andrzej Wyrzykowski, profesor tego seminarium i prałat katedry 
sandomierskiej. Wykład ten został wydrukowany w tymże róku w Kronice 
Diecezji Sandomierskiej, a następnie wydanym w osobnej odbitce p. t. „Za
bytkowe freski w prezbiterium katedry, sandomierskiej". 

Ocenę i wartość tyc:,h fresków omówił na swych szpaltach Dwumiesięcz
nik Krakowski Oriens za maj i czerwiec 1935 r. Do.pis. autora. 
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Przeprowadzały je,  jak mówiliśmy wyżej, władze rosyjskie 
administracji rządowej przy wydatnej pomocy cerkiewnych 
władz prawosławnych. Robotę tę niszczycielską, by ją uwy'." 
puklić należycie, przekazujemy historii guberniami, powiatami 
i gdzie s i ę  dało parafiami, względnie zakonami czy zgroma
dzeniami. Każdy rozdział oddzielnie omawiać będzie: 1. ko
ścioły parafialne i filialne, 2. kaplice w osiedlach ludzkich, 
przydrożne i na cmentarzach grzebalnych (nie -dzieląc je na 
publiczne i prywatne)1 3. dzwonniće (o ile stanowiły osobny 
budynek), 4. obrazy, 5. dzwony, 6. kielichy, pateny i inne 
drobniejsze utensylia kościelne,, 7. grunta kościelne, 8. niszcze
nie bractw kościelnych.1 

ROZDZIAŁ XXXI. 

Konfiskata i niszczenie własności kościelnej, b�dącej 
w posiadaniu kleru świeckiego. 

Gubernia grodzieńska. 

Ko-ścioły parafialne i filialne. Powiat białostocki . 

Janopo.I. 1. Gbr grodzi�ń. 12 list. 1864 r. Nr 1493 do
nosi do jen. gbra wiln., że do kościoła w Janopolu, pow. 

· białostock.,  uczęszcza dużo prawosławnych, a przeto- należa-·
łoby go zamknąć, a parafię tę, jako powstałą njelegalnie, 
zupełnie skasować. Msler bowiem spr. wn., pisze dalej tenże 
gbr, w 1857 r. p�zwolił obywatelowi ziemskiemu Jakubowi . 
Sakowiczowi wybudować w majątku Janopol kaplicę muro
waną z tern, żeby nabożeńs1two w niej odprawiał proboszcz 
miejscowej par: zabłudowsk. w dni, wskazane przez władzę 

1 Chociaż poszukiwania nasze archiwalne w stosunku do pierwszych 
5 punktów staraliśmy si(( pilo.ie przeprowadzić, j ednak nie tylko nie tuszymy
sobie, aby wynik ich wyczep:pywał w szystko, owszem podkreślamy to wyraź
nie, że są bardzo możliwe opuszczenia, które w ogólnej sumie mogą być 
znaczne.. .  Mamy również wątpliw�ć czy wsz((dzie odróżniliś�y k�ścioły od 
kaplic, w korespondencji bowiem rosyjskiej oficjalnej niemal wszystko nazy
wane jest kościołami. Dopis. autora. 
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diecezjalną. Tymczasem Sakowicz urządził przy kaplicy cmen
tarz grzebalny i ówczesny bp wiln. Wacław Żyliński nazna
czył do tej kaplicy stałego kapelana, w 1860 zaś r. biskup 
przemianował ją na filię parafialną z 400 wiernymi. 

2. Na powyższe przedstawienie jen. gbr wiln. 18 list.
·1864 r. Nr 3698 poleca gbrowi wiln. ,  aby kościół ten zamknął,
aparaty i sprz�ty oddał do najbliższego kościoła parafialnego,
do którego też powrócić, należy nielegalnie oddzielonych
kiedyś wiernych . . 

W następstwie tego zarządzenia gbr grodzień. 14  gr. 
1 864 r. Nr 1668 powiadomił jen; gbra wiln. ,  że kościół filialny
w Janopolu 29 list. 1864 r. zóstał zamknięty, parafian biskup
przyłączył do innych kościołów, a dotychczasowego kapelana
tamtejszego, ks. Teofila Hryniewickiego, przeniósł na wikariu
sza ·do parafii juchnowi:ck. ,  pow. białostock., gbrnii grodzień.1

3. Filię katolicką w janopolu, parafii białostock., gbrnii
grodzień., jen. gbr wiln. pozwala przerobić na prawosławną 
filię 12 list. 1864 r. Nr 9493.2 

4. Gbr grodzień tak ujmuje rzecz o kościele w Janopolu
w swym piśmie do nlka wojen. białostock. z 23 list. 1864 r. 
Nr 13169: n a  cmentarzu grzebalnym, który powstał w . Jąno
polu bez pozwolenia władz państwowych, za staraniem zie
mianina Sokowi-c"za, dawną kaplicę w 1860 r. zamieniono 

. samowolnie na · kościół filialny. Rzecz tę, mówi dalej gbr, 
przedstawiłem w przebiegu historycznym i na to otrzymałem 
odpowiedź, żeby kościół ten zamknąć, gdyż . powstał w miej
scowości, zaludnion ej prawie wyłącznie przez prawosławnych.� 

_ 5. Nlk wojn. pow. białostock., gbrnii gr-odzień. 20 st„
1866 r. Nr 230 przesyła do gbJa grodzień. sprawozdanie, 
w którym mµ donosi, że z j ego polecenia, datowanego 23 list. 
1864 r. Nr 13169 w 1864 r. zamknięto �ości«?ł filialny w Ja
nopolu, par. Białyst-0k, gbrnii grodiień.� . 

1 K. Wi:ln. Wojn. G. f864 Nr 1452 .Jc.: l-4. 
2 K. Wiln. G . . G. 1861 N·r 1363 k. 48.
3 A. M. Białost. N. W. Nr 45 k, iO. 
ł Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 1 k. 6......:.8. 
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6. W wykazie z 3 list. 1866 r. Nr 14986 gbr grodzień.
wyliczył kościoły i kaplice katolickie gbrnii grodzień., które 
rząd ros. pokasował. W śród nich wymienia kościół filialny 
w Janopolu, par. Białystok. Podług myśli jen. gbra wiln. ko
ściół ten miał zostać filiałem do prawosławnej cerkwi gródeck.1 

Działkowicze, pow. bielski. 1. Nlk wojn. pow. bielsk., 
gbrnii grodzień., 14 mar. 1866 r. Nr 1182 w raporcie -swym 
o różnych zamkniętych kościołach i kaplicach katolickich
w jego powiecie dodaje, że od 1863 r. jest nieczynny katol. 
kościół parafialny w Dziatkowiczach, pow. bielsk., dlatego, 
że jakoby w nim miał być raniony wikariusz ks. Cyprian Sie
klucki. Nabożeństwa parafialne odprawiają się w kaplicy 

t . 
2 

i 
cmen arneJ. 

2. „W swej odezwie z 8 gr. 1866 r. Nr 2?51 raczyłeś 
j. W .. Pan, tak piszę Departament Spr. Duch. Obc. Wyz.
30 gr. 1866 r. Nr 2437 do )en. gbra wiln., przesłać do Mstwa 
Spr. Wn. prośbę gbra · grodzień. o skasowanie kościoła 
w Dziatkowiczach, pow. bielsk., gbrriii grodzień,, który zamknął
dziekan bielski ks. Stanisław Włodkowski wskutek przelanej 
krwi, gdy w,ojsko zraniło w rękę ks. Cypriana Siekluckiego 
w czasie jego aresztowania. Wziąwsży pod uwagę tak zło
wrogie czyny prob. par. Dziatkowicze, jak i miejscowego 
dziekana, a w S'lczególności samowolne zamknięcie wzmian
kowanego kościoła, którego dokonało miejscowe duchowień
stwo rz.-kat. po wspomnianym wypadku, a następnie odmówiło 
otwarcia napowrót tegoż kościoła, nie widzę powodów prze
szkadzać do skasowania kościoła rz.-kat. w Dziatkowiczach". 

· 3. Na skutek powyższego jen. gbr wiln. 9 st. · 1867 r.
Nr 14 polecił gbrowi grodzień. zamknąć ten kościół, a 17 mar. 
1867 r. Nr 227 gbr grodzień. powiadomił tegoż jen. gbra, że 
wykonał to polecenie. Wreszcie jen. gbr 25 maja 1867 r. 
Nr 637 pisze do gbra grodzień.: „Nie znajdując przeszkód 
względem przerobienia skasowanego kościoła katolickiego 
w Dziatkowiczach na cerkiew prąwosławną i użycie jej j�ko 

i Gr. K. G. 1866 Nr 264 k 8. 

2 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 1 k. 20-24. 

Bojownicy, cz. 2, t. IV. 



18 Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd.„ 

parafialnej dla parafii prawoslawnej żurabickiej, upoważniam 
pana do wydania odpowiednich zarządzeń a także do prze
kazania w używanie służby tej cerkwi gruntów, które należały 
do kościoła katolickiego w Óziatkowicżach z budynkami, tam 
się znajdującymi" .1 

4. Gbr grodzień. powiadomił zarządzającego diecezją
wiln . , że na mocy polecenia jen. gbra wiln. z 9 st. 1867 r. 
nakazał nlkowi wojn. w Białymstoku zamknąć kościół para
fialny w Dziatkowi

.
czach, pow. bielsk. , gbmii _grodzieńskiej .2 

5. Na żądanie j en. gbra wiln. z 1 sierp . . 1 867 r. Nr 947
i 17  kw. 1868 r. Nr 4606 gbr grod-zień. przesyła mu· 1 4  maja 
1 868 r. Nr 6062 wykaz skasowanych . kościołów i kapHc ka
toJ ick�ch w gbrnii grodzień. ,  wśróq których --jest ·wymieniony 
w pow. bielsk. tejże gbrnii kościół we wsi Dziatkowicze, 
który na mocy zarządzenia jen . gbra z 25:·m�ja 1867 r.
Nr 637 zaprojektowano przerobić na cerkiew pata:fialną dla 
prawosławnych par. żurabickiej.3 . r . 

Granne i Śledzianów.4 l. Mster spr: _wł}: '·7 - C'.?rw.
1886 r. Nr 31 18  prze�łał do jen. gbra . wiln. pjsm:ó, a w nim, 
że cesarz, na skutek przedstawienia mstra spr. wn�· sprawy 
o środkach. do zmniejszenia . .propagandy; ws�Q:d ·,"byłych
unitów, 5 czrw. b. r .  nakazał · skasować _ rz.-kat„ arafie 
w Grannem i Śledzianowie, pow. bielsk., gbrri:i}..- gr dzień., 
przyczem należy parafianom tamtejsżym ogłosić .o .is  ot�ych 
przyczynach, które pobudziły rząd do s�asow�aniąr ·:- ·�il pa
rafij, a duchowieństwo i wszystką tamtejszą ludno�:e-.' z.-kat. 
uprzedzić, że tych samych sposobów rząd użyje w: -stosunku 
do każdej z parafii, w któ_rej duchowieństwo · będŻie · dalej' 

1-K. Wiln. G. G. 1 866 .Nr 1335 k. 7-13 i K. Wiln, G. G. 1 861 N:r 1 367
k. 4-8. .. ' 

2 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. Il k. 70 p. 95. 
3 Gr. K. G. 1867 cz. I Nr 276 k. 27 i n. 
4 Paraf�e Granne i Śledzianów należ' do tych, ktąre w. '!2.asie ich ka

saty ozdobiły się palm" męczeństwa. Bohaterowie tych §Cen i dramaty krwa
we, które rozegrały się w momentach, gdy siepacze nie krępowali się nłczym 
i popuszcz·ali folgę swym dzikim instynktom, historia powinna przekazać po
koleniom następnym, przeto w danym wypadku i w innych podoQęy,ch r�bimy 
szczegółowe wycillgi z akt archiwalnych. Dopis. autora. 
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szerzyć propagandę wśród byłych unitów, lub do którego ci  
ostatni będą s ię udawać o posługi religijne. 

4 J ip .  1886 r. jeden z urzędników gubernialnych zamknął 
te kościoły, drzwi nazewnątrz opieczętował pieczęcią rządową 
sprawnika . bielskiego, klucze i pieczęcie kościelne oddał dzie
kanowi bielskiemu ks. Józefowi Warpechowskiemu. 

14 st. 1889 r. Nr 203 jen. gbr wiln� ziemię obydwóch 
tych parafij, stanowiącą przes�zeń 67, 34 dziesięcin, 17 róż
nych budynków i 2 piwnice oddał w zarząd Izby Dóbr Państw. 
ghrnH gro,dzieńskiej. 

· 

· Wśród' tej pozornej ciszy 24 czrw. 1891 r. zjawił się 
w Grannem jakiś mężczyzna, udający wariata i usifował. dost�ć
się do wewnątrz tamtejszego opieczętowanego k

.
ościoia, a spo

striegłszy na drzwiach pjeczęcie, oberwał j� i poszedł w stronę 
gbrnil su walskiej.· 

- . .. , · 

2. Sprawnik powiatu· bielsk. Sabanejew l 14 gr· . . 1891 r. · 

Nr 268.� "Składa rapo�t do gbra grodzień., że 'mies�kaiicy · �illm / 

wiosek, któr� nal eżały do parafii Śledzianów w dalszym ciągu 
chowają swy,�h zmarłycl;i na tamtejszym cmentarzu grzebalnym .. 
Wtedy rząd nakazał us�wać rze�zy, które były w obydwóc� 
tr�.h kościołach. Wś·ród ludu czuć byfo budzący się.-nieppkot. 
�prawnik. bielsk! Sabanejew 14- wrz. 18�2 r. telegrafuje do. 
�_gbra grochie-ń., że' wzmaga się wzburzenie wśród . llldności, 
i'�- oficeJ ·żandarmerii tłum uspokajał,- ·ałe na próżno. Dalej 
teg-0ź 9.nia Sabanejew depeszą powiadamia gbra, że dziekan 
bielski organów i obrazów dotąd ż· kościołów nie fabral, 
powołując się na· to, że · od biskupa nie otrzymał �akazu 
w tej materii. Zaczęto myśleć o wotsku okolicznym .... Plcmste� ·

. brzes�i Zdorow 14  wrz-; telegrafuj-e do gbra grodzień., że 
w -Br�eściu w tej chwili iest sztab pułku kozacki_ego, stu_ ko
zal<ów: i bateria armat, niedaleko zaś od Brześcia 500 kozaków. 
Płk- Malewic_z z Białeg�stoku 14_· wrz. dep��zuje, ze w pow�
biało�tockim _stoją 2 dragońskie pułki, jeden z nich 2 wiorsty 
za, miastem. - · 

1 _Nazwisko to rąz jest -pisane Sab�nejew, w innym zaś miejscu . Soba-:-
nę.ję�. Dopi-s. autora. . 

2* 
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Tegoż dnia przychodzi, telegraficzne zapytanie do gbra 
grodzień. od jen. gbra wiln. Kachanowa, czy przy zamykaniu 
kościoła śledzianowskiego były jednocześnie usunięte organy 
i obrazy kościelne. 

Na dwa dni przedtem sprawnik bielski Sabanejew tele
grafuje do gbra grodzień., że rozeszła się wieść po okolicy 
jakoby kościół śledzianowski otwarty cudem. Przedsię orę 
środki, aby go zamknąć. Spotykam się ze sprzeciwem ze 
�trony parafian. Sprawę prowadzi sędzia śledczy. Wysyłam 

'raport. Czekam na wskazówki. 
13  .wrz. jen. gbr telegrafuje do gbra grodzień.: 1„Zgadzam 

się na sprowadzenie dostatecznej siły wojskowej w celu 
u�pokojenia. J ednocześnie zwracam się do- bpa Audziewicża, 
aby ze swej strony przedsięwzią.ł odpowiednie. środki . Naj
energiczniejszymi sposobami wykryć głównych sprawców. 
Kachanow". 

Gbr grodzie�. otrzymuje od Timirazjewa, jednego z je
nerałów, dowodzących okolicznym wojskiem telegram 15 sierp .. : 
�,Cztery szwadropy pułku .charkowskiego dziś wy�hodzi z.ąia.;. 
łegostoku, nocują w Bielsku, jutro 1:6 około 5 po południu 
zbliżą się· do wsi Śledzianów". Na to gbr odpowiada icnera
łowi: „Zatrzymać wojsko we wsi Ostroże, aby do Śledzianawa _ 

przybyło rano". 
· 

. Od jen. gbra Kachanowa 15  sierp. przychodz'f telegram 
do gbra: „Depeszować, jak stoją sprawy w Śledziano'wie·" .  . . „1 . ' .· 

3. Sprawnik �ielski Sabanejew jeszcze pod datą 1 sierp.
1 892 r. nadesłał do gbra raport za Nr 2601-, że 6. sie�p. 
1892 r., gdy wszyscy udali się na nab.ożeństwo do par. Per
lejewo na święto Przemienienia Pańsk�ego kościóf w Śle
dzianowie został ótworzony po 6 latach od chwili, gdy �ceg,arz 

· kazał go zamknąć. Jak opowiada starzec 70 letni Frandsze ,
s. ] ana Stolarczuk, kościół otworzył się 1am, bez rniczyi�i
pomocy. Gdy wieść ta rozeszła się za rze�ę ·Bug po pow .. , "1 -
sokołowsk., gbrnii siedleck., gdzie wszyscy niemąl mieszkańcy 
są f anatycznźe przywiązani do swej wiary katolickfej, zbiegła
się masa ludzi, by się pomodlić w kościele, otwart;ynL w spo
sób nadprzyrodzony. Tegoż 6 sierp. o 7 wieczoiell! · było już
pod kościołem ponad 300 ludzi . 9 sierp. z kilku urzęd.nikamj
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i z ks. Leonem Bulwinem, probosŻczem z Perlejowa, przyby
łem, pisze tenże sprawnik, o 7 rano do Śledzłanowa, by lu
dność uspokoić.  W kościele i na cmentarzu było modlących
się pełno. · Perswazje nasze i nakazy były bezskuteczne. Lud 
nie chciał się rozejść. Opuściłem Śledzianów z niczem i uda
łem się do Siemiatycz. W nocy z 10 na 11 przyszedłem 
z urzędnikami i 20 policjantami do Śledzianowa o 41/2 rano,
gdzie zastaliśmy modlących się do 200 osób, które i w nocy 
nie opuszczały kościoła, poza tym trochę jeszcze ludzi na 
cmentarzu. 

Do kościoła wpuszczono mnie bez przeszkody. Moje 
ta'm prośby i rozkazy były bezskuteczne. Pomoc księdza 
r9wnież nie wiele znaczyła. Próbowałem siłą usunąć ludzi 
z kościoła, ale skutku to nie odniosło. Pytałem opornych 
o nazwiska, dawali odpowiedź, że  pozapominali swych nazwisk.
Tłum się , zaczął zwiększa� i doszło do 3 tysięcy. Zamknąłem 
wtedy modlących się w ko_ściele i zacząłeJD będących poza 
nim namawiać, aby rozeszli · się do domów. Odpowie-dzieli, . 
że to zrobią, o ile zamknięci będą puszczeni na wolność. 
Zgodziłem się na . to z tą myślą, że otworzę kościół i będę 
z niego wypuszczał pojedyńcze osoby, aby tym sposobem 
spisać opornych. Gdy drzwi otworzyłem, tłum zewnętrzny 
rzucił się do kościoła, nas wszystkich tj . mnie, --żandarma 
i policję odepchnął i uwolniL z uwięzi tych, którzy poprzednio 
nie chci eli powiedzieć swych nazwisk. 

4. 16 sierpnia 1 892 r. sprawnik Sabanejew te] egrafuje
z Bielska do gbra grodzień.: „ Czekam rozkazu w Bielsku. 
Wojsko występuje o 10 rano". 

Wtedy 17 sierp. 1892 r. zjechał na miejsce do Ś ledzia
now� wiccgbr grodzień. Ozerow i. zastał w kościele do 500 
ludzi, poza kościołeµi_ około 1000. Namowy jego . i dziekana 
z Bi�lska, by lud opuścił kościół, skończyły się na niczym. 
Wtedy dragoni rozpoczęli swą czynność, z kościoła wszystkich 
usunęli, wynieśli stamtąd obrazy i wszystkie sprzęty - kościelne 

. na podwody, by je stosownie do rozporządzenia . . . odwieźć 
do Drohiczyna. Drzwi następnie kościoła zamknięto i opie
cz.ętowano lakiem. 
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Po takim uporządkowaniu terenu jen. gbr Kachanow 
18  sierp. 1892 r. telegrafuje · do gbra grodzień.: zgadzam się 
na rozebranie kościoła śl edzianowskiego po wywiezieniu 
.z niego wszystkich obrazów i przedmiotów kościelnych. Sądzę, 
że przy wykonaniu tego trzeba skorzystać z obecności tam 
wojska . O czekuję doniesienia o rezu)tatach. Pożądana jest 
przy tym na miejscu obecność pańska. 

5� 21 sierp. 1892 r. jen. gbr Kachanow asygnuje 600 rb 
na rozbiórkę kościołów w Grannem i Śledzianowie. 

6. Sprawnik Sabanejew 23 sierp. 1892 r. telegrafuje do
gbra: „ 7 dni egzekucji wojska już się kończy. jak dalej po
stąpić z jego wyżywieniem"? 

· 7. Na str. 141 akt, z których czerpiemy te fakta, je&t 
notatka bez daty i podpisu: 

„Wysieczennyje" tj . rózgi otrzymali: 
1 . Michał, syn Jana , jadłowski z Olędryk.
2. Józef, s. Antoniego, Szeduk z Buzysk.
3. Franciszek, s. Antoniego, Poleński z Malca.
4. Antoni, s. Józefa, Wiszniewski z Obniży.
5. Klemens, s. Piotra, Gnat ze Śledzianowa .
6. Wincenty, s. Wawrzyńca, Deniziuk ze Śledzranowa.
7. Teofi l ,  s. Józefa, Kostka z Medysy.

· Dalej na tejże karcie jest 12 nazwisk, a przy nich uwaga:
nie dostali rózeg (niewysieczennyje). Na karcie zaś 144 gbr 
grodzień., w raporcie do · jen. gbra 24 sierp. 1892 r. Nr 9995 
pisze, że on właśnie dla przykładu drugich i dla niekorzy
stania z siły wojskowej nakazał dać pałki od 25-30 każ
demu z wymienionych oprócz jadłowskiego. Żeby uniknąć 
nowych tarć, nakazałem p ozostać tu wojsku jeszcze przez 
tydzień na koszt całkowity 9 sąsiednich wsi, należących do· 
dawnej par. Śledzianów. 

8. Władze sądowe rozpoczęły w tej sprawi e formalne
śledztwo 22 sierp. 1892 r. Dla przeprowadzenia bezzwłoeznej 
rozbiórki obydwóch kościołów: w Śledzianowie i Grannem 
wydelegowałem do pow. bielsk. Kobyłeckiego, sprawnika 
grodzień. Rozbiórka ta ma być uskutecznion a do 26 b. m. 

9. Sprawnik Kobyłecki telegrafuje 28 sierp. 1892 r. do
gbra grodzień.: „Murowane sklepienie kościoła ś ledzianow-
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skiego zburzone, górna część ścian rozebrana, drzewny ma
teriał spalony. Kościół robi wrażenie ·ruin, wykluczających 
możność korzystania z nich, chociaż ściany jeszcze stoją. Nie 
można nawet myśleć, aby je udało si� rozebrać wcześniej 
nić za 2; 3 tygodnie. Konieczną jest rzeczą wysadzić wszystko 
w powietrze, ale w Brześciu odmówili mi prochu. Szczegóły 
przedstawię osobi$cie. Jeżeli pro'jekt wysadzenia wszystkiego 

·, _. !)owietrze uzyska aprobatę, wypadnie starać . się o delego
. wanie oficera sapera z dynamitem lub pe�yksyliną. Zupełny 
·sRokój._ Czy nie na1eżałoby cofnąć wojsk�?".

. 

• . Jen. gbr wiln. telegra_ficznie 29 sierp. -nakazuje. wojsko 
cofnąć, a ruiny zostawić w tym stanie do . nowego zarzą.dze- -

· nicr gbra grodzieńskiego. . 
10. 25 sietp. sprawnik grodzień. Kobyłecki telegra faje ·

z miejsca swej operacji do gbra .grodzień.: „Dziś rozpoczęta 
-rozbiórka · kośCiuła- :śledzianowskiegp, budyn,ek bardzo mocny, 
})tory ze s.klepieniem stoi pr_t�·szło 100 lat. Robota idzie wolno. 
Jutró będę bąr�ył kośeiół w Gr -Meni. Nieporząd_ków nie ina".1 

26 �ie.rp. sprawnik Kobyłe�li znów telegi:afuje .do gbra 
grodzień.: „Kościół w Grannem zupełńie zburzony. Przedte� 
przeniesiono z niego - ·obrazy do kościoła w Perlej�wi e - .ie  

-wszystkilJli sprzętami kościefoymi. . Robota przy kośeiel'e 
.... w Śl�dziano�ie posuwa się bardzo powoli. Dotąd zwalony· 

dach; wiązania, belki, murowane szczyty. Dziś burzą sklepie
nia. · Ściany odwieczne dwa ars-zyna grubości i sklepienie 
kapitahre bąrdz.o są trudne dla naszych robotników� Nad ic-h 
zburzeniem należy p.racowaĆ,,-conaj�niej 2 tygodnie. Wysłałem 
po pmch do, Brześ-cia. Co się_ okaże - możliwe do wysadzenia,
b�clzi�; wysadzone". ' , · 

-Z- raportu pism�enrreg,9� który Kobyłec_ki  nadesłał do gł;mł 
grod�i eń., widać, że d.o .s· wrz. '1 892 i;.. nil: burzenie kościołów 

1 Jak w całej nini ejszej. pracy naszej, tak i w tym m1e1scu równi-ez 
trżymamy się 'przewodniej myśli, aby podawać surowy matetiat, w bryłach 
w..ydobyty z kopalń a.rchiwalnych . . Ni� układamy nawet doJcumentów podług 
ich chronologicznego poi'.ządku, lee:/! je przytaczamy w tej kolejności, w jakiej 
�łl ' W$Zyte. Czytelnik łatwo ten ·porządek ·uskuteczni, bo daty same doń go do
prowadzą. Dopis. au�ora. 
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w Śledzianowie i Grannem wydał 490 rb 25 kop. Pieniądze 
te nie pokryły j ednak wszystkich wydatków. Dlatego jen. gbr 
wJln. 24 wrz. 1892 - r. Nr 1475 pisze do gbra grodzień., że 
zgodnie z jego przedstawieniem wystąpił do mstra spr. wn. 
Plewego i ten pole.cił Kolegium Duchownemu Rz.-!S,at. wy
asygnować na ten cel 1000 rb. Kolegium jednai<. asygnowało 
z procentów funduszu pomocniczego rz.- kat. du_chowieństwa 
tylko 900 rb, bo na wydanie 1000 rb potrzeb!ly jest rozka� 
cesarski. Resźtę przeto potrzebnych pieniędzy wziąć z sumy, 
powstałej ze sprzedaży materiałów z rozebranych kościołów. 
Tak zarządził senator Plewe. 

1 1 .  15  l ist. 1 892 r. Nr 35 jen. gbr wiln. pisze do gbr<a 
grodzień., że za cały ten sprzeciw władzom rządowym i za 
fanatyzm wŁościan,  winnych w tej · sprawie, pozbawić pr�wa · 

- nabywania ziemi, gdyby o tó kiedykolwiek występowali. 
* * * 

Poz� wszystkimi powyżej wyłuszczonymi zabiegami, 
których użyły władze rządowe dla ukarania grannowskich 
i śledzianowskich parafian; -�prawę całą skierowano do sądu.
okręgowego. 15 mar. 18.9'3 r. Nr 31 prokurator grodzień. sądu 
okręgowego nadesłał sekretne pismo do gbra grodzieł1., 
w-- · którym mu donosi, że sprawę o 'oskarże·nie  inie·�zćzan: -
Fra·nciszlrn, syna Jana Stolarczuka, pociągniętego · do odpo- , 
wiedzialności podług I cz . . 4�3 art. ó karach, szlachcica Józefa, -
syna Mieczys.ława Regulskiego i innych 45, oskarż�nych 
z art: 273 tejże ust�wy ,.:.. 1>rzesłał ?;a Nr 3065 do okręg,owego 
sądu grodzień. z wnioskiem o · przerwanie dochodzenia ka�
nego w stosunku do Stolarezuka i Regulskiego _i o zmianę 
oskarżenia - w- stosunku _dÓ _wszystkich pozóstałych, o��łnio
nych podług art. 29- ustawy o karach. , Wttjły gbr grodzie�. 
31- mar. 1893 r. Nr .31 1 1  żąda od prokuratóra imiennego spisu 
nazwisk wszystkich� oska'.rżonych o nieporządki we 'wsi ' Śle- �
dzianów, pow. bięlsk., gbrnii g.;odŻi�ń., w czasie · zamykania
kośc�oła śledziano.wskiego, -� _ sierpniu_ 1892 r. 

Na tym urywaj,ą ,się akta o przebiegu sprawy sądowej, 
poniżej tylko \podają treść wyroku. . _ 

Z rozpiór ką kościołą w Śledzia nowie nie poszło - tak 
łatwo. ow·a dni, które wyznaczył gbr grodzień. - na przeiJro-
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- wadzenie tego dzieła zniszczenia, dowiodły tylko jego fanta
stycznej zapalczywości czy zapalczywej fantazji. 

12. 1894 r. ostateczne rozebranie murów kościoła śle
dzianowskiego wziął z licytacji Lejzor Awe1, żyd ... 

Jeszcze trudniejsze było rachunkowe sprawozdanie z wy
znaczonych przez Kolegium 900 rb i przez jen. gbra 609 rb.1 

Na kilkudziesięciu kartach wlecze się w tej materii ko-
respondencja rządowych władz �yższych z niższymi. 

' 

13. Sąd okręgowy w myśl wniosku prokuratora sprawę 
4) oskarżonych przekazał sądowi pokoju w Bielsku, który
podzielił podsądnych na 4 grupy i 10 maja 1894 r. skazał 
jednych na karę 50 rb, drugich na 25 rb, trzecich na 16 rb, 
resztę po 5 rb z odpowiednią zamianą grzywny pieniężnej 
na kozę. · 

Najcięższe dni egzekucji_ wojskowej w Śledzianowie trwały 
od_ 18 do 25 sierp. 1892 r.2 

Kleszczele. 1. Archierej brzeski Ignacy (prawosławny, 
dopis. autora) 17 list. 1865 r. Nr 755 przesyła do gbra grodzień. 
odezwę, w której pisze, że zgadza się z twierdżeniem nlka 
wojn. pow. bielsk., że parafia katolicka w Kleszcze/ach tegoż 
powiatu, gbrnii grodzień., nielegalnie istnieje, gdyż brak w nięj 
dostatecznej liczby domów i mieszkańców wyznania katolic
kiego. Na domiar tych szczegółów, mówi - tenże archierej, -
trzeba dodać, że do_ tego kościoła uczęszczają niektórzy pra
wosławni. Wobec powyższego należałoby kościół w Kleszcze
lach zamknąć. 

2. Gbr grodzień. myśl powyższą 10 maja 1866 r. Nr 389
przecłstawia do uznania jen. gbrowi wiln., który 31 maja tegoż 
roku Nr 38 odpowiada przychylnie, nakazując parafię tę ska
sować, a kościół zamienić na prawosławną cerkiew parafialną.3 

1 Do tych cyfr trzeba jeszcze dodać kapitał osiągnięty z materiałów, 
które .powstały z 2 kościołów. O nagromadzonych mater_iałach mówi sprawnik 
Kobyłecki, o gotówce - mster i jen. gbr wiln., którzy każą użyć jej wobec 
niedostatecznej sumy, jaką Ko1egium było władne wyznaczyć. Dopis. autora. 

2 Gr. K. G. 1887 cz. l Nr 145 k. 4-263. 
• 

3 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 126 k. 4 i n. 
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3. Gbr grodzień. w swym piśmie z 13 czrw. 1866 r. 
Nr 7496 polecił zamknąć kościół parafialny w Kleszczelach, 
pow. bielsk., gbrnii grodzień. na podstawie pozwolenia głów
nego nlka kraju.1 

4. Do jen. gbra wiln. wysłał gbr · grodzi eń. prop�zycję, 
aby �a mknąć kościół katolicki w Kleszc2'elach ·ze względu, że 
nie ma tam określonej w przepisach liczby wiernych i że źle 
wpływa na ludność prawosł�wną. Wobec zaś tego, że miej
scowa cerkiew prawosławna chyl� się do upadku, kościół 
ten zamienić na cerkiew. Jen. gbr zgodził· się na ten projekt, 
bielski nlk wojo. 22 czrw. 1866 r. Nr 2576 powiadomił o tym 
prystawa 1 rejonu, a ten 8 lip. 1866 r. Nr 1920 nadesłał po
wrotną odpo'riedź, że 30 czrw. b. r. zamknął w Kleszczelach.2 

5. W �y1rnzie gbra grodzień. z 3 list. 1866 r; Nr 14986 

kościołów i kaplic katolickich, które rząd w gubernii grodzień. 
wyznaczył do skasowania, pod Nt 38 wskazany jest koś�iół 
parafialny w Kleszczelach, pow. bielsk. Podług decyzji jen. 
gbra wiln. z 31 maja 1866 r. Nr 666 kościół ten zamieniono 
na 'cerkiew prawosł�wną pod wezwaniem święty-eh apostołów 
Piotra i Pawła.3 

6. Gbr grodzie_!i. wystąpił z. propozycją, aby kościół
w Kleszczelach rozebrać, na co jen. gbr 31 8t. 1867 r. Nr 38

wyraził swą zgodę z tym, żeby materiał, powstały z rozbiórki 
kościoła, użyć na budowę nowej cerkwi prawosławnej w Kle-
szczelach. W 1872 r. zaczęto budować tę cerkiew.4 

,,... 

Mielnik. 1. Jen. gbr wiln. 31 sierp. 1866 r. Nr 1246 

powiadamia gbra grodzień;, że zgadza się na jego wnio�ek, 
aby skasować kościół katolicki w Mielniku.5 

2. Jen. gbr wiln. 31 sierp. 1866 r. Nr 1246 pisze do g:bra
grodzień.: „Korespondencja pańska z. 18 sierp. 1866 r. Nr 692

wskazuje ml, że dwie parafie rz.-kat. w mia.steczku Mielnik 
i wsi Niemirów, pow. bielsk., gbrnii . grodzień., nie posiadają 

1 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. Il k. 56. 

2 A. M. Bieleki Asesor Pol. 1 okr. Nr 7 k. 5 i 13. 

3 <ir. K. G. 1866 Nr 264 k. 9: 
4 G� K. G. 1866 cz. I Nr 126 k. 4 i n. 

5 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 213 k. 7. 
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odpowiedniej liczby domów, a nadto kościpły ich stoją 
w okolicy, zamieszkałej przez ludność prawosławną, przeto 
pozwalam kościoły te pozamykać. 

3. Pod datą 7 l ist. 1866 r. Nr 934 gbr grodzień. powia
damia jen. gbra wiln., że dwa kościoły: w m-czku Mielnik 
i we wsi Niemirów ośtatecznie zostały zamknięte, pierwszy 
z nich 1 6  wrz., a drugi 17 tegoż miesiąca. 23 znów list. 1867 r. 
Nr 1075 gbr grodzień. zwraca się do jen. gbra wiln. w spra
wi_e oddania gruntów pozostałych na cerkwie prawosławne, 
na co otrzymuje 1 gr. 1867 r. odpowiedź z kancelarii jen. 
gbra wiln., że główny nlk kraju nie . stawia przeszkód, aby 
grunta kościelne w Mielniku i Niemirowie oddać dla służby 
cerkiewnej mielnickiej parafii prawosławnej. 

4. Wreszcie w tej samej sprawie 3 st. 1870 r. Nr 88 j en.
gbr wiln. powiadamia gbra grodzień., że nie widzi przeszkód, 
aby dawny kościół katolicki w Mielniku oddać na filię pra
wosławną, a plebanię obrócić na mieszkanie dla słuzby cer
kiewnej cerkwi prawosławnej w tym miasteczku.1 

5. Zarządzającego die cezją wiln. 6 wrz. 1866 r. Nr 12420
powiadomił gbr wiln., ze z nakazu jen. gbra wiln. zamyka 
kościół parafialny w Mielniku, pow. bielsk., gbrnii grodzień.2 

6. W wykazie skasowanych kościołów i kaplic w okre
sie bezpośrednio· · popowstaniowym, w pow. bielsk., wymic· 

, niony jest kościół-w Mielniku, który rząd zamknął w 1866 r. 
i oddał go wraz z gruntami przestrzeni 33 dziesięcin pod 
zarząd Izby Dóbr_,,Państwowych.3 _ 

7. Na skutek okólnika gbra grodzień. z 22 czrw. 1874 r.
Nr 3915 sprawnik pow. bielsk. 31 lipca 1874 r. Nr 3995 od
powiada, ż� · kościół parafialny w Mielniku, murowany, kryty 
dachówką, zamknięty z rozporządzenia gbra grodzień z 6 wrz. 
1 866 r. Nr 1 2420 jen. gbr wiło. 3 st. 1870 r. oddał duchownej 
władzy prawosławnej, a w 1871 r. przerobiony został na cer-
kiew prawosławną.� · · · · � · 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr. 1454 Dieło.„ o zakrytji melnikskago i nemi-
rowskago kostelow, k. 2, 3,  1 5, 20. 1 

2 Wiln. R. K. I::>. Kons. 1904 cz. II k. 66 p. 90. 
3 A. M. Bielsk. Nlk Wojn. Nr 107 k. 179 i n . 
.t Gr. K. G. 1874 cz. I Nr 285 k. 21 . 
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Niemirów. 1. Jen. gbr wi ln. 31 sierp. 1866 r. Nr 1246 
zawiadamia gbra grodzień., że zgodnie z jego wnioskiem 
postanawia skasować kościół katolicki w Niemirowie, pow. 
bielsk., gbrnii grodzieńskiej . 1  

2. Pod datą 6 wrz. 1 866 r. Nr 12420 gbr grodzień. po
wiadomił zarządzającego diecezją wiln . , że na mocy nakazu 
jen. gbra wiln. zamyka kościół parafialny w Niemirowie, pow. 
biel*., gbrnii grodzieiiskiej.2 

3. Wykaz kościołów i kaplic, skasowanych przez rząd
w okresie popowstaniowym w powiecie bielskim, wskazuje, 
źe kościół w Niemirowie został zamknięty w 1866 r.3 

4. Na okólnik gbra grodzień z 22 czrw. 1 874 r. Nr 3915
odpowiada sprawnik pow. bielsk. 31 } !p. 1874 r. Nr 3995,
donosząc, że kościół parafialny w Niemirowie, murowany, 
kryty dachówką, zamknięty został z rozporządzenia gbra 
grodzień. _z 6 wrz. 1866 r. Nr 12420. Obecnie, pisze tenże 
sprawnik, niższe władze administracyjne projektują J)rzerobić 
go na cerkiew prawosławną.4 _ 

5. W wykazie cerkwi prawosławnych, który nadesłał
Departament Spr. Duch. Obc:- ·Wyz. do jen. gbra wiln. 28 maja 
1890 r. Nr 7768 z trzech gbrnii Pó�nocno Zachodniego �raju, 
wymagających przeróbek czy odnowienia w budowlach, poru
sŹona sprawa murowanego kościoła w .Niemirowie, pow. 

I bielsk., przeznaczonego do przeróbki na cerJ<iew prawosławną, 
która ma być filią głównej cerkwi mielnickicj.5 � .

6. Departament Spr. Duch. Obc. Wyz. 1 1  list. 1905 r.
Nr 6096 powiadamia jen. gbra wiln., że cesarz 10 list. po
zwolił wrócić katolikom kościół w Niemirowie, pow. bielsk., 
gbrnii grodzień., w którym mają się odbywać nabożeństwa. 

Jen� gbr wiln. 18 gr. 1905 r. Nr 8068 donos'i do dber
prokuratora św. synodu w Petersburgu, że powyższ� zarzą
dzenie zostało wprowadzone w życie 13 gr. q. r.6 

1 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 213 k. 7. 
2 Wiln. R. K. D. Kons. 1904, cz. Il k. 66 p.  90. 
3 A. M. Bielsk. Nlk Wojo. Nr 107 k. 1 79 i n. 
4 Gr. K. G 1 874 cz. I Nt 285 k. 20. 
5 K. Wiln. G. · G. 1889 Nr 448 k. 60, 70 i n. 
s K.  Wiln. G. G. 1905 Nr 355 k. 53 i 73.
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Czarnawczyce. 1. Jen. gbr , wiln. 21 wrz. 1867 r. 
Nr 1233 pozwolił przerobić kościół_ katolicki parafialny na 
parafialną cerki ew prawosławną w Czarnawczycach, pow. 
brzeskiego.1 

2. Sprawnikowi pow. brzesk. jen. gbr wiln. polecił 21 wrz.
1867 r. Nr 1 233 zamknąć kościół parafialny w Czarnawczy
cach, pow. brzesk„ gbrnii grodzień . . i o tym gbr grodzień. 
powiadamia zarządzającego diecezją wileńską.2 

3. Z polecenia, które wydał jen. gbr wiło. 1 sierp.
1867 r. Nr 947 i 17 kw. 1868 r. Nr '4606, gbr grodzień. 14 maja 
1868 r. Nr 6062 przesłał mu między innymi wiadomość, że 
na mocy decyzji tegoż jen.  gbra z 21 wrz. 1867 r. Nr 1233 
zaprojektowano przerobienie kościoła katolickiego, par. Czar
nawczyce, pow. brzesk., gbrnii grodzień. na miejscową cer
kiew Rarafialną prawosławną.3 

4. W 1868 r. parafianie skasowanego przez rząd tos.
kościoła katolickiego w Czarnawczycach, pow. brzesk. ,  gbrnii 
gfodzień., wystąpili do władz rządowych o zwrot tego ko
ścioła i przywrócenie im parafii. Rząd ros. przyjął to z gnie
wem, wynikła z tego burzliwa, długo trwając·a sprawa, której 
następstwem hyło: a) dziesięciu włościan zapłaciło po 5 rb 
kary, a nadto jeden z nich Józef Gresiuk odsiedział tydzień 
w areszcie, b) trzydziestu dwóch włościan zapłaciło po 3 rb 
kary, c) ziemianin Adolf Topczewski zapłacił 10 rb i d) jen. 
g�r wiln.  8 łut. 1872 r. polecił oddać pod sąd ziemianina 
Jana Bieńkowskiego.4 ', 

5. Do kancelarii jen. gbra wiln. 18 kw. 1881 r. N� 2744
wysłał gbr grodzień. wyjaśnienie, że 2 paźdz. 1867 t. rząd 
skasował parafię katolicką Czarnawczyce, 'pow. brzesk., gbrnii 
grodzień., kościół wraz ze wszystką ziemią, doń należącą, 
przestrzeni 33 dziesięciny przeszedł wtedy w ręce. miejscowego 
duchowieństwa · prawosławnego (priczta). Skasowanie parafii 
było następstwem szkodliwych jej wpływów na ludność pra-

1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 363 k 4-8. 
2 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 73, 74 p. 100. 
3 Gr. K. G. 1867 cz. I Nr 276 k. 27 i n. 
4 Gr. K. G. 1868 cz. I Nr 430 k. 1, 6, 8, 25, 32, 53 i S7. 
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'&'O�ławną. Tam bowiem ochrz�zono wiele dzieci rodziców pra
wosławnych i wielu unitów przeciągnięto do katolicyzm"ll.1 

. �adów. 1 .  24 list. 18.64 r. Nr 1564 gbr grodziep:. zwraca 
się do jen. gbra wiln. ?: taką propozycją: We wsi Sadów, 
pow_� bielsk., jest kośdół katolicki parafialny, do którego
nalezy tył.Ko 193 . parafian, a więc liczba, która · nie daje pod
st;awy prawnej . do istnienia ta� parafii samodzielnej. Nieda
leko od · sadów jeŚt kości0ł : katolicki w Drohi czynie. Pra.wó-

;. sławna parafia w Narojsku ma kościół stary, wobec czego� 
�yznawcy prawosławia uczęszczają do kościoła katolickieg� - 
w Sadowie. Mając na uwadze tę ostatnią okoliczno�ć, a ta�że 
to, że kościół katolicki w Sadowie jest bezpożyteczny, zwra
cai:n się, pisze gbr grodzień. do jen. gbra wiln., do J. W. Pana._ 

-� o pozwolenie skasowania tego kościoła.
-

-:i 2. Jen. gbr wiln. 29 list. 1864 r. Nr 3788 pole�a gbrowi -
· gr.odzień., aby po . porozumieniu się z zarządzającym diecezją ·
wiln. wykonał swój projekt.

. 
, 

3. Gbr grodzień. 1 5  kw. 1865 r. Nr 635 donosi do jen . .
. gbra wiln . , że .zgodnie z jego poleceniem .z dnia 29 list. . 

1864 r. Nr 3788 zamknął drewniany katolicki kościął w S_a- . 
dowie, katolików tamtejszych przyłączył do parafii ' drohiczyń- _' 
skiej i do ńiej oddał sprzęty kościoła sadowskiego. Kośdół, ' ·

kończy gbr grodzień. , majątek ruchomy i pieniądże skasowa- .: 
nej parafii zostawiłem pod zarządem p·olieji aż do otrzymania . 4 

nowych wskazówek. " 
r 

4. 18  sierp. 1871 r. Nr 5999 gbr grodzień. na zapyt8nie ! l
jen.  gbra wiln. odpowiada, że kościół w Sadowie ze względu 
na swą starość jest do niczego niezdatny, należy ·go przeto „ 

rozebrać, a tnateriały z niego oddać do prawosławnej parafii . .  
narojskiej. Na skutek tej odeiwy 26 wrz. 1871 r .  Nr 9210 jen. �- �
gbr wiln. projekt gbra grodzień. całkowicie potwierdza i po� :·
leca go wykonać.2 

· 

W innych archiwalnych źródłach takie jeszcze znaleźliśmy · · 

szczegóły o zabraniu kościoła w parafii Sadów. 

1 K. Wiln. G. G. 1 881 Nr 262 k. 5. 
2 K. Wiln. G. G. 1864 Nr 1465 k. 1 - 1 2. 
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5. Pismo gbra grodzień. z 7 gr. 1864 r. Nr 13751 do
zarządzającego diecezją wiln. o piewa, że rząd zamknął kościół 
jako zbyt zniszczony w Sadowie, powiatu bielsk. i skasował 
tamtejszą parafię. Z odezwy zaś zarządu diecezji wiln. z 3 list. 
1871 r. Nr 1871 do Konsystorza Wi ln. widać, że kościół ten 
został rozebrany, a maferiał użyty na kościół w Drohiczynie 
tegoż powiatu.1 

6. Nlk wojn. pow. bielsk. 14 mar. - 1866 r. Nr 1 1 82 po_
wiatlamia gbra grodz�eń. ,  że 26 mar. 1865 r. zosta.ł '.zamkni�ty, 
kośció! katoliĆki parafii Sadów, pow. bielsk., z pol_ecenia te�9ż , 

- �9'-ra z 2 łut. 1865 r. Nr 4051 i jpko stary dr-ewrriany opie
·czętowany .2 -. 7. Jen. ghr wiło. - 29 list. 1864 r. Nr 3788 na 'propozycj.ę
gbr:a grodzień., nadesłaną w piśmie z ·  24 li st. 1864 r.  Nr 3788, 
w sprawie skasowania parafii w Sadowie, pow. bielsk.,_ gb.rnii. 
,g;rodzięÓ., z racji małej liczby tamtejszych parafi:an -"i zupełne} 
żgrzybiałości miejscowego kościoła, poleca ·wykonanie tego 
projektu. 

- - · ' 8. qbr grodzień. 15 kw. 1865 r. Nr 635, powołując się
na _zarządzenie jen . gbra z 24 list. roku zeszłego Nr 1 564� 

_ · obe�ilie· mu donosi, że "kościół rz . .:kat. w Sadowie jest już -żarn- _ · 

"knięty, g�ach kościelny, majątek ruchomy i pieniądze kościelne 
-0.ddane do tymczaso-weg:o zar:ządu policj i ,  p.onreważ parafię 
.�ładźe postanowiły skaso.wać nie ze względów politycznych · 

-� - ·a- :z tytułu małej liczby· tamtejszych · parafian i zrujnowa.nego 
stanu samego kościoła. 

� 

9. Jen . g.br wi}n. 1 8  kw. 1865 r. Nr l4ll na powyższą
· odezw� gbra gród�ień. �dpowiada m·u, nadając  1)my kierunek
losowi tego kościoła, .choć mówi, że zgadza się na tę propo·
zycję . i · pienrądże :oraz majątek ruch"Qm1y -kościoła w ·s-adowie�

· s asowanego wskutek jego · zniszczonego stanu� oddaje w· za- · 
- rzą-6 miejscowego rz.-kat. dziekana.

W. 11 zaś kw. 1866 r. Nr 431 tenże jen. gbr powiadamia 
gbra grodzi eń�, że ze swej strony · nie stawia pneszkód, aby 

- oddać służbie kościelnej (pricztu) cerkwi ·prawosławnej naraj-

i. -wan. R. K.· D. Kons . 1 904 cz. I l· k. 14 i 15 p. 21 . 
2 Gr. K. G. 1866 cz. Nr 1 k. 2Q-:24. 
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skiej ziemi wraz z budynkami, na niej stoją�ymi, które posia
dał rz.-kat. kościół w Sadowie. 

1 1 .  Zarząd Dóbr Państwowych gbrnii grodzień. 11 sierp. 
1871 r. Nr 6749 donosi do gbra grodzień., że kościół rz.-kat. 
w Sadąwie wra7: z budynkami i ziemią otrzymało duchowień
stwo prawosławń'e w Narwi. 

12. Sprawnik pew. bielsk. 22 łut. 1872 r. Nr 588 powia
damia gqra grodzień., że skasowany kościół w Sadowie zo

, stał rozebr�hy, a materiał z nic;go „ otrzymał proboszcz parafii 
Diohiczyn.1. 

· 

13� Na okólnik gbra grodzień z 22 · czrw. 1'874 r. Nr 3915 
sprawnik pow. bielsk. 31 lip. · 1874 r. Nr 3995 ·donosi, ż.e-ko
ściół parafialny w Sadowie, drewniany, gontem ,kryty, zam
knięty z ro.zporządzenia gbra grodzień. z J_ gr. 1864 r. Nr 13751. 
Kościół ten, będący w lichym_ stanie, władze rządowe· zosta- · 

wiły bez ża!1!1ei . opieki, budynki zaś gospodarcze przeszły do 
M·stwa Dóbr· 'Państwa·.2 

• · 

Mielejczyce. 1. W odpowiedzi na odezwę gbra gro
dzi�ńskiego z . 10 st. 1866 - r. Nr 29 jen . . gbr . wiln. 27 st. 
186_6 -r. Nr 171 udziela mu prawa, aby wydał zarz.ąd�enie zaraz , 
z�mknąć parafi'alny kości�ł katolick( w Mielejciycach, pow • . 

brzesk., �gbrnii grodzień., ze względu na  małą liczbę tamtej-
szych parafian� . 

' 2. Na powyższe gbr grodzień. donpsi do jen. gbra wiln. 
10 mar. 1866 r. Nr 216, że 20 lut. 1866 r. :zamknął ostatecznie 
kościół w Mielejczyc_ach.3 . 

3. Gbr grodzień. zamknął kościół w Mielejczycach · i od-
dał go do dyspozycji duchowieństwa _ prawosławnego na 
podstawie .zarządzenia głqwnego ' nlką \ kraju, oraz· zawiadomił 
o tym zarządzającego dieeezją wiln. 3 łut. 1866 r. Nr 1280."

4. Gbr grodzień. 31 mar. 1866 r. Nr 259 d.onosi do . jen.
gbra wiln., że po skasowaniu 1kQscio�a w Mielejczycach, pow . . 
brzesk .. , gbrnii grodzień., bp brzeski (prawosł. dopis. autora) 

I 
1 A. M. Gr. K. G. 1864 Nr 2837 (643) k. 14, 27, 29, 42, 53 i 60. 
2 --Gr. K. G. 1874 c;i. I Nr 285. k. 19 .. 
a K. Wiln. G. G. 1866 . Nr 1_346 k. 4-;--6.
4 Wiln. R. K. D. Kons„ 1904 cz.:...I I  k. , 33 i 34 p. 49.
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Ignacy wystąpił o przerobienie tego kościoła na cerkiew 
prawosławną. 

5. Na powyższe jen. gbr w iln. 11 kw. 1866 r. Nr 427
odpowiada gbrowi grodzień.: „Przyznaię ze swej strony słu
szność i racjonalność projektu bpa Ignacego o przeróbce 
zamkniętego już kościoła mielejczyckiego na cerkiew prawo
sławną dla miejscowej parafii prawosławnej, _z oddaniem służbie
cerkiewnej btidow li i gruntów tego kościoła katolickiego, 
oraz pozwalam Panu, ' aby wydał w tym przedmiocie odpo
w iednie zarządzenia" .1 

6. 11  kw. 1866 r. Nr 427 jen. gbr wiln. zarządził przero
. hienie kościoła katolickiego na cerkiew prawosławną w Mie
lejczycach.2 

7. Jak wykazu_je sprawozdanie, które 3 l ist. 1866 r.
Nr 14986 wysłał gbr grodzień. do jen. gbra wiln. o . kościo
łach rz. -kat., skaŚowa.nych w swej gbrnii, kościół w Mielej
ćzycach zamknąć kazał jen.  gbr wiln. · 11 kw. 1866 r. Nr 427. 
Kościół ten przerobio�o na cerkiew prawosławną pod we
zwaniem Św. Ducha�3 

Śledzianów. Dzieje kościoła w Śledziaiiowie 1886 r. 
podane są w tymże rozdziale przy dz iejach koścłoła w Grannem. 

' . 
Mrozowice. 1. jen. gbr wiln. ,  odpowiadając na odezwę 

gbra grodzień. z 10 st. 1866 r .  Nr 29, daje mu 27 st. 1866 r. 
Nr 171 prawo zamknąć zaraz kościół · parafialny w Mrozowi
cach, pow. brzesk ., gbrąii  grodzieńskiej . 

2. Na to gbr grodzień. 8 czrw. 1866 r. Nr 473 powia
damia jen. gbra wiln., że 3 maja 1866 r. zamknął kościól 
parafialny katolicki w Mrozowicach, a 27 paźdz. 1871- r.
Nr 636 donosi, ze z zamkniętego kościoła katolickiego w Mro
zowicach została przerobiona kaplica prawosławna przedpo
grzebowa na cmentarzu . prawosławnym ostromieczewskim 
w par. prawosławnej łyszc�yckiej.4 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 140. 
2 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1363 k� 4_:_8. 
3 Gr. K. G; _ 1866 Nr 264 k. 6. 
4 K. Wiln. G. G. 1 866 Nr 1346 k. 4-15. 

Bojownicy, cz. 2, t. IV. 3 



34 Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd ... 

3. Dziekan- brzeski 'nadsyła 7 maja 1866 r. raport do
konsystorza wiln., że n lk wojn. brzeski, powołując się na 
pol ecenie gbra grodzień. z 3 kw. 1866 r. Nr 1279 żądał od 
niego, aby był obecny przy fakcie, gdy ·sprawnik pow. brze
skiego wraz z prystawem stanowym (rejonowym, dopis. autora) 
zamykali kościół w Mrozowicach, 3 maja 1866 r.1 . 

4 .  Gbr grodzień. 23 czrw . 1867 r. Nr 553 powiadamia 
jen.  gbra w iln., że ... na podstawie  decyzji, którą wydał jen. 
gbr Kaufman 27 st. 1 866 r. Nr 171, kośeiół rz.-kat. w Mrozo
wicach, pow. brzesk. ,  gbrnii g rodzień., został zamknięty, 
grunta zaś orne i łąki, należące do tego kościoła, wraz z bu
dynkami .mieszkalnymi tej skasowanej parafii przeszły pod , 
z�rząd Izby Dóbr Państwowych, gbrnii grodzieńskiej . 

Na to jen. gbr wiln. 6 l ip. 1867 r. Nr 812 odpowiada 
gbrowi grodzień.: Jeżeli Izba Dóbr Państwowych uważa za 
możliwe przekazanie na użytek służby cerkiewnej przy cerkwi 
prawosławnej w Mrozowicach gruntów, należących do skaso.; 
wanego kościoła mrozowickiego, to ia . ze swej strony nie · 
robię w tym względzie żadnych przeszkód, a takż� i odda
nie jej bl;ldynków, które stoją na , tych gruntach.2 

5. Pnd datą .22 _. ezr:w1 187A r. Nr ...3915  gbr grodzień._
rozesłał okólnik do sprawników i plcmstrów swej gbrnii , 
w którym zażądał od nich wiadomości o rz.- kat. kościołach. 
parafialnyth, filialnych, kaplicach publicznych, domowych, 
pogtzebowych i klasztorach, zamkniętych przez rząd w ich 
powi atac.h i miastach. 

· 

Na skutek powyższego sprawnik brzeski donosi,3 że 
kościół w Mrozowicach został zamknięty na mocy zarządze 
nia jen. gbra wiln. z 7 kw. 1866 r. N r  3874. Kościół ten był 
drewniany, gontem kryty. Litewski konsystorz prawosławny 
25 sierp. 1867 r. Nr �738 polecił przenieść go na cmentarz 

1 Wiln. R. K. D. �ons. 1904 cz. II k. 44 i 45 p. 64. 
2 K. Wiln. G. G. 1 867 Nr 1218 k. 3 i 5. 
3 W wykazie tym sprawnik brzeski wspomina, Że w 1832 r. został ska

sowany klasztor cystersów we wsi Wisty ce. Wówczas kościół cysterski za
mienioao na cerkiew prawosławną, a klasztor użyto dla służby cerkiewnei 
(priczta).
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grzebalny do Ostromieczewa i tam przebudowano z niego 
kaplicę prawosławną.1 

Stawy. 1 .  Gbr grodzień. 31 mar. 1866 r. Nr 259 po
wiadamia jen. gbra wiln., że w· pow. brzesk., gbrnii grodzień., 
już został zamknięty kościół w Stawach, a miejscowy prawo
sławny episkop Ignacy · proponuje zamienić go na c�rkiew 
prawosławną. Na powyższą propozycję jen. gbr wiln. odpo
wiada przychylnie gbrowi grodzień. 11  kw. 1866 r. Nr · 427, 
dodaje tylko od siebie, żeby budynki, które były przy tym 
kościele oddać służbie cerkwi prawosławnej.2 _ 

2. Ze sprawozdania; które 3 list. 1866 r. Nr 1 4986 wysłał
gbr grodzień. do . jen. gbra wiln. o skasowanych kościołach 
rz.-kat. swej gbrnii, widać, że kościół w Stawach, pow. brzesk._, 
gbrnii grodzień., polec ił zamknąć jen. gbr wil n .  1 1  kw. 1 866 r. 
Nr 427 i zamienić na filię prawosławną, która powstała . pod. 
wezwaniem św. Onufrego Wielk.3 

Wielanów. 1. Jen� gbr wiln. 27 st. 1866 r. Nr 171 ,  
odpowiadając na odezwę gbra grodzień. z 10 st. 1866 r.· 
Nr 29, daje mu prawe wydać zarządzenie zaraz zamknąć 
kościół parafialny w Wielanowie, pow. brzesk., gbrnii gro: 
dzieńskiej, ze względu na małą liczbę parafian tamteiszych.4 

2.
-
8 czrw. 1866 r. Nr 473 gbr grodzień. powiadamia jen. 

gbra wiln., że 30 kw. 1866 r. został zamknięty para.fialny
kościół katolicki .wielanowski.5 

3. Pod datą 7 maja l866 r. dziekan brzeski przysłał do
Konsystorza Wiln. raport, że brzeski nlk wojn .. na  polecenie 
gbra grodzień. z 3 kw. 1866 r. Nr 1279 żądał od niego, aby 
był o_becny przy zamyka!_liu kościoła par. Wielanów, c_zego·
dokonywali sprawnik pow. brzesk. wraz z prystaw·em stano
wym (rejonowym) 3 maja 1866 t.6 

4. PÓwołując · · się na polecenie jen. gbra wilii. z 27 st.
1866 r. Nr 171, gbr grodzień. 9onosi mu 14 sierp. 1866 r. 

1 Gr. K. G. 1874 Nr 285 k. 2, 6 i 7. 
2 K. Wiln. Wojn. G. 1866 Nr 1140 k. 1 i 7. , 
3 Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 6 ,i · K. · Wiln� G. '  G. 1 867 Nr 1363 k. 4-8. 
4 i ° K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1346 k. 4_:7. 
6 Wiln. R, K. O. Kons. 1904 cż� II k. 44 i 45 p. 64. 

3* 
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Nr 675, że wielanowski kościół parafialny rz. -kat. wobec  
małej l i  cz  by  katolików został zamknięty. Wszystkie domy 
mieszkalne, grunta orne i łąki, których było 33 dziesięcin,
należące do tego kościoła, p-rzyjęła pod swój zarząd Izba 
Dóbr Państw.owych. 

Jen. gbr wiln. podziela zdanie, które wyraził gbr gro
dzieński w swym_ piśmie powyższym odnośnie do oddania 
służbie cerkwi prawosławnej telatyckiej gruntów z znajdują
cymi się · na nich budynkami, które należały przedtem dą_ 
skasowanego kościoła wielanowskiego, a także odnośnie do 
�ateriałów, powstałych z rozbiórki tego k�ścioła, które za , 
proponowane są na budowę cerkwi prawosławnej na cmen
tarzu grzebalnym telatyckim.1 

5. Ze sprawozdania, które pod datą 3 list. 1866 r.
Nr 14986 przesłał do je�. gbra wiln. gbr grodzień. o skaso-

. wanych kościołach rz.- kat. swej gbrnii, widać, że · kośdół 
w Wielanowie polecił zamknąć jen. gbr wi ln. 10 wrz. 1866 r. 
Nr 2272. Kościół ten przerobiono na cerkiew prawosławną 
pod wezwaniem Podwyższenia św. Kq:yża.2 

Wierzchowice. 1. Gdy gbr grodzień� 10 st. 1866 r. 
Nr 29 przedstawił jen. gbrowi wiln. swój wniosek, aby zam
knąć parafialny kościół katoli cki w Wierzchowicach, pow. 
brzesk., gbrnii grodzień„ ze względu na małą liczbę tamtej
szych parafian, tenże jen . .gbr 27 st. 1866 r. Nr 171 pozwolił 
mu zaraz zamknąć ten kościół. 

2. 8 czrw. 1 866 r. Nr 473 gbr grodzień. powiadomił jen.
gbra wiln., że 2 maja 1866 r. zamknął kościół w Wierzcho
.wicach.3 

-3. Do konsystorza wi ln. 7 maja 1866 r. dziekan brze.ski
nadesłał raport o tym, że brzeski nlk wojn. na skutek pole
cenia gbra grodzień. z 3 kw. 1866 r. Nr 1279 żądał od n iego, 
aby był obecny, gdy sprawnik pow. brzesk. i prystaw sta
nowy (rejonowy) 3 maja 1866 r. zamykali kościół w Wierz
chowicach, po�. brzesk., gbrnii grodzieńskiej. 4 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 266 k. 3 i 5. 
2 Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 6. 
3 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 346 k. 4-7. 
� Wiln. R. K. D. Kons. 1 904 cz. II k. 44 i 45. p. 64, 
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4. Sprawozdanie gbra grodzień. z 3 l ist. 1866 r. Nr 14986
do jen. gbra wiln. o kościołach rz.-kat., skas.owanY.ch w gbrnii 
grodzień., wskazuje, że 24 sierp. 1866 r. Nr 1195 jen. gbr 
wiln. nakazał zamknąć kościół w Wierzchowicach. Kościół 
ten przerobiono na cerkiew prawosławną.1 

5. Na zapytanie jen. gbra wil n. z 30 kw. - 1868 r. Nr 5271
gbr grodzień. odpowiada 7 sierp. 1868 -r • . Nr 871, że zam
knięty kościół wierzchowicki w -pow. brzesk. już .przerąbion_y 
na cerkiew . .  prawosławną pod wezwaniem Trójcy św., pó- , 
święcony 24 lip. 1867 r., grunta, k.tóre do niego należały., 
a także wszystkie . budynki zo�tały pi:z.ekazane dla słujby
cerkiewnej .2 

, 

Wołc�yn. 1. Na -skutek odezwy _ gbra grodzień�_ 7t. 10 st. 
1 866 r .. Nr 29 jen .  ghr wiln. · powiadomił go 27 st. ; 1866 1" · .

Nr 171;  że mu nadaje prawo zarządzenia . natychmiastówę 
· zamknic;cie kościoła _ katolickiego w Wołczynie, pow! brzes.�_;j .
gbrnii ·grodzień., ze względu na małą liczbę tamtejszych-
parafian. 

· 

Na to gbr grodzień.. 10 · mar. 1866 r. Nr 216 donosi Cip 
jen. gbra wiln., że 20 lu�. b .  r. zamknął ostatecznie . koś�hSf 
w Wokzynie.3 

r 

.2. Gbr grodzień. 3 hit. 1866 r. Nr · 1280 zawiadomił · za:. 
rządzające·go dieGezją wiln., że na zasadzie zarządzenia głów
nego nlka kraju zamyka ko·ściół w . Wołczynie, -pow. brze�k. ,  
gbrnii grodzień. i oddaje go do· ·dyspozycji · duchowłefrstwa 
prawosławnego.4 

· 

· 3 . . Gbr grodzień. 31 mar. 1866 r. Nr 259 donosi do. jen .  -
gbra w.iln., że po „skasowaniu kościoła w Wołczyn!.e, pow. 
brzesk., gbmii grodzien., Ignacy, · bp brzeski (prawosławny, 
dopis. autora). wystąpił o przerobienie tego kościoła na. cer
kiew prawosłąwną. . · ·. !

Na p_owyższą odezwę jen. ,gbr wiln� n kw;- 1866 :r. 
Nr 427 odpowiada gbrowi .grodzi eń., że przyznaje ze . · swej 

1 Or. K. G. 1866 Nr 264 k. 6. 
2 K. Wiln. G. G. 186q Nr 1 251 k . 9.
3 K Wiln. G. G. 1866-Nr 1346 k. 4-Q. 
4 Wiln_. R. K. D. Kons. 1 904 . cz: �I; .k. _ 33 } .34 p. 49 . . 
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strony słuszność i racjonalność projektu bpa Ignacego o prze
róbce zamkniętego już kościoła wołczyńskiego na cerkiew 
·prawosławną dla miejscowej parafi i  prawosławnej , z odd�niem, - . 
służbie cerkiewnej bud owli i - gruntów tego kościoła kato-
licki ego ora-z pozwala mu, aby wydał w - tym prz.edmiocie 
odpowiednie zarządzenia.1 

-
4. Sprawozdanie, które wysłał 3 l ist. 1866 r. Nr 14986

gbr grodzień. do jen. gbra wiln.  o skasowanych w swej 
gbrn i i  kościołach rz.-kat., mówi> że jen .  ghr 'wiln. 11 kw. 
1866 r. Nr 427 nakazał zamknąć kościół w Wołczynie, pow. 
brzesk., gbrnii grodzień., który został przerobiony na cerkiew 
prawosławną pod wezwaniem św. Jerzego M.2 

5. Z odez�y gbra grodzień., datowanej 6 mar. 1869 r.
Nr 254, wysłanej do pomocnjka jen. gbra wi ln . ,  widać, że 
rząd rosyjski kościół w Wołczynie zamknął i przeznaczył 
go na cerkiew prawosławną.3 

Mała Brzostowica. 1 .  Nlk wojn. m. Grodna i powiatu 
20 kw. 1866 r. Nr 638 -powiadamia gbra grodzień., że wło
śc anie rz. -kat. z Małej Brzostowicy tegoż powiatu chcą przy
jąć prawosławie i że prystaw 2 stanu proponuje, aby tamtejszy 
kościół katolicki zamienić na cerkiew prawosławną. 

2. Szczegóły powyższe 2 maja tegoż roku Nr 360 gbr
grodzień. przedstawił ] en. gbrowi wiln. ,  który 19 tegoż mie
siąca i roku Nr 582 nakazuje natychmiast kościół w Małej 
Brzosfowicy zamknąć i zamienić go na cerkiew prawosławną.' 

3. Do jen.  gbra wiln. 2 maja 1866 r. Nr 360 wystąpił
gbr grodzień. w następującej sprawie:  8 kw. b. r. parafianie 
katol icy z Małej Brzostowicy jednogłośnie wypowiedzieli swe 
życzenie przyłączenia się do prawosławia i prosi li o przero 
bienie tamtejszego kościoła katolickiego na cerkiew prawo
sławną. Kościół w Wielkiej Brzostowicy, dodaje gbr grodzień. ,  
gdy od niego kilka wsi przeszło do parafi i Małej 8rzostowicy, 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 140. 
2 Gr� -K. G. 1866 Nr 264 k. 6.
s K. Wiln. G. G. 1868 N� 1696 k. 5.
"' Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 282 k. i' i 4. 
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na mocy pozwolenia J. W. Pana, wyrażonego w dniu 1 wrz. 
1865 r. Nr 2450, został zamknięty. 

4. Zaraz 19 maja 1866 r. Nr 582 jen. gbr wiln. pozwolił
zamknąć kościół w Małej Brzostowicy i fakt · ten, jak doniósł 
do jen. gbra 1 l ip. 1866 r .  Nr 544 gbr grodzień., został 
ostatecznie dokonany 1 8  czrw. 1866 r. 

5. Wreszcie ten sam gbr grodzień. 15 wrz. 1867 r. Nr 477
doniósł do jen. gbra, że kościół zamknięty · w m-czku Mała 
Brzostowica już zupełnie przerobiony na cerkiew prawosławną, 
której poświęcenie odbyło się 1 5  sierp. 1867 r.1 

6. We ·wsi Mała Brz.ostowica, pow. i gbrni i  grodzień. ,
jen. gbr wiln. 19  maja ł866 r. Nr 582 kazał przerobić kościół 
katolicki na cerkiew prawosławną pod wezwaniem św. Trójcy. 
Podaje o tym wiadomość sprawozdanie, które wysłał _gbr
grodzień. _do jen. gbra wiln. 3 l i st. -1866 r. Nf 14986.2 

. 1. Gbr grodzień. 7 czrw.. 1866 r� Nt 7073 na mocy po
zwolenia główneg�- nlka kraju zamknął kościół w par. Mała 
Br-zostowica, pow. i gbrnii grodzieńskiej . 3 

8. Gbr grodŻień. 10 sierp. 1866 r. Nr 666 1 donosi dó
jen. gbra wiln., że kościół katol icki  parafialny w Małej Brzo
stÓwicy zamknięty został 18 czr w� 1866 r., a 4 l ip. tegoż roku . - f 
przedstawi, projekt jego przeróbki na cerkiew prawosławną.� 

Massalany. 1 .  Jen. gbr wiln. 9 st. 1867 r. Nr 20, ·p·o
wołując się na odezwę gbra grodzień. z 4 p<fidz. 1866 r-. Nr 847 
i ra�je w niej- przytoczone, pozwala _m� wydać odpowi�dnłe
zarządzenia w celu zamknięcia fil i i  rz.-kat. w majątku Massa
lany, parafi i Ejsymont-y · Wielk_ie,' powiatu i gbrnii- grodźień . ,  
któ.ra należała do ziemianina prawosławnego - Bis pinga. Parafian,  -
któ'rzy należel i  do tej kaplicy, należy przyłączyć do parafii 
Wiefl�ie Ejsymonty, kapl ieę zaś oddać duchowieńst\�u prawo
sfawnemu, w celu prz.eroq'enia jej na prawosławną. 

Wkrótce, bo już 25 st. 1867 r. Nr 67 gbr grodzień. po
wiadamia jen. gbra wiln. ,  że kaplicę rz.-kat. w majątku M�s-

1 K. Wiln. G. G. 1 866 Nr 1 277 k. 1 -18.
2 Gr. K. G. 1 866 cz. I Nr 264 k. 50. _ 

3 Wiln. R. K .  D. Kons. - 1 904 c·z . Il k. 53 i 54 p. 75.
4 Gr. K. G. 1 866 cz . I k. 30-32 i K. Wi ln. G. G. 1865 Nr H33.
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salany 18 st. b r. oddał duchowieństwu prawosławnemu 
cerkwi massalańskiej.1 

2. Do zarządzającego diecezją wiln. gbr grodzień. nadesłał
14 st. 1867 r .  Nr 405 powiadoinienie, że jen .  gbr wiln. polecił 
zamknąć kościół fi l ialny w Massalanach, należący' do par. 
Wielkie Ejsymonty, pow. i gbrnii grodzieńskiej.2 

· 

3. Na żądanie j en. gbra · wiłn. z '1 - sierp .  1867 r. Nr 947

. i 7 kw. 1868 r. Nr 4606 g_br .grodzień. 14 maja 1 868 r. Nr 60��
przesyła wyJ.rnz . ska�owanyeh kościołów i kaplic katoliekic:h 
w gbrnii . grodzień�, wśród k.tórych wymienia -kapl icę w Mas
.salanach, pai. Wielkie Ejsymonty, pow. -grodzień., która 
z p_olecenia jen. gbra wiln. z 16, wrz. 1866 r. '. Nr 22.86 p{zerq
biona .została na kapli �ę dla para_fii prawosławnej massalańsj(.& 

. 4. O-o par. Wielkie Ejsymonty, pow. i gbrnii grod'żień., 
,należała. kapl ica katoJieka . we wsi Mas�alan}t. Gbr 1grodŻień. 
18 w:i:z. 18�8 r. Nr 1029 zawiadamia jen. gbra wiln.�- ie ·obec
nie w · myśl zarządzenia .tegoż }en. gbra z 9 st. 1867 , r .  Nir · 20
przer-.Dbia � ię  .ją  na 'kaplicę " prawosławną. 4 . -

I . 
Mikielóws�czyz:.ia. Je.n.  gbr wiln. 1 1  kw. 1867 r. Nt .46 8

. zgodził się na zamknięcie fi lii katolickiej w Mikielo�sz�zyźni�, 
p·anffi Mosty, powiatu i gbrnii grodzieńskie] .5 " ' · · - · • 

� . . ' . . 

Poniemu�! 1. Archierej brzeski . Ignacy ( rawosławny, 
dopis� -. autora) _14,.. mar. 1866 r. Nr 191 występ�je z inicjatywą 
do. gbra grodźi:eń., ąby ten zwrócił się do · j �n. gbra wiJn • 

. . z propozycj_g o przekazanie komotowslrjej parafii ·prawosła�.nei 
skasqwanej filii katoiic�iei w �oniemu!liu, (któia należała · do 
parafii katoli�kiej .. Kwas.ówka, po·wiatu i gbrnii grodizi�ń.), aby 
ją  _przerobić  na filiał prawósła.�ny, a 'także o zwrot zabr.anych
w 1&64 r. z tej -ka:plicy: · Óbrazu Matki B., ksiąg metryczny'ch, 
dz�o:nów i innycn przedmiot6w. Wszystko to da się wyko-
r�ystać w prawosła�ny�h rę·k�ch. e' 

. 

1 K. Wiln. G. G. 1 866 Nr 1 302 k. 7 i Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 239 k, 7 .
2 Wilii. R. K .  D. Kons. �-904 cz.  I I  k. 69  i 70 p.  94.
3 Gr:. K .. G. 1 867 cz; ł Nt 276 k.  27 i n.
4 K. Wiło. G.. G. 1 867 Nr 1363 k. 4-8.
5 ·Gr. K. G. 1�66 .cz. _J Nr . 

240 k. 1 5. 
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2. Na powyższą propozycję jeri. gbr wiln. 10 wrz. 1866 r.
Nr 2286 odpowiada g,browi grodzień., 

'
że na w�zystko si� 

zgadza, byleby rzeczy, o których - jest mowa, nie były czyjąś 
własnością prywatną.1 

· · . 

3. Kościół f i l ialny w Poniemuniu, par. Kwasówka, pow.
i gbrni i  grodzień., nakazał przerobić jen. gbr wiln. 6 wrz. 
1866 r. Nr 2286 na filię prawosławnej par. komotowskiej pod 
wezwaniem Obrazu Matki Boskiej Włodzimierskiej. Mówi 
o tym sprawozdanie, które 3 list. 1866 r. Nr 14986 wysłał
gbr grodzień. do jen. gbra wi1eńskiego.2 

-
I 

Przewałka. 1. We ws( Przewałka, powiatu i gbrnii 
grodzień., pisze 10 maja 1866 r. Nr 388 gbr grodzień. do jen. 
gbra wiln. , jest rz. -kat. kościół fil ialny, należący do parafii 
Hoża. Przed pewnym czasem duchowieństwo katolickie w ce
lach propagandy polskiej do tej fil i i  zaliczyło z parafii hożań
skiej 150 swych wyznawców i tam zamieszkał ks. Wikary. Tą 
drogą nielegalnie kościół przewalski nabył prawa parafialne. 

2. Na powyższą odezwę jen. gbr wiln. 25 maja 1866 r.
Nr 615 odpowiada gbrowi grodzień., że istni�nie kościoła 
w Przewałce uważa nie tylko za zbędne, ale nawet za niele
galne, przeto proszę zarządzić zamknięcie go, a parafian cofnąć 
do parafii hożańskiej: 

· 

3. 2 sierp. 1866 r. Nr 638 gbr grodzień. donosi do swego
jen. gbra, że 9 l ip. b. r .  kościół przewalski zamknął, ale wobec 
jego stanu lichego nie ma możności  wskazać, jakieby mu 
nadać przeznac_zenie.3 

4. Gbr grodzień. pisze pod datą 2 czrw. 1866 r. Nr 6872
do zarządzającego diecezją wiln., że główny nlk kraju, uzna
jąc istnienie kościoła filialnego w Przewałce, należącego do 
par. Hoża, pow. i gbrnii grodzień., za zbyteczne, a przytem 
nieprawne, poleca go zamknąć.4 

5. Na okólnik gbra grodzień.  z 22 czrw. 1- 874 r. Nr 3915
sprawnik pow. grodz i eń. 28 wrz. 1874 r. Nr 2304. nadsyła 

1 Gr. K. G. 1 866. cz. I Nr 73 k. 1, 2 i 34. 
2 Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 5. 
s K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 409 k. 1 -3. 
4 W i ln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 50 i 51 p. 72.
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odpowiedź, że kościół filialny w Przewałce, par. Hoża, pow. 
grodzień., jest drewniany, kryty gontem, w dobrym stanie, 
zamknięty na skutek rozporządzenia jen. gbra wiln., które 
gbr grodzień. nadesłał do sprawnika 2 czr. 1866 r. Nr 6871 .  
Dotąd filia jeszcze nikomu nie została oddana, a może być 
z niej cmentarna kaplica prawosławna.1 

Rudawa. 1. Jen. gbr wiln. 1 2  maja 1 865 r. Nr 1609, 
powołując się na wnioski gbra grodzień. z 28 kw. 1865 r .  Nr _706 -
i metropolity litewskiego (prawosławnego, do pis. autora) Jo
sefa, poleca gbrowi grodzień._, aby zamknął filię w Rudawie, 
par. Wielka Brzostowica pow. i gbrnii grodzień. ora� prze
kazał ją duchowieństwu prawosł. Całe wewnętrzne urządze- -
nie filii oddać należy do najbliższego kościoła katolickiego�2 

2. Nlk wojn. powiatu i gbrnii grodzień. 1 kw. 1 866 r.
Nr 538 powiadamia gbra grodzień. ,  że 27 maja 1 865 r. została 
zamknięta fi lia w Rudawie,  parafii Wielka Brzostowica, p�w. · 

grodzień., na skutek polecenia tegoż gbra z 1 5  maja 1865 r. 
-Nr 7791 i oddana duchowieństwu prawosławnemu.3 

. 3. Ze sprawozdania, które przesłał gbr grodzień.  3 l ist.
1866 r. Nr 14986 do jen. gbra wiln., widać że . filialny kościół 
w Rudawie, parafii Wielka Brzostowica, powiatu i gbrnii 
_grodzień. , kazał jen. gbr wiln. -12 m�ja 1 865 r. Nr 1609 prze
robić na fil ię prawosławnej cerkwi parafia lnej gotyńskiej pod 
wezwaniem Uśpienia Matki B.4 

Wielka Brzostowica. 1. Na wniosek gbra grodzień. 
z 28 sierp . 1865 r. Nr 1153 jen. gbr wiln. 1 wrz. 1865 . r. 
Nr 2450 pozwala zamknąć kościół katolicki w Wielkiej Brzo
stowicy, pow. i gbrni i  grodzień. i oddać go na użytek wy
znania prawosławnego. We wrześniu tegoż rQku wł.adze rzą
dowe ros. zamknęły ten kościół.5 

2 . Nlk wojn. pow. i gbrnii grodzień .  1 kw. 1866 r.
Nr 538 składa raport gbrowi grodzień. ,  że 30 wrz. 1 865 r. 

1 Gr. K., G. 1874 cz. I Nr 285 k. 52 i n.
2 K. Wiln. W ojn. G. 1865 Nr 1460.
3 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 1 k. 24-26.
4 Gr. K. G. 1866 cz. l Nr 264 k.  5. 
5 K. Wiln. G. G. 1865 Nr 1533. 
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został zamknięty kościół parafialny w Wielkiej Brzostowicy, 
pow. grodzień., na skutek polecenia gbra grodzień. z 7 wrz. · 

1865 r. Nr 141 74 i oddany duchowieństwu prawosławnemu.1 
3. Ze sprawozdania, które 3 list. 1866 r. Nr 14986 prze

słał gbr groclzień. do jen. gbra wiln , widać, że  w m. Wielka 
Brzostowica , powiatu i gbrnii grodzień., jen. gbr wiln. 1 wrz. 
1865 r. Nr 2450 kazał przerobić kościół na cerkiew dla parafii 
prawosławnej pod wezwaniem Obrazu Chusty św. Weroniki.2 

4. Gbr grodzień .  1 1  sierp. 1899 r. Nr 1 1304 pisze do jen.
gbra wiln., że w m. )Vielka Brzostowica, w powiecie i gbrnii 
grodzień., był kościół katolicki, który w początkach lat 60-tych 
w czasie zawieruchy w kraju został zamknięty i zabrany na 
cerkiew prawosławną.3 

Bezdzież„ 1 .  W urzędowych aktach kancelarii wiln.  
wojn. gbra pozostał cały proces i ewolucja myśli oraz osta
teczne poslanowienia, dotyczące kasaty par. Bezdzież. Śtam
tą-0 podajemy następujące szczegóły w ich dosłownym brzmie• 
niu ze wszystkimi tam wskazanymi cyframi: 

2. Gbr grodzi.eń .  27 maja 1864 r. Nr 652 pisze do . jen.
gbnt wiln. , że lgnatij, bp · brzeski (prawosławny, dopis. autora) 
powiadomił go, że w m. Bezdzieżu istnieje kościół katolicki, 
który pr'zedtem był filią, nigdy nie posiadał swoi-eh gruntów, 
tylko urzędnicy Polacy przed kilku laty nieprawnie przeka
zali mu nadział ziemi. Dalej tenże lgnatij twierdzi , że ·par. 
bezdzieska l iczy wszys tkiego 147 p·arafian, że w czasie 
czterdziestogodzinnego nabożeństwa . we wrześniu 1863 r. 
Herkulan Gan, proboszcz z Janowa na kazaniu zachęcał / . 
wiernych, aby sympaty�znie odnosili się do powstania. 

Z zebranych danych, pisze od siebie gbr grodzień., 
_okazuje się: 1 .  że kościół w Bezdzieżu istnieje od 1 672 r . ,  
2. że był parafialnym do 1818 r. drewnianym, a na jego
miejsce stanął w tym roku murowany, 3. że jest parafian 400, 
4. że ks. H .  Gan istotnie mówił kazanie  podburzające i w tej

1 Gr. K. G. 1 866 cz. I Nr 1 k. 24-26.
2 Gr. K. G. 1 866 cz. l Nr 264 k. 5.
3 K. Wiln. G. G. 1899 Nr 513 k.  5 i 6. 
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sprawie toczy się śledztwo w' Kobryńskiej Wojn. Śl. Komisji,
' 5 .  że Izba Dóbr Państwa stwierdziła brak w aktach dowodu, 

kiedy par. bezdzieska . otrzymała z iemię,  ale w aktach jest 
mowa o pomiarze majątku, a przy tym, że duchowieństwo 
katolicki e korzystało z 34,32 dzies i ęcin i najprawdopodobniej 
na zasadzie tych danych lustracja przyznała w 1 856 r. ko
ściołowi bezdzieskiemu 33 dziesięciny jako należność prawną , 
parafialnemu kościołowi b.ezdzieskiemu. 

3. Otrzymawszy te wszystkie powyższe da:11e, jen. gbr
wiln. 24 l ist. 1 864 r. Nr 3735 pisze do gbra grodzień., ja  
następuje: Widząc z pisma pańskiego, że 1 .  w bezdzieskim 
kościele we wrześniu roku ubiegłym w czasi e pow�ta�ia 
ksiądz wpajał z ambony w ludność sympatię względe� tego 
ruchu, 2. że stałych (Mający władzę decydowania, na wszystko 
znajdzie argument. W danym wypadku, kiedy urŻędowa 
cyfra 400 była przeszkodą, jen. gbr wiln. podzieli-ł parafian 
na stałych i niestałych i stąd powstała ich liczba 200. Dopis. 

· autora) parafian jes_t tam 200 osób, przeto- polecam Panu
skasować parafię bezdzieską, kościół tamtejszy oddać pod za
rząd duchowieństwa prawosbwn�go, sprzęty - i rzeczy ko
ścielne .przekazać do najbliższej parafii katolickiej, parafian
�aś przydzi-elić do Braszcwicz i Janowa, albo gdzie się okaże
wygodniej.1 

• 

, 4. Z pisma gbra wiln! do zarządzającego diecezją wiln. 
z 25 list. 1 864 r. Nr 13265 wypływa, że rząd rosyjski zamknął 
rz.-kat. kościół w Bezdzieżu i oddał go w z�rząd duchowień
stwa prawosławnego.2 

5. Gbr grodzień. 30 st. 1865 r. Nr 100 występuje do jen.
gbra wiln. z tern, żeby zamknięty · kościół rz.- kat. w Bezdzieżu,
pow. kobryńsk., gbrnii 'grodzień. i. przeznaczony na filię pra
wósławną przemianować na parafialną cerkiew prawosławną. 

Jen. gbr wiln .  4 łut. 1865 r. Nr 550 na to się zgadza, 
a 27- maja 1866 r. dokończono przeróbki na c.erkiew.3 

1 K. Wiło . G. G. 1864 Nr 1324 k. 1, 2 i 12. 
2 Wiln. R. K. D. 'Kons. 1904. I l  k. 13 p. 19 . 
3 K. Wiln. Woju. G. 1865 Nr 335 le:. 1 ,  2 i 1 1 .  
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6. Nlk wojn. powiatu kobryńsk., gbrnii grodzień. 28 st.
1866 r. Nr 267 przesyła do gbra grodzień. raport, a w nim, 
że w dniu 1 st. 1865 r. zamknięty został kościół katolicki 
w Bezdzieżu, powiatu kobryńsk. i przerobiony następnie na 
cerkiew prawosławną. Ostatni proboszcz bezdzieski ks. Ka
zimierz Narbutt mieszkał tu do 7 kw. 1865 r .1 

7> Kanceiaria jen. gbra wiln. 20 gr. 1865 r. Nr 3214 po
wiadamia gbra grodzi eń., że zgodnie z j ego - przedstawieniem 
z 3 .gr. b. r. Nr 1536 jen . gbr wiln. uznał Ża możliwe pozo
stałe po zamkniętym w Bezdzieżu, powiatu kobryńsk., gbrnii 
grodzień., rz.- kat. koście le z iemie (zemelnyja ugodja) oddać 
na rzecz cerkwi prawosławnej w Bezdzieżu. � zaś st. 1866 r. 
Nr 16 jen. gbr wiln. pisze do mstra spr. wn., że w rz.-kat. 

· kościele w Bezdzieżu we wrześniu 1 863 T. w czasie powstania
polskiego proboszcz miejscowy wpajał w swych parafian 
sympatię do powstania i zebrani śpiewali w nim hymny 
rewolucyjne. Wobec tych faktów, a także ze względy, że 
w · param tej stałych parafian l iczyło się nie więcej jak 200 
osób, poprzednik mój 23 list. 1864 r: zarządził zamknięcie 
tego kościoła, a 4 l ut, . 1865 r. jen. gbr M-jew polecił zabrać 
ten kościół na fil ię cerkwi prawosławnej parnfii bezdzieskiej. 
W sprawie wreszcie tej Tymczasowy Komitet Gbrnii Grodzień. 
B�dowy Cerkwi .Prawosławnych 1 4  czrw. 1866 r. Nr 322 do
nosi do jen. gbra wiln., że roboty · przy przeró_bce  zamknię� 
tego kościoła . katolickiego w Bezdzież'u na filialną cerkwiew 
prawosławną zostały całkowicie ukończone 27 maja b. r.2 

8. Gbr grodzień. 4 paźdz. 1866 r. Nr 13723 nadesłał do
Grodzień . . Izby Sądu Karnego odezwę, w której pisze, że jen.
gb_r wiln. w sprawie o zwrot kościoła katol ikom w Bezdziezy 
zadecydował, żeby ks. Kazi'!lierza Narbutta (byłego prob9szcza 
skasowanej parafii bezdzieskiej, dopis. autora) oddać pod 
sąd za pobudzanie 'włoś9ian, _ by podali prośbę do cesarza 
o zwrot . tego kościoła, 13 zaś włościan za to, że napisa1i
i„ wysłali tę prośbę. Ponieważ · jednak korespondencja· ta nie 
zawierała w sobie oznak przestępstw politycznych, za które 

1 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 1 k.  12-14. 
2 K. Wiln. G. G. 1865 Nr 1 643 k.- 7_:_1 1 .
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podług ukazu Senatu Rządzącego z 9 sierp. 1861 r. możnaby 
jej autorów pociągnąć do odpowiedzialności wobec sądu 
wojn., dlatego jen .  gbr polecił sprawę tę przekazać zwykłym 
sądom i oprócz ks . K. Narbutta podać do sądu włościan: 
Piotra, Tomasza, Józefa i Ignacego Januszczyków, Szymona 
i Mikołaja Czajkowskich, Brunona Bazylewicza, Mateusza Wa
silewskiego, Kazimierza Ważyńskiego, Stanisława Koczaka, 
Józefa Januszkiewicza oraz obywatela Józefa Kłodzickiego. 

Sprawę tę poprzedził fakt, że 76 włościan 24 gr.  1864 r. 
podało do jen. gbra M-jewa prośbę, w której piszą, że, skoro 
się dowiedzieli o p rojekcie zamknięcia im przez władze rzą
dowe kościoła w Bezdzieży, zrozumieli, iż od nowego, pro
ponowanego dla nich kościoła będą zbyt oddaleni i trudno 
będzie im tam się udawać z posługami religij nymi. Wówczas 
jen. gbr przesłał tę prośbę do gbra grodzień., aby zwrócił 
uwagę na -treść prośby i przekonał się o istotnej wartości 
Piotra Januszczyka, który się podpisał za nieumiejących pisać. 
Rozpoczęło się wtedy śledztwo, na którym nlk żan..darmerii 
pow. kobryńsk. kptn Dalin stwierdził, co następuje: 

I .  76 włościan oznajmiło, że sami dobrowolnie zdecydo
wali się wnieść podanie do jen. gubernatora. 

Il. W międzyczasie archierej brzeski Ignacy (prawosławny, 
dopis. autora) powiadomił gbra grodzień., że 1. jak mu do
niósł błagoczynnyj bezdzreski (rodzaj dziekana w hierarchii 
katolickiej .  Dop is. autora) 6 włościan udało się do jen. gbra 
o pozostawienie im kościoła bezdzieskiego. Na podróż do
Wilna udzielono iin .funduszu: a) z kasy kościelnej 25 rb, 
b) resztę złożyła sąsiednia szlachta, 2. że narada nad tą sprawą
odbyła się u Pawła Januszkiewicza, którego brat jest alumnem 
seminarium diecezjalnego w Wilnie. 

Ili. Gdy włościanie c i  oznajmili ks. K. Narbuttowi o- swoim
zamiarze udania się z prośbą do jen. gbra, usłyszeli wpraw
dzie odpowiedź: róbcie, jak chcecie, ale ich ks .  K. Narbutt 
nic objaśnił, że parafia bezdzieska jest za mała, aby mogła 
istnieć i że ich starania nie mogą przynieść pomyślnego dla 
nich skutku. 

Rozprawa sądowa odbyła się w Grodnie i tamtejsza 
Izba Karna wydała 2 l ist. 1866 r. wyrok, skazujący włościan: 
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Piotra Januszczyka, Brunona Bazylewicza, Kazimierza Ważyń
skiego, Mikołaja Czajkowskiego, Józefa Januszczyka, Stani
sława Koczaka, Ignacego Januszczyka, Mateusza Wasilew
skiego, Szymona Czajkowskiego, księdza K. N. i obywatela 
Józefa Kłodzickiego na 5 rb kary każdego. 

Wszyscy oskarżeni przed sprawą siedzieli w więzieniu 
kobryńskim, tylko, jak widać z prośby Tomasza Januszczyka , 
który 18  gr. 1866 r. przyjął prawosławie i zaręczył za niego 
duchowny prawosławny (swiaszczennik) Kurnatowskij , T. J .  
odpowiadał z wolnej stopy.i 

9. W sprawozdaniu, które 3 list. 1 866 r. Nr 14986 wysłał
do jen. gbra wiln. gbr r grodzień. o kościołach rz.-kat. swojej 
gbrnii, jest mowa o 'kościele parafialnym w Bezdzieżu, pow. 
kobryńsk., gbrnii grodzień., który jen. gbr -wiln. 23 list. 1 864 r. 
Nr 3734 polecił zamknąć, a następnie obrócić na cerkiew 
prawost, ktora powstała pod tyt. św. Mikołaja Cudotwórcy.2 

. Braszewicze. 1 .  Ze względu, że parafia. Braszewicze
nie posiada liczby domów, której wymaga art. 125 t. XI Zbioru· 
Praw, przeto jen. gbr wiln. poleca zamknąć tamtejsży kościół, 
o czym zarządzającego diecezją wiln. zawiadamia ·gbr grodzień.
9 czrw. 1866 r. Nr 7 1 73.3 

2. Gbr grodzień. 23 sierp .  1866 r. Nr 7 l 0, powołując się
na polecenie jen. gbra wiln. z 31 maja 1866_ r .  Nr 667, donosi 
mu; że kościół w Braszewiczach, powiatu kobry·ńsk. ,  jest juz 
zamknięty, że biskup prawosławny Ignacy proponuje wyko
rzystać go na ' fiJ ialny · kościół prawósławny, budynki zaś 
i grunta, pozostałe po nim, oddać służbie cerkwi· prawosławnej. 

Pod datą 3 paźdz. 1 866 r. Nr 2316 jen.' gbr wiln. projekt 
taki potwierdza i poleca go wykonać.4 

3. W Braszewiczach, pow. kobryńsk., gbrnii -'grodzień., .
skasował rząd parafię katolicką, a kościół jej jen. gbr wiln. 
-30 paźdż. 1866 r. Nr 2316 zdecy.dował zabrać i przerobić na 
cerkiew dla miejscowej P.arafi i prawosławnej.i>  

1 Gr. Sąd Okr. 1 866 Nr  339 k ;  1-91.
2 Gr. K. O. 1 866 Nr 2Q4 k. 6.  _ 

3 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 ez. Jl k. 54 i 55, p. 76. 
4 ' K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1264 k. 3-5.

· 5 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 363 k. 4-8.
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4. W wykazie zabranych kościołów katolickich w gbrnii
grodzień., który pod datą 3 list. 1866 r. Nr 14986 przesłał 
miej scowy gbr, jest wymieniony kościół w Braszewiczach� 
pow. kobryńsk„ zabrany· ptzez rżąd na c�rkiew prawosławną 
pod wezwaniem św. Trójcy. Nakaz w tym - przedinioci-e wydal 
jen: gb

.
r _ ·wiln. 3 paźdz. 1864 

_
r. (?) · Nr  2316:1 · · · 

Dywin. 1 . . Prob . . par. Dywin, po.w. kobryńsk., gbmii<' 
gro.�zień., ks .. Wawrzyni�c. ,żuFakowski 26· lut. - J 863 -r� Nr .:2:
złożył raport do swego dziekana . ks. Jana Na:rkiewicza, - że 
kgściół dy}v.iński · byt� przę,z ,3 - dni pod . ,zbr9jną strażą, że
w kościele wojsko robiło rewizję, która nic nie r wy,kazała 
i wtedy wartę zdjęto.2 � _ . 

2. Ponieważ _podług wymagań art. 175 t. XI Zbioru Praw
par .. Dywin, pow . . kobry�sk.; gbrnii grodzień., nie pąsiad� 
przepisanej ·tam li�zby domów, przeto główny nllC kraju po-: 

· 1.e�i�ł zamkn�ć; . tąmtęjsz�. kośct�ł i_. o _tym gbJ . gr<!d \e,ń. JJ-Fzrw. · _  

1§66_ r. Nr 7173 z�;-vi�d9wił zarzą�zają�eg� ?iecezją wpeńską.� 
„ 3. · Ghr_ grodiień. 23 _sierp. 1866 r� Nr 1�0, powołuj'ą

.
c_ się� 

n_ą polec.enie jen . . gbra. wiln, .z ,31 maja 18-66 r. N,r 667, donos� 
mu, że kościół w ' Óywinie, po w� kobryńsk., jest już .Zamknięty • . 

Kościół ten biskup prawosławny Ignacy piop,onu}e wykony
�tać _na. cer�ie� gógrzebow.ą, pr.aw.osJawną, _ bµdynki za · i }rrun�a
poiqstałe po� nim -oddać,. sJużbje ,cerk�i , p_ra.Wosław.nej. 

„ � „  f>.o�L datą., 3, pą:źdz_ . 1 866 .r. - ,Nr -2316 i·en� .gbr wLln . . pro_, -
jekt pow.yższy zatwierdza __ f polec,a go-wykoq.�ć ł ,.. , · -

·� · . 4. . 
-Kp.ś,eiół _ katoli�ki . pa.r. '._ Dywin, , w. pow .. -�obr-yńsk., _ 

__ gbrniL grodzień.: . jen. gbr �wiln . . „ zadecydował- _p)fre�ob.i� ńa · · _ 

cerkiew. dla tamtejsz.ej parafii� prawosfo�nęj. Decyzja ta -��---- · 

padfa : _30 ,paźdz. 1 866 " r:. Nr -2316.5 '· 

· · • 

. . . : 5. W śród .
, 
skasowanych kościotów ka.tolick°ch w . ·gbmfi 

gxodzieP,. tamtejszy gbr 3 list,. 1.8()6 :ł'.' - Nr 14986 wymienią. 
k-'-ościół _w - par. · " Dy�in, · po�, kobq�q

-
�k. , któr.�· �abrał r�ąd, 

� . •  / ·  „ ... . . 
. . 

t Gr. K. G. 1 86'6 N; 26'1 k. 7 _'p. · 19. - 1 . 
2 A� ·K. Metr. Wiln: Dieło-P.o ramoj pereei�kie za 1S61 _..:.1863 Nr- 14_6 k. 15 .

. 3 -Wifo. R. K. D. -K�n�. ·'J 904 cz. H k� 54 i 55 p. 76. -'. . - . .  
4 K: Wiln. G. G .  1 B66... N;_ J264 k: °':s..:..s: _ 

. . ' . 

5 K. Wiłn. G. G.J l-867 �-I' . .  363 k: ·4Ls . . ' - · 
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a następnie zamienić pozwolił na cerkiew prawosławną pod· 
w ezwaniem Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. Przepro
wadzono tę iamianę na mocy postanowienia jen. gbr.a . .wiln.
z 3 paźdz. 1

,
864 r. Nr 2316.1 

' 

- - Horodec. L Gbr grodzień� .23 sierp . . 1866 r •. Nr 710, 
powołując śię na polecenie jen.� gbra. wiln. � 31 . maja 1 866_. r„ 
Nr 667, donosi mu, że murowany kościół _ w . Horodcu, pow: 
kobryńsk., jest już zamknięty, że biskup prawosławny Ignacy 
proponuje go oddać na prawosławną cerkiew parafialną, po· 
zostałe zaś po nim budynki i grunta oddać służbie cerkwi 
prawosławnej. 

_ 

Pod datą 3 paźdz. 1866 r .  Nr 23 16 jen. gbr wiln. projekt 
powyższy zatwierdza i poleca go wykonać.2 

2. W wykazi e skasowanych przez rz.ąd ros. kościołów
katolickic-h, a następnie zamienionych na cerkwie prawosławne 
w gbrn ii grodzień., tamtejszy gbr pod datą 3 list. 1 866 r. 
Nr 14986 w pozycji 18 wymienia kościół w par. Horodec, 
pow. kobryńskiego, zabrany na cerkiew pod wezwaniem św. 
Aleksandra Newsk. z polecenia j en. gbra wiln. , wydanego 
pod datą 3 paźdz. 1 864 r. Nr 2316.3 

3. Sztab oficer żandarmerii grodzieńskiej konfidencjonal
nie donosi do gbra grodzień. 9 list. 1 866 r. Nr 273, że kptn 
Pietkiewicz, katolik, dowódca 104 roty ustiużskiego pułku 
piechoty, konsystując ze swym oddziałem wojska w m. Ho
rodcu, pow. kobryńsk. ,  rozpuszcza wiadomość, że miejscowy 
kościół, chociaż rząd skasował tu parafię katolicką, katolicy 

.._mogą na nowo odzyskać.
W sprawie tej gbr grodzień. 1 1  list. 1 866 r. Nr 15410 

zwrócił się do dowódcy 26 dywizji piechoty, od którego 
26 lisf. 1 866 r. Nr 50 otrzymał odpowiedź, że kptn Pietkie
wicz za powyższe · utracił dowództwo nad swoją rotą i pozo
staje pod specjalną obserwacją swego dowódcy pułku. Stało 
się to bez śledztwa, a na żądanie Pietkiewicza, żeby mu 

1 Gr. K. G. 1866 Nr 264 k .  7. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 264 le. 3-5. 
a Gr. K. G. 1866 Nr 264 \. 7. 

Bojownicy, cz. Il, t. IV. 4 
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wskazano przyczyny tego usunięcia, nie otrzymał żadnego 
wyjaśnienia ani nie powrócił do piastowanego dotąd urzędu.1 

Krupczyce. 1. Gbr grodzień. 9 czrw. 1866 i. Nr 7173 
powiadamia zarządzającego diecezją wiln., że par. Krupczyce 
nie posiada podług myśli art. 125, t. XI Zbioru Praw okre
ślonej tam l iczby domów, przeto główny n l k  kraju polecił 
zamknąć miejscowy kościół.2 

2. Gbr grodzien. 23 sierp. 1866 r. Nr 710, 'powołując się
na polecenie jen . . gbra wiln. z 3 1  maja 1866 r. Nr 667, donosi 
mu, że . kościół katolicki krupczycki, w pow. kobryńsk. ,  gbrnii 
grodzień., jest już zamknjęty. Kościół ten drewniany bp pra
wosławny Ignacy proponuje wykorzystać na prawosławną 
cerkiew parafi alną. Budynki zaś i grunta pozostałe po tym 
kościele tenże bp prawosławny proponuje oddać służbie 
cerkwi prawosław.ri'ej. 

-

Pod datą 3 . paźdz. 1866 r. Nr 2316 jen. gbr wiln. projekt 
powyższy przyjmuje i poleca go wykonać.a, 

3. W sprawozdaniu, które sporządził 3 l ist. 1866 r. Nr 14986
gbr grodzień. dla ien . . gbra wiln. o kościołach rz.-kat. swej 
gbrnii, przeznaczonych do zamknięcia, wymieniony jest kościół 
parafialny w Krupczycach ,  który jen. gbr wiln. 3 paźdz. 1 '864 r .  
Nr 2316 polecił zamienić

-
na cerkiew prawosławną. Gdy to 

s ię stało, cerkiew, tą drogą powstała, otrzymała tytuł św. 
Aleksandra Newskiego. 4 

4. 8 list. 1866 r. Nr 2428 jen. gbr wiln. pisze do gbra
grodzień.: „Poprzednik mój w odezwie swej z 6 paźdz. b. r.
Nr 2316 pozwolił Panu skasować rz.-kat. , koś�iół w Krup
czycach i oddać go na cerkiew prawosławną� budynki zaś 
i grunta, które by.ły przy tym kościele przekazać dla służby 
cerkwi prawosławnej w Myszczycach".5 

Zbirohi. 1 .  Od gbra grodzień. zarządzający diecezją 
wiln. 9 czrw. 1866 r. Nr 7173 otrzymał �awiadomieni�, że par. 

1 Gr. K. G. 1 866 cz. I Nr 343 k. 1 i n. 
2 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. l i  k. 54 i 55 p. 76.
3 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1264 k. 3._5,
4 Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 7.
5 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1278 k. 5 . •
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Zbirohi, pow. kobryńsk., gbrnii grodzień., nie posiada wymaga
nych przez art. 125, t. XI Zbioru Praw określoqej liczby do
mów, przeto z polecenia głównego nika kraju kościół tamtejszy 
podlega zamknięciu.1  

2. Ghr grodzień. 23 sierp. 1866 r.  Nr 710, powołując s_ię
na polecenie jen. gbra wiln. z 31 maja 1866 r. Nr 667 donosi 
mu, że kościół w Zbiro,hach, pow. kobryńsk., już jest zam
knięty. Kościół ten bp prawosławny Ignacy proponuje wy
korzystać na filialny kościół' prawosławny, budynki zaś,
i grunta, pozostałe po nim tenże bp  proponuje oddać służbie· 
cerkwi - Jłrawosławnej . 

. Pod datą 3 paźdz. 1 866 r. Nr 2316 jen. gbr wiln. projekt. 
powyższy przyjmuje i poleca go wykonać.2 

3. W wykazie kościołów katolickich zniesionych i za·
branych na cerkwie prawosławne w gbrnii grodzi eń., spoi'zą · 

dzonym 3, list. 1866 r. Nr 14986, gbr grod�ień. wymienia par. 
Zbirohi, pow. kobryńsk., gd7'.ie kościół został przerobiony na· 
cerkiew prawosławną pod wezwaniem św. Trójcy. Zasadniczy 
nakaz w tym przedmiocie wydał jen. gbr wiln. 3 paźdz. 1864 r.
Nr 2316.3 

-

· 4. Z pisma duchownego_ prawosławnego cerkwi zbiro-· 
howskiej, daty 24 łut .  1867 r., nadesłanego · do nlka wojn. 
kobryńsk. widać, że kościół w Zbirohach zamknięty został 
18 czrw. 1 866 r.4 

Kartuz Bereza. 1. Kościół pokartuski w Karfuz Bere
zie, w. powiecie prużańsk. , gbrnii grodzień'!., jen. gbr 24 sierp. 
1866 r .  Nr 21191  polecił rozebrać do fundamentów i z widowni 
zupełnie usunąć.5 

2. Gbr grodzień. 1 wrz. 1866 r. Nr 1 2174 powiadamia
zarządzającego diecezją wiło., że j en. gbr wiln. kościół para
fialny w Kartuz Berezie, . pow. pru�ańsk., gbrnii grodzień ., 
skazał na zamknięcie.6 

· 

1 Wiln. R. K. D. Kons . . 1904 cz. Il k. 54 i 55 p. 76. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1264 k. 3-5. 
3 Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 7.
4 A. M. Kobryńs�. Nlk Wojn. 1866 Nr 158 k. 4. 

_5 K. Wiło. G. G. 1867 Nr 1363 k. 4-8. 
G W.iln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II _ k. 65 p. 88. 

4* 
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3. W śród · kościołów katolickich gbrnii grodzi eń., które
rząd ros. przeznaczył do skasowania, gbr grodzień. w wyka
zie, sporządzonym 3 list. 1866 r. Nr 14986, pod pozycją 22 
w sprawie Kartuz Berezy· w pow. prużańskim pisze spra
wozdanie, że jen. gbr wiło. 24 sierp. 1866 r. Nr 1 191 wydał 
decyzję: rozebrać kościół i klasztor, a materiał stąd powstały 
użyć na budowę cerkwi prawosławnej.1 

Prużana. 1 .  Nlk wojo.  pow. prużańsk., gbrnii grodzień., 
22 st. 1866 r. Nr 141 przesyła sprawozdanie do gbra grodzień., 
że w jego powiecie z polecenia gbra grodzień. z 12 kw. 
1865 r. Nr 1 365 zamknięto nowobudujący się murowany ko
ściół katolicki w Prużanie, który miał tam zastąpić walący 
się stary.2 

2. Nowobudujący się, a nieskończony jeszcze przez kato
lików kościół w Prużanie, gbrnii grodzień. , jen. gbr wiln. 
31 mar. 1866 r. Nr 386 ' polecił zamienić na cerkiew dla miej
scowej parafii · prawosławnej .3 

3. Pod datą 31 mar. 1 866 r. Nr 386 jen. gbr wiln. wydał
polecenie, jak pisze o tym gbr grodzień. w wykazie kościołów 
katolickich gbrnii grodzień., sporządzonym 3 list . . 1866 r.
Nr 14986, aby budujący się kościół w Prażanie zamknąć 
i oddać · go na cerkiew prawosławną, która przybrała tytuł 
Narodzenia N. Maryi P.4 

Sielec. 1. W piśmie swym z 15 czrw. 1865 r. Nr 10157 
gbr grodzień. powiadamia zarządzającego diecezją wiln. 
o skasowaniu kościoła w Sielcu, pow. prużańsk., gbrnii gro
dzieńskiej i oddaniu go pod zarząd prawosławnej Rady Pa- · 

rafialnej. 5 
2. Nlk wojo. pow. prużańsk., gbrnii grodzień., 22 st.

1866 r. Nr 141 powiadamia gbra grodzień„ że z jego polece
nia, datowanego 14 lip. 1 865 r. Nr 10156 zamknięto kościół 
katolicki w Sielcu, pow. prużańsk., gbrnii grodzi eń. 6 

t Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 7. 
2 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 1 k. 9.....:..1 1 .  
3 K. Wiln. G .  G. 1867 Nr 1363 k .  4-8. 
" Gr K. G. 1 866 Nr 264 k. 7 p. 21. 
5 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 k. 23 p. 35. 
s Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 1 k. 9-11. 
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3. Pod pozycją 20 w wykazie kościołów katolickich,
skasowanych przez rząd rosyjski w gbrnii grodzień„ który 
sporządził gbr grodzień. 3 l ist. 1866 r.  Nr 14986 dla jen. gbra 
wiln., wymieniony jest kościół parafialny w par. Sielec, pow; 
prużańsk., który jen. gbr wiln. polecif zabrać na cerkiew 
prawosławną 10 czrw. 1865 r .  Nr 1734.1 

Dereczyn. 1. Gbr grodzień. 1 wrz. 1866 r. Nr 752 po- . 
wiadamia jen. gbra wiln., że pośrednik sądowy 2 rejonu pow. 
słonimsk. 17 sierp. 1866 r. nadesłał mu tekst uchwały, którą 
napisali włościanie gmin: dereczyńskiej ,  starowieskiej i kury
łowskiej w pow. słonimsk., gbrnii grodzi eń. W uchwale tej 
włościanie występują o zamknięcie kościoła rz.-kat. dereczyń
skiego i o przerobienie go na cerkiew prawosławną ze względu, 
że jest tam m·ało_ katolików. Wkrótce zaś, kończy gbr grodzi eń.,
tenże nlk wojn. słonimski doniósł, że wskutek nieostrożności  
organisty kościół dereczyński wraz z tamtejsŻą plebanią zni
szczył ogień. 

2. Na to jen. gbr wiln� 5 paźdz. 1866 r. pisze do gbra
grodzień.: „Mając na uwadze, że kościół dereczyński spłonął, 
że dalsze istnienie tam kościoła jest szkodliwe ze względu na 
współżycie katolików z prawosławnymi, uważam · odbudowanie 
kościoła dęreczyńskiego za zbędne! dlatego upoważniam Pana, 
zarządzić skasowanie tej parafii ';. 

3. 22 czrw. 1867 r. Nr 751 ,  powołując się na korespon
dencję gbra grodzień. z 1 wrz. 1866 r. Nr 752 pisze do niego 
jen. gbr wiln. :  „J. W. Pan uważa za niepotrzebne kościół ten 
po szkodach, które mu wyrządził poiar, odnawiać i sądzi, 
że parafię tę należy skasować i z mej strony, pisze jen. gbr, 
nie stawiam przeszkód do skasowania tej parafii ". Na to 8 sierp. 
1867 r. Nr 713 gbr grodzień. donosi do jen. gbra, że 7 lip. 
1 867 r. ska�ował katolicką parafię dereczyńską.2 

4. W Dcreczynie, pow. słonimsk., gbrnii grodzień., jen.
gbr wiln. zamienił kościół katolicki swym postanowieniem 
22 czrw. 1867 r. Nr 751 na cerkiew prawosławną.3 

1 Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 7. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1460 k. 1-22. 
3 K. Wiln. G. G. 1 867 Nr 1363 k. 4-8 i Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 216 k. 54. 



54 Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd„. 

5. Opierając się na rozkazie jen. gbra wiln. z 22 czrw.
1867 r. Nr 75 1 ,  gbr grodzień. powiadamia zarządzającego 
diecezją wiln., że nlk wojn . . w Słonimie otrzymał polecenie, 
aby zamknął kościół w Dereczynie, pow. słonimsk., gbrnii 
grodzieńskiej.1 _... 

6. Gbr grodzień. 29 czrw. 1867 r. Nr 5851 powiadamia
słonimskiego nlka woj n . ,  że jen . . gbr wił n.' zgodził się na 
zamknięcie kościoła w Dereczynie, proszę przeto wydać 
odpowiednie zarządzenie.2 

Słonimskiemu nlkowi wojn. 7 l ip. 1 866 r. Nr 731 pisze 
sprawnik powiatowy, że zamknął kościół w Dereczynie.3 

7. Na żądanie jen. gbra wiln. z 1 sierp. 1867 r. Nr 947
i 17 kw. 1868 r. Nr 4606 gbr grodzień. 14 maja 1868 r.
Nr 6062 przesyła mu wykaz kościołów i kaplic katolickich 
gbrnii grodzień., które rząd skasQwał, a między innymi ko
ś.ciół w Derecżynie, pow. kobryńsk. gbrnii grodzi eń.", który
z rozporządzenia jen. gbra z 22 czrw. 1867 r. Nr. 751 posta
nowiono zamienić na cerkiew prawosławną.4 

8. Gbr grodzień. 21 ,list. ·1 867 r. Nr 1066 powiadamia
jen. gb.ra wiln. ,  że 28 czrw. 1867 r. parafialny rz.-ka�. kościół 
w Dereczynie, pow. słonimsk., gbrnii grodzień., został . zam
knięty, a grunta orne, które posiadał ten kościół i łąki prze
kazane w zarząd Izby Dóbr Państwowych Gbrnii Grodzień. 

9. W sprąwie tego kościoła 18 kw. 1870 r. Nr 4206 j en.
gbr wiln. daje rozporządzenie gbrowi grodzień., które było 
odpowiedzią na jego papier z 8 łut. 1 870 r .  Nr 1 1 88, że nie 
stawia przeszkód do ·podziału grnntów, pozostałych po ska
sowanym kościele w Dereczynie, między służbą cerkwi pra
wosławnej dereczyńskiej� a urzędem inżynierskim.5 

Dziewiątkowicze. 1. Na skutek wystąpienia błago
czynnego (rodzaj dziekana u katolików, dopis. autora) staro
dziewiątkowickiej cerkwi Pawła Krukowskiego pod dniem 

1 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 72 p. 98.
2 A. M. Słonimsk. Nlk Wojn. Nr 145 k. 80.
3 Op. c. k. 82. 
4 Gr. K. G. 1 867 cz. ł Nr 276 k. 27 i n. 
5 K. Wiln. G. G. -1867 Nr 1 223 k. 1 i .26. 
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31 lip .  1864 r. Nr 195 pośrednik sądowy pow. słonimsk. 
4 wrz. 1864 r. Nr 641 wysłał odezwte do gbra grodzień.�
przedstawiając mu, i le szkody dla prawosławia przynosi ko
ściół katolicki  w Dziewiątkowiczach, tegoż powiatu, oraz 
dodaje, że kościół ten w 1863 r. był ostoją dla powstańców. 

2. W odpowiedzi na powyższe gbr · grodzi eń. 26 wrz.
1864 r. Nr 6622 łączy sprawę par. Dziewiątkowicze z parafią 
Łukonica, teg9ż powiatu i zapytuje 20 st. 1866 r. Nr 754 
o zdanie w tym przedmiocie archiereja· brzeskiego Ignacego
(prawosławnego, dopis. autora). Na to pytanie 23 łut. 1866 r. 
Nr 155 daje odpowiedź wzmiankowany arcnierej, że kościół 

· łukonicki jest oddalony od Słonima i Dereczyna tylko
o 9 wiorst. Wobec tego z chwilą, gdy kościół łukonicki bę�
dzie zamknięty, parafianie mogą bez trudności należeć dÓ
tych parafij, a' p iękny ten kościół łatwo tła się ' przerobić na
cerkiew prawosławną kosztem : najwyżej 1000 rb.1 Wówczas 
gbr grodzień. 28 Jut. 1866 r. Nr 149 wystąpił do - jen. gbr�

· 

w:.i ln. z odpowiednim przedstawieniem powyższego projektu
i ten 24 kw. tegoż roku Nr 503 pol�cił zamknąć kościół łu--
·koni cki i oddać go prawosławnym z uwzględnieniem · pew
nych szczegółów, które podsunął Josi f, metropolitc;t litewski
(prawosławny).2
. 3. ".Parafia rz.-kat. w 9ziewiątkowiczach, pow. słonimsk.,
gbrni i  grodzień., pisze tak 28 st. 1866 r. ks. Władysław Ka
dłubowski ,  proboszcz tej parafii do jen. gbra wiln., l iczy się
do wielkich. Ty)Ilczasem z rozporządzenia J. W. Pana jej fil ia

· Rudnia i dwie kaplice: w \ Hrudopolu i Reginowie zostały
zamknięte, zwracam się przeto z uprzejmą prośbą o otwarcie
przynajmniej jednej z nich" .

Prośbę tę - przesłał jen .  gbr wi ln .  -Oo wniosku gbrowi 
grodzi eń. , który pod datą 10 czrw. 1866 r. zaopiniował, że
kościół w Dziewiątkowiczach jest. · szkodlźwy dla prawosławia

1 Należy tu wziąć pod uwag�, Że przestrzeń w jedną i drugą stron�, 
wynosząca 18 wiorst po ówczesaym tamtejszym bezdrożu, stanowiła do przej
ścia taką trudność, że uniemożliwiała, zwłaszcza dla starszych, dzie�i i . ludzi
słabsz�ch korzystanie z kościoła. Dopis. autora. 1 

2 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 14 .k. 1-39. 
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tej okolicy i proponuje ks. W. Kadłubowskiego skazać na 
100 rb kary za bezpodstawne (neosonwatelnoje) wystąpienie 
w sprawie otwarcia jednej z kaplic. 

Opierając się na zdaniu gbra grodzień., jen. gbr wilh. 
13 lip. 1 866 r. Nr _ 904 pozwala -mu zarządzić zamknięcie ko
ścioła dziewiątkowickiego. 
. Gdy rozgrywały się te sprawy, ks. W. Kadłubowski
w nocy . z ,�9 na 30 wrz. 1866 r . . umiera, a ponieważ kara 
100 rb, -którą zatwierdził jen. gbr dotąd wisiała, wtedy 24 paźdz. 
1866 r. Nr &93 gbr grodzień. wystąpił do jen. gbra, aby de
cyzji t�j nie wykonywać.1 

4. Proboszcz z D?;iewiątkowicz ks. Władysław , Kadłu- ·
_bowski wniósł do jen. gbra .wiln. podanie o przywrócenie 
mu jednej z kaplic, zamkniętych w jego parafii, tłumacząc 
się, że parafianie tamtejsi  mają do swego kościoła parafial
nego z �okoli c' tych kaplie 50-60 wiorst. Wiln. jen. gbr 26 kw. 

· 1866 r� Nr. 215 pr�.esyła. tę prośbę do gbra grodz-ień. z zapy
taniem: . jaką nazń.aczyć trzeba karę na ks. W. Kadłubowskiego -

- za to wystąpienie? ' 

5. Jen.  gbr, otrzymawszy odpowiedź gbra grodzień.
10 czrw. 1 866 r. Nr 482, który proponuje par .. dziewiątkowicką 
skasować· i kościół tamtejszy oddać pod zarząd prawosł:awnei 
władzy duchownej a na ks. W. Kadłubowskiego nałożyć karę 
ioo rb, 13  lip. 1866 r. Nr 9,04 parafię tę · kasuje; kościół . od.� 
·daje praw.osławnym, a karę �ałofoną na ks. W. Kadłubow.:.
· skiego, bawiącego w tej eh.wili w Pętersburgu w tej sprawie, 
na razie wstrzymuje. O .p.rzekazanie teg9 koś�ioła prawosław- · 
nym występował również Ignacy archierej z Brześcia · (pra
wosławny, dopis. autora) 1 1  wrz. 1866 r. Nr 6 1 6. 

Ks. W. Kadłupowski z 29 na · 30 wrz. 1866 r. umarł, 
kary więc tej nie płat?ił.2 

6. Do słonimskiego nlka wojn. pisze gbr grodzień„
31 czrw. 1866 r. Nr 991 7, -Że zgodnie z j ego wnioskiem 
z 20 maja 1 866 r. Nr 1070 o konieczności skasowania parafi i 
Dziewiątkowicze ze względu, że brak w niej liczby domów� 

1 K. Wiln. G. G. 1866 . Nr 1392 k. 6-1 1 . 
2 Gr K. G. 1866 cz. I Nr 89 k . . l, 5, 7, 22, 30 i 31. 
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przepisanych prze7 prawo rządowe, wystąpił do jen. gbra 
wileńskiego. · 

Ponieważ nadeszła przychylna odpowiedź, przeto polecam, 
pisze gbr do tegoż nlka, panu wydać odpowiednie zarządze
nie o zamknięcie omawianego kościoła i o przekazanie jego 
gruntów Izbie Dóbr Państwowych aż do nowego rozporzą
dzenia.1 

Sprawnik pow. słonimsk. 10 sierp. 1866 r. Nr 1068 za
wiadamia nlka wojn. swego powiatu, że 9 b. m. zamknął 
kościół w Dziewiątkowiczach.2 

Gbr grodzień. 9 gr. 1866 r. Nr 1 7130 powiadamia sło 
nimskiego nlka wojn., że występował do jen. gbra wiln. 
o oddanie kościoła w Dziewiątkowiczach na parafialną cer
kiew prawosławną w Starodziewiątkowiezach i na to nadeszła 
przychylna odpowiedź.3 

7. Do zarządzającego diecezją wiln. gbr grodzień. 31 Hp.
1866 r. Nr 9918 donosi, że jen. gbr wiln., mając na względzie, 
iż kościół w Dziewiątkowiczach, pow. słonimsk., gbrnii gro
dżieńskiej, nie odpowiada wymaganiom wyrażonym w art. 125 
t. XI Zbioru Praw, polecił go zamknąć.'

8. Na skutek prośby ziemianina Slizenia, pisze 24 paźdz.
1866 r. Nr 893 gbr grodzień. do jen. gbra wiln. o cofnięcie 
nakazu- zamknięcia nowodziewiątkowickiego kościoła katolic
kiego w pow. słonimsk., gbrnii grodzień., mam ,honor donieść, 
że - kościół ten rząd zamknął ze względu na niedostateczną 
liczbę domów katolickich, wymaganą przez prawo (admini
stracyjno- rządowe, dopis. autora) i że tamtejszy prob. ks. 
Feliks Wasilewski gościł u siebie i wyprowadzał partie po
wstańcze. 

Do powyższej odezwy załączona była kopia protokółu 
cerkiewno-budowlanego urzędu gbrnii grodzień. z 18 wrz. 
1869 r.: '"Po zamknięciu w pow. słonimsk. nowodziewiątkowic
kiego kościoła rz.-kat. gbr grodzień. 24 paźdz. 1866 r. Nr 893 

1 A. M. Słonimsk. Nlk Wojn. Nr 108 k. 1 40. 
2 Op. c .  k. 142. 
3 Op. c .  k. 350. 
4 Wiln R. K. D. Kons. 1 904 cz. II  k. 61 p .  83� 
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zwracał się do jen. gbra wiln. 
'o pozwolenie użycia tego ko

ścioła na parafialną cerkiew prawosławną w Starodziewiąt- _ 

kowiczach, a dzisiejszej cerkwi parafialnej zamiany na filialną". 
Na to jen. gbr Baranow, zniósłszy się z diecezjalną władzą 
prawosławną, nadesłał swą zgodę na powyższe propozyc je  
2 gr. 1 866 r .  Nr 2512. 

9. Kancelaria Mstwa Spr. Wn. 8 wrz. 1 866 r. Nr 3334
powiadamia jen. gbra wiln., że kościół parafialny katolicki 
w majątku Dziewiątkowicze, pow. słonimsk. ,  władza rządowa 
zamknęła 8 sierp. 1866 r.1 

10. Kościół katol i cki par. Dziewiątkowicze jen. gbr po
stanowieniem swym z 2 gr. 1866 r. polecił zamienić na pra
wosławną cerkiew dla par. Starodzi ewiątkowicze.2 

Łukonica. 1 .  Gbr grodzień. 28 łut. 1866 r. Nr 179 po 
porozumieniu się z mitropolitom litowskim występuje  do jen. 
gbra wiln. z tym, że kościół par. Łukonica jest w bliskim 
oddaleniu od Słonima i Dereczyna tegoż powiatu, nadto, że
jest szkodliwy dla prawosławnych tej okolicy i dla ludności 
rosyjskiej. Z tych _ względów, twierdzi gbr, należałoby go 
zamknąć, a parafian przydzielić do par. słonimsk. i dereczyńsk. 
Wtedy jen. gbr wiln. po porozumieniu się z mitropolitom litow
skim pisze 24 kw. 1866 r. Nr 503 do gbra grodzień . ,  że dalsże 
egzystowani,e kościoła w Łukonicy uważa nie tylko za zbędne 
ale nawet szkodliwe, _wobec czego zgadza się z wnioskiem 
gbra i poleca mu, aby wydał rozporządzenie zamknąć kościół , 
parafian przyłączyć · do Słonima i Dereczyna.3 

2. Gbr grodzień. w piśmie swym z dnia 28 łut. 1866 r.
Nr 179 do jen. gbra wiln. wysuwa propozycję zamknięcia 
kościoła w Łukonicy, pow. słonimsk., gbrnii grodzień. i za
mienienia go na cerkiew" z powodu, że kościół ten wywiera 
· szkodliwy wpływ na wieśniaków prawosławnych, że paraf ian
katolików jest tam mała liczba i że w nim, w okresie powsta
nia (styczniowego, dopis. autora), odbywały się manifestacje .  

I K.  Wiln. G. G .  1866 Nr 1307 k. 2-25. 
:i K. Wiło. G. G. 1 867 Nr 1 363 k. 4-8.
'3 K. Wiln. Wojn. G. 1 866 Nr 1 132 k. 1 ,  2 i 6. 
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3. 7 zaś lip . 1 866 r. Nr 549 tenże gbr powiadamia jen.
gbra wiln., że wskutek polecenia tegoż z 24 kw. b .  r. kościół 
rz.-kat. w Łu�onicy ostatecznie został zamknięty. 

4. 23 sierp. 1866 r. Nr 712  tenże gbr powiadamia jen.
gbra wiln., że zgodnie z jego poleceniem z 24 kw. b. r.  
Nr 503 grunta i budowle, należące do skasowanego kościoła 
łukonickiego, · przeszły do użytku prawosławnej służby cer
kiewnej gołyńskiej po porozumieniu się z Izbą Dóbr Pań_
stwowych.1  

5. We wsi  Łukonica, pow. słonimsk., gbrnii grodzień.,
kościół katolicki z polecenia jen. gbra wiln., zapadłego 24 kw. 
1866 r. Nr 503, przeszedł" w ręce prawosławnych na cerkiew 
parafialną.2 

6. 4 maja 1866 r. Nr_ 5359 gbr grodzień. pisze do sło·nimsk.
nlka wojn., że na skutek odezwy tegoż nlka z 8 paźdz. 1865 r. 
Nr 2482 zwracał się do głównego nlka kraju o zamknięcie . 
kościoła w Łukonicy jako zbędnego i szkodliwego oraz 
zamienienia go �a cerkiew prawosławną. Główny nlk kraju 
na tę propozycję się zgodził, przeto rzecz tę należy wykonać. 

7. Prystaw 3 rejonu powiatu słonimsk. 15  czrw. 1866 r.
Nr 1236 spisał akt o zamknięciu kościoła łukonickiego. Sprzęty 
kościelne oddane do kościoła w Dereczynie tegoż powiatu.3 

8. W piśmie z 4 maja 1866 r. Nr 5361 gbr grodzień.
powia�amia zarządzającego diecezją wiln., że główny nlk 
kraju, widząc szkodliwy wpływ na prawosławnych kościoła 
w Łukonicy, pozwolił go zamknąć i oddać w ręce ducho
wieństwa prawosławnego.� 

9. W wykazie kościołów i kaplic katolickich, które rząd
skasował w gbrnii grodzień., sporządzonym 3 list. 1866 r. 
Nr 14986 przez tamtejszego gbra, pod Nr 34 wymieniony jest 
koś_ciół parafialny w Łukonicy, pow. słonimsk. Kościół ten 
jen� gbr wiło. 24 kw. 1866 r. Nr 503 postanowił obrócić . na 

1 K. Wiło. G. G. 1866 Nr 1 132 k. 1-9. 
2 K. Wiln. G. G. 1 867 Nr 1363 k. 4-8. 
3 A. M. Słooimsk. Nlk Wojo. Nr 108 k. 80. 
4 Wiło. R. K. D. Kons. 1904 cz. li  k. 4.3 p. 63. 
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cerkiew prawosławną, która następnie otrzymała tytuł Wnie
bowstąpienia Pańskiegó.1 

Mołczadź. 1. Gbr grodzień. 8 maja 1864 r. Nr 419 
przedstawia jen. gbrowi wiln .  konieczność skasowania parafii 
Mołczadź w pow. słonimsk., gbrnii grodzień. i rozebrania 
tamtejszego,.. kościoła. Jako powód ·skasowania tej  parafi i gbr 
grodzień. wysuwa tę okoliczność, że jej katolicy w liczbie 198 
mieszkają wśród prawosławnych, a przeto są tam niepożądani,
kościół zaś j est w bardzo złym stanie. Wobec takich powo� 
dów pod datą 18 l ip. 1864 r. Nr 854 jen . gbr wiln. upoważ
nia gbra grodzień., aby wydał odpowiednie zarządzenia dla 
uskutecznienia tej propozycji tj . skasowania parafi i i rozebra
nia kościoła w Mołczadzi. 17 sierp. tegoż roku Nr 734 gbr 
grodzień. powiadamia jen. gbra wiln., że 3 tegoż miesiąca 
i r. kościół · Mołczadzi został zamknięty.2 

2. Na mocy zarządzenia jen. gbra wiln. z 18 czrw. 1867 . r.
Nr 884 gbr grodzień. polecił nlkowi wojn. w Słonimie zam
knąć kościół parafialny w Mołczadzi, pow. słonimsk., gbrnii 
grodzi eń. i o tym powiadomił zarządzającego diecezją wiln. s 

3. Jen. gbr wiln. 1 8  lip. 1 867 r. Nr 884 powiadamia gbra
grodzi eń., że nie widzi przeszkody, by rozebrać stary kościół 
katolicki w Mołczadzi i skasować tamtejszą parafię.l 

4. Gbr grodzień. 25 lip. 1867 r. Nr 1730 powiadamia
słonimskiego ' · nłka wojn. ,  że jen. gbr wiłn. zgodził . się na 
zamknięcie kościoła w Mołczadzi, ale z tym, żeby go zaraz 
rozebrać ze względu na · jego stan niebezpieczny. Proszę,
kończy gbr, wydać odpowiednie w tym względzie zarządze· 
nia,  a grunta tej parafii  tymczasowo, do · wydania nowego 
rozporządzenia, oddać w administrację Izby Dóbr Państwa.5 

5. Słonimski nlk wojn; 8 sierp. 1 867 r. Nr 1381 donosi
gbrowi · grodzień., że 3 b. m. załatwił rzecz mu powierzóną.6 

1 Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 9. 
2 K. Wiln . G. G. 1867 Nr. 1348 k. 6 i 7. 
3 Wiln . R. K. D. Kons. 1904 cz. li k. 72 i 73 p. 99. 
4 Gr. K. G. 1866 cz . I Nr 205 k. 7. 
5 A. M. Słonimsk. Nlk W ojn. Nr 48 k. 88.
s Op. c. k. 89. 
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Olszew. L Zarządzający diecezją wiln. 4 list. 1865 r .. 
Nr 1708 powiadamia Konsystorz Wiln. ,  że g.b� grodzi.eń. 
w _piśmie swym z 29 p.aźdz. 1865 r. Nr 17101 na podstawie 
polecenia - jen._ gbra wiln. zamyka kościół w Ołs?:ewie, pow. 
słonimsk., · gbrnii gr9dzjeń., który istnieie . „bez potrzeby" 
i położony - jest wśród� ludności_ wyłącznie prawosławnej.1

'.i Parafialny kościół katolicki w Olszewie jen. gbr wiln. ·
swym 'zarządzeniem z 11 list. 1865 r. Nr 2966 zamienił na
prawosławną cerkiew filialną parafii pieskowski�j.2 

3. Jen. gbr wiln. 1 1  list. 1 865 r. Nr 2966 zwraca się do
gbra grodzień. z odpowiedzią na jego pismo z 7 wrr.. tegoż 
roku Nr 1305 w sprawie nielegalnego i�tnienia kościoła 
w Olszewie i szkodliwego dla ludności prawosławnej tej oko
licy. Wobec tego podług propozycji gbra grodzień. kościół 
ten należy zamknąć i przekazać go władzy duchownej pra
wosławnej. Jen. gbr wniosek ten przyjął i polecił go wykonać.3 

4. Nlk wojn. pow. słonimsk., gbrnii grodzień., 5 mar.
1866 r. Nr 449 powiadomił . gbra grodzień., że z jego pole

, cenia z 29 paźdz. 1865 r. został zamknięty 19 list. tegoż roku 
kościół katolicki parafialny w Olszewie, pow. słonimsk. i z�
mieniony na cerkiew dla par� prawosławnej pieskowskiej.ł 

5. Pod pozycją 31 wykazu, który sporządził dla jen.
gbra wiln. gbr grodzień. S list. 1866 r. Nr 14986, kościołów 
i · kaplic katolickich, skasowanych przez rząd ros. w gbrnii
grodzień., jest wymieniony kościół w Olszewie, który podług 
polecenia jen. gbra wiln. z 11 list. 1865 r. Nr 2966 miał być 
zamieniony na filiał · cerkwi prawosławnej pieskowsk. pod
tytułem Trzech Króli.5 

6. Na żądanie jen .  gbra wiln. z 1 sierp. 1 867 r. Nr 947
i 1 7  kw. 1868 r. Nr 4606 gbr grodzień. 14 maja 1 868 r. 
Nr 6062 przesyła mu wykaz kościołów i kaplic katolickie�, 
skasowanych przez rząd ros. w gbrnii grodzień., a: między nimi 

1 Wiln. R. K. O. Kons. 1 904 cz. II k. 29 p. 43. 
2 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1363 k. 4-8 . 
. a K. Wiln. Wojn. G. 1865 Nr 1560 k .  4. 
4 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 1 k. 17-20. 
5 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 264 k. 80. 
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wymienia kościół w Olszewie, pow. słonimsk., który z roz
porządzenia j en. gbra wiło. z 11  list. 1865 r. Nr 2966 prze
znaczony został na fil ię przy cerkwi parafialnej prawosław
nej w par. Piaski.1 

Rendzinowszczyzna. 1. Początek sprawy skaso·wania 
kościoła parafialnego w Rendzinowszczyźnie, pow. sloninisk., 
gbrnii grodzień., podany jest przy kasacie kościoła w Rohot
nie tegoż powiatu. 

2. Episkop brzeski Ignatij (prawosławny, dopis. autora)
wystąpił do gbra grodzien. o skasowanie parafii Rendzinow
szczyzna jako szkodliwej dla prawosławia. W myśl tego ·gbr 
grodzień. zwrócił się z tą propozycją do jen. gbra wiln., 
a jednocześnie podsunął projekt, żeby kościół ten zamienić 
na filię parafii prawosławnej ' kozłowskiej . 

· Przychylna odp�wiedź nadeszła i gbr grodzień. 1 sierp. 
1866 r. Nr 10093 polecił ją wykonać słonimsk. nlkowi wojn . . 
i_ oddać kościół duchowieństwu prawosławnemu.2 

Litowskij Konsys}orz (prawosławny, dopis. autora) 10 mar. 
1867 r. Nr 1702 powiadomił gbra grodzień., .że głów:ny nlk 
kraju zgodził się na  to, aby dawny kośCiół katolicki w Ren
dzinowszczyźnic zamienić na  parafialną cerkiew chorobrowicką. 

3. Gbr grodzień. · 28 maja 1866 r. Nr 444 pisze do jen.
gbra . wiln., że podziela opinię archiereja brzesk. Ignacego 
vi tym, że parafia - katolicka · w Rendżinowszczyźni.e, · powiatu 
słonimsk. ,  gbrnii grodzień., j est zbędną, a nawet ujemnie 
wpływa na okoliczną ludność prawosławną. Wobec tego na
leżałoby kościół tam zamk�ąć i przerobić go na ce�ki�w 
prawosławną. Otrzymawszy 18  lip. 1866 r. Nr 938 decyzję

· przychylną, tenże gbr 5 wrz. 1866 r. Nr 753 odpowiada - 1-en.
gbrowi wiln., że 20 ubiegłego miesiąca sierpnia kościól . ten , � . 
został zan:ikni.ęty. . · 

Pod datą 16  łut. 1 867 r. Nr 204 j-Cn. gbr wiln. pisze · do 
gbra gr<>dzień., że zgadza s ię na przerobienie kościoła kato
lickiego w Rendzinowszczyźnie _ na parafialną cerkiew prawo-

1 Gr. K. G. 1867 cz. I Nr 279 k. 27 i n. 
2 A. M. Słonimsk. Nlk Wojn Nr 108 k. 128. 
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sławną chorobrowicką i oddanie gruntów z budynkami, nale
żących dotąd do katolików, służbie cerkiewnej. 

Gbr grodzień. 5 czrw. 1870 r. Nr 469 powiadamia jen. 
gbra wiln., że na skutek jego decyzji z 5 wrz. 1868 r. Nr 13478 
kościół � Rendzinowszczyźnie został już przerobiony na cer
kiew prawosł�wną i oddany duchowieństwu prawosławnemu.1 

4. Podług wykazu gbra grodzień., sporządzonego 3 list.
1866 r �· Nr 14986 o kościołach i kaplicach katolickich, gbrnii 
grodzień., pod Nr--- 36 jest wymieniony kościół parafial�y 
w R�ndzinowszczyźnie, pow. słonimsk., który ien. g9r wił n. 
15 lip. 1866 r. · N r  998 przeznaczył na· filiał przy cerkwi pra
wosfawnej kozłowickiej .. Filiał ten otrzymał wezwanie P9�nic
sienia św. Krzyża.2 

5. Gbr grodzień. 2 sierp. 1866 r. Nr 10092 powiadamia
_zarządzającego 

.
diecezją wiln., że na mocy zlecenia jen. 'gbra 

wiln-. zamyka kościół w Rendzinowszczyźnie, . pow. słonimsk., 
· gbrnii grodzieńskiej.3

6; -W Rendzinowszczyźnie,· pow. słonimsk.: gbrnii gro
dzieńskiej, kościół katolicki miejscowy jen. gbr wiln. 16 łut. -

186f r. Nr 204 polecił zabrać na parafialną cerkiew prawo:: 
sławną.-4_ 

' Parafianie rendżinowscy postanowili . jechać do Peters
burg� i prbsi�· cesarza, by im powrócił zab�any kościół.- Wtedy 
gbr grod21ień. 29 wrz: 1866 r. Nr 13375 polecił słÓnjmskieniu

' 

nlkowi wojn., aby nie dopuścił do tego.5 

Robotna. 1. Ignacy, archierej · brzeski (prawosławny,' . 
dopis: autora) 6 maja 1866 r. Nr 301 występuje do gbra 
gro�zień. z tym, że pośrednik sądowy pow. słonimsk. pisze 
do -ni�gł> o konieczności ską�owania,,, kości�ł�:w (kafolickich, :
.dopis.' ·autora)_ w Rohotnie i_ Rendzinowszczyźnie, pow. słonim•
skiego, gbmii grodzi�ń., przyczem wysuwa - takie wnioski: 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 1 95 k. 2, 7, 14 i 31. 
2 Gr. K. G. 1866 Nr 264 k 9.
a W-iln. R. K. D. Kon�. 1904 . cz. I I  k. 63 i . 64 p. 86. 
4 K. Wiln. G. G. 1861 Nr 1363 k -4-:-,8. 
5 A. M. Słonimsk. Nlk ·Woj�. Nr 108 :k . . 2q9, · 
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1. Ponieważ kościoły te są wśród parafij . prawosławnych,
przeto przedstawiają niebezpieczeiJstwo dla prawosławia, gdyż 
wyznawcom jego okolicznym U:łatwiają przechodzenie na ka
tolicyzm oraz łączenia się '�akramentem małżeństwa z osobami 
wyznania katolic.kiego w kościele katolickim. Wobec teg� 
należy je zamknąć. 2 . . Obydwa te kościoły -przerobić, na cer.-
kwie prawosławne. ,3 ... 4. Nateżałoby jednocz_esnie skasować 
filię -katolicką w Skrundziach, należącą do parafii - Rendzinow
szczyzna, gdyż jej istnienie. byłoby duią przeszkodą do -sze
rzenia prawosławia w tej miejscowości. Sprawa poszła do 
jen_. gbra wilń. i ten 18 czrw. 1866 r. Nr 938 nakazał oma
wiane kościoły przekazać pod zarząd- władzy duchownej -pra-
wosławnej.� 

2. Gbr grodzień. w piśmie swym z 28 maja 1866 r.
Nr 444, wysłanym do jen. gbra wiln., podziela opinię brze
skiego archie·reja Ignacego o. konieczności skasowania parafii · 
katolickiej w Rohotnie, istnieje bowiem ten kościół bez żad
nej konieczności, a nadto ma ujemny wpływ na ludność' 
prawosławną. Wobec tego gbr prosi o bezzwłoczne dokona

- l!ie powyższego wniosku i przerobienie tego kośc-ioła: na filię 
prawosławną. 

3. Kiedy pod datą 1 8  lip. 1866 r. Nr 938 gbr grodzień.
ofrzymał przychylną · odpowiedź w powyższej sprawie, 5 -wrz. 
tegoż roku Nr 753 powiadamia jen. gbra że 19 sierp. b. r„ 
kościół w Rohotnie został zamknięty. 

' 
, 

16 łut. 1867 .r. Nr 204 jen. gbr wiln. pozwala zabrać 
. kościół powyższy na cerkiew prawosławną, par.-jaworowskiej 
i przekazanie gruntów z. budynkami dla służby tej cerkwi. Gbr 
grodzien. 5 · czrw. 1870 r. Nr 469_ rnwiadamia jen .. gbra wiln., 
że kościół katolicki w Rohotnie i.uż został . przerobiony na 
cerkiew prawos·ławną i oddany właściwemą -duchowieństwu_l!-

4. Zarządzający diecezją wiln. otrzymał 2 sierp, 1866 r.
Nr 10092 powiadomienie od gbra gro�łzień., że· na mocy de
cyzji jen. gbra wiło. zamyka kościół w Rohotriie ,  pow. słonimsk.,-
gbrnii grodzieńskiej .3 

-

1 K. Wiln. G. G. 1866 cz. I Nr _ 75 k. 2 i 3. 
_2 K. Wiln. G. G. 1 866 Nr 1 195 k. 2-31 .  
3 Wiln. R .  K. D .  Konś. 19Q4 cz .  II  k .  63 i 64 p .  86. 
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5. Wykaz gbra grodzień. z 3 list. 1866 r. Nr 14986 ko
ściołów i · kaplic katolickich gbrnii grodzień., które rząd po
stanowił skasować, pod Nr 35 wymienia kościół parafialny 
w Rohotnie, pow. słonimsk., przeznaczony przez jen. gbra 
wiln. 15 lip. 1866 r. Nr 998 na filiał cerkwi prawosławnej 
jaworskiej pod wezwaniem św. Michała.1 

� 6. Nlk wojn. m. Słonima i powiatu 28 st. �867 . r. Nr 134
powiadamia gbra grodzień., że zamknięty kościół w Robotnie 
zaprojektowano oddać ·na prawosławną filię par. jaworskiej.2 

7. Kiedy " parafianie rohatyńscy pÓstanowili jechać do
Petersburga i prosić cesarza · o zwrot zabranego im kościoł-a, 
gbr grodzień. 29 wrz. 1866 r.  Nr 13375 polecił słonimskiemu 
nlkowi wojn., aby do tego nie · dopuścił.3 

Litowskij konsystorz (prawosławny, dopis. autora) 10 mar� 
1 867 r. Nr 1702 powiadomił gbra grodzień., że główny nlk 
kraju zgodził się na to, aby dawny kościół katolicki w Ro
hotnie zamienić na parafialną cerkiew jaworską:4 

�· Kościół kat.olicki par. Robotna, pow. słonimsk., gbrnii
grodzień., jen. gbr wiln. polecił zamienić na parafialną cer
kiew prawosławną. Decyzja ta wyszła 16 lut. 1867 r. Nr, 204.5 
Samo skasowanie parafii stało się z inicjatywy brzeskiego 
episkopa lgnatia jako szkodliwej dla prawosławia. Na' skutek 
tych starań 19 sierp� 1866 r. nlk woj�. zamknął kościół w Ro
hotnie.6 

Rudnia. 1 .  W wykazie gbra grodzień. kościołów i kaplic  
katolickicfi,  sporządzonym 3 l ist. 1866 r. Nr 14986, które rząd 
rosyjski pokasował, wymieniona jest pod pozycją 32 filia 
w Rudni, par. Dziewią*owicze, pow. słonimsk. Z polecenia 
jen. gbra wiln. z 18 hit. 1865 r. Nr 3052 kaplica ta miała być 
zamieniona na filiał do cerkwi parafialnej prawosławnej do-

, bromyskiej pod wezwaniem św. Barbary.7 

l Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 9. 
I A. M. Słonimsk. Nlk Wojn. Nr 108 k. 36. 
3 Op. c. k. 299. 
4 A. M. Słqnimslc. Nlk: Wojo. Nr 1.45 k. 52. 
5 K. Wiło. G. G. 1867 Nr 1363 le. 4-8. 
6 A. M. Słonimsk. Nlk Wojn. Nr 108 k. 128-132. 
7 Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 9. / 

Bojownicy, .cz. Il, t. IV. 5 
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2� Pod datą 4 l ist. 1865 r. Nr 1708 zarządzający diecezją 
wiln. przesłał do Konsystorza Wiln. wiadomość, którą otrzy
mał od gbra wiln., w piśmie z 29 paźdz. 1865 r. Nr 17001� 
że z polecenia jen.  gbra wił n .  zamyka fil ialny kości<!ł w Rudni 
jako istni ejący „bez potrzeby" - i położony wśród_ ludności 
wyłącznie Qrawosławhej. 1- 'f  

3. -Jen. gbr wiln., zasięgnąwszy opinii metropolity lit�w- / 

skiego (prawosławnego, dopis. autora) z 8 list. 1865 r .  Nr 2933 
i na podstawie zdania gbra grodzień; z 31 paźdz. 1865 r.
Nr 1405 polecił temu ostatniemu 18 list. 1 865 r. Nr 3052 fil ię 
katolicką w Rudni ,  par. Dziewiątkowicze, pow. słonimsk. ,  
gbrn

.
ii grodzień. , przerobić na  fi l ialną cerkiew prawosławną. 

Przec iw temu postanowieniu wystąpił właściciel majątku 
,.. 'Rudnia i kaplicy omawianej Tadeusz Jundził, że rząd nie ma 

podstawy pozbawiać go prywatnej własności, · ale protest ten 
nie odniósł skutku żadnego.2 

4. Na skutek wniosku gbra grodzień. 7 wrz. 1865 r.
Nr 1305 jen. gbr wiln .  1 1  l i st. 1865 r. Nr 2966 pozwala k_aplicę 
katolicką w Rudni, par. Dziewiątkowi cze, pow. słonimsk. , jako 
szkodliwą dla ludności prawosławnej  zamknąć i _ p rzekazać ją 
władzy. du�hownej prawosławnej.3

5. Fil ię katolicką we wsi Rudnia, należącą do par. Dzie
wiątkowicze , pow. słonimsk. ,  gbrni i  grodzień. 18  list. 1865 r. 
Nr 3052 j en. gbr wiln. polecił zamienić na fi J ię do parafialnej 
cerkwi dobromyskiej.4 · · -

6. Prystaw rejonowy pow. słonimsk., 28 gr. · 1865 r.
Nr 3207, przesyła do nlka wojn. m. Słonima z powiatem ·'la
świadczenie błagoczynnego (rodzaj dziekana w kościele kato
lickim, dopis. autora), że przejął kościół katolicki, filii Rud
nia, par. DziewiątkÓwicze.5 

7. Nlk wojn.  pow. słonimsk:, gbrnii grodzień., 5 m�rca ' 
1ą66 r. Nr 449 powiadomił gbra grodzień., że 19 list. !865 r. 

· 1 Wiln. R. K. O. Kons. 1904, cz. II k. 29 p_. 43. 
2 K. Wiln. W ojn. G. 1865 Nr' 1 580 k. 4� 8 i 9. 
3 K. Wiln. Wojo. G. 1865 Nr 1560. 
"' K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1364 k. 4-8. 
5 A M. Słonimsk. Nlk Wojn. Nr' 108 k. L 
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zamknięty został . katolicki kościół filią!' y w Rudni, par. Dzie
wiątkowicze, pow. słonimsk. z polecenia tegoż gbra z 29 paźdz. 
1865 r. Nr 17102 i obrócony na cerkiew dla parafii prawo
sławnej dob�omyskiej .1 

Skrundzie. 1 .  Pierwsze myśli o skasowaniu· filii w Skrun · 

dziach, należących do par. Rendz inowszczyzna, pow. słonimsk., 
gbrnii grodzień., podane są przy kasacie kościoła w Rohotnie 
tegoż powiatu. 

2. Gbr grodzień. 28 maja 1866 r. Nr 444 w piśmie swym
do jen. gbra wiln. podziela zdanie archiereja brzeskiego (pra- . 
wosłsiwnego, dopis. autora) Ignacego, że filia parafialna 
w _Skrundziach, par. Rendzinowszczyzna, pow. słonimsk., gbrnii 
grodzień., jest zupełn�e zbędna a nawet szkodliwa dla oko· 
l icznej ludności prawosławnej . wobec tego gbr prosi o po
zwolenie zamknięcia bezzwłocznego tej fil i i .  

3. Jen. gbr .  wi ln .  18  l ip .  1866 r .  Nr 938 na tę propozycję
się zgodził, a przeto 20 sierp .  tegoż roku kościół ten został 
zamknięty. Kiedy zaś gbr grodzień. wystąpił o przekazanie 
tego kościoła na prawosławną filię szczyryńską, jen.  gbr wiln. 
16 łut. 1 867 r. Nr 204 na to si� również . zgodził, a przytem 
polecił grunta z budynkami, które dótąd należały do kościoła 
·w Skrundziach, _przekazać dla służby cerkwi prawosławnej.2

4. Pod datą 2 sierp. 1 866 . r. Nr 10092 zarządzający diecezjąI 
wiln. otrzymał zawiadomienie od gbra grodzień., że na mocy
polecenia jen. gbra wiln. zamyka kościół filii Skrundzie, na•
leżący do par. Rendzinowszczyzna pow. słonimskiego, gbrnii
grodzieńskiej}

, 

5. Filię w Skrundziach, par. Rendzinowszczyzna, j en. gbr
wiln. 1 6  łut. 1867 r. Nr 204 polecił zamienić na filię prawo
sławną - do cerkwi parafialnej szczyryńskiej.4 Inicjatywę
zamknięcia tego kościoła jako szkodliweg� dla prawosławia
dał Ignatij, episkop brzeski_ 20 sierp. 1866 r., dokonał tego
nlk . wojn. sł.�:mimski i wysunął propozycję, aby kościół ten

i Gr. K. G. 1 866 cz. I Nr 1 k. 20-24. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1195 k. 2, 7 i 14. 
3 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 Il k. 63 i 64 p. 86. 
4 K. Wiln. G. G. 1 867 Nr 1363 k . . 4-8. 

5* 
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zamiemc na filię do erkwi prawosławnej parafialnej szczy
ryńskiej.1 

6. W odpówiedzi -na okólnik gbra grodzień. z 22 czrw.
1874 r. Nr 3915 sprawnik pow .. słonimsk. 19 sierp.  1874 r. 
Nr 1316 cłorrosi, że kościół filialny katolicki w Skrundziach, 
par. Rendzinowszczyzna został zamknięty na skutek rozporzą
dzenia jen. gbra wiln. z 20 sierp. 1866 r. Zawiadomienie zaś 
o tym gbr grodzień. otrzymał 1 sierp. 1866 r. Nr 1009, że
kościół ten był drewniany, pod gontem, wobec swego stanu 
zniszczeni� przy zamykaniu nikómu nie został oddany.2 i 3 

Karpowicze. 1 .  Sprawnik pow. sokólsk. 25 lip. 1865 r.
Nr 1820 powiadamia n lka wojn. w Sokółce, że 21 lip._ b. r. 
został zamkni�ty kościół filialny w Karpowiczach. Wszystkie 
sprzęty kościelne odesłane . do prohosz�a w Suchowolt' 
Grunta, do tego kościoła należące, gbr grodzień. 10 sierp. 
1866 r. Nr 10661 polecił przejąć Izbie Dóbr Państwowych.5 

2. Nlk wojn.  pow. sokólsk., gbrnii grodzień., 25 st. i866 r.
Nr 266 przesyła do gbra grodzień. zawiadomienie, że 21 lip. 
1 865 r. zamknięty został kościół filialny we wsi Karpowicze, 
pow. sokólsk., gbrnii grodzień., a parafia przeniesiona. do 
Suchowoli. Stało się to na skutek polecenia tegoż gbra z 8 lip.
1865 r. Nr 1 1602. Rzeczy kościelne z . Karp0wicz przekazane
ko�ciołowi suchowolskiemu. Ostatnim filialistą w Karpowiczach 
był ks. Józef Golecki.6 _ 

3. i Gbr 24 st. 1872 r. Nr 692 powiadamia jen. gbra wiln.,
że kościół filialny w Karpowiczacą, należący do par. Sucho
wola, zamknięty był na skutek polecenia jen . gbra Kaufmana 
z 30 czrw. 1865 r. Nr 2002. Ziemia i budynki kościelne przeszły 

1 A. M. Słonimsk. Ńlk W ojn. Nr 108 k. 128---132. 
2 Przy tej sposobności sprawnik słonimski wspomina� Że kfasztor be

nedyktynek zamknięty był w 1850 r. z rozporządzenia władz rządowych, od 
1858---1872 r. były w nim koszary wojskowe, kościół poklasztorny stał nie
czynny, cho� całość była oddana pod zarząd duchownej władzy prawosławnęj. 
W 1872 r. ogień zniszczył dach na klasztorze i nadwyrężył dach na kościele. 

s Gr. K. G. 1874 cz. l Nr 285.
4 A. M. Sokólsk. Nlk Wojn. 1865 i 1866 Nr 21 k. 96. 
5 Op. c. k. 113. 
6 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 1 k. 4-6. 
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do Zarządu Dóbr Państwowych. 13 lip. 1872 r. Nr 7496 jen. 
gbr zezwala gbrowi grodzień. na użycie materiałó.w z gmachu 
kościoła katolickiego w Karpowiczach, aby z tego wznieść 
kaplicę prawosławną na cmentarzu we wsi Krzyszynie, pow. 
białostockiego.1 

Klimówka. 1 .  Gbr gr odzień. 15 gr. 1 865 r. Nr 1570 
wyjaśnia jen. gbrowi wiln. , sprawę powstania . kościoła . filial 
nego w Kgmówce, pow. sokólśk.,  gbrnii grodzień., w ten spo
�ób:_ :,,Ziemianin pow. sokólsk. Emilian Imbra w 1859 r. zwró_�ił 
się do - bpa wiln. o. pozwolenie wybudowani.a_ kaplicy dre
wnianej nfd grobami swych przodków. Gdy uzyskał to po
zwolenie, zamiast drewnianej kaplicy' pobu�ował kościół ·mu
rowany, ·który z czasem otrzymał tytuł filii klima wskiej . Bu-. )' 

· dowa ta, kończy gbr swą odezwę, jako jedyny cel, .miała
być pomoc1

ą szerzenia rz. katolicy_zJllU".
2. Na powyż�ze g'oniesiehie jen. g.br 6 st.  . 1866 r.  Nr 42

odpowiada · do gbra , · grodzień., że motywy do zamknięcia 
kościoła w Klimówce uważa za zasługujące na uwagę i po.; 
leca go zapieczętować.2 � • 

3. Na skuteł.<- wystąpjenia gbra grodzień. -pod datą 15'  gr.
1865 r. Nr 1570 do jen .. gbra wiln., ten-· ostatni 6 st. 1866 r. 
Nr 42 wyd�ł rozP._orządzenie, aby ' gbr nakazał zapi'eczętowcl'ć 
filię w · Klimówce, pow. sqkólsk., gbrnii grndzien. 'Szczegóły 
tej_.rsprawy podane · są w dziale „Za Kościół" przy , nazwisku
ks; Antoni Szumowski (cz. 1 1).3 

, . 4. Gbr- grodzień. 10  · łut. 1 866· r. Nr. 16�1 . powiadomi! 
zarządzającego diecezją ·_wiin. ,  -że na mocy zezw-olenia głównego
nlka kraj'µ koścjół filialny .w Klimówce przeznaczony jest ,·do 
Źamknięcia., · -. . . 

-
;_, .. : 

Kościół ten nale.żał do · p.ar. Odesk, pow. ·so�ólsk.,,- -gbrnii 
grodzień'skie'j.4 

· · -

._,,. · �. Gbr · grod�_ień. �� _ sie
.
rp. 1866 r� , Nr 721 wystąpił ąo 

je
-
ri. gbra wiln'. z projektem, aby zalllknięty kościół filialny 

i K. -Wiln. G. G. 1872 Nr 1 171 k. 1 ,  9 i 10. \ .
2 A. ·M; Gr. K. G. 1865 Nr 3388 ( 1097) k. 1 9-38. 

, 3 . K. Wiln. W ojn. G. 1865 . Nr 1623· k. 1 i µ. 
4 Wiln. R. K. D. Kons 1904 cz. II k.' 34 _ i · 35 p. 50.
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w Klimówce oddać- na filię prawosławną cerkwi kuźnickiej,
na co jen. gbr 15 paźdz. tegoż roku Nr 2356 w odezwie do 
gbra grodzień. wyraził swą zgodę. Wobec tego zaraz 21 
tegoż miesiąca pod Nr 14505 gbr grodzień. zawiadamia epi
skopa lgnatia w Brześciu o przekazaniu kościoła klimowiec
kiego w posiadanie duchowieństwa prawosławnego. Zarzą
dzenie to miał polecone wykonać nlk wojn. sokólski.1 

6. ,Powołując się na polecenie jen. gbra · _ wiln. z 6 st.
18ą6 r. Nr  42 gbr grodzień. do.nosi mu 24 sierp. 1866 r .  Nr 721;
że zamknął kościół w Klimówce, pow. sokólsk. Już po 

-
tym

.

fakcie, pisze dalej tenże gbr, nlk wojn. pow. sokól�k. zwrócił' 
się do mnie o przerobienie tego · kościoła na fi l ię  prawosław• 
nej par. kuźnickiej .  

J. Na powyższe j en. gbr wiln. 15 paźdz. 1 866 r. Nr 2356 · 
odpowiada gbrowj grodzień., że zgadza się na ięgo pro_jekt 
w sprawie przeróbki na filię prawosławnej .parafi i kuźnickiej 
zamkniętego kościoła · katolickiego w Kłimówce.2 

Kllźni�a. Gbr grodzień. 13 łut. 1867 r. Nr 1821 wystą
pił do jen. gbra wiln. o zamknięcie kościoła _ katol ickiego 
w Kuźnicy, p(lw. sokólsk. , gbrnii grodzi_eńskiej .3 

Różanystok. 1. Do jen. gbra wił.n. gbr grodzień. 
20 czrw. 1866 r. Nr 532 pisze, co następuje: „Kościół w �ó:Ż'a
nymstoku, pow. sokólsk., gbrnii grodzień., od dawna b:ył 
punktem i siedźibą propagandy polskiej, .a także nawracania 
(sowraszczenia) z prawosławia na katolicyzm. W latach 1861 
i 1862 tu odbywały s ię · pochody� urządzane w celu· r'ewOlu
cyjngm. Wobec tego uważam, że należafoby kościół · ten · za
mienić na prawosławną cerkiew -dla par. jaczńieńskiej, która 
p osiada cerkiew drewnianą". 

· 

jen. gbr wiln. 25 lip. tegoż ro�u Nr 966 zgadza s�ę-- _ ha 
ten projekt zatnieriienia kościoła pokl asztorn cg'b na prawo
sławną cerkiew„ parafialną. 

1 A. M. Gr. K. G. 1 865 Nr 3388 (1097) k. 19-23„ 30-38. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1270 k. 3 i 5. 
3 Gr. K. G. 1 867 cz. ·1 Nr 6; 
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2 .  Gbr grodzień. 16  wrz .  1 866 r. N r  802 powiadamia jen .. 
gbra wiln : ,  że kościół w Różanymstoku zamknięty został 
15 wrz. 1866 r.1 

3. Dziekan �okólski ks. Jakub Wysocki .donosi do Kon
systorza Wiln., że_ nlk . wojn.  m. Sokółki, opierając się na 
nakazie gbra grodzie.ń. z 10 wrz.. 1866 r. Nr 1 1519,  poleca 
zamknąć kościół p arafialny pod-0minikańsk i  w Różanymstoku, 
pow. sokólsk., gbrnii grodzieńskiej.2 

4. W wykazie gbra grodzień. z. 3 list. 1 866 r. Nr 14986
kośc_iołów ,i kaplic katoli ckich gbrnii grodzień.,  skazanych 
p1zez rząd na konfiskatę, pod Nr 39 wymienfony jest koścJół 
w Rc)żanymstoku, który podług decyzj i  . jen. . gora wiin. 
z 22 sierp. 18(j6 r� Nr 25 miał _ być obrócony na cerkiew dla 
parafii -prawoŚławnej - jacznieńŚki ej pocj tytułem: „ Wprowadze-
nie · M. B. < do świątyąi.3 � -„ 

S. Sokólski nlk wojn .  w .l istopadzie 1866 r . . Nr 3Sl7 
przedstawia gbrowi ·grodzieil. · rac�unki wydatków, poniesi-0- . 
lł�Ch, na przerobienie byłego katolickiego _ kościoła w Rqża
ny�foku na c"erki ew prawosławną krasnostocką. (Nazwę 
Różanystok rząd ros. przerobił na Krasnystok, dopis. autora).4 
Cer.emonia �amkni�cia koscioła_ katolic.kiego w Różanymstoku 
i przekazanie z ni ego sprzętów do ko�cioła w Dąbrowie 
teg.oż powiatu nastąpiło 15 wrz. 1 866 r.5 Pierwsze .nabożeń
stwo prawosławne . przed cudownym obrazem odbyło · się 
17 wrz. 1866 r.6 -

· 

Szudziałów. 1 .  Archierej brzeski Ignacy (prawosławny, 
dÓpis. autora} w piśmie swym do - gbra grodzień. z 29 st 
1866 r. Nr 1 13· wypowiada

·· 
swą zgodę . na fo, o eo . wystą

p-Hi błagoczynnyj sokólski (rodŻaj . . dziękana u katolików) Sa
kowicz i nlk wojn. pow. so�ólsk. o fo, zę szkodliwym jest . 
istnienie parafi i katol icki-ej w Szudziałowie, tegoż powiatu, 

, wsród pięciu .prawosławnych. Nadto, archierej Ignacy dodaje

. i K. Wiło. G. G. 1866 Nr. 1 226 k. 1 ,  6', 1 1  i 18. 
2 Wiln. · R. K. D. Kons. 1866 cz. I I  k. 67 i 68 p. 92.
3 Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 1 0. 
4 A. M. Sokólsk. Nlk Wąjn. : 1865\ i 1866 Nr 21 _ k. 1 52.
5 A. M. Sokólsk. 1 Nlk_ W ojn. 1 867 N� 34 k. 17. 
s Op. c. k. 26.
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pd siebie, że „dla przeci�cia na przyszłość propagandy 
katoli ckiej uważam�za słuszne skasowanie tego p�rafialnego_ 
kościoła, który, kończy archierej, dodać trzepa, nielegalnie 
został zamieniony z filialnego na parafialny. Parafian katolików 
należy przyłączyć do sąsiednich parafij katoJ ickich". 

2. 30 maja 1866 r. kościół par. Szudziałów został zam
knięty, parafia skasowana, a -parafianie przydzieleni do So
kółki. Budynek kościoła oddany dla służby ostrowieńskiej 
parafii prawosławnej .1 

3. 19 maja 1 866 r. Nr 579 jen. gbr wiln., odpowiadając
gbrowi grodzień. na jego przedstawienie za Nr 1 1 7, pozwala 
mu wydać zarządzenie zamknięcia kościoła katolickiegg we 
wsi Szudziałów, jako niepotrzebnego a nawet szkodliwego dla 
prawosławia. 14 lip. 1866 r. Nr 490 gbr grodzień. powiadamia 
jen. gbra wiln., że 30 maja 1866 r. ostatecznie zamknął ·ko
ściół rz.-kat. w Szudziałowie, który 20 paźdz. 1866 r. Nr 2414 
pozwala gbrowi grodzień. zarządzić przeróbkę kościoła szu
działowskiego na filię prawosławną przy parafii prawosławnej 
ostrowi eńskicj ,  buqynki zaś plebańskie i grunta obszaru 30 
dziesięcin oddać słtiżHie cerkwi  prawosław nej.2 , 

4. Jen. gbr wiln., jak pisze· do zarządzającego diecezją
wiln. gbr grodzień . J 25 maja 1866 r. Nr 6464, uznając za nie
potrzebnę i za szkodliwe dla prawqsławia istnienie kościoła 
parafialnego w Szudziałowie, pow. sokólsk., gbrnii grodzień., 
poleca go zamknąć.s 

5. Nlk woj n. sokólski w korespondencj i  swej z · lipca
1 866 r. do gbra grodzień. wspomina o skasowaniu parnfii
Szudziałó w. To samo. w ra�orci� z 18 lip. 1866 r. Nr 1321.

6 . Gbr grodzi eń. 23 list 1 866 r . . Nr 1590?. poleca nlkowi
wojn. sokólskiemu, aby kościół katolicki, skasowany w Szu
działowie, oddać na: cerkiew prawosławną fi lialną do parafii 
ostrowieńskiej, dla której służby przyznana już jest przez jen. , 
gbra ziemia z budynkami dawnej parafii katolickiej w Szu
działowie.� 

1 Gr K. G. 1 866 cz. I Nr 16 k. 3, 13 i 36. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1252 k. 9-15. 
3 Wiln. R. K. D. Kons. 1 904 cz. I l  k. 48 i 69. 
4 A. M. Trock. Nlk Wojn. t{r 158 k. 70, 71, 80 i 155. 
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7. Na mocy polecenia jen. gbra, wiln. z 28 paźdz. 1866 r . .
Nr 2414 kościół katolicki w Szudziałowie, pow. sokólskiego, 
gbrnii . grodzień., przerabia się na fi lię prawosławną do cerkwi 
ostrowieńsk.1 Ziemię tego kościoła gbr gredzień. polecił prze
jąć Izbie Dóbr Państwowych.2 

8. Na żądanie jen. gbra wiln. z 1 sierp. 1867 r. Nr . 947
i 17 kw. 1868 r. Nr 4006 gbr grodzień. przesyła mu 14 maja 
1868 r. Nr 6062 wykaz kościołów i kapiic katolickich, skaso- ' 
wanych przez rząd ros., wśród których wymieni� kościół 
parafialny w Szudziałowie, zamieniony z polecenia' tegoż jen. · 
gbra z 22 paźdz ... 1866 r: Nr 2114 na filię prawosławną p�rafii 
w Ostrowie.3 

· Wasilków. 1 .  Kościół ka.tolicki w · Wasilkowie,  powiatu
sokólsk., gbrnii grodzień., jen.  gbr wilri. poz�ala 28 łut. 
1867 r.  Nr 282 przerobić na tymczasową prawos'ławną� cer
kiew dla par. Wasilków.ł 

2. Gbr grodzień. 8 "!ar. · 1867 'r. Nr 2333 powiadamia
sókólskiego nlka woj n., że główny nlk kraju . na mócy doko� 
nanych przez _komisję oględzin kościob1 w Wasilkowie, która 
orzekła, że stan jego grozi- niebezpieczeństwem, ra-czył zaka
zać odprawiania w nim nabożeństw i polecił go zapieczętó
wać. . W.o bee tego polecam bezzwłocznie to uskutecznić, rze
czy . kościelne przekazać najbliższemu kościołowi katolickiemu, 
grunta zaś i budynki kościelne oddać tymczasowo w zarząd 
Izbi(\ Dóbr Państwowych. (Więc wszystko g:roziło n iebezpie
czeństwem zaw:alenia się, nawet grunta? Zapytanie au:tora).5 

3. 1 4  mar. 1867 r. kościół wasilkowski zamknięto. Tegoż
dnia sokólski nlk wojn. Nr 691 proponuje gbrowi grodzień.,  
aby kościół w ·w asilkowie rozebrać, a z jego materiału po,
budo,wać kaplicę ćmentar1_1ą dla prawosławnyc�.6 

1 K. Wiln. G. G. 1867 . Nr 1363 k. 4-8. 
· 2 A. M. Sokólsk. Nlk . W ojn. 1865-1866 Nr ·21 k. 113.

3 Gr. K. G. 1867 cz. I Nr 276 k. 27 i n. 
4 K. Wiln. G. G. 1 867 Nr 1363 k. 4 i 8. 
5 A. M. Sokólslc. Nlk Wojo. 1867 Nr 34 k. 1 21 i 1.27 . . 
6 Op. c. k. 1 24 i 125. 
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4. Gbr grodzień .. powiadamia zarządzającego diecezją
wiln .  8 mar. 1 867 r.  Nr 2334, że ma być zamknięty kościół 
parafialny w Wasi lkowie pow. sokólsk.,  gbrnii grodzień., ze 
względu na swe zniszczenie.1  

- 5. Gbr grodzień. 1 9  mar. 18_67 r. Nr 241 donosi do jen.  
gbra wiln., że na  skutek jego zarządzenia z_ 28 lut. b. r .
Nr 282 zapieczętował kościół w Wasi lkowie ze względu na 
jego stan zniszczenia . 2 

Jałówka. 1 .  Gbr grodzień. 27 l ist. 1864 r. Nr 1583 
pisze do jen.  gbra wiln., ' że w m. Jałówka, pow. wołkowysK., 
gbrnii grodzień. w 1860 r. pobudowane zostały mury kościoła 
katolickiego, · które dotąd nie są j eszcze nakryte. Władze 
państwowe nie_ dawały pozwolenia na  tę budowę. Podług opinii 
nlka wojn.  pow. wołkowysk . wykończenie dla katolików tego 
kościoła nie jest konieczne, wystarczyłaby poprawić dla n ich 
ich stary kościół drewniany. Koszt . tej naprawy wyniósłby 
1500 rb i stary drewniany kościół wystarc1yłby jesz�ze na 
lat kilka. 

2. W odpowiedzi na powyższe j en .  gbr wi ln .  4 gr. 1864 r.
Nr 3837 każe pozwolić na dokończenie . murowanego kościoła, 
stary zaś drewniany rozebrać.3 

3. ·w odezwie swej do jen. gbra 4 maja 1866 r. Nr 369 
pisze gbr grodzień.: . „ Włościanie państwowi gminy jtiszkow
skiej · i szym�owsk. , . pow. wołkowysk., gbrnii grodzień., przed
stawili mi protokół uchwały, w którym występują o to,· żeby 
budujący się obecnie kościół murowany w jałówce, po�iatu 
wołkowysk., zamienić na cerkiew. Jako racje swego · wystą
pienia przytaczają dwie okoliczności: 1,  że prawosławni po
nieśli dużo więcej ofiar prz,y wznoszeniu tej łJudow-li od 
katolików - i 2, że z ogólnej liczby parafian tamtęjszych 
w ciągu minionego wielkieg_o postu na pr�wosławie  prze,,szto 
2227 dusz". 

4. 21 maja 1866 r. Nr 595 jen. gbr wiln . polecił zamknąć
ten kościół i nadesłać sobie kosztorys przeróbki na cerkiew 

1 Wiln. R. K.  D. Kons . 1904 cz .  I I  k .  71 p. 97. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1463. 
3 K. Wiln. Wojn. G. 1864 Nr 1472 _k. 1 i 2. 
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prawosł_awną. Na skutek tego 7 lip. 1 866 r. Nr 547 gbr grodzień. 
powiadamia jen. gbra, że kościół w Jałówce 5 czrw. b . . r. 
ostatecznie został zamknięty, a kosztorys przeróbki jest 
w opracowaniu . 

. 5. Tenże gbr grodzień. 8 mar. 1867 r. Nr 202 powia
damia jen . . gbra wiln., że 5 mar. b. r. odbyło się w cer�wi 
prawosławnej w Jałówce nabożeństwo uroczystę, poszła pro·
cesj� do nieskończonego jeszcze _tego kościoła, który ma 
być ·przerobiony na cerkiew prawosławną, w gmachu t�m 
episkop lgnatij poś.więcił miejsce pod ołtarz. Wobec tego 
uważałbym za k o_nieczne: kościół ni�dokończony _;w Jałówce 
bezzwłocznie przerobić na cerkiew prawosławną, a stary nie.; 
czynny ko�ciół drewniany zą�ieni� na tymczas�wą cerkiew -
prawoslawną-. 1  

· 

.6. Gbr grodzi_eń. 3 1  maja 1 866 r. Nr · 6724 powiadomił 
. zarząd.zającego diecezją wiln. , że główny . n lk kraju, biorąc 
pod uwagę,  iż połowa wierny.eh  par. Jałówka, . pow. wołko
wyskiego, �brnii grodzień., przeszła na prawosławie, polecił 
wypać zarządzenie, aby kościół tam . zamknąć · i zlecić go 
duchowieństwu _ prawosławnemu.2 

7. Nlk wojn. pow. wołkowysk:, g_br�ii grodzień., 21 czrw.
1�6.!i r� Nr 1 381 powiadamia gbra grodzień., że 5 czrw. 1866 r . 

. ź·a_!Ilknięfo kościół w Jałówce pow. wołkowysk. · z polecenia 
gbra grodzień. z 31 maja 1866 r. Nr 6723 i· że korzystnie· 
można go wyŻyskać na  cerkiew prawoŚławną.3 

8. W wykazie swoim z 3 list. 1866 r. ' Nr- 14986 kościo
łów i kaplic katolickich, które p.okasował rząd ros. w .gbrnii 
g-rodzień., 

-
tamtejszy gbr wy�ienia pod pożycją 27 niędokoń

czony 'kościqł parafialny W JałówĆę pow. Wołkowysk., który 
jen .. gt>,r wiln. 21 maja 1866 r. Nr 595 poleca obrócić- .na .- cer
kiew prawosławną pod wezwa·niem św. Aleksandra -New
skiego.4. 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 238 k. 1-31. 
. 2 Wiln. · R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 49 p. 70 . 

. - 3 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 1 k. 30-32 . 
. � Gr . . K. G. 1866 Nr 264 k. 8. 
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Łysków. Zabranie kościoła par. Łysków, pow. wołko
wyskiego, gbrnii grodzień., przedstawione jest w tym roz
dziale razem z dziejami kościoła w Porozowie.  

Międzyrzecz. 1 .  W sprawie zamknięcia kościoła kato
lickiego w Międzyrzeczu, pow. -wołkowysk.� gbrnii grodzień., 
wystąpił Aleksy archiepiskop . (prawosławny, dopis. autora) 
litewski i wiln: do jen. gbra wiln. 24 wrz. 1890 r. Nr 8556, 
prosząc o zamianę tego kościoła na cerkiew prawosławµą ze 
względu na zły wpływ, któremu z dotyczasowego stanu 
rzeczy ulegała okoliczna ludność prawosławna. Gdy sprawa 
przeszła przez wyższe urzędy, jen. gbr wiln. 25 czrw. 1 891 r.
Nr 3092 powiadomił gbra grodzień., że cesarz 

·
na wniosek 

mstra spr. wµ. 6 czrw. tegoż roku nakazał skasować katoli cką 
parafię w Międzyrzeczu ·a wierny�h ·-katolików przydzielić do 
sąsiednich parafij, kościół i grunta po _par. międzyrzeckiej 
jen. gbr nakazał oddać na tymczasem pod, zarząp Izby Dóbr 
Państw. Wobec  powyższych zarządzeń 3 sierp. 1891 r. kościół 
międzyrzecki zamknęły i zapieczętowały oficjalnie władze po
licyjne. Ówczesny proboszcz ks.  Ad-0lf Kassianowicz, mimo 
żądania wykonawców powyższego faktu, nie chciał być przy 
tym obecny i odmówił swego podpisu na protokole, omawia- ·
jącym tę . czynność. Bezkarnie to mu nie prze-szło, władie 
policyjne baczną na niego · zaczęły zwracać uwagę, o czym _ 
jest mowa pod jego nazwiskiem w dziale „Za galówki" .1 

2. Departam�nt Spr. D uch. Obc. Wyz. 7 lip. 1891 r. · 
Nr 3159 powiądamia jen. gbra wiln., że cesarz 6 Hp,. l891  r. 
nakazał �kasować parafię rz�-kat. w Międzyrzeczu, po�iatu 
wołkowyskiego. 

' ' 

3. P. o. gb,-a grodzień: 7 sierp. 1891 r. Nr. 187 cfonÓsi_ je�.
gbrowi �iln., że 3 sierp: 1891 r„ osobiście · zamkną( koś�iÓł 
w Międzyr.zeczu, przy czym miejscowy proboszćz ks. - Adolf 
Kassianowic�, w czasie, gdy dziekan- przyjmował majątek- o
ścielny, nie tylko uchylił- się od wszelkiej w tym · razie�po
mócy' dziekan�wi, ale nawet nie chciał podpisać protokołu 
zamknięcia kościoła. 

1 Gr. K. G. 1890 cz. I Nr 257 k. 20-114. 
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4. Archiepiskop litewski i wiln .  (prawosławny, dopis.
autora) 7 lip. 1 898 r. Nr 7728 zwraca się do jen. gbra wiln., 
z tym, że 6 lip. 189 1  r. cesarz polecił skasować parafię mię
dzyrzecką· i zamknąć tamtejszy kościół parafialny ze względu, 
że istnienie tej parafii bardzo ujemnie wpływało na okoliczną 
ludność prawosławną'. Gdy w następstwie litewska duchowna 
władza prawosławna wystąpiła z projektem utworzenia samo
dzielnej parafii międzyrzeckiej prawosławnej z -użyciem _ dla 
niej zamknięte.go tamtejszego .: kościoła katolickiego, o_berpro
kurator św. sy�odu zażądał planów i kosztorysów . . . 1 � 

Narewka. 1 .  We wsi Narewka, pow. wołkowysk:, gb-rrui 
grodzień., pisze gbr grodzień. 16 czrw. 1866 r. Nr 503 do 
jen; gbra wiln., jest kościół, który liczy się fil ialnym do par. 
Jałówka, pow. wołkowysk. Etat . rządowy nie wskazuje tic.żby 
parafian należących do Narewki, tylko duchow�eństwo · rz.-kat. 
przyłączyło do niej z różnych sąsiednich parafij około 400 dusż 
i tą -drogą bez pozw9lenia władz świeckich wytworzyło dlań
prawo _kościoła parafialne'go. Wobec skasowani� z nakazu
J. W. Pana, wydanego 21 maja 1866 r_- Nr 595 kościoła -pa-' . . . 
rafialnego w Jałówce, nie jest potrzebny kościół filialny. 

2. Jen. gbr 1 lip. 1866 r. Nr 822 polecił zamknąć ko
�ciół w Narew�e i gbr grodzień. doniósł mu 9 sierp. · 1 866 r. 
Nr �64, ie �2 lip. _ b .-r� j est to dokonane.2 .

- 3. W wykazie skasowanych przez rząd ros. kościołów 
i kaplic katolickich w pow. pruiańsk., gbrnii grodzień., _spo
rządzonym 3 l ist. 1866 r. Nr 14986, pod pozycją 24 jest po
wiedziane: kościół filialny w Narewce jen. gbr wiln. 3 paźdz. 
1_866 r.1 Nr 2317  postanowił obrócić na pogr�cbową kaplicę
prawosławną.3 KapłJca ta otrzymała · wezwanie św. Jan� 
Chrzciciela.4 

1 K. Wiln. G. G. 1890 ci. II Nr 4071 k. 18, 40, 43 i. 81. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr- 1428 k. 1 i 13. 
3 Katalog diecezji wiln. z 1864 r. kaplicy tej 

Dopis. autora."- Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 7. 

I nie wskazuje wcale. 



78 Niszczenie · kościołów, kaplic, klasztorów itd„. 

4. W wykazie „o kościołach i kaplicach, skasowanych
w różnych czasach", wyliczony jest kościół f i lialny w Narew
ce, należący do  par. Jałówka, przez rząd zamknięty w 1866 r.1 

Porozów i Łysków� 1 .  B�agoczynnyj pow. wołkowysk., 
gbrnii grodzień. (rodzaj dziekana u katolików, dopis. autora . )  
zwrócił się 9 gr. 1865 r .  Nr 844 do swego arcbpa litewski6go 
Ignacego (prawosławnego, dopis. autora.) , że istniejące w jego 
błagoczinii poroskiej wśród mieszkańców prawosławnych 
dwa kościoły katol i ckie: w Łyskowie i w Porozowie, pow. 
wołkowysk. ,  gbrnii grodzieÓ., swoją wygodną pozycją i wspa
niałą architekturą ściągają do siebie prawosławnych na na
bożeństwa katolickie, a wygłaszane tam ka�ania

· 
i tajne napo

miriania, których udzielają księża, są przeszkodą do utrwa
lania w tej okolicy p rawosławia i osiedlenia ludności .-:osyj 
skiej. Łysków, pisze daJej błagoczynnyj, położony w okolicy 
lesistej , w czasie powstania często był nawiedzany przez 
powstańców, czemu sprzyjali miejscowi księża. Tamtejszy 
wikariusz ks. Melchio r . Moniuszko ud-ał się do powstania
i dotcid nie .· wiadomo, gdzie przebywa. Ks. Jan Hrynjewicki,
proboszcz łyskowski, podej rzewany o współud�iał w powsta -
n-iu, otrzymał translokatę do pow. bielsk. , j eg-o następca ks. 
Aleksander Szarski, który był przedtem pod dozorem policji, 
za przeciąganie prawosławnych na o"Qrządek rzymski , j-est 
teraz pod sądem„ Parafian rz.-kat. łyskowskich, których hczb"a · 
wynosi zaledwie obecnie 300, móżnaby doskonale przyłączyć 
do; sąsiedniej w �óżanej ,  pow. słonimsk. , odległej od ł'.:.ysko
wa 16 wiorst, a tamtejszy kościół murowany i "Wszystkie 
przy nim budynki oddać dla par�fii ' prawosławnej, bo miej
scowa drewniana c-erkiew i ze względu na liczbę 2776. dusz 
i ze względu na ' swój stan lichy . ni e - może długó ; -służyć 
swym �ełom. - -:-

Kościół znów w Porozowie z parafią bardziej liczną od 
Łyskowa ze względu na miejscowe okoli czności ą_użo · 'szko
dliwiej wpływa na wiernych porozowskiej parafii prawasław
w�i, którzy u�zęszczają d� tego wspaniałego kościoła, prz_

y-

1 A. -M. Bielsk. Nlk Wojn. Nr 107 le.  183.
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zwycza1a1ą się do nabożeństw katolickich i nasłuchawszy się 
tam nauk i upomnień, przechodzą do katoli cyzmu niekiedy 
całymi masami, jak to miało miejsce przed kilku laty. Dużo 
kosztowało zabiegów duchownej prawosławnej i �wieckiej wła
dzy, zanim ich skłopiono z powrotem do prawosławia: Dawny 
proboszcz katolickiej p_ar. Porozów kś .  Bonifacy Pisanko za
udział w powstaniu jest \YYSłany do oddalonej · gbrnii  Rosji, 
obecny zaś ks. Wincenty P,er_eszkiewicz jest pod· sądem · za 
pr.�eciągan'ie pra wosławnych do katolicyzmu (sowraszczenje). 
By przerwać szkodliwą działalJ!lOŚĆ księży porozowskich oraz 
utrwalić w tej okolicy - prawosławie i l udność rosyjską, poży
teczną ·byłoby rzeczą par. porozowską wcielić do sąsiedniej 
świsłockie� , pow. _ wołkowysk., a murowany koś'ciół ";N P0-rnzo
wie przerobić na cerkiew prawosławną. 

2. Sprawa weszła na drogę urzędową. Wtedy nlk wojn.
p·ow . . wołkoyvysk. wskazał, że par. Łyskqw liczy katolików 
1400, a arcbp prawosławny Ignacy. że 300. Posłano -rz:ecz do 
spra-Wdzenia na mjejscu. Gdy . na  rozkaz gbra grodzień" . �a
c·zęłi l iczyć żandarmi wraz z okol icznymi duchownymi prawo
słąwnymi1 _ okazało się; że Łysków nie posiada nawet 300
parafian katolików płci obojga. _ 

-Wtedy gbr g�odzień. 9 metr.
1866 r.  Nr 224. ·wysuwa w. swej · odezwie do jen. gbra wiln. 
pr_qjekt skasowania par. Łysków i przyłączenia jej do Poro;o
wa, a kościóf łyskowski zamienienia na cerkiew prawos.ławflą.

. 3. Na projekt powyższy jen.  gbr wiln. się · zgadza i 24 kw.
1 866 r .  Nr  505 poleca gbrowi grodzień. wciel ić

. 
to  w życie� 

Tąk się też stało. . 
4. Charakterystyczna jest_ jeszcze w tych samych aktach

korespondencja jen. gbra wiln. z. 20 czrw. 1866 r. Nr 764 do 
gbra gr�dzień., -któtą przytaczamy tu w ćałości� „Ot�zymawszy
zawiadomienie pod datą 1 czrw. ,1866 r. Nr 459 od J. W. Pana 
o· Ostatecznym skasowaniu parafii Łysków, przyczem zostało 
tam pieniędzy · bractewnych 123 · rb 25 kop i wziąwszy p.od 
uwagę, że wraz z ljkwidowaniem parafii przestaje istnieć rów
nież i bractwo, nic nie mam przeciw temu, jeśli Pan pozwoli 
bt'actewnyni przekaŹać te 

'
pieniądze na rzecz cerk wi prawo

śławnej Jub na który z sąsfo-dnich kosciołów katolickich po
dług uzna�ia członków bractwa". 
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5. Rzeczy kościoła , łyskowskiego jen. gbr 27 lip. 1866 r .
. Nr 1000 pozwolił zatrzymać w cerkwi, która z niego została 

przerobioną. Tą samą drogą 24 sierp. 1 866 r. Nr 1 190, prze
szła do cerkwi plebania łyskowska na mieszkanie dla służby
cerkiew�ej i na szkołę cerkiewną.1

6. Gbr grodzień. 9 mar. 1866 r. Nr 224 po porozumieniu
się z metropolitą litewskim Josifem (prawosła\Vnym, · dopis. 
autora) pisze do jen. gbra wiln., że kościół parafialny rz.-kat. 
w Łyskowie, pow. wołkowysk.,_ swoją pozycją i przecudnym 
gmachem przyciąg-a do siebie włościan prawosławnych i to 
powoduje, że pod wpływem księży katolickich włościanie 
przechodzą na łatinstwo. Nadto kościół ten w czasie powsta
nia był przystanią dla powstańców, a wikariusz tamtejszy 
ks. Melchior Moniuszko poszedł do partii i dotąd nie wia
domo, gdzie jest obecnie. Parafian ły§kowskich, kończy gbr 
grodzień. swe przedstawienie, możnaby przydzielić do par. 
Porozów tegoż powiatu, · kościół kato1icki łysk owski obrócić 
na c erkiew prawosławną, budynki zaś iqne oddać ducho
wieństwu prawosławne.mu. 

7. Na powyższe przedstawienie j en. gbr wiln. 20 czrw.
1866 r. Nr 769 odpowiada przychylnie i w myśl swego zda
nia pisze do Mstwa s�r. wn. tegoż dnia Nr 764.2 

8. W par. Łysków, pow. wołkowysk., gbrnii grodzi eń.,
jen. gbr wiln. zabrał 24 kw. 1 866 r. Nr 503 kościół katolicki 
na parafialną cerkiew prawosławną.3 

9. Gbr grodzień. 3 maja 1$66 r. Nr 5337 powiadomił
zarządzającego diecezją wiln., że jen. gbr wiłn., mając ila 
względzie szkodliwy wpływ kościoła w Łyskowie; powiatu 
wołkowysk., gbrnii grodzień., na prawosławnych, postanowił 
go zamknąć.4 

10. Nlk wojn. pow. wołkowysk. 27 maja 1866 r. Nr 1 156 
donosi do gb�a gTddzień., . że 7 maja 1865 r. zamknięto ko-

1 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 25 k. 1-9 i 18 -39. 
2 K. Wiln. Wojn. G. 1866 Nr 1 131 k. 1, 10 i 26. 
3 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1363 k. 4-8. 
4 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. li k. 41 i 42 p. 62. 
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śeiół katolicki w Łyskowie, pow. wołkowysk., z polecenia 
gbra grodzień. z 3 maja 1865 r. i że ten kościół da się za
, lJiienić na cerkiew prawosławną.1 

1 1 .  1 czrw. 1 866 r. Nr 459 gbr grodzień. powiadamia 
jen. gbra wiln., że na skutek polecenia tego ostatniego ko
ściół w Łyskowi� jest już zamknięty, a w trzeciej odezwie 
z 25 paźdz. 1 866 r. Nr 897 powtarza, że kościół w Łyskowie 
zamknięty, 33 zaś dziesięciny ,jego gruntów� ornych i ,łąk 
przeszło pod zarz_ąd Izby Dóbr Państwowy�h.2 

1 2. W wykazie gbra grodzień. z- 3 list. 1866 r. Nr 14986 
kościołów· i' kaplic katolickich, które rząd ros. pokaso�ał 
w gbrnii grodzień., wymieni<!_ny jest pod pozyci.ą 26 kośei.;ół 
parafialny w Łyskowie, pow. wołkowy,sk., z polecenia- jen. _ _

gbra wiln. z 1{) czrw. 1865 r. Nr 1 727. obrócony na cerkiew 
prawosławną -pod wezwaniem -św. Anny. Wraz z tym �ościo
łem zosta� oddany służb�e cerkiewnej kościelny doni piętrqwy 
murowany.3 

13. Zjazd sędziów pow. wołkowysk. · donosi do Specjał-
- nej Kancelarii jen. gbra wiln. 26 wrz. 1867 r. Nr 916, że 
kościół księży misjonarzy _w Łyskowie już przerobiony na 
cerkiew pi::awosławną przedstawił plany części ołtarza 
w _tej cerkwi. 

- · 

* * 

jak wskazuje źródło, na które powołujemy się przy tym 
fakcfe, -. były jes.zcze' wnioski zam knię_cią - jednocześnie - kilku
kościołów· i kaplic, ale decyzji w tym względzie �kta nie 
podają.A � ... r \ 

. Wołpa. Dziennik nadawczy Komisj i SL Grodzieńskiej 
z l864 r. podaje do wiadomości, że taż Komisja 16  lip. , t864 r., 
wysłała do- gbra wojn. grodzień. wiadomość o zap�czętowa
niu kościoła w WołP.i, pow. wołkowysk., gbrnii gtodzieńskiej .5 

1 Gr. K: G. 1866 cz. '1 Nr 1 k.· 30-32. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 13� k. 1"".""17. 
3 Gr. K. G. 186.6 Nr 264 k. 8. -

"' K. Wiln. G. G. 1867 Nr 111f k. 16.
5 Kom. Śl. Gr. 1864 Nr X3/14 k. 198 p. 904. 

Bojownicy, cz. 2, t. IV. 6 
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Werejki'. 1. Gbr gródzień. 15 gr. 1865 r. Nr 10239 po
wiadomił zarządzającego diecezją wiln., że władze państwowe 
zamknęły kościół fi lialny w W erejkach, należący do parafii 
Repla, pow. wołkowysk., gbrnii grodzi-eń.' i przekazały go 
duchownej władzy prawosławnej.1 

2. Nlk wojn. pow. · wołkowysk., gbrnii · grodzień. 26 kw.
1866 r. Nr 833 przesyła raport do gbra grodzień.-, że kościół 
katolicki filialny w Werejkach, par. Repla, pow„ wółkowysk. 
został zamknięty 19  'Czrw. 1865 r. na skutek polecenia gbra 
grodi�eń. z 15 czrw. - 1 865 r. Nr 1 0238. Przytem tenże nlk
dodaje, · że kościół ten da się przerobić na cer}qiew prawo
sławną. 2 · 

3. W wykazie kościołów . katolickich gbrnii grodzień.�
skasowanych przez rząd ros., sporządzonym prz.ez tamtejszego_ 
gbra � list. 186!> r. Nr 149,86 dla jen. gbra wiln., wymieniony 
jest · pod pozycją 25 kościół filialny w Werejkach, par. Repla„ 
obrócony na cerkiew , prawosławną z polecenia . jen. gbra 
wiln. z · 10 czrw. 1865 r. Nr 1727. Cerkiew ta otrzyma�a tytuł: 

· - ;,Zmartwychwstania Pańskiego".3
-

Zelwa. 1. Gbr grodz�eń. w odezwie swej z 23 łut. 
1866 _r. Nr '165 pisze do jen. gbra wiln., jak - nastę'puje: „Ko
ściół w Zelwie pow. wołkowysk., gbrnii grodżień.; · jest" już
bardzo stary a pri�tem szkodliwy dla prawosławia. Proszę 
pozwolić go . zamknąc" .  . 

Gbr grodzień. 22 mar. 1866
.

T. Nr 3479_ powiadomił za� 
r-ządzająceg.o diecezją wiln., że główny .nlk kraju polecił z�m-' . .  
knąć kościół parafialny· w Zelwie, pow. �płkowys�.i gbrnii 
grodzieńskiej �4 , . .

2. Na tb· jen.  'gbr 13 mar • . 1866: r. Nr 340 .odpowiada
gbrowi grpdzień., . że · zgadza się ·na zamknięcie kościoła 
w .: Zeł wie. Otrzymawszy fo pozwolenie, gbr ·grodzień. _5 kw� · ;
1866 r .  zamknął kościół -w Zelwie.5 

1 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. lt k. 21 p.  · 32.
2 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr -1 k. - 27-29. ' 
a· Gr. K. G: 186ti Nr 264 k . . 8. . 1 . 
4 Wiln. R. K. D. Ko�.s . . 1904 fZ· II k . . 38 P· . 57. 
5 K. Wiln. G. ·G. 1866 �- '. l, 2 i 8. -· 
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3. Nlk wojn. pow. 'Wołkowysk., gbrnii grodzień. 26 kw.
1866 r. Nr 833 donosi do gbra grodzień., że w Zelwie tegoż 
powiatu 5 kw. 1866 r. został zamknięty z polecenia tegoż 
gbra 24 mar. 1866 r. Nr 478 stary · drewniany p arafialny ko
ściół i zabrany zaczęty nowy, murowany oraz zabrano 18 ty„ 
sięcy cegieł. Ten ostatni, dodaje nlk, oże się przydać na 
cerkiew prawosławną.i 

4. Kościół katolicki parafialny w Zelwie, pow. ·wołko
wyskiego, gbrnii grodzień., jen. gbr wiln. , 14 wrz. 1867 r. 
Nr 1191  polecił zabrać 

_
na eerkiew prawosławną parafialną.: 

5. Na żądanie- jen. gbra wiln. z 1 sierp. 1 867 r. Nr 947
i 17 kw. 1868 r. Nr 4606 gbr grodzień. 14 maja_ 1868 r. Nr 6062 
przesyła mu wykaz kościołów i kaplic katol ickich, ska.sowa;.. 
nych przez rząd w gbrnii grodzień., a między nimi wymie_nia 
kościół parafialny w Zelwie, który na mocy - postanowienia · jen. 
gbra wiln . . z 14

. 
WfZ. 1867 r. miał być przerobiony na miej-' 

scową parafialną cerkiew prawosławną.3 „ 
· 

6. Z akt o zamknięciu kościoła w Zelwie, który gbr
grodzień. nazywa· bardzo starym w swej odezwie z 23 lut. 
1866 r. Nr 105, a komitet buąowy cerkwi ";-gbrnii grodzień: 
w swej odezwie z 3 maja 1868. r. Nr 98 mówi o niedokoń.; 
czonym katolickim · kościele w Zelwie, pow. wołkowyśk., gbtnii 
grodzień., prŻeznaczonym do przeróbki na cerkiew' prawo
sławną, wnosić n�leży, że stary -kościoł . rzątl ros. w Zefwie 
zamkńąl, a .nowy niedokończony ·zabrał � na cerkie\\!;.4 

7. 
�
Jedną z

. 
ciekawszyc:h i głoś�iejs�ych spraw" K.tóre rząd· 

wywołał w Grod_zieńszćzyźnie, zabierając i burząc tam ko
ścioły katolickie,  była sprawa o kościół w · .Zelwie; powiatu
wołkowysk., · gbrnii grodzie(l., którą rozstrzygał sąd okręgowy 
w Gtodnie.0 

1 Gr. K. G:·· 1 866 cz. l Nr 1 le. 27-29. 
:. K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1363 k-. · 4-8. 
a Gr. K. G. 1861 cz. I Nr 276 .k. 27 i n. , 
�l,I(. Wiln. G:· G. 186(>_ .Nr 1381 k. 1-18. 

. . 5 Dlaczego pod;,ije�y . te sz<;zeg�_ły, tłuma.g�ymy w od�ośniku spra� 
wy kości�ła . w Gran�e� i Śledzi��owie, 'po�. bielsk., -gb�n�i gr�ćlzi'eń. Dop.is.
a·utoTa• . · - .  · · '  ' . . �- .,._„ 

6* 
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Akt �oskarżenia 2 st. 1907 r. „Priczt cerkwi zelwiańskiej
(tj. służba cerkiewna najczęściej łącznie z duchownym, dopis. 
autora) zażądał podwód na przewiezienie materiałów budo
wlanych, mianowicie kamienia na budowę cerkwi prawosław
nej z ruin kościoła katolickiego, który stał na górze w m-czku 
Zelwa, pow. wołkowysk. Kościół ten na mocy postanowienia 
rządu przeszedł na własność wspomnianego priczta . 

. „Gdy policja otrzymała wiadomość, że ludność katolicka 
ma przeszkadzać w dowozie tego · kamienia, spiawnik pow. 
wołkowysk. Goriełow wysłał do obrony podwód oddział kon
nej i pieszej policji w liczbie 29 ludzi pod dowództwem 
urzędnika wołkowyskiego powiatowego policyjnego urzędu 
Komarewicza. 

„2 st. 1 907 r. około 8 rano na ruinach kościoła i na ulicy 
Jurdzińskiej zaczęła się gromadzić ludność katolicka z pał
kami i drągami w ręku. _  Wtedy sprawnik Goriełow zwrócił 
się do zebranych, a y się· roz.eszli i nie przeszkadzali pod
wodom, a jeśli do tego się nie zastosują, groził użyciem 
broni. Jednak gromada katolików zdecydowanie stała przy 
swoim i bez_ żadnych ogródek wyraźnie oświadczyła, że pod
wód nie puści, dokąd władze rządowe nie rozstrzygną spra
wy, którą wnieśli zelwianie o zwrot nieskończonego kościoła 
(Powtarzamy, że nową budowę kościoła w Zelwie, znacznie 
posuniętą naprzód przez parafian katolików, rząd bezpr!lwnie 

. oddał prawosławnym. Dopis. autora). Przytem dwaj katolł�y 
Józef Woronowicz i W al ery W erstak, podnosząc kij�, krzy-
czeli, że wszystkim porozbijają głowy. 

. 

„Gdy wozy wjeżdżały do miasteczka, katolicy, a wśród 
nich Michał Arapinowicz namawiali woźnice, aby wstf�Y ali.
się z dowożeniem kamienia, bo inaczej to ,;czeka icł:l

, 
g�ób" 

i „krew będzie się lała". 
· · 

„ Tegoż dnia o godz. 2 po południu 250 wozów pod 
strażą policji ruszyło wolno w kierunku ulicy Jurdziń�kiej ku 
ruinom (razwalinoin) kościoła. 

„Policjant Geleża · podjechał do gromady i nakazał jej, 
aby się rozeszła. Tymczasem spośród niej ode'zwały się 
krzyki „nie puścimy" i zaczęli rzucał pałkami - i kamieniaQti 
w stronę policjantów i woźnic, a ktoś z gromady · katolilców 



Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd ... 85 

wystrzelił. Ponieważ gromada ta dochodziła do 700 osób, 
p�licja i woźnice cofnęli się ku rynkowi. Wtedy katolicy 
Wiktor Malinowski i Walery W erstak z -pałkami (koliami) 
w rękach napadli na Komarewicza, który dał strzał z rewol
weru w stronę nacierających, poczem zgromadził policję, 
uprzedził katolikqw, że pr�y dalszym ich oporze będzie zmu
szony użyć broni. Ponieważ przestroga nie _ odniosła skutku, 
Komarewicz naka1ał policjantom najpie.rw strzelać w górę. -
Gdy to okazało . · s ię bezskuteczne i gromada, krzycząc, _że 
str�elai-ą z

. 
pusty�h karabinów, zaczęła nacierać na policję, 

wtedy wymierz,o·no w jej stronę, padł . strz_ał i dopiero t�raz 
zacz�li się katolicy rozpraszać, zabierając z sobą ranny,ch_. -

„Od gromady dostali kijami policjanci ... - woźnice .. . 
- „ W czasie ' nacierania na policję zostali -zatrzyma-ni: Józef 

Korionowicz, Henryk Dob-jako}Yicz i Józef, s. lgnac·eg:o, Woro
nowicz. ::- Od strzałów -otrzymali ra11y: Antoni Sóroczyt\ski 
z pt-zestrzeloną prawą stroną pleców, Józef Htyśzkiewrcz to 
·samo, Piótr Kuprasz z raną - w prawej dłoni i w pra�yni
�ioarzc, - Piotr Woronowicz, Józef, s. Jana,- Kup1'asz z oj>a.:. 
tzelirrą - na piersiowej ldake i Katarzyna Pławska z opal9ną 
śkórą na brzuchu (pegmentacja}. Ubranie - mieli przestrze.
Iorie: IZabela Putresz, Jan Tukalski, Piotr Malinowski, Józef 

· _ DaniulC, Józef, s. Andrzeja, Woron�wkz, Piotr JakuszewiĆz., 
łg-nacyr "Worohowicz i Adam Jakimowicz. · 

„ �-.. Włościanin „wsi Krzywokonnej Jan Chw�dyk rarro 2
-
st. 

namawiał katolików ze swej wioski, aby przybyli do Zelwy 
i nie dopuścili do dowozu kamienia. - W gromadzie J. Chwe
dyk stał razem ze swym sąsiadem _ Stanisławem W erstakiem. 

;, ... Spośród katolików był ,zabity Józef Nowysz. 
� ... 28 mar. i lO list. 1_?06 r. władze uprzedziły katolików 

zelwiańskich, że będą od-powiedzialni, j eżeli przeszkodzą w do
wozi� _kamienia przed ich niedokończony kościół, nie chćieli 
jednak tam obecni włościanie podpisać protokołu, zawierają
cego to ostrzeżenie. 

„ Ignacy Woronowicz powiedział swoim, że sprawJlik dał 
"mu odniowną odpowie�ź, gdy mu mówił o zatrzymanie -..- do
wozu katnienia, ale ci krzyknęli, że na dowóz nie po.zwalą� 
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Wtedy I .  Wornowicz stanął przed bramą Jana Werstaka 
i w tym momencie był ugodzony kulą. 

"Józef. Hryszkiewicz, gdy szedł za kupnem materii i prze
chodził koło -apteki, dostał ran_ę postrzałową w praw-ą ' rękę.

„Akta sprawy mówią, że kościół w Zelwie zamknięty został 
przez władze nądowo-administracy;jne 5 kw. 1 866' r., a jen.' gbr 
Baranow w 1867 r. oddał go prawosławnej · cerkwi zelwiańskiej. 

„ W o bee powyź'szego 20 mężczyzn i 2 kobiety pociągnięto 
do odpowiedzialności sądowej ·za �o, że 2 st. l907 r. w in-c�ku _ 

Zelwa, pow. wołkowysk., gbrnii grodzień., usiłowali przeszko
dzić w dowozie kamienia na · b'udowę cerkwi prawosławnej, 
TZucali kamieniami i bili kołami i pałkami policjantów, którym 
i będącemu na ich czele urzędnikowi -Komarewrczowi prze
·szkodzili w .wypełnieni'U ich obowiązku". · " 

Powy�szy akt oskarżenia był podpisany 18 gr. 1908 - r. 
w Grodnie. 

- -

Pod�ądni siedzieli przed sprawą w miejskim więzieniu 
wołkowysJdm, br�11ili ich adwok�ci: Bolesław Olszamow�ki 
z Petersburga_, Kazimierz Mitkowski,  . Kazimierz - Gedr.�ić (p�ź
niejszy prezes sądu okręg. w Grodnie w zmartwychwstałej już 
ojczyźnie, do pis .  autora) -i jap. Aleksandrowicz. Wszyscy trzej 
ustatni z Grodna. 

' 

. Po ogło�zeniu aktu oskarżenia adwukaci  wnoszą sw_e 
uwagi na pewne ni�ścislośd aktu oskarżenia, _ a mianpwicie: 

„ 1 .  W akcie po\:Viedziane, że kami ei\, który miano · prze-: 
wozić: był pIZeznaczony na budowę . cerkwi, a nie. powiedziane
wyraźnie, że .to była nie nowa c;..kiew, -�

·
przebudowa ko-. I . . _, . 

ścioła katolickiego na  cerkiew. 
„2.„ (kwes_tia formalna. Dopis. autora). 
„3. Komarewicza po drodze uprzedzano, że · włościanie

mają stawić opór; mogą' go oblewać· kwasem siarczanym 
i w ·oczy syp�ć tabakę . . 

Koinarewicz wiedział o obrazach świętych, którel katolicy 
pÓw1esili we�nątrz · murów 

'
swego niedokończonego ko'ścioła.

„4„. (jak I?· 2). 
· · -

„5� że świadek ks. Józef Jankowski ątw ie.rdtił, i� obrazy 
te wisiały w · murach niedokończonego kościoła w Zelwie ·do
2 lat i że tam: katolicy zbierali si'ę na m·odlitwę� 
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„6� że w gromadzie było dużo kobiet i dzieci. 
„7, 8 . . . (jak p.  2).
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„9. świadek Makary Rab_azel zeznał, że słyszał pierwsze 
strzały pol icji i było ich co najmniej pięć. 

„10 • . .  (jak p .  2). 
„ 1 1. że słów Arapin0wicza nie m'ó gł słyszeć świadek 

Tomasz Kaczuk: „czeka was grób", bo wcale nie dojeżdżał 
.do gromady" .  

Wyrok zapadł 9 �w. 1909 r .  w · Grodzieńskim Sądzie 
Okręgowy-m, który przyjechał na kadencję - do Wołkowyska. 
Na_ rozprawie tej w skład sądu wchodzili :  preze.s A. A. St�
panow, członkowie sądu: M. E. Niziajew i S. · P. Nazajew, 
towarzysz prokuratora M� · D. Sorokin, p.  o . ..sekretar�a G: _ D. 
Kaw-ee-kii . : Sąd �ydał �yrok następującej osnowy: „'Yłościan 
m. Ze+wy, pow. woł�ttwysk., �brnii _ grodzień., Micł!�ła Arapi -

. nowicza Jat 71 ,  Izabellę _. Putrasz lat 35, Jana Tukalskiego 
· lat 3-3, Józefa Woronowicza lat 67 ze wsi Ławrynowi�z, 

gminy , starowiejskiej, p_ów� słonimsk., gbrni� grodzień., Kata�
rzynę Pławską lat 42 i ze wsi Hrychowicze, gminy  sai;naro
wickicj,- pow. wołkowysk.� Jąna Chweduka lat . 62 osadzić 
w areszcie policyjnym na 1 miesiąc ... Koszta sądÓwe . ściąg�ąć 
z zasądzonych ... Innych uniewinniono". · 

8. 25 list. 1909 r. Izba Sądowa Wileńska_ w _. departamen
cie karnym sądziła w drugiej instancji tę sprawę i skazanych 
przez s9d ·okr_ęgowy grodzień. uniewinniła, zaliczając koszta 
procesu na rachunek rządu. . 

· - · 

. _ · Sprawa ·powyższa była ' głośną p.ie "tylko w pow. woł
kowyskim, ale w całej Grodzieńszczyźnie i Wileńszczyźnie. 
Powszechnie nazywano ją pogromem zelwiańskim. C�ły pro- · 
ces ciągnął się blis_ko 3 lata . . · A'kta procesu stanowią trzy 
wielkie łomy: pierwszy '594 karty, · drugi 135, trzeci 308' qyli 
razem kart 1037.1 i 2 

_ I Gr. Sąd Okr. 1908, 253 1 ,  3 tomy o 1037 k. 
2 Szu�ając w Okręgowym Sądzie Grodzień. s_woich . materiałów, natra

filiśmy tam na znakomitą spraw_ę 1906 r. Nr 269 adwokatów Tadeusza Strzem
bosza, Józefa Sziffego· i Feliksa F ryzego, redaktora Kuriera Por_annego o arty
kuł t�oz �ziennika z f2 gr. 1 905 r. Nr 328 p. t. „A wy milczycie" adwokata 
Tadeusza Strzembosza i z 13 gr. 1905 r. 'Nr 329 p. t. „Wy sami nie pójdzie
cie" adwokata Józefa Sziffego . .Dopis. autor�. 
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9. W aktach Kurii Metropolitalnej Wiln. zńaleźliśmy za
rys historyczny kościołów w Zelwie, który · dodajemy do 
całości tej sprawy, by ją przedstawić w należytym świetle 
i w możliwie wyczerpujący sposob. 

„Opis �ościoła w Zelwie, przygotowany do inwentarza 
1907 r. 

·· 

„Pierwszy kośc iół w m- e.zku Zelwie był _ pobudowany 
w 1 407 r. przez właściciela tego majątku i Szydłowiec Mi
-chała · Na.clerowicza na wysokiej górze, tuż - prży miasteczku. 
W . 1733 i .. R:s. Konstanty jaskołd, kanonik katedry wileńskiej; 
prob. pat. zelwiańsk. iur ·tym samym · miejscu pobudował no.Wy 
(lrewniany kościół,· który stnł do' r� }863. Rozmiary tego - ·no�

'wego kóśe10ła były odpowiednie de>- liczby dusz tej p:a afii,
którą w 1862 r: się-gałi cy·fty 1400 ·,wiernycfi, długoścf bówiem
'nii�t 40 >aiszyrró.\v,�: s�erqkĆ�Ci� 30 i · ;  \vysokoścr 1 1.1· � 'Ołtarzy
� posiadał· · .  4 . . W Wlelkiiii umi'esżcz-0iiy- ł>ył o brat rżeźbiony·
Traj,cf św. : ppd ' wezw- afiiem - której ' był -/ten - - KOŚcłół.,- .o'ociri�. 

„ ... _ ... . � l ·ł t  .... __ � ' • - • ·•. • - -� 

ołtarze - miały · - oerąz�y · Chrystusa · na� krzyzu, Matki . · Bosleiej 
Czę 'tdch-owsider i -�}V. · �nto�iego .. : . · 
· , -

: .
. '{Ze . wszy

.
�!�ic� ' rŻ�cźy , __ któ�e -w'9w�zas · sta

_nowily �ła�?o�ć
·kosc1ołf -zełw1ansk1ego, obecnre pozostała ty!l.Co · for-01a do
pie�zen · .. �. o.pł�tkó� ._ 

. . , 

• - . �.- ' 1863' r. ·parafrąnie ze1wiań'scy ze swym proboszczem 
k�� · janeiii KótzigłHę.m postam�wili. ·pobudować ndw:y koś.ciół 

' 'murowany, pbnrew-aż sfożący im od -1733 r. już się chy,lił' �u
u,padkowi.2 By zyskać p'1-ac odpowiedni pod --tę b_udow� i e
cydow_ano staruszka rozebrać, by' ustąpił miejsce;. ·:, nowemu. 
a rui� ·tymczasem Q'bofc powstał czasowy ·budyń�k : clpiecio.riy 
� chrustu, "do ktorego parafianie _przenieśli . całe) urzltdzenie 

·stare,&:9· koś�ioł�. W 1867 r . . stańęły: murowa.rie' ściany ponaCl
okria. · Tymczasem w 1867 r. jen. gbr wiln. zadecy'dowaf .slCa
sowan1e par. Zelwa, �amknięcie kościoła tamtefszego ._ i 'oliaa
nie go prawosławnej wł�dzy . d�chow-nej. ze wszystkimi jego

Arszyn ros1�ski m_ierzy. 5 ćwierci łokcia - polskiego. Dopis. autora. _ 

2 W katałogu diecezji1 wiln. _ za- r. 1865 .ńazwi�ko teg9 P.ro.boszcza · po
da.ne· j st KotzigiJ, a za r. 1�66 - K�tzig, w odpisie. zaś, z .�tórego- po.d�
jemy te szczegóły - Kotzik. Dopis. · au.tora. 

I ' 
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przynależnościami czyli gruntami i nowobudującego wraz 
z przygotowanym materiałem do dalszej roboty. Władza pra
wosławna gotowy materiał do dalszej budowy rozsprzedała, 
a budującą się nową świątynię i tymczasowy kościółek 
z chrustu zostawiła bez żadnej opieki. Ten ostatni, sam sobie 
pozostawiony, z czasem runął, murowane zaś rozpoczęte 
ściany pozostały nadal, tylko skruszały u góry na 1/2 arszyna
wysokości.  -

„Gdy w 1905 r. wyszedł z ręki cesarza ukaz tolerancyjny, 
katolicy dawnej par. zelwiańsk. zaczęli czynić zabiegi o przy
wrócenie im skasowanej parafii i oddanie ścian, niedokoń
czonych w 1 867 r .  Wtedy duchowieństwo prawosławne, nie 
chcąc, by katolicy przystąpili do tej budowy, zaczęło samo 
na dawniej rozpoczętych przez katolików ścianach budować 
w Zdwie drugą cerkiew prawosławną. Tymczasem katolicy, 
którym w ich usiłowaniach dopomagał ówczesny proboszcz 
"'Z �Hemienfoy tegoż pow. wołkowysk., jednocześnie starając się 
o zwrot niedokończonego kościoła, otrzymali od jen. gbra wiJn.
pozwolenie na budowę z desek tymczasowej kaplicy, którą 
też wznieśli zaraz w 1906 r. na placu, stanowiącym własność . 
ogółu, nazwanym oberżą, będącym w środku m-czka Zel�y. 

Na to uzyskali uchwałę gminy zelwiańskiej. W tym 
· samym 1 906 r. odbyło się poświęcenie tej kapli cy" .1

Powyżej przytoczyli-śmy w historycznym zarysie kościo".' 
łów żclwiańskich datę zabrania ·, ostatniego, z chrustu wybu
dowanego i niedokończonego nowego na r. 1867, bo tak 
podaje referent sprawy. Nie ulega wszakże wątpliwości, ze 
to jest błędna data. 2 Akta sądowe, o czym mówimy wyżej, 
wskazują dzreń 5 kw. 1866 r., w którym kościół zelwiański 
zamknęły rosyjskie władze rządowo administracyjne. Potwier
dza to odezwa, �tórą przytaczamy, zarządzającego diecezją 
wiln. do Konsystorza Duch. Rz.-kat. w Wilnie z 31 mar. 1866 r. 
Nr 485, która przedstawia i opisuje ostatni akt, dokonany 
przed skasowaniem tej parafii i zabraniem tamtejszych kościo-

I A. K. Metr. Wiln. Zelwa. 
2 Bł�dnym jest również rok 1860 skasowania przez rząd rosyjski parafii 

Zelwa, podany w katalogu archidiecezji wiln. na r. 1934. Dopis. autora. 
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-łów. „Gbr� grodzień., opiewa ta odezwa, -w piśmie swym 
"Z . 22 mar. b. r. Nr 3479 do!liósł, że jen, _gbr wiln., mając na 
uwadz�, że parafialny kościół rz. - kat. .w Zelwie ws�utek swej 
starośCi grozi zawaleqiem, a nadto stoi w okolicy' którą 
zamieszkuje Judność przeważnie prawosławna, uznał za ko� 
nieczne kościół ten zamknąć, a wiernych przyłączyć do 
sąsiednich parafij: Międzyrzecze i Krzemienica. (Dalej nastę
puje mowa o zdegradowaniu miejscowego proboszcza ks. Jana 
Kotzigka, o czym mówimy w dziale „Za Kościół" przy jego 

, �azwisku. Dopis. autora). Tenże gbr grodzień. polecił wołko
wyskiemu nlkowi wojo. zamknąć omawiany kościół, a rzeczy, 
w nim będące, przekazać podług uznania dziekana miejsco
wego do jednego z najbliższych kościołów katolickich. 

„ Wobec powyższego, pisze dalej zarządzający diecezją 
do swego Konsystorza, poleciłem dziekanowi wołkowyskiemu: 
1 zabrać z zamykanego kościoła zelwiańskiego jego urząd�e
nie, wskazane w inwentarzu (opisi) i rozdać j e  podług swego 
uznania więcej potrzebującym parafiom. Pokwitowanie o przy
jęciu ty_ch rzeczy wyda proboszcz, który je przyjmie i wpisze 
do inwentarza swego kościoła. Pokwitowanie to należy ode
słać do mnie. 2 porozumieć się z proboszczami sąsiednimi, 
jak należy przeprowadzić przydzielenie do nich parafian zel
wiańskich, uwzględniając bliższą dla nich przestrzeń i wygodę. 
Projekt ten przysłać do mego potwierdzenia, wskazując ile 
każda z wiosek dotychczasowej parafii zelwiańskiej posiada 
katolików płci obojga. 3 księgi metryczne i wszelkie akty 
zostawić w tej parafii, do której przejdzie największa liczba 
wiernych zelwiańskich".1 

* * * 
10. W akcie . oskarżenia w sprawie o przeszkadzanie

w dowózce kamienia na cerkwiew w Zelwie jest mowa 
, o jednym zabitym Józefie Nowyszu. Tymczasem w dokumen
tach parafii Zelwa jest . mowa o zgonie siedmiu poległych 
w obronie Kościoła i religii katolickiej w dniu 2 st. 1907 r.: 

1. „ 1907 r. dnia 2 st. w m. Zelwie zmarł Michał, syn
Wincentego, Malinowski, przeszyty kulą policji i dobity szty-

1 A. K. Metr. Wiln. Zelwa. 
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letem za powyższą obronę cmentarza rz.-kat. z zaczętym na 
nim kościołem, który duchowienstwo prawosławne chciało 
obrócić na cerkiew. Włościanin zelwiańskiej gmiriy I ° parafia
nin kościoła zelwiańskiego, wieku lat 20. Pogrzebany w prze
pisowym terminie w m. Zelwie na cmentarzu rz.-kat. przeż 
ks. Ludwika Kluka (adm. par. Zelwa; dopis. ·autora) i innych 

\ księży". 
,· 

2. „R. 1907 dnia 2 st. w m. Zelwie zabit� została prze·z
policję -Emilia Malino.wska za . pasywną obronę rz.-kat cmen
tarza z : zaczętym ·.na nim kościołem� _który duchowieństwo 
prawosławne chciało obrócić na c�rkiew. Włościanka zelwi�ń:. 
skiej gminy i parafianka · rz.-kat. kościota, wieku Jat 38, osie• 
rociła męża _Wincentego L dzieci: · Waleriana 12 lat, Piotra 9 lat 
i Walerię .6 lat. Pogrzebana .w - przepisowym terminie w mie
ście Zelwie ,przez ks.· Ludw.ika Kluka ·i innych księży" . 

, 3:' „R. �l907 d!li'a 3 . st. w in. Z�iwie zmarł Wi�ceQty,. syn
Józefa; Kanonowi cz z �:r�n , zadany-c_h przez policję _dnia 2 . -st. 
1901 r. ' za 'pasywną ... obronę rz:-kat. cmentąrza · z zączętym 
na ::.nim ko�ciołem, który duchowi�ństwo prawosławne "chciało 
obr.ócić na cerkiew' był - Ópatrzony/ świętymi sakramentami. 
Włoścfanin gmi_ny Żelwiańskiej i · pąr_afianin kościoła' zelwiań
skieg·o, wieku lat 30, pozostawił żonę Julię z Pufreszów i có.rkę 

_ Stanisławę. Pogrzebany w pr�episowym_ terminie 'przez ks. 
��dwi,ka Kluka i in�ych księży' na cme�tarzu-_ w· �el"Yi

_
e'� .

� -�L „,R.  1907 dnia- 3 . st. w . m: Zelwie zmarł Józef� syn 
Józefa, Nowysz z ran, zadanych prżez- policję dnia- 2 st.- b. r. 
2a pasywną obronę rz. -kat. cmentarza · z źaczętym na nim 
kościołem, który duchowieństwo praw,osławńe chciał_o obrócić . 
na� cerkiew. Włościanin xefwiańskiej gminy i · parafianin zcl
wiańskiego rz.-kat. koś�i oła, wieku lat 52, pozostawił żonę 
Józef� z Zarychtów i , sy:nów: Stąnisława 20 lat, Izydora 10 lat, 
Gabrieia 8 lat i: Kazimierza ·i lata . . Pogrzebany w. przepiso-� 

w:ym ter,ininie przez �s . . Ludwika_ Kl�ka · i · inńych' księży w _m. 
Zelwie".  · , . 

, 

5. „R.' 1907 dnia 2 · st. w m. Zelwie zabita została przez
,_"' policję Antonina Archimowiczowa za pasywną obr�nę rz.�kat. 

e�entarza z zaczętym na nim kościołem, który ducłfowień-
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1two prawosławne chciało obrócić na cerkiew. Włościanka 
'Zelwiailskiej gminy i parafianka rz.-kat. kościoła, wdowa, 
wieku lat 45, pozostawiła syna Jana lat 23. Pogrzebana w prze· 
pisowym terminie przez ks. Ludwika Kluka i innych księży 
na cmentarzu w Zeł wie". 

6. „R. 1907 dnia 2 st. w m. Zelwie zabity został przez 
policję Antoni, syn Franciszka, Janulewicz za pasywną obronę 
rz.-kat. cmentarza z zaczętym na nim kościołem, który du
chowieństwo prawosławne chciało obrócić na cerkiew. Wło
ścianin zelwiańskiej gminy i parafianin zelwiańskiego kościoła, 
młodzieniec wieku lat 30. Pogrzebany w przepisowym termi
nie przez ks. Ludwika Kluka i innych księży na cmentarzu 
w Zel� ie" . 

7. „R. 1907 dnia 2 st. w m. Zelwie zabity został przez 
policję Michał, syn Kazimierza, Czerniewicz za pasywną obronę 
rz.-kat. cmentarża z zaczętym na nim kościołem, który du
chowieństwo prawosławne chciało obrócić na cerkiew. Wło
ścianin wsi Pod hołocie, gniiay samorowiczańskiej i parafianin 
krzemienieckiego kościoła wieku lat 60, pozostawił żonę Ka
tarzynę z domu Sosnowską i dzieci: synów Jana i Stefana 
i córki: Józefę, Emilię i Antoninę. Pogrzeba11y w przepisowym 
terminie przez ks. Ludwika Kluka i innych księży na cmen
tarzu w Zelwie". 

Pod powyższymi świadectwami jest takie zakończenie: 
„Niniejsze metryki poległych parafian :1:elwiańskiego rz.-kat. 
kościoła w obronie wiary i ojczyzny, w i lości siedmiu, z tłu
maczeniem, stwierdzam podpisem i pieczęcią kościelną. Zelwa 
dnia 23 maja 1931 r. Proboszcz kościoła zelwiańskiego ks.
Kryński Uan, dopis. ·autora). Nr 90. Pieczęć: w obwodzie
Trójca św. a dookoła napis: Sigił. Eccl. Zelvensis".1 

* * * 
11 . jak dokument powyżej załączony, stwierdza po

krwawej tragedii styczniowej 1907 r.  cesarz Mikołaj II po
zwolił zelwianom na budowę kościoła, do której przystąpiono 

' zaraz. Które wsie do tego się wzięły, akta o tym , nic mówią. 

1 <Akta kościoła rz.-kat. w Zelwie. 
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Wiemy tylko, że dawna par. zelwiańska została rozczłonko
wana przed z górą 40 laty. Pokolenie, które własnymi rękami 
budowało tu kośdół, własnymi oczyma patrzato- na zabieranie
go . przez obcy . a nawet wraży . element; które zaś sercem od
czuło tę krzywdę, już nie żyło, a przynajmniej wielu po r. 1865 
poszło do grobu. Pokolenia z 1907 r. żyły już tylko tradycją 
i wspomnieniami swych ojców, a niektóre swych dziadów. 
Tylko przywiązanie do wiary nakazywało im wykorzystać 
pierwszą chwilę ogłoszonego cesarskiego ukazu tolerancyj 
nego w 1905 r. i uzyskać prawo na budowę własnej świątyni. 
Ale czy wszystkie dawniejsze wioski stanęły do tej pracy? 
Z metryk poległych 2 i od ran zmarłych 3 · st. 1907 r. wi
dzimy, że spośród 7 nieb-oszczyków 6 było wyłącznie zelwian, 
a 7-my gość czy krewniak kogoś z zelwian, należący do par. 
Krzemienica. Bądź co bądz robota szła ale bardzo powoli, 
lata całe, aż przyszła wojna wszechświatowa, która bardziej 
j eszcze utrudniła warunki budowy. Najważniejszej podstawy 
do utrzymania parafii tj. ziemi nie było. Razem z kasatą pa
rafii utonęła ona w 'zachłannyll! morzu rządu ros., którego 
i ta żiemia nie utrzymała . przy życiu . Kiedy Opatrzność 
wskrzesiła Polskę, zaraz _ władza diecezjalna w 1920 r. , jak 
mówi katalog tej diecezji z 1934 r., par. zelwiańską wznowiła, 
ale uposażyć ją w ziemię nie było w mocy ówczesnego bpa 
Jerzego Matulewicza. Dopiero przyszła parafianom myśl, żeby 
wystąpić w tej sprawie do Sejmu Polskiego skoro- wszystkie 
instancje, przez nich dotąd poruszone, zawiodły. Więc wystą
pili. Jaki był wynik ich starań, wszczętych w Sejmie, o tym 
nie wiemy. Zamieszczamy tylko ich prqśbę, wniesioną w 1929 r .
d o  Wysokiego Sejmu Rrzeczypospolitej Polskiej następującej 
osnowy: 

„My niżej podpisani katolicy i parafianie miasteczka 
Zelwy, ziemi Grodzieńskiej, nie mając, niestety, dotychczas 
swojego posła, zmuszeni jesteśmy �krzywdę swoją .  przedstawić 
Wysokiemu Sejmowi za pośrednictwem innych posłów i pro
sić o zajęcie się naszą sprawą, która polega na tym: 

„Do roku- 1865 mieliśmy w Zelwie kościółek kat�licki, 
do którego należało około 33 hektarów gruntów ornych, 21 
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hektarów łąk, 7 hektarów pastwiska, spory ogród warzywny,. 
dwa domy. i zabudowania pleł;>anialne. 

„ W roku 1 865 wszystko to zabrali Rosjanie, nie pozo
stawiając nam prawa nawet głośno wspominać o kościele 
i jego przynależnościach. Wszelkie nawet popędy do starań 
o zwrot kościoła w zarodku były jak najenergiczniej tłumione
aż do wyczerpa"'nia w nas spokoju. W -1 905 r. usłyszeliśmy 
o tolerancji - i swobodach religii, lecz i tego do nas nie za
stosowano i oto w r. 1 907 cierpliwość znalazła granice. Wy
stąpiliśmy do odebrania tego, co było nasze lecz, niestety, 
tu powtórzyła się Krożańska sprawa, padło 7 trupów i do 
20 odniosło rany. Ludzie zostali zbici, zmasakrowani i ukarani 
sądownie. - Jednakże za krew przelaną łaska cara_ d�ła nam 
prawo budowania nowego innego kościoła i z wielkim wy
siłkiem takowy stanął w 1912  r., lecz dotychczas wewnątrz 
nie wykończony, a w r. 1 920, tj . po odejściu Rosjan i ich 
rządów, został znowóż katolickim i naszym, kościół, o który 
walczyliśmy tyle lat. Lecz, niestety, otrzymaliśmy tyJko kościół, 
który wewnątrz nie zmienił pozoru cerkwi, ziemia zaś przy
należna do niego, trafiła na skutek zarządzenia Województwa 
Białostockiego z dnia 21 paźdz. 1921 r. B 199/2510 do Refe
ratu Rolnego Starostwa Wołkowyskiego, który ziemię tę 
podzielił w ten sposób, że ogród, zabudowania, 16 hektarów 
orne.i ziemi i 4 hektary pastwiska, jako deputat służbowy dał 
leśniczemu J eśnictwa zelwiańskiego, 11 hektarów ziemi ornej 
miejscowemu popu, 4 hektary · nauczycielowi i 2 hektary pod
gajowemu wspomnianego leśnictwa. Łąki wyd�ierża wił wło
ścianom, a parafia katoHcka, . która tak wiele potrzebuje na 
wykończenie kościoła i która stale. walczyła o odebranie ko
ścioła,' który przemocą był pnekształcony na cerkiew, pozo
stała bez żadnych środków. Tym więcej nas b oli, że ten 
deputat sł1:1żbowy obrócił się właściwie w handel, gdyż leśni
czy, nie przystępując nawet _do tego, co otrzymał, jak · jakiś 
deputat1 momentalnie oddał orny grunt żydowi Borod()wskiemu, 
pastwisko żydowi Sacharowi, za 400.000 na skład drzewa 
i ogród żydowi Mosznowskiemu. 

,..,Uciekamy si'ę do Wysokiego - Sejmu z · najusilniełszą 
prośbą o we'jrzenie w tę_ sprawę i o uczynienie tego; aby 
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Min. Rolnictwa i Dóbr Państ. przekazało należące do kościoła 
grunta i b.udynki kościołowi, którego rozwój na kresach jest
najbardziej konieczny" . 1

* * * 
12. Poza powyższą, jedną z głośniejszych, sprawą w Okrę

gowym Sądzie Grodzień. były i inne mniej głośne, ale nie 
małej �agi, prowadzone w' obronie zabieranych kościołów

, katolickich, jak ks. Stanisława Iwanowskiego i włościan Jana 
Sawochy, Stanisława Kołby, Bazyl_ego Kazaryna, Adama 
Oluki, prowadzona o kościół w Horodyszczach pow. pińsk._, , 
gbrnii mińsk., skasowany przez rząd w 1865 r., prowadzona 
w mińskim sądzie okręgowym 22 wrz. 191 1 r., a zakończona 
w Karnym Kasacyj nym Departamencie Rządzącego Senatu.2 

Kaplice. Powiat białostocki . 
. Białystok. Nlk wojn. pow. białostock., gbrnii grodzień�, 

20 st. 1866 r. Nr 230 p'rzesyła do gbra grodzicń. sprawozda
nie, w którym donosi, że z jego polecenia zamknięto w 1864 r. 
kapiicę katolicką w ochronie m. Białystok.3 

Ciechanowiec. Nlk wojn .  pow. bielsk., gbrnii grodzień., 
14 mar� 1866 r. Nr 1182 powiadomił gbra grodzień., że 
17 paźdz. 1864 r. zamknięta została w Ciechanowcu, powiatu
bielsk., kaplica SS. miłosierdzia ; (ś.w. Wincentego a Paulo,
t 

dopis. autora) z polecenia gbra grodzień. z 25 paźdz. 1864 r. 
Nr 1 1 107.

, 

'Hozna. Grodzieńska Izba Sądowa Cywilna 15  wrz. 
1866 r. Nr-. -5090 pow.iadomiła gbra grodzień.J że spór między 
prawosławnymi a katolikami o kaplicę w Hoznie, par. Narew, 

1 Oprócz przytoczonych w odnośnikach źródeł, sprawa zelwiańsk� 
i stosunek do niej administracji rządowej państwa rosyjskiego ma s""-ój spe
. cjalny tom (volumen) w Państwowym Archiwum Grodzień. pod sygnaturą:
Gr. K. G. 1906 c'z. Il Nr 73 .. Dopis. autora. 

2 Wiadomość . tę zacz�rpnęliimy w listopadzie 1 933 r. z -Archiwu,m oso
bistego.. p. Kazimierza Gedrojcia;. p.rezesa sądu okręgowego w Grodnię. -

3 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr l k. 68. . ·, , 
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pow. bielsk., gbrnii grodzień., rozstrzygnęła na korzyść pra
wosławnych.1 i 2 

Kru-hłe. 1. Gbr grodzień. zawiadomił 2 wrz. 1865 r. 
Nr 13998 zarządzającego . diecezją wiln., że rząd rosyjski 
z polecenia nlka kraju zamknął kaplicę w Kruhłem, należącą 
do parafii Kleszczele, pow. bielsk., gbrnii grodzieńskiej.3 

' 
2. Nlk wojn. pow. bielsk., gbrnii grodzień., 14 mar.

1866 r. Nr 1182 przesyła raport do gbra grodzień., a w nim, 
że 5 wrz. 1865 r. zamknięta została kaplica katolicka pry
watna w majątku Kruhłe, par. Kleszczele, pow. bielsk., z po
lecenia tegoż gbra z 2 wrz. i865 r. Nr 13997 .4 

3. Odpowiadając na okólnik gbra ,grodzień. z 22 czrw. 
1874 r. Nr 3915, sprawnik pow. bielsk. , donosi, że kaplica 
w Kruhłem, par. Kleszczele, drewniana, kryta gontem, zam
knięta na skutek rozporządzenia gbra grodzień. z 5 wrz. 
1865 r. Nr. 13998 jako budynek pozostała w ręku właściciela 
majątku.5 

1 

Liniewo. 1. Wojenny nlk m. Bielska i pow. poleca 
27 kw. 1866 r. Nr 1823 prystawowi 1 rejonu tegoż powiatu, 
aby bezzwłocznie zrobił inwentarz wszystkiego, co jest w ka
plicy łiniewskiej w majątku ziemianina Leszczyńskiego i ka
plicę tę w tej chwili zapieczętował.6 

2. W majątku Liniewo, pow. bielsk., gbrnii grodzień., 
ziemianina Leszczyńskiego jest kaplica rz.-kat., którą wybu
dowano wyłącznie na mocy pozwolenia władzy diecezjalnej. 
Ze śmiercią właściciela, który wzniósł tę kaplicę, jej istnienie 
nie ma racji bytu. 

· 

W obce powyższych danych, pisze gbr grodzień. 12 czrw. 
1866 r. Nr 485 do jen. gbra wiln,, proszę o pozwolenie iam
knięcia tej kaplicy. 

1 Gr. K. G. 1866 cz. I k. 11. 

2 Kaplica ta była w posiadaniu katolików. J)opis. autora. 

3 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. Il k. 25 i· 26 p. 39. 

!i Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 1 k. 20-24 
-

5 Gr. K. G. 1874 Nr 285 k. 21. 
. 

6 A. M. Bielski Asesor Pol. 1 okr. Nr 7 k. 1. 
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3. 8 lip. 1866 r. Nr 847 jen. gbr przychylił się do po
wyiszej prośby i gbr grodzień. doniósł mu 4 paźdz. 1866 r. 
Nr 846, że kaplicę .tę zamknął, a ponieważ była własnością 
Leszczyńskich, przeto, pisze gbr, poleciłem nlkowi wojn. , aby 
spadkobiercom ją przekazał do dowolnego użytku.1 

4. Opierając się na odezwie gbra grodzień. z 1,2 czrw.
1866 r. Nr 480, jen. gbr wiln. 8 lip. 18�6 r. Nr 847 uznaje, 
że kaplica katolicka w Liniewo, par. Narew, pow. biels�te�o, 
gbrnii grodzień., nielegalnie' kiedyś była postawiona, zarzf\iłził 
przeto jej zamknięcie, a rzeczy z niej nakazał oddać do R2'-·
rafialnego miejscowego kościoła katolickiego.2 

· 5. Gbr grodzień. 25 lip. 1866 r . . · Nr 9566 zawiadamia 
zarządzającego diecezją wiln., że jen, gbr wiln.. biorąc pod iuwagę, że kaplica w Liniewo, pow. bielsk., gbr,nii - grodzień., 

' .w maj�ku Leszczyńskiego -powstała wbrew artykułom 246 
1 248 t. XII cz. I Zbioru Praw, poleca ją zamknąć.3 

6. W odpowiedzi, na o\cólnik gbra grodzień. z 22 czrw.
�874 r. Nr 39�5 sprawnik pow. bielsk. 31 lip. 1874 r. Nr 3995 
�onosi, że kaplica katolicka w Liniewo, w parafii Nąrew:, 
murowana, kryta dachówką, zamknięta na skutek rozporzą
dzenia grbra grodzień. z 25 lip. 1866 r. Nr 9566, pozostała 
jako budynek w ręku swego właściciela.4. 

Mierzynówka. 1. Gbr grodzień. 2 wrz. 1865 r. Nr. 13998 
zawiadomił zarządzającego diecezją wiln., że- rząd · ros. zam

· knął kaplicę w majątku Mierzynówka, pow. · bielsk., gbrnii 
grodzieńskiej.5 

2. 13 wrz. 1866 r. rząd · skasował kaplicę domow·ą, któr'a
·:· była w majątku Mierżynówka.6 , 
_ ,  

3. W odpowiedzi na okólnik gbra grodzień. z 22 czrw.
} 1874 r. Nr 3915 sprawnik pow. bielsk. 31 lip. 1874 r,. Nr 3995 

'" donosi, że kaplica . w Mierzynówce, parafii Pobikrów, drew
- _.. niana, pokryta gontem, zamknięta z nakazu gbra grodzień. 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1430 • . 2 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 1 34 k. 16. 
3 Wiln. R. K. O. Kons. 1904 cz. Il k. 59 i 60 p. 81. 
ł Gr. K. G. 1874 cz. I Nr 285 k. 21:
5 Wiln. R. K.  O. Kons. 1904 cz. II k. 25 i 26 p. 39. 
6 A. M. Bielsk. Nlk w·ojn. Nr lp7 le. 184 i n. 

Bojownicy, cz. 2, t. IV. 7 
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z 2 wrz. 1865 , r. Nr 13998, pozo�tała. ja�o budynek w ręku 
właścici�la majątku· tejże nazwy.1 

* * . 
* ' 

Z pow . bielsk., gbrnii grod�ień. jeszcze znaleźliśmy 
jeden fakt zamknięcia kaplicy - w mąjątku Zadorn<?wski.ego, 
ale źródło, na które si .ę. powołujemy w odnośniku, nie . wska� · 

'.?Uje miejsca, gdzie to było. Za�ięszczamy tę wiadomoś<;, jak 
ją  znaleźłiśrp.y z myślą, �e komu . innemu nazwisko właściciela 
majątku i sygl).atura coś 1więcej ńiż nam powiedzą. Dopjs . . 
autora. 

Nlk wojn. P,OW. bielsk. ,  gbrnii grodzień., 14 _ mar. 1866 r., 
Nr 1 1 82 powiadamia gbra gr�dzień., że _ 10 wrz. 1865 r. została 
zamknięta prywatna kaplica katolicka w majątku Kacpra Za

' d,ornowskiego na skutek zar�ądzenia . gbra z 12 wrz. 1865 r.
Nr 13997.2 

Powiat brzeski. / · 
\ 

CJilewiszcze. 1. We wsi Chlewiszcze par. Miele}czyce, 
pow. brzesk., gqrnii g�odzień., 26 sierp. 1864 r. Nr 2659 jen. 
gbr wiło. pozwolił przerobić kaplicę katolicką na ' prawosławną 
filię p·ar. połowieckiej. 3 

2. Sprawozdanie, które 3 list. 1866 r. · Nr 14986 'Wysłał
·do jen. gbra wiln. gbr grodzień. o kościółac.h rz.-kat., ska
sowąnych w -swej .gbrnii., mówi, że kaplicę drewnianą w Chle
wiszczach, ,par. Jylielejczyce, pow. brzesk., gbrnii grod�ień.,
polecił zamknąć. ,  jen. gbr wiln. 26 sie;p�. 1864 r. Nr 2�5.9 •. 

Kaplicę tę przerobiono na filiał prawosławny , przy \ cerkiWi
połowieckiej pod �ezwaniem św. Aleksan.dra �ewskiego.'

3. ybr grodzień., powoławszy s�ę na dwa pOlecenia , 
jen. gbra wiln. z .23 maja 1867 r. Nr 4924 i z 3 wrz. 1867 r. 
Nr 1 143, powi:a.damia _go 5 sierp. tegoż roku, że kaplipa: 
w Chlewiszczach, par. Mielejczyce, przeropiona została , na 
cerkiew- prawosławną filialną przy prawosławnej . par. poło„ 
wickiej.5 

1 Gr. K. G. 1874 cz. I Nr 285 k. 21 . 
2 Gr. K. G. 1866 cz. J Nr 1 k. 20-24.
3 K. Wpn. G. G. 1867 Nr 1363 k. 4-8. 
4 Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 6. 
5 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1�461 k. 12  . . 
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Klukowicze„ Powołując się na polecenie jen. gbra wiln. 
z. 3 wrz. · 1867 r. · Nr 1 143 i z · 23 maja -1867 r. Nr 4924:, gbr'
grodzień. 5 sierp. 1871 r. Nr 5651 - powiadami.a go, że ·kapl-ica 
Klukowicze, parafii · Wielanów, ·pow. brzesk., gbrnii grodzień., 
ponieważ . utworzoną była w domu pryw.atnym� została ska
sowana, a znajdujące się w niej rzeczy, przekazane duch<;>-
wieństwu katolickiemu.1 

· 

Mrozowice. Gbr, grodzień. 5 sierp. 1871 r. Nr 5651 ,  
powołując  się na  polecenie j en. gbra wiln .  z 3 wrz„ 1867 r. 
Nr 1 143 i z 23 maja 1867 r. Nr 4924, zawiadamia go, że 
kaplica w Mrozowicach, pow. brzesk., gbrnii grodzień., · po
nieważ urządzona była w domu mieszkalnym, została skaso
wana, a znajdujące się w niej rzeczy przekazane duchowień ... 
stwu katolickiemu.2 

Polowce. Gbr grodzień. 5 sierp. 1871 r. Nr 5651 ,  powo
łując się na polecenie jen. gbra wiln. z 23 ma]a 1867 r. 
Nr 4924 i z 3 wrz. 1866 r. Nr 1 143: zawiadamia go, że ka
plica w Połowcach, należąca do ,par. Mielejczyce, pow. brzesk.·, 
gbrnii gtodzień., ponieważ powstała w · · domu prywatnym, 
zo.stała skasowana, a ·znajdujące _się w niej rzeczy przekazane 
duchowieństwu katolickicmu.3· 

Rusity. Gbr grodŻień., powoł�jąc się na dwa polecenia 
jen. gbra wiln. z 23 m�ja 1867 r. Nr 4924 i z 3 wrz. 1867 r.  
Nr 1143, powiadamia go 5 sierp. tegoż roku, że kaplica 
w Rusiłach, par. Wierzchowice, pow. brzesk., gbrnii grodzień., 
poniew'aż · powstała w domu mieszkalnym, �ostała skasowana, 
a znajdujące się w niej rzeczy pr�ekazane duchowieństwu 
katolickiemu.4 

Powiat grodzieński. 
'Kochanów. 1. Nlk wojn. pow·. i gbrnii grodzień. 1 kw. 

1866 r. Nr 538 powiadomił gbra grodżień., że w 1865 r. zo
stała zamknięta kaplica katolicka we wsi Kochanów, parafii 
pobernardyńskiej w Grodnie na skutek polecenia gbra grodzień. 
z 27 lip. 1865 r. Nr 11121.5 

1_<1 K. Wiln. G. G; 1866 Nr 1346 k. 12.
5 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 1 k. 24-26.

7* 
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2. Gbr grodzień. 2 lip. · 1865 r. Nr 11121 komunikuje
zarządzającemu diecezją wiln., że jen. gbr wiln. polecił zam
knąć kaplicę w Kochanowie, należącą do par. pobernardyń
skiej w Grodnie i wyjąć ją spod władzy zarządu katolickiego.1 

3. Na okólnik gbra grodzien. z 22 czrw. 1874 r. Nr 3915
sprawnik pow. 'grodzień. 28 wrz. 1874 r. Nr: 2304 przysyła 
do tegoż- gbra wiadomość, że kaplica katolicka w Kochano
wie, par. pobcrnardyńsk. w Grodnie przy wsi Pr_zygodzicze, 
clrcwniana, · kryta gontem, ·oddana został.a na cerkiew prawo
sławną i poświęcona 24 czrw. 1 8.67 r. 

·
jakó fil ia . parafii pra-

wosławnej .werceliskiej.2 ;. ) 
4. Łaskawie użyczony nam oryginał prótokołn wizyty

kanonicznej · kaplicy w Kochanowie, odbytej 1'6 �rz.' _ 1927 r.
przedrukowujemy dosłownie: 

· · , 

„Protokół. D nia 16 wrz. 1927 lf • . Ks. Bolesław $perski, 
d�iekan g'rodzie(l., zj�chał do Kocha·nowa w celu . odbycia 
wizyty kanonic�nej Kocłianowa, mają�ku. sióstr nazaretanek. 
W obecności Matki pqełożonej Zgr.omadzenia Sióstr Najśw. 
Ro<:łziny z Nazaretu Renaty - Kułakowskiej, •· :Ludmiły Deks�j� 
4ówny, s. Wacławy Włodarskiej, p. « Janiny; z K;ozłowskich 
Gizbert·Studni�kiej, p. Czesława .pr�jna,' �drgipi�tratQr&, p. je
r
.
zego M ersza oglądał mię�zy innymi kaplic�, niegtły..ś. ·�atolicką 

sióstr brygidek, znajdującą się ną run�� ;majątku zakonnego,
po powstaniu w r. 1 865 zabraqi{ b;ez w'yłą�zcnia gruntu z po-" 
s1adaą.ia .klasztoru... Okaza1'o· si�, ze kaplica ulegała stałepm, 
.rabunkowi i roz.biórce pr�ez tjlrejscową hidnośł prawosł�wh�i=·
już zabrano z n'iej większą czę�ć okien z ramamj, 

·
�szystkie 

• .< • .  ,,. • ' 

sżyby, trzecią część sufitu,. wypiłowano kilka· b�ł��� 1 podpie-
. rających dach, wyrwaqo 1 / ł powierzchni podłogi, wszystkie 

drzwi wewrrętrzne, oraz ro.zbito i . odrzucono� · zewnętrzne . I 
drzwi zakiystyjn·e. z całkowitym, zrabq\ł�Jłiem�· okucia .. „ · J)rzwi 
fróntowe nie były zamknięte na khipz ani � opięczętowane, 
przymknięte tylko na klamkę, �tór.ej fAt�.�ę t�ż .�rabowano. 
�arskie ·wrota też w znacznej części.. ro�kradżione, pozbar 

1 Wiln. R. K. D. Kons. 1 9Q4 �z. II k;< 2?; i 23. p. 34.
2 Gr . . K. G. 1 874 cz. I ·Nr 28.$ -li:. -5_2 i n.- , 
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.wione drzwi skrzydłowych i -·jednej połowy głównych, powy
łupywane deski, zabrano rzeźbione ozdoby, . wydarto obrazy. 

„Prezbiterium i cała kaplica sromotnie zarzucone były 
grubymi pokładami najgorszego śmiecia, nawozu i wszelkiego 
brudu, wpośród czego znajdywały �ię strzępy szat liturgicznych 
prawosławnych i kilkanaście krzyżów różnego rodzaju. 

„Na chórze, rozebranym częściowo, znaleziono małą 
szafkę, bez drzwi i obok niej porzucone strzępy podartych 
szat cerkiewnych, kilka prawosławnych obrazów, wydartych 
·z ram, wpośród których obraz narodzenia św. Jana Chrzciciela
w sukience metalowej, oddartej od rogu. Jec:\na z ·koron tego ,
obrazu leżała w śmieciach·. Oprócz tego znaleziono kilka
świeczników prawosławnych, częściowo połamanych, . resztki
od kilku innych świeczników i turybularzy, oraz dwa lichta
rze katolickie itp. drobiazgi. Cała .ka.plica ;_zach�wała ogólny
sty lc,.atolicki or,Jz 3 krzyże katolickie na niej pozostałe. Tylko
na środku dachu dobudowano kopułę prawosławną z krzy.:.
żem. Przy zewnętrznej ścianie zakrystii znajduje się ładna
z '.kamienia, wyżłobiona w granicie, kropielnica katolicka. 1
W za�rystii znaleziono obraz P. Jezusa w Ogrójcu, pendzla
francuskiego malarza z 1'846 r., ohydnie zeszpecony nieudol
nym przemalowaniem, z doszczętnym bar�arzyńskim wy
skrobaniem nazwiska malarza.

„Po naocznym przekonaniu się o strasznej profanac:ji 
miejsca niegdyś świętego, świą!,Yni katolickiej, o zaniedbaniu 
i pozbawieniu wszelkiej opieki ze strony władz i czynników 
miarodajnych miejsca świętego, ks. dziekan Sperski polecił 
ospbom niżej podpisanym zaopiekować się' kaplicą  i cmenta7' 
rzem, na którym w znacznej części spoczywają prochy kato.:. 
lików, a który bez ogrodzenia ·podlega stałej profanacji i po 
upon:ądkowaniu wewnętrznym i oczyszczeniu kapiicy ppnow.:. 
nie zjechał dnia 19 wrz. 1927 r. do Kochanowa i takową uro
czyście poświęcił, odprawiając potem 'Msżę św . . i adminisfr'ując 
święte sakramenta spowiedzi i komunii wiernym potrzebującym� 

Ks. Bolesław Sperski, pziekan grodzieński. 
S. M. Ludmiłą Deksnis. S. M. Renata Kułakowska. 
Tanina Gizbert-Studnicka� S. M. Wacława Włodarska. 
Wacław Pre;ss. Jerzy Mersz". 
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Mil�ow:$zczyzna. 1. Mster spr. wri. 2 kw„ 1867 r. Nr 520 
odpowiada jen. gbrowi wiln. na jego odezwę z 23 mar. · 1867 r. 
Nr 343: „Ponieważ z kaplicy· w Milkowszczyźnie, pow. gro
dzieńskiego, właścicielka jej Orzeszkowa· jeszcze w roku 
zeszłym . usunęła .rzec·zy potrzebne do służby Bożej, dotąd 
nabożeństwa tam żadnego nie ma, kaplica ta nie . jest . nadgro-

. bową, a że przytem stoi w okolicy, gdzie przeważa ludność 
prawosławna, przeto nie widzę przeszkód . do jej - zamknięcia". 

2. 12 maja 1867 r„ Nr 427- gbr grodzi eń. powiadamia jen�
gbra willl., że 1 maja 1867 r. zupełnie została skasowana 

, kaplica rz.-kat Vf_ Miłkowstczyźnie.1 
3 . . w . odpowiedzi na okólnik _ gbra grodzień. Z"22 czrw. 

18N r. Nr · 3915 sprawnik powiatu grodzień. 28 wrz: -1874 r. 
Nr 2304 nadsyła do tegoż gbra dane-, że kapiiea katolicka 
w Milkowszczyźnie, - parafii Kamionka, p'ow. i gbrnii gródzień., 
drewniana, kryta .gontem i w lichym stanie, więc · na'leżałpby 
ją ·. rozebrać�2 · ; -

· · Poniemuń. W wykazie ·kościołów· i kaplic katolickich,
zamkniętych przez rząd ' rósyjski, a · obeenie przćraHianych
dla celów cerkwi prawosławnych, gbr gtodzień. :wylicz� ka
'plicę w· Poniemuniu, należącą do katolickie'j pa.rafii. pobernar
dyńskiej w Grodnie. Kaplicę tę na zasa�zie zarz;ąd'zenia jen. 
gbra wiln. z 6 wrz. 1866 r. Nr· 2886 ·obecnie rząd rosyjski 
przerabia na filię prawosławną :cerkwi koniotowskiej .3 

. , . 
�rzygod�icze. 1 .. Ze spra�ozdani�,, które. 3 li�t. 18.66 r .  

Nr 14986 przesłał gbr grodzień� do ]en. gbra wiln., widać, 
że we wsi P�zygodzic,ze', p.ow. i g�:m�ii grodzień., z nakazu, 
który wydał jen. , ·  gbr . wiln� 18 , k w. 18,65 r. Nr 1.432, została 
przerobiona - .kaplica katolic�a ąa cerkiew pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela �la parafii pra.wosławlle( wer;ceHs�iej.1 . 

2 . Podług wykazu kościołów i k�płio _ katolickich gbrnii
grodzień., sporządzonego' priez gbra tejże gbrnii . pod datą 
3 list. 1866 :r. Nr 14986, pod ,Nr 39 wymieniona. jest kaplica, 
� • .... l 

1 K. Wiln. G. G. 1.866 Nr. 1477 k. 1 1-14. · .
2 Gr. K. G� 1874 cz·.

.

• 'Nr 285 k. 52 i n. -
· it K. Wiln. G. G. ' 1 867- Nr 1363 k. 4-8' . . 

ł Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 264 k. 5. 
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którą jen� gbr , wiln. postanowił . prz�robić 'na · cerkiew pra
wosławną pod weżw'aniem św. Jana Ewangelisty.1 

3. W piśmie swym do jen. gbra wiln. z dnia 23· paźdz.
1879 r. Nr 336 gbr grodzień. wyjaśnia, że kaplica katolicka 
we · wsi Przygodzicze, gminy Wiercieliszki, . powiatu i gbrnii 
grodzień., była skasowana w 1865 r. Na podstawie zezwole
nia ówczesnego jen._ gbra wiln. z 27 czrw. 1866 r. Nr 998 
kaplica ta zamieniona na prawosławną filię przy parafii pra
wosławnej werceliskiej, a pod zarząd władzy prawosławnej 
duchownej sam budynek kapliczny · przeszedł r5 list� 1867 r.2

Powiat kobryński. 
Antopol. 1 .  Kaplicę katolicką w Antopolu, parafii Ho

rodec, pow. kobryńsk., gbrnii grodzień., jen. gbr wiln. 31 maja 
1866 r. Nr 667 oddał ducho\Vieństwu prawosławnemu, które 
przeniosło ją na swój cmenta!z w tej samej . wiosce, . by tam 
była przedpogrzebową kaplicą dla zmarłych prawosławnych.3 

. · 2 . . Główny nlk kraju, zwrócił na to uwagę, że pr�y ka
tolickiej kaplicy w Antopolu nie µia odpowiedniej liczby 
domów, wymaganej w art. 125 ' t. XI Zbioru Praw, przeto po
leca ją zamknąć. 

O tym zawiadamia gbr grodzień. 9 czrw. 1866 r. Nr 7173 � . . 
zarządzającego diecezją wileńską.4 

\ 3. Na · żądanie jen. gbra wiln. z 1 sierp. 1867 r. Nr 947
i 17 kw. 1868 r. Nr 4606 gbr grodzień. 14 maja 1868 r. Nr 6062 
przesył& mu między innymi wiadomość, że na mocy rozpo
rządzenia tegoż jen. gbra z 31 maja 1866 t. Nr 667 oddaną 
została pod zarząd prawosławnej władzy duchownej kaplica 
katoli cka w Antopolu parafii · Horodec, pow. kobryńsk., gbrnii 
grodzień., dotąd wszakże bez wyraf�gb wskazania i specjal-
nego jej przeznaczenia.5 · ·· 

Ilosk. l. Kaplicę katolicką w Iłosku, par. Horodec, pow. 
kobryńsk., gbrnii grodzień., jen. gbr wiln. decyzją swą 

I Gr. K. G. 1866 Nr 2()4 k. 1 0. 
2 K. Wiln. G. G. 1879 Nr 450 k. 1 .
3 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1363 k. 4-8 . i 10.
4 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. Il k. 54 i 55 p.  76.
5 Gr. K. G. 1867 cz. I Nr 276 k. 27 i n. 
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z 31 maja 1866 r. Nr. 667 przekazał władzom duchownym 
prawosławnym; ale, ponieważ była domową, ze zmianą właści
ciela istnieć przestała.1 

2. Podług zawiadomienia, które otrzymał zarządzający
diecezją wiln. od gbra grodzień . 9 czrw. 1 866 r. Nr 7173, 
główny nlk kraju polecił zamkncić kaplicę w Iłosku, należącą 
do par. Horodec, pow. kobryńsk., gbrnii grodżień., gdyż przy 
niej nie ma liczby domów, wymaganej w art. 125 t. XI Zbioru 
Praw.2 

3. Na żądanie jen. gbra wiło. z 1 sierp. 1867 r. Nr 947
i 17 kw: 1868 r. Nr 4606 gbr grodzień. 14 maja 1868 r. 
Nr . 6062 przesyła mu wiadomość, że między innymi kościo
łami i kaplicami katolickimi rząd oddał pod' zarząd prawo-: 
sławnej władzy duchownej kaplicę w lłosku, par. Horodec, 
pow. kobryńsk., gbrnii grodzień., bez przeznaczenia jej wszakże 
dotąd specjalnego.3 

Kol'.suny. 1. Kaplicę katolicką w Korsunach w parafii 
Horodec, pow. kobryńsk., gbrnii grodzień., decyzją swą, wy
daną 31 maja 1866 r. Nr 667 . jen. gbr wiło. przekazał prawo„ 
sławvym, którzy przenieśli ją na swój nowo urządzony tam 
cme�farz grzebalny i jest prawosławną kaplicą pogrzebową.4. 

2. Jak zawiadomił gbr grodzień. zarządzającego diecezją
wiło. 9 czrw. 1866 r. Nr 7173, główny nlk kraju polecił zam
knąć kaplicę Korsuny, należącą do parafii Horodec, powiatu 
kobryńsk., gbrnii grodzień., ponieważ brak przy niej �ej liczby 
demów, jakiej wymaga art. 125 t. XI Zbioru Praw.5 

3. Na żądanie jen. gbra wiło. z 1 sierp. 1867 r. Nr 947
i 1 7  kw. 1868 r. Nr 46ą6 gbr grodzień. 14 maja 1868 r. Nr 6062 
przesłał mu między innymi wiadomość, że kaplica katolicka 
w Korsunach, par. Horodec, pow. kobryńsk., gbrnii grodzień., 
przeszła z rozporządzenia tegoż jen. gbra z 31 maja 1866 r. 

1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1363 k. 4-8 i 10. 
2 Wiln. R. K. O. Kons. 1 904 cz. II k. 54' i 55 p. 76. 
s Gr. K. G. 1867 cz. I Nr 276 k. 27 i n. 
!ł K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1363 k. 4-8 i 10. 
5 Wiln. R. K. O. Kons. 1904 cz. II k .. 54 i 55 p. 76. 
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Nr 667 pod zarząd duchownej · władzy prawosławnej wszakże 
·bez specjalnego jej przcznaczeni�.1

Lachowicze. Zarządzającego diecezją wiln. zawiadomił 
gbr grodzi eń. 9 czrw. 1866 r. Nr 7173, że jen. gbr w il n. po
lecił zamknąć kaplicę w Lachowiczach, gdyż przy niej nie 
ma tej liczby domów, jakiej wymaga art. 1 25 t. XI Zbioru 
Praw.2 

Polecenie powyższe wyszło 31 maja 1866 r. Nr 667.3 
Na · żąda.nie jen. gbra wiln. z 1 sierp. 1 867 r. Nr 947 

i 17 kw. 1868 r. Nr �606 _gbr grodzień. 14 maja 1 868 r. Nr 6062 
przesyła mu między innymi wiadomość, że kaplicę katolicką 
w Lachowiczach, należącą do parafii Braszewicz_e, pow. ko-· 
pryńskiego, gbrnii grodzień., z polecenia tegoż jen. gbra 
z 31 maja 1 866 r. Nr 667 oddano bez określepia jej specjal
nego przeznac·zenia .pod zarząd duchownej władzy parafialnej.' 

Ludwinów. Zę względu, że przy kaplicy Ludwinów 
" nie · 'ma·�ta1dej liczby domów, jakiej wymaga art. 125 t. . XI 
· Zł>ioru Praw; przeto jen. gbr poleca ją zamknąć, jak doniósł 

o tym zarządzającemu diecezją wiłn. gbr grodzień. 9 czrw. 1
1866 r. Nr 7i  73.s 

-

Na okólnik gbra grodzień. z 22
' 

czrw. 1874 r. Nr 3915 
·sprawnik ·pow; kobryńsk. 1 sierp. 1874 r.  Nr. 2393 donosi,
ie kaplica katolicka Y' Ludwinowie, par. Braszewicze, pow .
. kQbtyńsk.,  · gbrriii grodzi eń., drewniana, zamknięta z . rozpo
rią<:lzenia �gbta grodzień. z 9 czrw . .1866 r. Nr 717.6

Molodów. 1 .  Gbr grodzień. 1 8  wrz. 1868 r. Nr 1029 
·przesyła do jen. gbra' wiln. wykaz skasowanych kościołów

, 1 j{apljc katolickich, a · międży llimi wylicza kaplicę . w Molo
. ó:Wie, pow. kobryńsk., gbr

.
nii grodzień., którą jen. g:br wiln. ,/' . .(, ' , 

( '  

3 1  mjlj� 1 866 r. Nr 667 oddał prawosławnym. Z chwilą jednak 

1 Gr. K. G: 1867 Nr 276 k. 27 i n. ' 
2 Wiln. R. K. D. Kons. J 904 cz. I I  k. 54 i 55 p. '76. 
3 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 363 k. �10. 
4< Gr. K. G. l867 cz. I. Nr 27"6 k. 27 i n. . 
,5 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz . . II k. 54 i 55 p. 76. · 

' 6 Gr. K. G. 1874 "cz. I Nr 28S. 
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usunięcia z niej , urządzenia, ponieważ była w mieszkalnyin 
pokoju, istnieć przestała.1 

2. Na żądanie jen. gbra wiln. z 1 sierp. 1867 r. Nr 947
i 17 kw. 1868 r. Nr 4606 gbr grodzień. 14 maja 1868 r. Nr 6062 
pr,zesyła mu między innymi wiadomość, że w pow. kobryńsk., 
gbrnii grodzień., w Mołodowie była kaplica katolicka, która 
z rozporządzenia tegoż jen. gbra z 31 maja 1866 r. Nr 667 
przeszła pod zarząd duchownej władzy prawosławnej bez 
specjalnego · wszakże dotąd przeznaczenia. 2

\ 
Nowosady� 1.- Kaplicę rz.-kat. w parafii Zbirohi, pow. 

kobryńsk., gbrnii grodzień., we wsi Nowosady, jen. gor wiln. 
· 31 . maja 1866 r. Nr. 667 przekazał w zarząd duchowieństwa 
prawosławnego, 27 zaś września 1868 r. Nr 14700 oddał ią  

· właścicielowi Przyborowi na grób famiłijny.3 
2. · Ze względu, że przy kaplicy Nowosady -nie ma tej 

liczby domów, jakiej wymaga art. 125 t. XI Zbioru Praw, 
.przeto . jen. gbr wiln. postanowił ją zamknąć i 9 czrw. 1866 r. 
Nr 7173 gbr grodzień. powiadomił o tym zarządzającego 

, diecezją wileńską. 4 
Na żądanie jen. gbra wiło. z 1 sierp. 1 867 r. Nr 947 

i 17  kw. 1868 r. Nr 4606 gbr grodzień. 14  maja 1868 r. Nr 6062 
przesyła mu mięązy- innymi wiadomość, że kaplica katoli�ka
w Nowosadach, par. Zbirohi, pow. kobryńsk., gbrnii gro.dzień., 
na mocy rozporządzenia tegoż jen. gbra z 31 maja 1866 r. 
Nr 667 została oddana · pod -zarząd prawosławnej władzy du
chownej bez wskazania dla niej przeznaczenia5 

Oziaty. Pod datą 9 czrw. 1866 li Nr 7173 gbr grodzien. 
powiadomił zarządzającego diecezją wiło., że j en.  gbr wiln. 
polecił zamknąć kaplicę w Oziatach, należącą do par. Krup
'czyce, pow. kobryńsk., gbrnii grodzień., ponieważ .przy niej 
nie ma tej liczby domów, jakiej wymaga art. 125 t. XI Zbioru 
Praw.6 

1 K. Wiln. G._ G. 1867 Nr 1363 k. 4-8 i 10. 
2 Gr. K. G. 1 867 cz. I Nr 276 k. 27 i n. 
3 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 363 k. 4-8 i 1 0. 
4 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 54 i 55 p. 76. 
5 Gr. K. G. 1867 cz. I Nr 276 k. 27 i n. 
6 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 54 i 55 p. 76. 
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Na okólnik gbra grodzień� z 22 czrw .. 1874 r. Nr 3915 
.sprawnik pow. - kobryńsk' 1 · sierp: 1874 r.  Nr 2393 don,osi, 
że - kaplica katolicka w Ozia·fach, par. Krup-czyce; drewniana, 
kryta gontem, · · zamknięta ; z · · rozporządzenia· gbra grodzi eń. 
z 9 czrw. 1866 r. Nr 7112, -najpierw była · w ręku duchownej 
władzy prawosławnej; w. · 1874 r. zwrócona właścicielowi ma
jątku , tejże nazwy , i została rozebrana.i 

4 , • j 

Zakoziel�
·
. L Wobc�  teg9� ie_„grzy k-�pii�y 'w Z_akozielu, 

nalezącej do par. Braszewicze, pow. kobr.yq�.k., . g:�rnii gro 
dzieńskiej, brak. liczby . domów, -� ymaganej ·przez - art. 125 
t. XI Zbioru Praw, przeto główny nlk kraju pQleca ją . zam
knąć, jak · o tym 9 czrw. 1866 r.  Nr 7173 donosi - gbr _grodzi eń. 
'do zarządzającego diecezją �ileńską.2 - · 

· 

· 

2. Gbr grodzień. 15 maja 1867 r. Nr 4478 p�leca kobryń
skiemu nlkowi wojn., a_by powiad_omił _ziemianina Ferdynanda 
Orzeszkę, że kaplicy, w jego majątku Zakoziele zamkniętej, 
pr�ywrócić nie można, ponieważ nie. była parafialną i stanowi 
własn�ś.ć prywatną. , jen. gbr wiln. pozwala wszakże sprzęty 
tej kapficy i samą kaplicę zwrócić p. Orzeszce z tym, że ją 
przerobi na grób famil ijny, usuwając z niej ołtarz i wieżyczkę.3 

3. Na żądanie jen. gbra wiln. z 1 sierp. 1867 r. Nr 947
i 17 kw. 1868 r. Nr 4606 gbr grodzień. 14 maja 1868 r.
Nr 6062 przesłał mu między innymi wiadomość, że w pow. 
kobryńsk. jego gbrnii z polecenia tegoż jen. gbra z 31 maja 
1866 r. Nr 667 w Zak<?zielu, par. Braszewicze, -kaplica ka
toliG,ka przerobiona została na filię przy prawosławnej parafii 
wołowi,ęlskiej.4 

Powiat prużański. 
Mi�dzylesie. 1.\ <::;zasowy Komitet budowy· i urząc:izan'ia

cerkwi prawosławnych w pow. prużańsk., gbrnii grodzień., 
wystąpił 25 maja 1866 r. Nr 64 do_ gbra grodzień. _ z  wnio
skiem, aby zamknąć kaplicę katolicką w Międzylesiu, parafii 

1 Gr. K. G. _ 1 874 cz. I Nr 285 k. 26. 
2 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 54 i 55 p. 76. 
3 A. M. Kobryńsk. Nlk W ojn. 1 867 Nr 1 68 k. 22 . 
.t Gr. K. G. 1867 cz .  I Nr 276 k. 27 i n. 



108 Niszczenie kościołów, kaplic ,  klasztorów itd.„ 

Siehniewicze, tegoż powiatu i gbrnii. Wniosek ten opierał 
Komitet na piśmie duchownego prawosławnego Aleksandr� 
Bałlandowicza, który 1 1  maja 1866 r. Nr 29 przedstawił temuż 
Komitetowi, że w majątku Międzylesie jest kaplica katolicka, 
w której dawniej ksiądz stale: odprawiał nabożeństwa i tym 
bardzo szkodził prawosławiu.  Kaplica ta powstała specjalnie, 
aby przeciągać prawosławnych na katolicyzm. Nadto przy tej 
kaplicy była dawniej szkoła, gdzie dzieci włościan prawo
sławnych sekretnie uczono po polsku. Ob.cenie szkoła ta już 
nie is,nieje. Rożważywszy powyższe dane, jen. gbr wiln. 
18 czrw. 1866 r. Nr 940 pozwolił gbrowi grodzień., aby 
zgodnie z wnioskiem w tej sprawie metropolity litewskiego 
Josifa (prawosławnego, dopis. autora), kaplicte tę zamknął, 
a oastępnie oddał ją pod zarząd prawosławnych władz du
chownych.1 

2. Komitet powiatu prużańsk., gbrnii grodzień., do bu
dowy cerkwi' prawosławnych zwrócił się �o swego gbra, jak 
pisze o tym sam gbr grodzień. -do jen. gbra wiln. 14 . czrw.
1866 r. Nr 492, aby kaplicę katolicką w Międzyles\u, (któreg� 
właścicielem jest ziemianin Borejsza), parafii Siehniewicze, 
'pow. prużańsk., zamienić na cmentarną kaplicę parafii pra
wosławnej matyjewickiej . 

Gbr grodzień; stawia w myśl powyższego swój wniosek 
przychylny z tym, żeby kościelny m_ajątek tej kaplicy oddać do 
macierzystego katolickiego kościoła w Siehniewiczach. 

Pod datą 18 lip. 1866 r. Nr 940 gbr grodzień. otrzymał 
w tym przedmiocie przychylnc1 odpowiedź, 13 . sierp. zamknął 
tę kaplicę, oddał ją duchowieństwu prawosławnemu ria cmen
tarną kaplicę w parafii prawosławnej w Matyjewiczach i o tym 
powiadomił jen. gbra wiln. 31 sierp. 1866 r. Nr 741.  

Tenże gbr grodzień. 18 mar. 1869 r. Nr ,1 98 pisze do 
jen. gbra wiln., że archierej brzeski Ignacy 28 st. b .  r. Nr 49 
zawiadomił go, że przebudowa omawianej kaplicy na prawo
'sławną kaplicę cmentarną dotąd jeszcze nie rozpoczęta. Przy 
tym jest wyjaśnienie, że . zwłoka ta pochodzi stąd, że ziemianin 
Borejsza nie ch ce ustąpić ziemi pod cmentarz, który , potrzebny

1 Gr. K. G. 1 866 cz. I Nr 137 k. 1 i 5. 
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jest około skasowanej kaplicy w Międzylesiu. W · każdym 
jednak razie, gdyby nawet w uporze swym trwał Borejsza, nie 
można mu zwracać tej kaplicy , która się znajduje wśród 
ludności prawosławnej . 

Na powyższe 30 kw. 1869 r. Nr 5695 jen. gbr wiln. 
przesyła wskazówki gbrowi grodzień., aby wobec takiego 
przebiegu tej sprawy, kaplicę w Międzylesiu zwrócił właści
cielowi Borejszy z prawem chowania pod nią zmarłych, z za
bronieniem wszakże odprawiania tam nabożeństw i urządzania 
w niej ołtarza.1 

W wykazie skasowanych przez rząd ros. kościołów 
i kaplic katolicki ch w gbrnii grodzień., który sporządził dla 
jen. gbra wiln. tamtejszy gbr pod datą 3 J ist. 1866 r. Nr 14986, 
jest wymieniona kaplica w Międzylesie, par. Siehniewicze, 
pow. prużańsk., którą jen. gbr wiln. 18 lip. 1866 r. Nr 940 
polecił zabrać na pogrzebową przy prawosławnej par. maty
jewickiej.  Przy poświęceniu kaplica ta prawosławna otrzymała 
wezwanie: "Obrazu Kazańskiej M. B." .2

Wielka Wieś. W odpowiedzi na okólnik gbra gro
dzieńskiego z 22 czrw. 1874 r. Nr 3915 sprawnik powiatu 
prużańsk. 29 lip. 1874 r. Nr 2267 donosi, że k�plica katolicka 
w Wielkiej Wsi, par. Szereszew, pow. prużańsk., drewniana, 
słomą kryta, zamknięta z nakazu . gł?ra grodzień. z 3 maja 
1�8 r. Nr 3685 i oddana na cerkiew prawosławną.3 i 4 

Powiat słonimski. 
Albertyn. 1.  Ponieważ kaplica w Albertynie, jak mówi 

sprawozdani� słonimsk. nlka wojn.  o zamkniętych w jego 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 199 k. 1 ,  5, 15 i 22. 
2 Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 7. 
3 Przy tej sposobnoś�i prystaw prużański wspomina: 1. Że klasztor 

cystersów Kartuz Bereski, zamknięty w 1831 r., najpierw był w rękach Mstwa 
Wojny, w 1844 r. gbr oddał go pod zarząd policji, następnie przeszedł P.od ' 
z�rząd Mstwa Dóbr Państwa, które później oddało go urzędnikowi Winogra
dow<?wi i ten zaczął gmachy te rozbierać. 

2. Tę filię w Berezie drewńianą, gontem krytą, nakazał zamknąć gbr
grodzień. 1 wrz. 1866 r. Nr 12173, który też następnie 30 gr. 1869 r. Nr 11504 
polecił budynek ten rozebrać. 

. 

.!1 Gr. K. G. 1 874 cz. I Nr 285 k. 12, 13 i 16. 
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powiecie kościołach i kaplicach katolickich, powstała bez 
pozwolenia władz państwowyc h, przeto gbr grodzień. 9 list. 
1864 r. Nr 1 2508 polecił ją zamknąć.1 

2. Nlk woj n. pow. słonimsk., gbrnii grodzi eń., 5 marca
186(j r. Nr 449 donosi do gbra grodzień., że z jego polecenia 
z 9 list. 1864 r. Nr 12508 zamkniętą została 25 list. tegoż roku 
domowa kaplica albertyńska.2 

Hł"udopol. L Na wniosek gbra grodzień. z 7 września 
1865 r. Nr 1305 jen. gbr wiln. 1 1  kw. ' 1 865 r. wyraża 'swą 

, z'godę, aby kaplicę katolicką w , Hrudopolu, która szkodliwie
oddziaływała na · .prawosławnych, · zab(ać katolikom i oddać
ją władzy duchownej prawosławnej�3 

'2. Pod datą · 29 paźdż; 1 865 r .· Nr 17101' ' zarządzający 
diecezją wifn. otrzymał od ghra grodzieil. zawiadóniienie, które 
ńaśtępńie 4 list. 1865 r. Nr 1708 przesłał: do Kbnsysforza · Wiln., 
że ria -mocy -zarządzenia jen. gbra : wiln. zamknięta została 
kaplica w Hrudopblu, par� Dziewiątkowicze, - pow. słonimsR., 
jako istniejąca „bez pofrieby;' wśród ludności wyłącz-0ie 
prawosławnej.4 

, · 

3. Nlk wojn. pow. słonimsk., gbrnii grodzień:, 5 mar.
1866 r. Nr 449 donosi do gbra _ grodzień.7. '_Że. 19 lis�. 18.65 r. 
zamkni.ęfa . została k�pl�ca kptolic,ka . W, · Hrudopołu, 1par. Ozie-. 
wiątkowiczc, pow. /słonim�k. i oddana parafii prawosławnej 

· piaskowskfej. 5 ' 
. . 

Reginów. 1 .  Do gbra grodzień. wystąpił' _Donat "archie
piskop (prawoŚławny, dopis. autora) litewski . i, wiln., ze "!I _po
wiecie słonimsk�, tejże gł)rnii , są : ·  dwie ' filie katolid�ie (były 
to kaplice, dopis. · autora): w Hrudopolu , i Reginowie·, w k�p
rych po powstaniu 1863 r. rząd pozwolił odprawiać tylko 
nabożeństwa żałobą.e.6 tymczasem, dcinosi �alej tenże archie-

1 A. M. Sł·onimsk. Nlk_ Wojn. Nr 105 k. 26- i 27. , . 

2 qr. K. G. �866 cz. I, Nr 1 _k. 17-20. · . „�<11 • •  •_ / 
� K. WiJn.,. Wojn. G. 1865 Nr, 1560. . ·11 "'�„ ·„� .
4 Wiln. R. K. O. Kons. 1904 cz. U k . . 29 P• .43 . 1 _ 

5 Gr. K. G . . 1866 <;z. I N,r 1 .  k • .  20-24 i A., M. · Słonimsk. Nlk, . Wojn. 1 
Nr · 108 -k. 19. . : , 

'". 

_ 6 Obydwie należały kiedyś do parafii Dziewiątkąwicze, tegoż powiatu. 
Oopis. autora. 
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piskop, ż e  proboszcz z Kosowa ks. Antoni Kisiel c�ęsto . przy
jeżdża do tych kościołów na trzy dni, a stale bywa w piątym 
lub szóstym tygodniu Wielkiego Postlł, na Wielkanoc, w dniu 
Trójcy św., w październiku, w listopadzie i na Boże Narodze
nie. Ta gorliwość ks. A. Kisiela swiadczy o jego wysiłkach 
utrzymania ducha łacińskiego i o bezmyślnym a próżnym 
marzeniu· wskrzeszenia Polski. Te czynne kościoły odciągają 
prawosławnych od ich cerkwi, z tych względów zwracam się 
do J. W. Pana z prośbą; czy nie możnaby zamknąć tych filij. 

2. Odpowiedzią na powyższe doniesienie było to, że
jen. gbr wiln. zabronił w tych kościołach odprawiania wszel
kich nabożeństw poza egzekwiami.1 

3. Do Konsystorza Wiln. nadesłał zarządzający diecezją
wiln. 4 list. 1865 r. Nr 1708 wiadomość, że gbr grodzień. na 
mocy zarządzenia jen. gbra wiln., które wyszło z kancelarii 
jen . gbra pod datą 29 paźdz. 1865 r. Nr 17101 zamyka ka
plicę w Reginowie, która istnieje „bez potrzeby" wśród lud
ności wyłącznie prawosławnej .2-

4. Zamknięcie kaplicy w . Reginowie, par. Dziewiątko
wiczc, pow. słonimsk., gbrnii grodzień., nastąpiło w końcu 
1865 r.3 

5. Nlk wojn. pow. słonimsk., gbrnii grodzi eń., 5 marca
1866 r. Nr 449 składa raport do gbra grodzień., że 19 l ist. 
1 865 r; zam�nięta · została kaplica katolicka w Reginowie, 
par. Dziewiątkowicze, pow. słonimsk. i oddana parafii 'pra
wosławnej piaskowskiej . 4 

Retnów. · Na skutek wystąpienia gbra grodzień. pod 
datą 7 wrz. 1865 r .  Nr 1305 jen. gbr wiln. 1 t list. 1865 r. 
Nr 2966 zgadza się, aby zamknąć kaplicę katolicką w Rct
nowie, pow. słonimsk., gbrnii grodzień., jako szkodliwie dzia · 

łają'cą na prawosławnych i oddać .ją  duchownej władzy pra-. 
wosławnej.5 

1 Gr. K. G. 1 892 cz. I Nr 218 k. 1 -3 i 1 9. 
2 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. n k. 29 p. 43. 
3 A. M. Słonimsk. Nlk Wojn. Nr 108 k. 1 9. 
4 Gr. K. G. 1866 cz. Nr t k. 20-24. 
5 K. Wiln. W ojn. G. 1865 Nr 1 560. 
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Sokołów. 1. Gbr grodzień. 7 wrz. 1865 r. Nr 1305 
przesłał wniosek do jen. gbra wiln. o przekazaniu kaplicy 
katolickiej w Sokołowie, par. Olszew, pow. słonimsk., gbrnii 
grodzień., grawosławnym. Jen. gbr 11 list. 1865 r. Nr 2966 
wniosek te-n przyjął i polecił - go wykonać.1 

2. Gbr grodzień. przysłał do zarządzającego diecezją
wiln. 29 paźdz. 1865 r. Nr 17101 decyzję jen. gbra wiln., którą 
następnie 4 list. 1865 r. Nr 1708 zakomunikował Ktmsysto
r�owi Wiln., że władze rządowe zamknęły kaplicę w Sokoło· 
wie, jako „niepotrzebną" i stojącą wśród ludności wyłącznie 
prawosławnej.2 

3. Nlk wojn. pow. słonimsk. 5 mar. 1866 r. Nr 449 -·po
wiadomił gbra grodzień., że 19 list. 1865 r. zamkniętą zosta,ła 
cmentarna �aplica katolicka we wsi Sokołów, par. Olszew, 
pow. słonimsk. ·i oddana parafii prawosławnej piastowskiej .3 

4. Wykaz gbra grodzień. kościołów i kaplic katolickich
z 3 list. 1866 r. Nr 14986, które pokasował rząd ros. w gbrnii 
grodzicń., pod pozycją 33 wymienia kaplicę w Sokołowie, 
par. O lsze,w, pow. słonimsk., która podług ' rozporządz.enia 
jen. gbra wiln. z 1 1  list. 1865 r. Nr 2966 miała być obrócona 
na filiał przy nieskończonej cerkwi prawosławnej pod tytułem: 
„Cudu obrazu Matki <Boskiej" .4 

* * 
Na skutek pisma ·gbra grodzień. z 10 gr. 1864 r. Nr 1636-

jen. 'gbr wiln. 16 gr„ tegoż 
kaplicę w domu ziemianki 
, gbr?ii grodzi eń., jako nie
swego istnienia. 5 i 6

Powiat sokólski. 

roku polecił mu, aby zamknął 
Pusłowskiej, w pow. słonimsk., 
mającą podstawy prawnej do 

Dąbrów. Gbr grodzień. 1 sierp. 1866 r. Nr 10022 po
wiadamia zarządzającego diecezją wiln., że na mocy rozkazu 

1 K. Wiło. W ojn. G. 1865 Nr 1 560 i A, M,_ Słonimsk. Nlk W ojn. Nr 108 
k. 19 i n. , 

2 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 29 p . . U. 
s Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 1 k. �0-24. . 
' Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 9. 

, 5 K. Wiln. Wojn. G. 1864 Nr 1489 le� 1 .
6 Źródło, na które się powołujemy, n ie wymienia miejscowości. Dopis. 

autor". 
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powiatu nowoaleksandrowsk., gbrnii kown., jako zbudowany 
nielegalnie na mocy jedynie pozwolenia bpa kown. Wołon
czewskiego. 

2. Na przedstawienie gbra kown. z 23 mar. 1 866 r. Nr 69
jen. gbr wiln. 12 kw. 1866 r. Nr 444 odpowiada mu, że nie 
stawia ze swej strony przeszkód do przerobienia skasowanego 
kościoła w Wenusowie, który należał do par. Dusiaty, pow. 
nowoaleksandrowsk., na cerkiew prawosławną i dał na to 
fundusz.1 

3. Gbr kown. 29 sierp. 1872 r. Nr 8100 w odezwie do
jen. gbra wiln. stwierdza, że filię katol. w Wenusowie, pow. 
nowoaleksandrowsk., gbrnii kown. , kazał zamknąć jen. gbr 
M-jew 27 sierp. 1864 r. Nr 2669 i jest przerobiona na cerkiew 
prawosławną.2 

Powiat rosj eński. 
Bolsie. 1 .  28 maj� 1866 r. Nr 649 jen. gbr Kaufman 

, , p olecił zamknąć kościół . filialny w Bolsiach, pow. rosjeńsk., 
gbrnii kown., ze względu na jego stan zniszczony (wetchost') .3 

2. Gbr kown. 16  łut. 1 867 r. Nr 1966 przesyła do rosjeńsk.
nlka wojn. podanie g'ospodarzy m-czka Bolsie, pow. rosjeńsk„ 
gbrnii kown., które wnieśli do głównego nlka k raju i poleca 
im oznajmić, że prośba ich, aby im pozostawić kościół filialny 
w Bolsiach, parafii Szyłele, pow. rosjeńsk. i pozwolić na wy
remontowanie, nie może �być uwzglttdniona. Kościół ten bowiem 
został zamknięty nie tylko ze względu na swe zupełne zni
szcżenie ale i dlatego, że jest niepotrzebny wobec bliskiego 
sąsiedztwa ze swym kościołem parafialnym. Polecam Panu 
ściągnąć z tych, którzy wnosili podanie, stempel wartości 
1 rb 60 kop.4 

3. Gbr kown. 1 6  łut. 1867 r. Nr 1966 poleca nlkowi
wojn. m. Rosjeny i powiatu, aby oznajmił mieszkańcom m- czka

1"J3olsie, powiatu rosjeńsk., gbrnii kown., że prośba ich, którą

�- ! 
.1 K. Wiln. W ojn. G. 1 865 k; 4 i 8 . 

. . 2 i 3 K. Wiln. G. G. 1872 Nr 1 288 k. 4. 
4. A. M. Rosjeńsk. Nlk Wojo. 1 867 Nr 48 k. 1 5.

B.ojownicy, cz. 2, t. IV. 9 
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wnieśli do głównego nlka kraju o zwrot skasowanego w tym 
miasteczku kościoła filialnego 3 dzwonów, nie może być 
uwzględniona .. .1 

Powiat telszewski. 
Kęstajcie. Sprawa zabierania kościoła filialnego na 

cerkiew prawosławną w Kęstajciach, należącego do parafii 
Olsiady, pow. telszewsk., gbrnii kown. ,  n_ależy do tych, nad 
którymi historia ni e może przejść do porządku dziennego 
bez wniknięcia w szczegóły tego dramatu, który przedstawia 
głębię wiary i przywiązania do jej świętych przybytków. 
Niestety, nie zdobyliśmy całości. Może dłuższy pobyt w Kow
nie i głębsze poszuki wania dałyby pełniejszy rezultat. W na
szej pracy materiałów tych, a więc i wykrzesania z nich 
całego obrazu czytelnik nie znajdzie. Szczęśliwsi od nas uzu
pełnią te braki. Przystępujemy do przedstawienia rzeczy 
w naszych ramkach. 

Gbr kown. 25 lip. 1886 r. Nr 6520 donosi do bpa kown. 
Pallulona, że towarzysz mstra spr. wn. książę Gagarin powia
domił jen .  gbra wiln .  o tym, że cesarz 10 tegoż miesiąca lipca 
nakazał skasować dom księży inwalidów, będący przy filii 
Kęstajcie, rzeczy stamtąd oddać do rozporządzenia władzy 
duchownej, a 2 mieszkających w nim starców przenieść do 
jednego z klasztorów podług uznania jen. gbra, dom zaś cały 
ze wszystkimi budowlami, które doń należą, przekazać służbie 
cerkiewnej par. prawosławnej ,  która ma być zorganizowana 
w Szkudach tegoż powiatu. Starcy kapłani, pisze tenże _gbr, 
mają być przewiezieni do klasztoru bernardyńskiego w Kre· 
tyndze, pow. telszewsk. Przy zamykaniu tego domu ma być 
sprawnik powiatowy. O wykonaniu tego cesarskiego rozkazu 
zechce mnie Wasza Ekscelencja, o co najuprzejmiej (wsepo
korniejsze) proszę, jak naj prędzej powiadomić. 

Na skutek powyższego Rz.-Kat. Konsystorz Telszewski 
postanawią powiadomić o tym dziekana olsiadzkiego ks. Jana 
Tomaszewskiego, aby, gdy go wezwie sprawnik pow. telszewsk., 
był obecnym przy zamykaniu domu księży_ inwalidów w Kę� 

1 A. M. Rosjeńs�. Nlk W ojn. 1867 Nr 48 k. 15. 
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stajciach, aby zarząd kościoła kęstajćskiego przekazał ks. Fran
ciszkowi Możejko, miejscowemu proboszczowi olsiadzkiemu, 
a także aby oddał mu do przechowania rzeczy tego domu 
aż do czasu nowych w tym względzie zarządzeń. Tenże Kon
systorz jednocześnie postanawia powiadomić gbra kown., że 
w domu kęstajćskim w tej chwil i  mieszkają: zarządzający nim 
ks. Józef Piotr Juchniewicz, trzej zgrzybiali starcy zakonnicy 
rochici tj. synowie duchowni św. Rocha, którzy w myś] swych 
ślubów opiekują się chorymi,  nie zostając kapłanami. Z za
konu tego są tam obecnie: Roch Kenstutis, Stani�ław Ryłło 
i Stanisław W asilkiewicz. Oprócz nich są tam jeszcze chorzy 
księża: Wincenty Sonulewicz, Szymon Jakubowski i Hieronim 
Sipowicz. Ci trzej ostatni nie są to jeszcze staruszkowie, ale 
wszyscy beznadziejnie chorzy umysłowo. Trzeba dodać, że 
ksiądz H. S. od chwili , przybycia do Kęstajć czyli od 4 list. 
1885 r. jest ciągle ciężko niedomagający. Wobec tego mie
szkanie jest potrzebne nie tylko dla 2, proponowanych do 
Kretyngi, ale dla wszystkich powyżej wymi enionych z wyjąt
kiem księdza j. P. J uchniewicza, którym się zaopiekuję sam 
ks. Biskup.  • 

Gdy gbr. otrzymał tę korespondencję 18  sierp. 1886 r. 
Nr 4633, zaraz 28 tegoż miesiąca odpowiada do biskupa, ż e  
wszyscy z Kęstajć pomieszczą się w Kretyndze, ż e  rozkaz 
cesarski z 10 l ip. b. r .  razem z domem dla .inwalidów zam
knąć polecił kościół, przy nim będący, rzeczy zaś mają być 
oddane diecezjalnej władzy duchownej. Wobec tak posta
wionej sprawy, nie ma racj i  oddawać tego kościoła pod za
rząd proboszcza olsiadzkiego, sprawnik przeto powiatu tel
szewskiego razem z dziekanem olsiadzkim mają dokonać tego 
zamknięcia. 

28 wrz. 1886 r. Nr 680 dziekan olsiadzki ks. ].  Toma
szewski nadsyła r·aport do Konsystorza Telszewsk., że w myśl 
rozporządzenia, które otrzymał 24 wrz. 1886 r. przybył do 
Kęstajć razem ze sprawnikiem tełszewskim, aby być obecnym 
przy zamykaniu tamtejszego kościoła. Tymczasem, mow1 
w raporcie, zastałem kościół wypełniony ludem, który ani 
mnie ani sprawnikówi nie pozwolił przekroczyć progu świą
tyni, lecz jednym wspólnym głosem krzyczał: nc laisma, ne 

9* 
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dusma! Dotąd bezustannie dniem i nocą wierni przepełniają 
kościół, przybywając . nawet ze stron dalszych. Kilka zaś osób, 
pisze dziekan w _tym raporcie, pojechało do Petersburga 
z prośbą · do cesarza, aby cofnął swój rozkaz zamknięcia 
kościoła w Kęstajciach. Jeśli delegaci wrócą z odpowiedzią 
odmowną, wtedy zebrani w kościele obiecują rozejść sic:t bez 
żadnej opozycji.  Mimo tego · stanu rzeczy sprawnik telszewski 
Gorso rzecz całą formalnie załatwił, protokólarnie odebrał 
wszystko, nie wyłączając tego, co ks. J. P. Juchniewicz po
budował własnym koszt�m. Sprawnik wciągnął do tego pro
tokołu nawet przygotowane materiały gospodarcze i zasiewy 
zebrane. Pięciu księży 26 b. m. wyjechało do Kretyngi, tylko 
chory ks. H. Sipowicz, którego podług zdania lekarza nie 
można było tam wysłać, pozostał na opiece felczera Dominika 
Pacewicza w Kalwarii tegoż powiatu, • ks. zaś J. P. Juchniewicz 
zamieszkał w Berżorze, filii parafii Płotele, pow. telszewsk. 

Wywiezieni z Kęstajć kapłani dojechali na miejsce do 
Kretyngi 27 wrz. 1886 r . . 

W doda�owym znów raporcie z 26 paźdz. 1886 r. Nr 707 
dziekan ks. J. Tomaszewski donosi jeszcze Konsystorzowi, że 
sprawnik wszystkie rzeczy kościelne filii kęstajćskiej przeka
zał władzy · duchownej katolickiej, tylko wstrzymał decyzję 
w sprawie dzwonów i w tej materii postanowił zwrócić się 
do· swej wyższej władzy. 

Tymczasem 11 list. 1886 r. Nr 4624 jen. gbr . wiln. Ka
chanow pisze do bpa Pallulona, że rozkaz cesarski w· sprawie 
zamknięcia kościoła w Kęstaj ciach nie zos tał dotąd wykonany 
wobec sprzeciwu ludności ,  a że istota tego zamknięcia polega 
na wyniesieniu z kościoła Najśw. Sakramentu i rzeczy poświę
conych, a to należy jedynie do duchowieństwa, pr�eto tenże 
jen. gbr najpokorniej prosi, aby biskup wydał rozporządzenie 
dziekanowi, by rzeczy z kościoła kęstajćskiego przekazał tam, 
.dokąd otrzyma pozwolenie, by wyniósł Najśw . . Sakr�ment 
i rzeczy poświęcone i kościół ten ma być zamknięty i zapie
czętowany w ciągu 8 dni od chwili, gdy otrzyma to zarzą
dzenie. Je�eli dziekan tego nie załatwi, spotka go wtedy naj· 
surowsza kar.a. 
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W myśl powyższych żądań dziekan otrzymał z Konsy
storza zarządzenie pod datą 15 list. 1886 r. Nr 6770, pojechał 
na miejsce i stamtąd telegrafuje do bpa Pałlulona: „Kośc�ół 
kęstajćski dniem i nocą pełen jest ludu nie miejscowego ale 
nadchodzącego z okolicy dalszej. ·Wierni się zmieniają i Ciągle 
się modlą. Niejednokrotnie przedstawiałem im wolę cesarską, 
na co zawsze dają obietnicę, że spokojnie opuszczą kościół, 
gdy delegaci powrócą z Petersburga, choćby z odpowiedzią 
odmowną. Lud, zgromadzony w kościele, nie wpuszcza doń 
żadnego kapłana". 

Ponadto dziekan ks; J. Tomaszewski nadsyła do bis'kupa 
raport piśmienny, w którym donosi: „Już czwarty raz byłem 
w Kęstajciach i tłumaczyłem zebranym o woli cesarskiej 
w 1 sprawie zamknięcia kościoła. Słowa moje pozostają bez 
skutku. Otrzymałem od ze branych w kościele taką odpowiedź: 
Dopóki nie wrócą nasi delegaci z Petersburga i nie przywiozą 
łaski cesarskiej, czego· się zresztą spodziewają, nie ustąpią 
nawet wobec siły, choćby za cenę życia, które, jeśli się ma 
dla nich skończyć, niech się to stanie w świątyni. Kościół 
jest pełny . dniem i nocą, przybywają tam codziem.1ie i w nim 
się modlą nie tylko z pow. telszewsk., ale również i z rosjeń
skiego i szawelsk. Księdza iadnego nic wpuszczają do ko
ścioła, aby nie wyniósł zeń Najśw. Sakramentu. Mam przeko
nanie, że, gdyby sam Was�a Eksce)encja , przyjechał do Kę
stajć, nie wpuściliby Go poza próg świątyni". Wówczas kan
celaria jen. gbra kown. zwraca się za · Nr 9964 do Rz.-Kat. 
Konsystorza Telszewsk., aby przysłał jej wszystkie papiery, do
tyczące sprawy zamknięcia domu iny.ralidzkiego w Kęstajciach. · 

Wkrótce po tym żandarm · 23 list. 1886 r. przywiózł do 
Kretyngi ks. J. P. Juchniewicza z odezwą sprawnika telszewsk. 
z 21 list. 1886 r. Nr 5533, tymczasem już 29 list. 1886 r. Nr 252 
gwardian klasztoru kretyńskiego powiadamia bpa Pallulona, 
że tegoż 29 list. o 5 'rano żandarmi zabrali ks. J. P. Juchniewicza, 
przełożonego inwalidzkiego domu kęstajćskiego i wywieźli 
do Kowna.1 

1 Telszewsk. v. Samag. Kons. 1886 Nr 122 k. 1-48. 
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Powiat wiłkomierski. 
Wiłkomierz. 16 maja 1865 r. Nr 101 ks. Henryk Bale

wicz, prob. par. Wiłkomierz, gbrnii kown. telegrafuje do bpa 
W ołonczewskiego: " Kościół popijarski jutro ma być zamieniony
na cerkiew z pozwolenia rządowego. Co zrobić z ciałami, 
pod nim spoczywającymi".1 

Kaplice. Powiat nowoaleksandrowski. 
Kazaczyzna. 1. Na skutek zarządzenia jen. gbra M- jewa 

z 20 maja 1864 r. Nr 6582 zamknięto kaplicę katolicką 
w m. Kazaczyznie, pow. nowoaleksandrowsk., gbrnii kown. 
i przeznaczono ją na szkołę ludową (rozumie się, rosyjską, 
dopis. autora).2 

2. Gbr kown. 22 czrw. 1871 r. zwraca się do jen. gbra
wiln. z tym, że na skutek polecenia,_ które otrzymał pod datą 
5 kw. 1866 r. Nr 93j w sprawie zamknięcia kapl icy (w ory
ginale: kościoła) kazaczyzniańskiego przedstawił swoje plany 
w tym względzie 25 paźdz. 1866 r. Nr 246. Wskutek tego qr. 
Baranow, ówczesny jen . gbr wiln., 2 gr. 1866 r. Nr 33 zgodził 
się, aby w skasowanym kościele kazaczyzniańskim urządzić 
szkołę ludówą.3 

Sito. 1. M-jew 9 łut. 1865 r. Nr 622 wydaje polecenie 
do gbra kown., aby zbadał W}lpadki, które miały miejsce 
w kaplicy Sito, pow. no

'
woaleksandrowsk., gbrnii kown. Na 

skutek powyższego żądania nlk wojo.  powiatów inflanckich 
gbrnii witcbsk., nowoaleksandrowsk. gbrnii kown. i dziśnieńsk. 
gbrnii wiło. przesyła 15 mar. 1865 r. Nr 1 182 sprawozdanie do 
j en. gbra, że w miejscowc;>ści Sito, pow. nowoaleksandrowsk., 
kościoła jako takiego wcale nie ma, tylko 1862 r. z polecenia 
bpa Wołonczewskiego wybudowano na tamtejszym wiejskim 
grzebalnym cmentarzu kaplicę i w ' niej księża · miejscowej
dryświackiej parafii odprawiają nabożeństw� . 

Wtedy M- jew pon.ownie żąda wiadomości o kościele 

1 Kown. Kons. 1861-1865. Rasztai . . .
2 K. Wiln. G. G. 1872 Nr 1 288 k. 4. 
3 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1235 k. 6. 
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w Sito. Na skutek tego radca stanu Nikotin ,  szef jego specjalnei 
kancelarii ,  opracował w tym przedmiocie dane (sprawkę), 
w których . pisze między innymi: „Kościół ten, j ak i wiele 
innych w latach 60-tych, pobudowany został bez żadnego po
zwolenia ze strony rządu, wcale potrzebnym nie jest i istnieje 
tylko na pokusę dla prawosławnych. W 1863 r. odbywały się 
w nim różne demonstracje rewolucyjne. Fundator tego ko
ś cioła ziemianin Jan Korejwo, syn Wincentego, a następnie 
sprawca demonstracyj, był więziony w fortecy dynaburskiej. 
już była ze strony rządu decyzja zamknięcia tego kościoła, 
a mimo to jest czynny". 

Następca M-jewa jen.  Kaufman 13 gr. 1865 r. Nr 3 159 
poleca gbrowi kown. zamknąć ten kościół, bo i stnieje ze 
szkodą dla prawosławia, z bpa zaś Wołonczewskiego ściąg
nąć 500 rb kary za bezprawne pozwolenie na tę budowę 
i z J .  Korejwy również 500 rb za to, że go wybudował. Kary 
te wpłacono w maju 1866 r. za Nr Nr 4692 i 5574.1 

2 . Ziemianin Korejwo robił starania, aby w zamkniętej
kaplicy w majątku Sito, powiatu nowoaleksandrowsk., gbrnii 
kown., mogło się odprawiać nabożeństwo (katolickie, dopis. 
autora) . Na to gbr kown.  18 sierp. 1866 r. Nr 8257 informuje 
Specjalną Kancelarię jen .  gbra wiln. , że prośbie tej n ie  można 
zadość uczynić, gdyż kaplicę (w oryginale powiedziane: ko
ściół) tę zamknąć polecił 13 gr. 1865 r. Nr 3 159 j en. gbr, jako 
wybudowaną nieprawnie i na szkodę prawosławia.2 

3. Gbr kown. 22 czrw. 1871 r. zwraca się do jen . gbra
wi ln. z tym, że na skutek polecenia, które otrzym�ł pod datą 
5 kw. 1866 r. Nr 931 w sprawie zamknięcia kapl icy sitowskiej 
wypowiedział swe zdanie w tym przedmiocie 25 paźdz. 1866 r. 
Nr 246. Na podstawie  tego ówczesny jen. gbr wiln. hr. Ba
ranow 2 gr. 1 866 r. Nr 33 zgodził się, aby kaplicę tę roze
brać, bo j est bardzo zniszczona, a z materiału, który wybie
rze się z tej rozbiórki, wybudować szkołę w m. Dryświaty.3 

1 K. Wiln. Wojn. G. 1865 Nr 1 379 k. 1 i n.
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 445 k. 2.
3 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 235 k. 6. 
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Powiat poniewieski. 
Nurkany. Gbr kown. 1 wrz. 1 866 r. Nr · 9101  powiada

mia jen. gbra wiln., że kaplica domowa w majątku -Nurkanach, 
pow. poniewiesk., gbrnii kown., powstała bez pozwolenia 
wła�z cywilnych, wobec czego . polecił nlkowi wojn.  pow. 
poniewiesk. skasować ją zupełnie, 29 zaś paźdz. Nr 11302 
tegoż roku nadsyła drugie zawiadomienie, że w Nurkanach, 
majątku ziemianki Siesickiej kaplica rz.-kat. została ostatecznie 
zamknięta, a kościelne rzeczy oddane podług spisu dzieka
nowi poniewieskiemu.1 

Poniewież. Do jen. gbra wiln. gbr kown. tak pisze 
16 paźdz. 1868 r. Nr 1 2328: W m. Poniewieżu w 1849 r., kiedy 

kościół pijarski zamieniony został na cerkiew _prawosławną, 
wtedy cmentarz grzebalny również przeszedł pod zarząd du
chownej władzy parafialnej, tylko kaplicę  zostawiono w rękach 
katolików na nabożeństwa dla uczniów katolików gimnazjum 
poniewieski�go. Z chwilą, gdy w 1 864 r„ zamknięto gimnazjum� 
zamknięta równjeż została ta kaplfoa.2 

4 sierp. 1872 r. Nr 2255 Mstwo Spr. Wn. kapli�ę tę, jako 
zmurszałą, poleca rozebrać, a materiały · i sprzęty kościelne · 
przekazać duchowieństwu rz.-kat.3 

Powiat szawe]ski . 
Pojeziory. Departament Spr. Duch Obc. Wyz. 30 paź

dziernika �87 1  r. Nr · 2161 powiadamia jen. gbra wiln., ż e  
mster spr. wn. zezwala na przekazanie duchowieństwu · pra
wosławnemu kaplicy w majątku Pojeziory, pow. szawelsk.,_ 
gbtni i  kÓwn., który teraż nabył Anatol Tołstoj, ale 3 dzwony 
mają być przekazane do miejscowego kościoła parafialnego. 
Kaplica ta jest zmurszała i z tego powodu nabożeństwa już 
dawno w n iej się nie odprawia. 

Gbr kown. 24 kw. 1872 r. Nr 1 16 donosi do jen. gbra 

1 K. G. G. 1866 Nr 1457. Dieło . . . o zakrytji nurkanskoj r.-kat. kaplicy 
k. 1-3.

a K. Wiln. G. G. 1868 Nr 17'26 k. 1 .  
3 K. Wiln. G. G. 1872 Nr 1298 k. · 4  i 5. 
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wiln., że kaplicę poieziorską 8 kw. b. r. przejęło duchowień
stwo prawqsławne.1 

Kamersi. 1. We wsi Kamcrsi, pow. szawelsk., gbrnii 
kown., włościanin Michał Mackiewicz bez pozwolenia władz 
państwowych wybudował na cmentarzu grzebalnym kaplicę 
murowaną. O tym doniósł nlk wojn. pow. szawelsk. 1 1  list. 
1867 r. Nr 3453 gbrowi kown., ten Mstwu Spr. Wn., a Mstwo 
18 list. tegoż roku Nr 10861 jen. gbrowi wiln. Ten ostatni 
24 list. tegoż roku Nr 1488 pozwala gbrowi kown. kaplicę tę 
rozebrać.2 

2. Gbr kown. 27 list. 1867 r. Nr 1 1 1 66 wydaje zarządze
n ie · nlkowi wojn. m. Szawle i powiatu, aby rozebrał kaplicę 
katolicką we wsi Kamcrsi, pow. szawelsk., którą zbudował 
na tamtejszym starym cmentarzu włościanin Michał Mackie
wicz, sprawę zaś tęj budowy, by skierował do sttdziego 
śledczego.3 

Powiat telszewski. 
Olsiady. Gbr kown. 5 list. 1868 r. Nr 13076 pisze do 

jen. ,gbra wiln., że bisk�p telszewski zwrócił się do n iego 
o pozwolenie na odnowienie kaplicy na cmentarzu grzebal
nym·. par. Olsiady, pow. telszewsk . ,  gbrnii kown. Kaplica ta 
służy jako trupiarnia, jest jednak obecnie w takim stanie, że 
nie nadaj_e się do popraw ek lecz trzeba ją całą nową zbudo
wać. Uważałbym przeto za rzecz wskazaną prośbę zostawić 
bez skutku, samą kaplicę jako zupełnie starą rozebrać, a jej 
zadanie może spełnić będąca na cmentarzu kościelnym wła
ściw:a trupiarnia. 

Jen. gbr powyższy wniosek zatwierdził 19  list. 1868 r. 
Nr 17045.4 

Powiat wiłkomierski. 
Wiłkomierz. Departament Spr. Duch. przy Mstwie 

Spr. Wn. 26 gr. 1866 r. Nr 2388 pisze do jen. gbra wiln., 

1 K. Wiła. G. G. 1871 Nr 1274 k. 6 i 12.
2 K. Wiln. G. G. 1 867 Nr. 1396 k. 1 i 3. 
3 A. M. Szawelsk. Nlk W ojn. 1866 Nr 468 k .  1 50. 
4 K. :Wiln. G. G. 1868 Nr 1638 k. 63, 64 i 69. 
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że mster spr. wn. nie widzi przeszkody, aby urządzić w wię
zieniu wiłkomierskim gbrnii kown. na  miejsce k�plicy kato
l ickiej prawosławną. Było to odpowiedzią na odezwę jen. gbra 
wiln. z 8 gr. 1866 r. Nr 2552, który doniósł do Mstwa Spr. 
Wn., że kaplica ta była urządzona przed 10 laty w specjal
nym pokoju więzienia, że  z kaplicy tej obrazy i inne rzeczy 
już są wyniesione do miejscowego kościoła w Poniewieżu, 
że właściwie kaplica ta już nie istnieje.1 

Dzwony. Powiat poniewiesk i .  
Poniewież. ·z odezwy gbra kown., datowanej 16 paźdz. 

1868 r. Nr 12328 widać, że w · 1864 r. dzwon z kapli�y cmen
tarza katolickiego w Poniewieżu oddał rząd do , miejscowej 
cerkwi prawosławnej.2 

Powiat rosjeński. 
Bolsie. O zabraniu z kościoła w Bolsiach, pow. rosjeńsk., 

gbrnii kown.1 3 dzwonów wzmianka jest podana, gdzie  jest 
mowa o kÓściele tamtejszym. 

Skasowanie przez rząd rosyiski domu karnego dla księży. 

Wornie. Jen. gbr wiłn. 7 łut. 1867 r. Nr , 102, . kiedy 
Mstwo z wróciło się do niego w sprawie urządzenia domu dla 
starych i wykolejonych 3 księży na terytorium Półąocno Za-

i K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1310 k. 82. 
2 K. Wiln. G. G. 1868 Nr 1726 k. 1. 
3 Przez księży wykolejonych (po rocznych) rząd rosyjski bardzo często 

rozumiał kapłanów katolickich nieprawomyślnych politycznie, jak to świadczą 
przepisy z 11 mar. 1 877 r., które wydał tenże rząd i na które powoływał się, 
ile razy skazywał do klasztoru franciszkańskiego w Grodnie księży dla siebie 
nieprzychylnych. W śród internowanych w tym klasztorze trafiały się również 
jednostki wykolejone. W W orniach władza diecezjalna urządziła dom popraw
czy w literalnym tego słowa znaczeniu, ale rząd rosyjski zawsze łltrudniał . 
biskupom katolickim usuwanie w cień i unie!?zkodliwianie jednostek upadłych 
oraz wysiłek budzenia w nich uśpionego ducha kapłańskiego i domy takie 
kasował. To zrobił Kaufman w Worniach, to się stało z domem takim na Łysej 
Górze, z którego rozproszyło powstanie styczniowe zamkniętych tam księży 
z diecezyj tak zw. Królestwa Pol., to również się stało z domem poprawczym 
w Wysokim Kole, pow. kozienickiego , dawnej- gbrnii radomskiej, w klasztorze 
podominikańskim. 
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chodniego Kraju, odpowiedział, ż e  dom poprawczy dla księży 
wykolejonych istniał już w Worniach, gbrnii kown.,  ale polecił 
go zamknąć jen. gbr Kaufman jako szkodliwy ze względów 
politycznych i moralnych .1 

ROZDZIAŁ XXXIII. 

Gubernia mińska. 

Kośeźołg. Powiat bobrujski .  
Szac;ilki. Sprawnik pow. b obrujsk. 19 sierp. 1868 r. 

Nr 62 pisze do jen. gbra wiln., że kościół parafi alny kato
l icki� szaciłkowski w 1866 r. l iczył parafian swych na terenie 
powiatu 698, a rzeczyckiego 104 dusze. W 1 866 r. 27 paźdz. 
Nr 1707 Komitet Powiatowy,  dostarczający statystykę prawo
sławnei i katolickiej ludności przedstawił go do zamknięcia 
gbrowi mińskiemu. 2 i 3 

Powiat borysowski. 
Hajna. 25 list. 1864 r. Nr 3332 gbr minski powiadamia 

jen. gbra wiln., że y.1 1861 r. w początkach manifestacyj poli
tycznych kościół parafialny w Hajnie, pow. borysowsk;, był 
ostoją dla tych manifestacyj. Dwa razy tam rozlegały się 
hymny rewolucyjne„ Pierwszy raz wykonywali je  jacyś przy
jezdni, drugi sami parafianie. Na skutek powyższego j en. gbr 
postanowił wystąpić do Mstwa Spr. Wn. o zamknięcie tego 
kościoła i przekaianie go dqchownej władzy prawosławnej. 
Po przeprowadzeniu- tej korespondencj i  3 sierp. 1866 r. Nr 1051 
j en. gbr wiln. polecił , gbrowi mińskiemu zamknąć kościół 
w H�jnie, a ten ostatni '25 paźdz. 1 867 r. Nr 740 doniósł do 
jen, gbra, że kościół w Hajnie 1uz zamknięty i przekazany 
duchowieństwu prawosławnemu i że 15 paźdz. 1867 r. archie
rej Michał już go poświęcił.4 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 493 k. 5.
2 K. Wiln. G. G. 1868 Nr 1723 k . 1 i 2. 
3 Szaciłki były filią do parafii Bobrujsk w gbrnii mińsk. Dopis. autora. 
<l K. Wiln. Wojn. G. 1864 Nr 1437 k. 1 i n. 
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Małe Dolce. 1. Gbr m'iński 1 1  cżrw. 1866 r. Nr 1686 
w piśmie swym do jen. gbra wiln . istnienie kaplicy katolic
kiej w Małych Dolcach, parafii Berezyna, pow. borysowsk., 
gbrnii mińsk„ uważa za zupełnie niepotrzebne dla katolików 
i z tych względów prosi o pozwolenie, by ją naprzód zam
knąć, a następnie przekazać duchowieństwu prawosławnemu 
aby, jeśli się to okaże potrzebne, przerobiło ją na kaplicę 
prawosławną. 

Tenże gbr miński, powołując się na polecenie jen. gbra 
wiln.  z 1 lip. 1866 r. Nr 820, donosi mu, że kaplica katolicka, 
która istniała w Małych Dolcach, nazywana rudmańską, została 
:8kasowana 23 Hp. tegoż roku i oddana duchowieństwu pra
wosławnemu.1 i 2 

2. Gbr miński 22 sierp. 1 866 r. Nr 2803 powiadamia
jen. gbra wiln., ie 23 lip. tegoż roku po skasowaniu kaplicy 
katolickiej w · Małych polcach, par. Berezyna, pow. borysowsk.,
gbrnii rnińsk., 2 dzwony i inne sprzęty, nadające , się do na
bożeństw prawosławnych, przekazano duchowieństwu prawo
sławnemu.3 

Powiat ihumeński. 
1. Dukora. Duchowni prawosławni Szpiłowskij i Szyma

nowskij z m-czka Dukory, pow. ihumeńsk., 7 paźdz. 1864 r. 
przesłali do swego archiereja odezwę o konieczności zamiany 
kościoła dukorskiego na cerkiew prawosławną. Archierej miń
ski i bobrujski 19 paźdz. 1864 r. Nr 2954 sprawę tę skiero
�ał do jen. gbra wiln. Rzecz zakończono szybko, bo już 16  
list. 1864 r .  Nr  3280 gbr miński pisze do  jen. gbra wiln., że  
parafialny kościół w Dukorze został zamknięty 12  list. 1 864 r., 
sprzęty kościelne przekazane miejscowemu dziekanowi ks. Ka
rolowi Gudwiłowiczowi, tylko dzwony i obrazy zostały na 
miejscu, bo włościanie dukorskiej gminy prawosławn.ej, po
nieważ była to dawniej własność unicka, prosili, aby im to 
zostawić na pamiątkę. 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1206 k. 1 i 3.
2 W katalogu diecezji mińsk. za 1864 r. na str. 85 w Małych Dolcach 

wykazana jest filia nie kaplica. Dopis. autora. 
3 K. Wi ln. G. G. 1866 Nr 1206 k. 3.
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Późniejsze badania historii tego kościoła wykazały, że  
on nigdy n ie  był unickim, że w 1794 r .  ufundował go Fr. 
Osztorpa dla bernardynów, a w 1804 r .  ostatecznie  go skoń
czył Leon Francewicz.1 

2 . Z korespondencji gbra wiln. z 20 czrw . 1866 r. Nr 782,
wysłanej do jen. gbra wiln. w sprawie procentów od , sum,
przeznaczonych na utrzymanie służby cerkiewnej widać, że 
w 1864 r. był zamkn ięty kościół katolicki w Dukorze, pow. 
ihumeńsk., gbrnii mińskiej. 2 

3. W 1867 r. jen. gbr wiln. rozesłał do . podwładnych
sobie gbrów okólnik, w którym żądał wykazów, jakie rząd 
porobił oszczędności, nie dając na utrzymanie skasowanych 
kościołów katolickich. Na powyższe żądanie  odpowiada gbr 
miński 6 maja 1867 r. Nr 1182, że kościół w Dukorze, pow. 
ihumeńsk. został skasowany 12 l ist. 1864 r.3 

Leszno. Opierając się na zaświadczeniu gbra mińsk. 
z 27 kw. 1866 r. Nr 1307, j en.  gbr wiln. poleca 1 1  maja 1866 r. 
Nr 559 temuż gbrowi, żeby zamknął kościół katolicki filialny 
w majątku Leszno, p�w. ihumeńsk., gbrnii mińsk. oraz prze
kazał go w zarząd duchowieństwa prawosławnego z tym, że 
ma być przerobiony na cerkiew prawosławną a to ze wzg-lędu, 
że kościół ten był szkodliwy �la celów prawosławia.4 

Serafin. Błagoczynnyj ihumeński (rodzaj dziekana u ka
tolików, dopis. autora) Iosif Dominikowskij 10 st. 1865 r .  do
niósł do swego arcybiskupa mińsk. i bobrujsk. (prawosław
nego, dopis. autora), że na jego terytorium w prawosławnej 
parafii błońskiej istnieje kościół rz.-kat. we wsi Serafin, 
pow. ihumeńsk., gbrn i i  mińsk. Od wsi Serafina około wiorsty 
j est duża wieś Sucin. I jedna i druga w czasie ostatni ego 
powstania były gniazdem rewolucyjnym. Prawie wszystkie 
partie powstańcze pow. ihumeńsk. i i nnych udawały się do 
Sucina i Serafina, gdzie znajdowały przytułek i ostoję dla 

1 K .  Wiln. Wojn. G. 1864 �r 1446 k. l ,  8 i 19. 
::i K. Wiln. G. G. 1 866 Nr 1425 k. 3. 
3 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1339 k. 7-9. 
4 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1399 le. 3.
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siebie i tu z powodu błot nieprzebytych czuły się bezpieczne 
przed natarciem na nich wojska. Jak się później okazało, 
mieszkańcy wsi Sucina ukrywali wśród siebie powstańców 
i karmil i  ich, a duchowieństwo łacińskie parafi i  Serafin zamiast 
uspokajać wzburzone umysły, jeszcze bardziej podn�ecało 
swymi mowami namiętności rewolucyjne. Proboszcz miejscowy 
ks. Antoni Jakubowski, który był pod sądem za te przestęp
stwa, błogosławił powstańców, odbierał od nich przysięgę 
i bodaj czy z ramienia duchowieństwa katolickiego nie był 
i ch głównym instruktorem na powiat ihumeński. 

Z powyższych wzgl�dów błagoczynnyj Dominikowskij 
dla dobra religii (prawosławnej, dopis. autora) istnienie ko
ścioła katolickiego w Serafinie uznaje za zbędne, gdyż kato
lików parafii serafińskiej w powiecie ihumeńskim prawie że
nie ma, a 22 rodziny katolickie  ze wsi Sucin, należącej do 
parafii błońskiej, zostały wysłarie w 1864 r. na mieszkanie do 
gbrnii tomsk Na miejscu pozostało tylko 8 rodzi n' katolickich.

Wobec powyższego błagoczynnyj prosi swego arcybi
skupa o instancję, aby rząd skasował katolicką parafię w Se
rafinie, jako szkodliwą pod względem politycznym i religij
nym, a na jej miejsce pozwolił urządzić parafię prawosławną, 
w mieszkaniu zaś, które obecnie zajmuje proboszcz (katolicki, 
dopis. autora) urządzić szkołę tudową. „Z chwilą, pisze dalej 
tenże błagoczynnyj, gdy wpływ łaciński w okolicy tej zupeł
nie zniknie, wszystka tutejsza szla·chta zwrócić się może do 
prawosławia i tym sposobem zniknie w pow. ihumeńsk. ńa]..; 
bardziej niebezpieczne gniazdo buntowników" . 

Cały ten donos w dosłownym jego brzmieniu arcybiskup 
miński i bobrujski (prawosławny, dopis. autora) powtórzył 
w swej odezwie do jen. gbra wiln .  z dnia 25 st. tegoż roku 
Nr 81 1 .  Jen. gbr, otrzymawszy powyższą korespondencję, 
zaraz zwrócił się do gbra mińsk. o informację w tym przed
miocie. Gbr miński 21 kw. 1865 r .  Nr 780, odpowiadając jen. 
gbrowi, pisze, że najzupełniej podziela powyższe rozumowania 
i proponuje parafian serafińskich przyłączyć do parafii błoń
skiej lub śmiłowickiej, a wioski pow. bobrujskiego do najbliż- _ 

szej pa
.
rafii tegoż powiatu. Gdy to nastąpi, kościół. w Serafi

nie i kaplicę w Sucinie, którą niewiadomo kto .i na jakiej



Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd„. 1 43 

podstawie prawnej budował, oddać prawosławnym. Przytem 
gbr mińsk. w odnośniku swej korespondencji  dodaje, że ks. 
A. Jakubowski na zasadzie konfirmacji jen. M-jewa z 30 list. 
1864 r. zesłany został na stałe mieszkanie pod surowy dozór 
pol icji do gbrnii tobolskiej. 

Jen. gbr, rozważywszy wszystkie przytoczone w całej 
korespondencj i  o kościół w Serafinie racje, uznał je za prze
sadne i 28 kw. 1865 r. Nr 1490 postanowił parafi i katolickich 
w Serafinie nie kasować, a jedynie wziąć pod surowy tajny 
dozór tamtejsze duchowieństwo.1 i 2 

Smiłowicze. Skasowanię kościoła w parafii rz.-kat. Smi
łowicze, pow. ihumeńsk. ,  gbrnii mińsk. , miało m iejsce 10 st. 
1867 r. jak to widać z odezwy gbra kown . . do wojn. jen. gbra 
mińsk. z 6 maja 1867 r. Nr 1 182.3 

Zawiszyn. Senat Rządzący 31 lip. 1867 r. Nr 78249
wydał ukaz do gbra wiln. tej treści: „Rozpatrywano sprawę 
o prawowłasności świątyń i w m-czku Zawiszynie, powiatu
ihumeńsk., gbrnii mińsk., uznano, że cerkiew zawiszyńską 
z należącym do niej funduszem z chwilą, gdy przyłączoną 
została Unia do prawosławia, należy uważać jako przyna
leżną do duchowieństwa prawosławnego. Wobec tego Senat 
Rządzący postanawia: zmienić zapadłe w tej sprawie decyzje 
sądów i polecić . gbrowi mińsk. oddać wzmiankow aną cerkiew
w zarząd duchowieilstwa prawosławnego i w tej sprawie  
wydać odpowiednie zarządzenia" .4 

Powiat miński. 
Cholawszczyzna. 1. W pow. mińsk., j ak pisał 20 czrw. 

1866 r. Nr 1818 gbr miński do jen. gbra wiln. ,  jest filia, na-

1 JChociaż kościoła w Serafinie tym razem jen. gbr wiln. nie skasował, 
przytaczamy jednak całą o nim powyższą korespondencj�, aby został w historii 
ślad i dowód, skąd cz�sto wychodziła inicjatywa niszczenia placówek kato
lickich w Wileńszczyźnie, Kowieńszczyźnie, Mińszczyźnie .i wo'ióle w tak zw.
przez rząd rosyjski gbrniach zachodnich . Dopis. autora. 

2 K. Wiln. W ojn. G. 1865 Nr 1 367 k. 1 i n. 
3 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 339 k. 7-9. 
4 K. Wi,In. G. G. 1867 Nr 1 256 k. 1 i 6. 
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leżąca do par. św. Trójcy w Mińsku, którą stanowi kościół 
murowany we wsi Cholawszczyźnie, powiatu i gbrnii mińsk. 
Kościół ten w czasie zawieruchy politycznej · był jednym 
z punktów najwygodniejszych, w którym duchowieństwo 
rz.-kat. demonstracjami rewolucyjnymi i inną ukrytą działał-

, nością na wszelkie sposoby zabiegało o podtrzymywanie 
ducha rewolucyjnego i nawracania na katolicyzm nawet pra
wosławnych, których �ielką liczbę ciągnie tamtejszy obraz 
Matki . Bo*ef, uz�awany za cudowny. 

Wobec tego uważałbym za rzecz konieczną zamknięcie 
tego kościoła. · · 

Na tę propozycję jen.  gbr wiln. 5 paźdz. 1866 r. 'Nr 2343 
odpowiada gbrowi / mińsk., że już 18 lip. 186.6 r. Nr 944 zde-



cydowaf zamknąć ten kościół i zamienić go łl:a cerkiew pni
wosławną. Obecnie, kończy jen.  gbr, nie stawiam żadnych 
przeszkód, aby ta cerkiew była parafialną. . 

2. W kilka tygodni po otrzymaniu powyższej odpowie- 1
dzi gbr mińs!d 16 list. 1 866 Nr 3893 donosi do jen. gbra, że 
dawny kościół katolicki w Cholawszczyźnie zamknięty żos.tał 
2 list. 1866 ;. , a · _i3 tegoż miesiąca ... poświęcony jako cerkiew 
prawosławna pod tytułem� „ Wniebowzięcia, Najśw. Maryi 
Panny". Znajdujący srę w nim. o'Qraz.· cudowny, czczony szcze
gólniej przez prawosławną ludność, po.został w nowo poświę-
conej cer:kwi 1 

· 
,_ 

3. Nadesłana· 22 list. -1866 r. wiadomość. z Petersburga
, ('sprawka) stwietdza, że we wsi Cholawszczyzna, pow. ·mińsk.„
ien.  gbr Kaufm�n polecił zamknąć kościół filialny 18 lipca 
1866 r ., a w sierpniu tegoż roku kościół ten oył święcony
już ' jako cerkiew prawosławna.2

' 

Chotów. Jen. gbr wiln .  pisz.e 12 wrz. 1867 r. Nr 1169 
do Mstwa Spr. Wn.,  -jak,następuje: „Kości6ł w majątku Chotowie„ 

. pow. i gbrnii mińsk., nakazałem zam�nąó 1 5  lip. 1867 r."z tego 
względu, że �szyscy tamtejsi parafianie katoliccy w 

.
liczbie 416 

przeszli na ·prawosławie, a gmach ten ąddałem pod zarzą� 

i K Wiln. G. G. 1866 Nr 1 275 k. 1-17. 
2 K. Wiln. G. G. 18ti6 Nr.' 1475. 
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duchownej władzy prawosławnej na . cerkiew prawosławną.1 
(Chotów był filią parafi i Kamień, pow. i gbrnii mińsk. Dopis. 
autora). 

Dubrowy. Administrator par. Dubrowy, powiatu i gbrnii 
mińsk., tak pisze do jen. gbra wiłn. gbr miński 20 paźdz. 1867 r. 
Nr  2544, ks. Wincenty Koszko zwrócił się 22 wrz. 1867 r. 
do archiepiskopa mińskiego i bobrujskiego (prawosławnego, 
dopis. autora) z prośbą, że chce razem ze wszystkimi swymi 
parafianami przejść na prąwosławie z tym jednak, żeby pozo
,stał duchownym i na miejscu proboszczem. Sprawa poszła do 

· Mstwa' Spr. Wn. i 7 list. 1867 r. Nr 2050 mste� odpowiada do 
jen. gbra wiln., że wobec propozycj i przejścia całej parafii 
dubrowsk. ze swym proboszczem ks. W. Koszką na prawo
sławie zgadza się na zamknit}cie tego kościoła i oddanie go 

' w Z!Jrząd prawosławnej władzy duchownej.  
22 zaś st .  1868 r.  Nr 20 gbr miński donosi do jen. gbra 

wiln., że zamknięty kościół w m-czku Dubrowa już jes't prze
robiony na cerkiew prawosławną i poświęcony został 14 b. in., 
a ks. W� Koszko, który przyjął prawosławie, został probo
szczem tej cerkwi prawosławnej .  

23  znów kw. 1 868 r .  Nr 683 tenże gbr miński pisze do 
j en.  gbra wiln., że we wsi Dubrowie parafialny rz.-kat. ko
ściół został zamknięty 8 gr. róku zeszłego, następnie zam-ie
niony na cerkiew prawosławną i poświęcony 14 st. 1 868 r.2 

Gródek. Na żądanie, które jen. gbr wiln. wyraził 
w okólniku, rozesłanym do podwładnych sobie gbrow w końcu 
1 867 r., gbr miński 6 maja 1 867 r. Nr 1 1 82 odpowiedział mu, 
że rząd zamknął kościół ·katoli cki w par. Gródek, powiatu 
i gbrnii mińsk. 17 wrz. i866 r.3 „ 

Iwieniec i Stolpce. Gbr miński 4 st. 1865 r. Nr 13 
w odpowiedzi na zapytanie jen. gb.

ra wiln. z 17 gr. 1 864 r. 
Nr 4060 donosi mu, że w 

.
1832 r. · na

, 
rozkaz cesarski skasQ

wano w gbrnii mińskiej 30 rz.-kat. klasztorów, a w· tej l iczbie w Stołpcach i w lwieńcu, pow. mińsk. Kościół poklasztorny

1 K.  Wiln. G .  G .  1867 Nr  1202 k .  5. 
2 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1280 k. 1-15. 
3 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 339 k. 7-9. 

Bojownicy, cz. 2, t. IV. 10 
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w Stołpcach zaraz w tymże roku został ·zamieniony na para
fialny i to samo stałą się w I wieńcu w 1856 r. Obydwa te 
klasztory pozostały pod zarządem duchowieństwa rz.-kat. 

W dwa lata po tej korespondencji Michaił, prawosławny 
archiepiskop miński i bobrujski wraz z duchownymi prawo
sławnymi wystąpił do gbra mińsk., jak pisze tenże gbr 22 czrw � 

1867 r . . Nr 1452 do jen. gbra wi ln . ,  że dwa kościoły katolickie 
w Stołpcach: . jeden parafialny, drugi filia lny bardzo szkodzą 
sprawie prawosławia tak, że mimq najsurowszych środków 
zapobiegawczych, które rząd stosuje, by ograniczyć samowolną . 
i wrogą działalność księży katolickich, dotąd powtarzają się 
wypadki przechodzenia prawosławnych na katolicyzm. 

Na skutek tej odezwy jen. gbr wiłn. 8 lip. 1 867 r. Nr 784 
wystąpił do mstra spr. wn. z przedstawieniem, że gbr miński 
dalsze istnienie kościoła franciszkańskiego w lwieńcu w rę
kach katoli ckich uznaje · za szkodliwe i zgodnie ze' zda�iem
Michała archiereja proponuje kościół ten ze wszystkimi jego -
przynależnościami odd�ć duchowieństwu prawosławnemu. Gbr 
miński jako motywy swej propozycji wysuwa to, że 1) już raz 
w 1832 r. z rozkazu cesarza kościół w lwieńcu był zamknięty 
za to, że w latach powstania listopadowego w 1 830 i w 1831 
miały w· nim miejsce działania powstańcze i jedynie na skutek 
starań duchowieństwa rz.-kat. został przywrócony do dawne
go użytku i 2) ze względu, że w powstanie 1863 r. księża 
tego kościoła również brali udział w tych ruchach, pozwalali 
w nim na śp iewy hymnów podniecających i należeli do innych 
demonstracyj antypaństwowych. 

W kilka dni po tym j en. gbr wiln. 11 lip. 1867 r. znów 
wystąpił do ·mstra spr. �n. z projektem, aby kościół w Stołp·  
cach, pow. mińsk., przekazać duchowieństwu prawosławnemu. 

Na razie 11 wrz. 18.67 r. Nr 1697 Mstwo dało odmowną 
odpowiedź, ale gdy jen. gbr ponownie 21 wrz. 1867 r. Nr 1230 
wystąpi! do Departamentu Spr. Duch. Obc. Wyz. o zamknię

. cie kościoła franciszkańskiego w Iwieńcu i gdy to samo po 
raz trzeci · powtórzył, 20 list. 1868 r. Nr 2347 mster zgodził 
się na te

� 
propozycje.1 

1 K. Wiln. ·G. G. 1864 Nr 1436 k. 3-50. 
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Mikolajewszczyzna. Na żądanit" jen. gbra wiln., wy
rażone w okólniku, rozes anym do gbrów w początku 1867 r., 
gbr miński odpowiada 6 maja 1867 r. Nr 1 182, że kościół 
parafialny w Mikołajewszc?:yźnie, powiatu gbrnii mińskiej, 
rząd zamknął 20 kw. 1866- r.1 

Rubieżewicze. 1. Gbr miński 15 mar. 1866 r. Nr 854 
zwraca się z korespondencją  do jen. gbra wiln., w której , 
powołując się na odezwę archiepiskopa (prawosławnego, do
pis. autora) mińskiego i bobrujskiego, wypowiada · opm1ę 
duchownego prawosławnego Truskowskiego i pośrednika 
sądowego oraz wyraża swe zdanie o konieczności rozpoczęcia 
w m. Rubieżewiczach, powiatu i gbrnii .mińsk., nabożeństw 
prawosławnych. W tym celu należy zamienić miejscowy ko
ściół katolicki na cerkiew prawosławną, aby duchowieństwo 
katolickie nie wywierało złego wpływu na te jednostki, które 
są gotowe przejść na prawosławie. Parafia katolicka, dodaje 
tenże gbr, w Rubieżewiczach ma tylko 3865 wiernych, w któ
rej bliskim sąsiedztwie, bo nie więcej jak o 20 wiorst, są inne 
kościoły katolickie2 

10 maja 1 866 r. Nr 1366 tenże gbr miński donosi do 
jen. gbra wiln., że par. rubieżewicka została skasowana 
30 kw. b .  r., kościół oddany prawosławnym, a rzeczy z niego 
duchowieństwu katolickiemu.3 

· 

2. Jen. gbr wiln. rozesłał na początku 1867 r. okólnik
do podwładnych sobie gbrów, w których zażądał. od nich 
wykazu oszczędności, porobionych przez rząd z racji nie 
wypłacania funduszu na skasowane kościoły.4 

3. Gbr miński 6 maja 1867 r. Nr 1 182 w odpowiedzi na
powyższe donosi ,  że kościół w Rubieżewiczach, pow. mińsk., 
był skasowany 30 kw. 1866 r.5 

1 K. Wiln. G. G. 1 867 Nr 1339 k. 7-9. 
2 Niniejsza motywacja gbra mińsk. zakrawa na Żarty i wyraźne kpiny. 

Gbr bagatelizuje potrzeby religijne gromady blisko c:r:terotysiącznej i dqdaje, 
że bliskie są kościoły sąsiednie, oddalone o 20 wiorst. By zrozumieć niewła
ściwość Żartów rubernatorskich, trzeba uprzytomnić sobie ówczesne miejscowe 
na Mińszczyźnie bezdroża, po których w obydwie strony najbliżsi parafianie 
musieli przejść 40 wiorst; by spełnić obowiązek religijny. Dopis. autora. 

3 K. Wiln. Wojn. G. 1866 Nr 1 149 k. l, 2 i 9. 
4 i 5 K. Wiln. G. G. 18�7 Nr 1339 k. 7-9. 

10* 
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Stołpce. O zabraniu 'kościoła katolickiego w Stołpcach, 
, pow. i gbrnii mińsk„ szczegóły są " podane· przy omawi aniu 
takiegoż losu kościoła parafii !wieniec. 

· 

Wołma. 1 .  Mster spr. wn. 23 kw. 1867 r. Nr 642, po
wołując się na odezwę jen.gbra wifn. z 6 kw. 1867 r. Nr. 436 ·

w sprawie skasowania rz.-kat. kościoła parafialnego w Wołmi, 
powiatu i gbrnii mińsk., pisze do niego: „ Widząc: 1 .  że z 3173 
parafiB:n par. wołmińsk. przeszło na prawosławie 2403, 2. że 
we wsi Wołma nie ma wcale cerkwi prawosławnej , 3. że 
istniejący w obecnych warunkach kościół rz. -kat. wołmiński 
wśród prawosławnych szkodliwe budzi nastroj e, nie znajduję 
ze  swej strony żaqnych- przeszkód do zamknięcia wołmiń
skiego kościoła parafialnego i do oddania go w. zarząd pra
wosławnej władzy duchownej". 

· 2. Po zarządzeniach, które w tej sprawie wydał j en. gbr
wiln., donosi do niego gbr miński 6 czrw. 1R67 r. Nr 1273, 
że istniejący we wsi Wołma parafialny rz.-kat. kościół został 
zamknięty 17 przeszłego miesiąca, następnie przerobiony na 
cerkiew prawosławną, która 5 czrw. b. r. została poświęcona 
i przeznaczona na parafialną.1 

' Zasław. 1. Mster spr. wn. 10 gr. 1866 r. Nr 2438 pisze 
do jen. gbra wiln.: „W odezwie swej z 2 gr. b. r. Nr 2502 
j. W. Pan nadesłał do mojej decyzji prośbę gbra mińsk.
o zamknięcie kościoła w m. Zasławiu, pow. i gbrnii mińsk.,
oraz przekazaniu go duchowieństwu prawosławnemu. 

Wziąwszy pod uwagę dawniejsze odstąpienie od prawo
sławia w parafii zasławskiej 1800 dusz orai przyłączenie się 
obecnie tak dużej liczby rz.- kat. do prawosławia i uwzględ
niając prośbę parafian dawnych rz.-kat., przyłączonych obecnie 
do prawosławia, nie widzę przeszkody do skasowania · rz.-kat. 
zasławskiego kościoła i zamienienia go na cerkiew prawo
sławną". 

2. 27 st. 1 867 r. Nr 216 gbr miński powi'adamia jen. gbra
wiln., że dawny kościół parafialny katolicki, w m. Zasławiu, 
13 st. 1867 r. został skasowany i z całą własnością, do niego 

1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1291 k. 7 i 9. 
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należącą, jak budynki i grunta, a także dzwony, oddany pod 
zarząd duchowieństwa prawosławnego.1

3. Na skutek okólnika, który w
. 
początkach 1867 r.  jen.  

gbr wiln. rozesłał do swoich gbrów, żądając, by mu nade
słali wykaz oszczędności, które porobił rząd, nie dając utrzy
mania na skasowane kościoły katolickie, odpowiada gł;>r 
miński 6 maja 1867 r. Nr 1182 i donosi, że kościół w Zasła
wiu, powiatu i gbrnii mińsk. ,  był skasowany 18 st. ·1867 r.2

4. Gbr miński 22 st. 1868 r. · Nr ?.O donosi do jen� gbra
wiln. , że zamknięty kościół katolicki w Zasławiu już przero
biony został na cerkiew prawosławną, którą w tym charakte
rze poświęcono 13 b. m. i roku.3 

Powiat mozyrski. 
Koczyszcze. Jen. gbr wiln. 8 łut. 1867 r. Nr 127, 

w odpowiedzi na- papier gbra mińsk. z 29 gr. 1866 r. Nr 4495, 
donąsi, ż� rozważył racje i okoliczności, przemawiające za
skasowaniem filii katolickiej w Koczyszczach, par. Kimbarówka, 
pow. mozyrsk ., gbrnii mińsk., która · tam istnieje  bez żadnej 
potrzeby widocznej, pozwala mu przeto wydać w tyni kie 
runku właściwe zarządzenie. Na powyższe 30 kw. 1867 r. gbr 
miński  powiadamia jen. gbra wiln., że fi lialny kościół w Ko
�zyszczach zamknął i oddał pod władzę duchowieństwa pra
wosławnego.4 

Powiat nowogródzki. 
Horodyszcze. l .  Departament Spr. Duch. 21 mar. 1867 r. 

Nr 4S2 pisze do jen. gbra wiln.:  „ W odezwie swej z 7 lutego
1867 r. Nr 104 j. W. Pan wyraża swój projekt zamknięcia
kościoła rz.-kat. w Horodyszczach, pow. nowogródzk., gbrnii 
mińsl(. Mając na uwadze, pisze mster spr. wn., że z 890 pa
rafian tej parafii przyjęło praw'osławie 740 osób, nie widzę 
przeszkody do skasowania kościoła w Horodyszczach i odda
'.nia go na cerkiew do rozporządzenia duchowieństwa prawo-· 
sławnego". ' 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1282 k .  9 i 1 1 . 
2 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1339 k. 7-9. 
s K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 280 k. 1-15.
4 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1294 k. 6 i 9. 
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J en. gbr polecił dok'onanie tego gbrowi mińsk., a teh' 
6 maja 1867 r. Nr 1 167 powiadomił go, że 25 kw. b. r. zam· 
knął kościół w Horodyszczach i oddał go wraz z budynkami 
plebańskimi duchowieństwu prawosławnemu.1 

2. Gdy jen.  gbr wiln. w początkach 1867 r. rozesłał
okólnik do podwładnych sobie gbrów, .w którym żądał wy
kazów oszczędności, porobionych przez rząd na niewypłaca
nym utrzymaniu kościołom, przez się pokasowanym, 6 maja 
1867 r. r-Jr 1182 odpowiedział mu gbr miński, że kościół par.
w Horodyszczach został skasowany 25 kw. 1867 r.2 

3. W oficjalnej notatce (dokładnaja zapiska) o cerkwiach
prawosławnych w powiecie nowogródzkim, gbrnii mińskiej, 
datowanej 20 wrz. 1867 r. w Wilnie, rzeczywisty radca stanu 
Storożenko .podaje wiadomość, że  w m. Horodyszcze, pow. 
nowogródzk. , gbrnii mińsk, murowana cerkiew, która stoi na 
rynku, przerobiona jest z kościoła rz.-kat. i będzie ppświęcona 
1 paźdz. 1867 r.3 

lszkołdź. 1. Powołując się na szczegóły, które pod datą 
7 l ip. 1867 r. Nr 1566 przedstawił w swej odezwie, jen.  gbr 
wiło. 29 sierp. 1867 r. Nr 1101 uznał dalsze istnienie rz.-kat. 
kościoła w lszkołdzi w pow. nowogródzk., gbrnii mińsk., za 
niepożyteczne i szkodliwe dla prawosławia oraz pozwolił temuż 
gbrowi, aby polecił ten kościół skasować i przekazać pod 
zar;ząd duchownej władzy prawosławnej, która ma go użyć
na cerkiew prawosławną parafialną. 

, 

2. 17  maja 1868 r. Nr 800 gbr miński donosi do j en. gbra
wiln., że kościół iszkołdzki został zamknittty 18 wrz. 1867 r. 
i oddany do rozporządzenia duchownej władzy prawosławnej.4 

Kr.zywoszyli. 1. Gbr miński 23 paźdz. 1866 r. : Nr 3384 
zwrócił si,ę do jen. gbra wiln. z pismem następującej treści :  '
„Na mocy pozwolenia j en. gbra Kaufmana, które nadeszło 
drogą telegraficzną pod datą 29_ sierp. 1 866 r. kościÓł katolick!
parafialny w m-czku Krzywoszynie, pow. nowogródzk., gbrnii 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1337. 
2 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1339 k. 7-9. 
3 K. Wiln. G. G . . 1867 Nr 1187 k. 32 . 

• 4 K. Wiln. G. G. · 1 867 Nr 1215. 
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mińsk., został zamknięty 3 wrz. b. r. i 16 tegeż miesiąca był 
poświęcony jako cerkiew prawosławna. Kościół ten wraz 
z plebanią, budynkami i dzwonami przekazany został władzy 
duchownej prawosławnej" .1 

2. Gbr miński 6 maja 1867 r. Nr 1 182 w odpowiedzi na
okólnik, który jen. gbr wiln. rozesłał �o podwładnych sobie 
gbrów, aby mu nadesłali wykaz, jakie rząd porobił oszczęd, 
n ości, nie wypłacając na utrzymywanie pokasowanych kościo- ' 
łów, przesłał wiadomość-, że kościół parafialny w Krzywoszy
nie, pow. nowogródzk., został zamknięty 3 wrz. 1866 r.2 

3. Bp Wojtkiewicz, odpowiadając 12 gr. 1867 r. Nr 348
do mstra spr. wn. w sprawie katalogu diecezji · mińskiej za
i'867 r., ' wspomina o skasowanym przez  rząd kościele w Krzy 
woszynie, pow. nowogródzk., gbrnii mińskiej.3 

· Mir. · 1. Gbr miński _ 1 8  l ip. 1868 r. Nr 387 powiad�mia
jen. gbra wiln., że 1 na skutek polecenia poprzednich jen�
gbrÓw: jen� Kaufmana i hr.  Baranowa z 27 ·czrw. _1 865 r .
Nr 1946 i 26 wrz. 1867 r .  Nr 1263 kościół rz.-kat. w pow. 
nowogródzk., gbrnii mińsk., w m. Mirze został skasowany 
i przerobiony na cerkiew prawosławną parafialną: Poświęc�
nie j ej odbyło się 9 czrw. 1868 r. 

Tenże gbr na zapytanie· pomocnika jen. gbra wiln. 
odpowiada 14 sierp. 1868 r. Nr. 1434, że kościół w Mirze 
został skasowany 14 lip. 1865 r.4 

2. Na okólnik jen. gbra wiln., rozesłany w początkach
1 867 r., w którym było żądanie wykazów, jakie kasa pań
stwowa porobiła oszczędności, nie wypłacając utrzymania na  
skasowane przez rząd - kościoły, odpowiada mu gbr miński 

. 6 maja 1 867 r. Nr 1182, że kościół w Mirze, pow. nowogródzk.,
gbrnii mińsk., został .zamknięty 14  lip. 1 865 r . 5

Nichniewicze. W początkach 1867 r. jen. gbr wiln. 
zażądał okólnikiem od podwładnych sobie gbrów, aby mu 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 130 1  k. 5 .  
2 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1339 k 7-9. 
3 K. Wiln. G. G . .  1867. Nr 1343 le. '27-31. 

. 4 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 181 k. 59 'i ; 6 1 .  
5 K.  Wiln. G. G .  1867 Nr 1339 k. 7-'-9 . 

. 
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nadesłali wykaz oszczędności, które rząd porobił, nie . wy
płacając utrzymania na skasowane kościoły. Na to gbr miński 
między innymi odpowiada 6 maja 1867 r. Nr ' 1 182, że kościół 
katolicki w par. Nichniewicze, pow. nowogródzk. , gbrnii 
mińsk. , rząd skasował 13 lip. 1865 r.1  

Nowogródek. Oficjalna notatka (dokładnaja zapiska) 
' 0 cerkwiach prawosławny ch w pow. nowogródzk., gbrnii 
mińsk., datowana 20 wrz. 1867 r . . w Wilnie, rzeczywistego 
radcy stanu Storoźenki mówi, że murowana cerkiew prawo
sławna w Nowogródku, gbrnii mińsk. , została przerobiona . ' 
z kościoła rz.-kat.2 

Snów. Kiedy na początku 1867 r. j en. gbr wiln. zażądał 
okólnikiem od swoich gbrów, aby mu nadesłali  wykaz osżczęd
ności, które rząd porobił, nie wypłacając na utrzymanie po
kaS'Owanych kościołów, odpowiedział mu gbr miński 6 maja 
�867 r. Nr 1 182, wskazując między innymi, że kościół kato
licki

. 
w par. Snów, pow� nowogródzk., gbrnii mińsk.. ,  rząd

zamknął 15 l ip. 1865 r.3 

Starojelna. 1 .  Pod datą 23 paźdz. 1866 r. Nr 3384 gbr 
miński zwrócił się do jen. gbra wiln. z tym, że na mocy 
zarządzenia, które telegraficznie wydał jen. gbr Kaufman 
29 sierp. 1866 r. został zamknięty 3 wrz. b. r .  parafialny ka· 
tol icki kościół w Starojelni, pow. nowogródzk., gbrnii  mińsk. 
i oddany duchownej władzy prawosławnej.4 

2. Na okólnik jen� gbra wiln. odpowiada 6 maja 1867 r;
Nr 1182 gb-r miński, donosząc mu, że_ kościół katolicki w par. 
Starojelna, pow. nowogr.ódzk., rząd zamknął 1 wrz. 1866 r.5 

. Stwołowicze. 1. 26 wrz .  1867 r. Nr 1263 jen. gbr wiln. 
zwraca, się do gbra mińsk.  'Z .następującą odezwą: 

„Na przedstawienie pańskie z 30 czrw„ b. r. Nr 1493 
odpowiadam, że wobec istotnej konieczności - zamienienia 

i K. Wiln. G.  G.  1867 Nr 1339 k. 7-9. 
2 K . Wiln. G. G. 1867 Nr 1187 k. 32. 
3 K. Wiln. G. -G. 1867 Nr 1339 k. 7-9. 
4 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1301 k. 5. 
5 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1339 k. 7-9. 
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rz. -kat. kości oła w Stwołowicza
.
ch, pow. nowogródzk., gbrnii 

mińsk., na cerkiew prawosławną dla postępu prawosławia, 
zgadzam się na ' zamknięcie wzmiapkowanego kościoła i od
danie go wraz z obrazem Matki Bożej, a także z budynkami 
plebańskimi i gruntami należącymi do tego kościoła pod za
rząd duchownej władzy prawosławnej . Kościół ten ma być 
zamieniony na prawosławn ą cerkiew parafialną" . 

2. Gbr miński 18 lip. 1 868 r. Nr 387 donosi do jen. gbra
wiln. , że z polecenia poprzedników J. W. Pana jen. Kaufmana 
i hr. Baranowa z 27 czrw. 1865 r. Nr 1946 i 26 wrz .. 1867 r. 
Nr 1263 zamknięty kościół w _Stwołowi'czach przerobiony 
został na cerkiew prawosławną i 11 czrw. b. r. poświęcony. 

3. Gbr miński . 14 sierp. 1868 r. Nr 1434' odpowiada
pomocnikowi jen. gbra wiln., że kościół rz. -kat. w Stwołowi
czach został skasowany 19 paźdz. 1867 r . 1  

Swojatycze. 1 .  Do mstra spr. wn. jen. gbr wiln. 2 gr. 
1866 · r. Nr '.?500 wysłał zawiadomienie, że, ponieważ 350 ka
tolików w parafii swojatyckiej, powiatu · nowogródzk., gbrnii 
mińsk., przeszło na prawosławie, gbr miński otrzymał polece
nie, aby zamknął tamtejszy kościół i przerobił go a cerkiew 
prawosławną.2 

2. Gbr miński 21 gr. 1866 r. Nr 4401 pow iadamia jen.
gbra wiln ., że zgodnie z pozwoleniem, którego udzielił jen. 
gbr Kaufman depeszą, wysłaną 21 sierp. 1866 r., kościół ka
tolicki parafialny .,w Swojatyczach skasowany został 25 sierp. 
i przerobiony następnie na cerkiew prawosławną, którą po- • 
święcono 8 list. tegoż roku pod wezwaniem św. Michała 
Archanioła.3 

3. Na żądanie jen. gbra wiln. donosi mu gbr miński
6 maja 1'867 r. Nr 11 82,, że rząd zamknął kościół katolicki 
w parafii Swojatycze 25 sierp. 1866 r.4 

Zadwiej. Jen. gbr wiln., powołując się na szczegóły, 
któFe wypowiedział w swej odezwie 7 lip. 1867 r. Nr 1 566, 

1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr, 1 187 k. 29-61 .  
:a i 3 K .  Wiln. G .  G .  1866 N r  1300 k .  7 i 10. 
!i K. Wiła. G. G. 1867 Nr - 1339 k. 7-9. 



1 54 Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd ... 

pisze 29 sierp. ,1867 r .  Nr 'i101 do gbra mińsk., że dalsze
istnien ie kościoła katolickiego w parafii Zadwiej, pow. nowo
gródzkiego, gbrnii mińsk., uważa za niepożyteczne, a nawet 
szkodliwe dla prawosławia, przeto pozwala mu skasować ten 
kościół i przekazać go we władanie duchowieństwa prawo
sławnego, które utworzy z niego fil ię prawosławną. 

Gbr miński 17 maja 1868 r. Nr 800 donosi do j�n. gbra 
wiln., że kościół zadwiej ski już zamknięty i 19  wrz. 1 867 r. 
oddany do rozporządzenia duehownej władzy prawosławnej. 1  

Powiat piński. 
Łahiszyn.2 1. Jen. gbr . wiln. 31 gr. 1 864 r. Nr 4303 

pisze do gbra mińsk . ,  że nlk wojn.  pow. pińsk. donosi mu 
o nawróceniu 917 katolików na prawosławie z ·różnych wsi
par. Łabiszyn tegoż powiatu i jednocześnie przedstawia ich 
prośbę, aby kościół łabiszyński zamienić na cerkiew .prawo
sławną, mieszczanie jednak tamtejsi stawiają opór. Mimo to 
jen. gbr nakazuje gbrowi mińsk., aby przeprowadził przeróbkę 
tego kościoła na cerkiew i przypomina mu to samo 11 łut. 
1865 r. Nr 648. 

2. Zabieranie kościoła w· Łabiszynie na cerkiew było
okazją, która w oficjalnej korespondencji wyjaśniła, jak się 
nawracali kai<>licy na prawosławie, z wymiany bowiem odezw 
bpa mińsk. Wojtkiewicz� i jen. gbra wiln. widać, że władze 
państwowe prze.z · powołane do tego komitety wyk�eśłały 
k atolików i wpisywały i ch na listę wyznawców · prawosławia. 
W aktach tych o kościół w Łabiszynie jest korespondencja 
j en.  ,gbra wiln. z 16 1 łut. 1865 r. Nr  720 ao gbr mińsk., że
bp Wojtkiewicz wydał nowe zarządzenie (w sprawie parafii 
łabiszyńskiej, dopis. autora), które dąży do· nadania tej spra-
wie inq.ego biegu.. .  

· 

Bp Wojtkiewicz 13  st. · 1865 r. Nr  24, . pisząc do jen. 
gbra, mówi mu, że on (jen .  gbr) sam 18  gr. 1864 r. Nr 3759 
w .odezwie swej do biskupa stwierdza� „ Przy rozpatrywaniu 
list (pri razbiratelstwie) 1887 parafian łabiszyńskich uznanych 

1 K. Wiło. G. G. 1867 Nr 1215. 
2 Spotyka się niekiedy Łohiszyo. Dopis'. autora. 



Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd ... 155 

zostało za prawosławnych i wykreślonych ze spisów kato-
- lickich. „Dalej bp Wojtkiewicz pisze, że ci wykreśleni byli 

unitami, że przedstawiciele . duchowicńs�wa prawosławnego 
w tym Komitecie dopuszczali s ię  nadużyć i wskazuje liczne 
tego dowody i fakta. Referat ten na 4 z górą pełnych arku
szach bp Wojtkiewicz kończy, że nawet z formalnej strony 
nie było podstawy do tego przyłączania katolików do pra
wosławia. Mimo wszystko 3 mar. 1865 r. Nr 929 jen. gbr 
przypomina gbrowi mińsk., że już 16 łut. 1865 r. Nr 720 po
l ecił mu skasować kościół katolicki w Łahiszynie i przerobić 
go na cerkiew, a teraz poleca przyspieszyć tę sprawę. Gbr 
miński pod datą 28 łut. 1865 r. Nr 430 powiadamia jen. gbra, 
że kościół w Łabiszynie został zamknięty 23 łut. 1865 r .  i od
dany pod zarząd duchowieństwu prawosławnemu, a 24 tegoż 
miesiąca wysłano tam z Mińska ikonostas (tj. przegroda przed 
ołtarzem, złożona głównie z obrazów. Dopis, autora).1 

3. W odpowiedzi na okólnik jen. gbra wiln. w sprawie
skasowanych kościołów, gbr miński donosi mu 6 maja 1867 r.
Nr 1182, że kościół katolicki w Łabiszynie, pow. pińsk., gbrnii 
mińsk., �ząd za�knął 23 łut. 1865 r. 2 

· 

Ochów. 1. W 1864 r. powstał wśród sfer administracyjno 
rządowych projekt zamknięcia kościoła filialnego we wsi 
Ochów, pow. pińsk., gbrnii mińsk. Wtedy nlk wojn .  powiatu 
pińsk. doniósł do gbra mińsk., ten zaś powtórzył to samo 
·21 list. 1864 r. Nr 3305 w swej odezwie do jen. gbra wiło.,
ie w kościele tym jest cudowny obraz Matki Boskiej, który,
jak mówi podanie, kiedyś należał do prawosławnych. W odez
wie tej pisze dalej gbr miński: czyje\ stanowił własność ten
obraz cudowny świadczą istniejące na nim słowiańskie napisy.3

' 1 K. Wiln. W ojn. G. 1861 Nr 1511 .  
2 K. Wiln. G. G.  1867 Nr 1339 k. 7-9. 
3 Gdyby napisy słowiańskie miały być sprawdzianem i dowodem, że 

malowidło należy do prawosławnych, to wielu przedmiotów sztuki u nas 
w Polsce należałoby Kościołowi katolickiemu zrzec · się na korzyść prawosła
wia. Między innymi trzebaby do katedry sandomierskiej wprowadzic. hierar,chlę 
prawosławną, gdzie Jagiełło w XV w. okrył . całe prezbiterium prześlicznymi . 
freskami, na których widnieją napisy słowiańskie z tego czasu. O tym mó-
wimy gdzieindziej. · 
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Wobec tego, kończy tenże · gbr, uznaję za konieczne oddać 
tę swiętość pod zarząd duchowieństwu pr3WOsławnemu . 

. W drugiej zaś swej korespondencj i  dó jen.  gbra wi ln .
gbr miński 29 list. 1864 r. Nr 3361 pisze, że franciszkanie 
mieli kiedyś zabrać (zachwatit') tę świętość prawosławnym. 

2. Opierając się na powyższych · danych, jen. gbr wi ln .
6 gr. 1864 r .  Nr 3870 pisze do gbra m ińsk.: „Na zasadzie 
relac j i  pańskiej z 29 l ist. b. r. Nr 3361 polecam Panu poro
zumieć się z bpem Wojtkiewiczem i kościół w Ochowie razem 
z tamtejszym obrazem prawosławnym oddać pod zarząd du
chowieństwa prawosławnego, a sprzęty i rzeczy kościelne 
przekazać najbliższemu kościołowi katolickiemu". 

3. 1 6  gr. 1864 r .  Nr 4202 nlk wojn. m. Piń�ka powiadamia
jen . gbra wiln., że na skutek polecenia gbra mińsk.  z 9 gr. 
1864 r. Nr 3475 zamknął 15 gr. tegoż roku kościół w Ocho
wie, klucze od niego i wewnętrzne urządzenie przekazał 
wiceproboszczowi parafii ks. Fe liksowi Moczulskiemu, kt�re 
przewiezione zostały do kościoła franciszkaaów w Pińsku, 
zatrzymał tylko obraz Matki Bożej z ramami i dzwony kościelne.

· 4. Gbr miński 31 gr. 1864 r. Nr 3689
-
powiadamia jen. 

gbra wiln. ,  że dawny kościół katolicki filialny w Ochowie 
zgodnie z instrukcją, którą otrzymał od niego 15  gr. 1864 r. 
Nr 3870, zamknął i oddał prawosławnym razem z obraz.em 
Matki Boskiej w ramach i z dzwonami.  

5. 22 łut. 1 865 r. Nr 363 gbr miński donosi do jen .  gbra
wiln. , . że ' ks. - F. Moczulski, mimo że go uprzedzał nlk wojn.  
piński , żeby nie rozgłaszał o projekc ie  zamknięcia kościoła 
w Ochowie 15 gr. 1864 . r . ,  powiedział o tym ziemiance Skir
muntowej a poza nią w paru jeszcze domach: Choć ks. Feliks 
Moczulski wyklucza złą w tym względzie swą wolę, nie da 
się j ednak, kończy gbr miński, zaprzeczyć, że istotnie zrobił 
to umyślnie, dlatego należałoby go pociągnąć do odpowie
dzialności .  

6 .  W odpowiedzi na powyższą propozycję jen. gbr wilri� 
3 mar. 1 865 r .  Nr 932 poleca gbrowi mińsk., aby wystąpił 
gdzie należy, o przeniesienie ks. F. Moczulskiego na inną
parafię, oddaloną od dotychczasowego jego miejsca pobytu.1 

1 K. Wiln. G. G. 1864. Wydział osobny Nr 1458 k. 1, 6-1 6. 
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Powiat rzeczycki . 
Jurewicze. W początkach 1867 r. jen .  gbr wiln. roze

słał do podwładnych sobie gbrów okólnik, żądając od nich , · 
tą . drogą wykazu sum, które rząd zaoszczędził, nie wypłaca
jąc na utrzymanie zamkniętych kościołów. Odpowiadając na 
to, gbt miński 6 maja 1 867 r. Nr 1182 donosi mu między 
innymi, że kościół katolicki w Jurewiczach, pow. rzeczyck., 
gbrnii  mińsk. został zamknięty 29 l ist. 1864 r.1 

Powiat słucki .  
Bobownia. 1 .  Pod datą 2 gr. 1 866 r .  Nr 2500 jen. gbr 

wiln. wysłał do rostra spr. wn. następującej treści odezwę: 
Z powodu, że w par. Bobownia, pow. słuck., gbrnii mińsk., 
wszyscy katolicy przeszli na prawo!)ławie, poprzednik mój 
pozwolił gbrowi mińsk. zamknąć ten kościół i przerobić go na 
parafialną cerkwiew prawosławną. Kościół bobowiński osta
tecznie zamknięty został 23 sierp. 1866 r., a poświęcony
29 wrz. tegoż roku.2 

-

2. W początkach 1867 r. jen.  gbr wiin. rozesłał okólnik
,do podwład·nych sob ie gbrów, żądając, aby nadesłali mu 
dane, ile rząd zaoszczędził przez niewypłacanie sum n� zam
knięte kościoły. Na to gbr miński 6 maja 1867 r .  Nr 1 182 
odpowiada między innymi, że kościół katolicki w Bobowni,
pow. słuck., gbrnii 'mińsk., rząd zamknął 23 si erp. 1866 r .3 

Hrozów. W okólniku swym, rozesłanym w początkach 
1867 r.

'
, j en .  gbr wiln. zażądał ' od gbrów sobie podwładnych,

aby mu nadesłali wykaz, ile rząd zrobił oszczędności, n ie ' 
wypłacając na utrzymanie skasowanych kościołów. Odpowia
dając na to, gbr m iński donosi mu 6 maja . 1867 r. Nr 1 182, 
że kościół katolicki w Hrozowie, pow. słuck., gbrnii mińsk., 
rząd skasował 24 czrw. 1866 r.4 

Lachowicze. '!. Jen. gbr wiln. , 11 kw. J 867 r. Nr 465 
pisz� do gbra mińsk.: „Ze względu na racje, które J. W. Pan 
przedstawił mi w swej odezwie z 18  st. 1867 r. Nr 134 i zgod-

1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1339 k. 7-9. 
· 2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1300 k. 7 i 10. 

3 i "- K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1339 k. 7-9. 
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nic z prośbą włościan katolików gminy. lachowickiej, którzy 
wyrazili pragnienie przejścia na prawosławie, pozwalam Panu 

. wydać zarządzenie, aby zamknąć kościół lachowicki w pow. 
słuckim, gbrnii mińsk. i przerobić go na eerkiew prawosławną" . 
16 znów lipca tegoż roku jen. gbr wiln. pozwala gbrowi miń· 
skiemu, aby natychmiast zażądał od dziekana słuck. 1500 rb, 
które w testamencie zapi sał ziemianin Stefan Rejtan w 1863 r. 
na poprawienie rz.-kat. kościoła w Lachowiczach i użył tego 
funduszu na cel wzmiankowany (czyli na kościół, przerobiony 
obecnie na cerkiew. Dopis. autora). 

2. Jen. gbr wiln. 19 wrz. 1867 r. Nr 1217 powiadamia
p. o. oberprokuratora św. synodu, że, jak mu doniósł gbr 
miński, 14 wrz. b. r. poświęcono cerkiew prawosławną w La
chowiczach, przerobioną · z kościoła katolic�iego. Dotychcza
sowy· proboszcz tej pa rafii ks. Anzelm Gerdwoin tegoż dnia 
przeszedł na prawosławie ze znaczną liczbą swych parafian, 
bo z 2500 wiernymi z 440(} i został · tam w Lachowiczach 
jako duchowny prawosławny z imieniem Antonja.1 

3 . W odpowiedzi bpa Wojtkiewicza do mstra spr. wn·
z 12  gr. 1867 r .  Nr 348 w sprawie katalogu diecezjalnego 
za rok 1867 jest mowa o zamknięciu przez rząd ros. kościoła 
w Lachowiczach, pow. słuck., gbrnii mińskiej.2 

Niedźwiedzice. Towarzysz mstra ·spr. wn . . 21 paźdz. 
1 886 r. Nr 5426 w lforespondencji do jen. gbra wiln. Ka
chanowa wspomina, że rząd skas�wał par. Niedźwjedzice 
w pow. słuck., g,brni i  mińsk., ze względów politycznych.3 

Zamość. 1 .  „ We wsi Zamość, pow. słuck., gbrnii mińsk., 
jak pisze w swej odezwie do jen. gbra wiln. gbr miński
31 lip. 1866 r. Nr 2486, istnieje kościół rz.-kat., w którym 
pochowane było ciało rzekomego świętego katolickiego . Winki 
Ratomskiego. Kościół ten powstał z przeróbki z cerkwi pra
wosławnej, której katolicy dokonali po 1802 r. Cerkiew ta 
była w Zamościu od 1795 r. Winka Ratomski pochowany był 

1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 1 57 k. 1 6-37. 
2 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1343 k. 27-31. 
3 K. Wiln. G. G. 1886 Nr 827 k. 304. 
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tam po przeróbce cerkwi  na kościół. Ciało to z rozporządzenia 
mstra spr.· wn. przeniesione zostało do zwykłego grobu. Kato
l ickie duchowieństwo parokrotnie otwierało później trumnę 
Winki Ratomskiego. Sprawę tę przedstawiałem J. W. Panu . . .

„Kościół w Zamościu należałoby zamknąć i oddać go 
w zarząd duchownej władzy prawosławnej". 

2. Jen. gbr wiln. 15 sierp. 1866 r. Nr 1 1 12 propozycję
powyższą przyjął przychylnie, a gbt miński 9 paźdz. 1866 r. 
Nr 

'
3 1 80 doniósł mu, że kościół n-kat. w m-czku Zamość 

skasowany 2 wrz. b .  r. i przekazany wraz z dzwonami w za
rząd duchownej władzy prawosławnej. , 

3. 28 gr. 1867 r. Nr  876 gbr miński powiadamia jen. gbra
wiln. , że kośCiół, zamknięty w Zamościu, został przerobiony 
na parafialną cerkiew prawosławną i poświęcony 15 list. b. r. 1 

4. Na okólnik  jen. gbra wiln. z początku 1867 r„ gbr
miński wysyła mu odpowiedź pod datą 6 maja 1867- r. Nr 1 182, 
':N której donosi, że rząd skasował kościół katolicki w za·mo
ściu, pow. słuck., gbrnii mińskiej , 2 wrz. 1866 r.2 

Kaplice. Powiat bobrujski. 

Boryssowszczyzna. Pod datą 18 kw. 1868 r. Nr 677 
mster spr. wri. w odpowiedzi na projekt j en. gbra -wiln. z 4 kw. 
ł868 r. Nr 1097 komuni,kuje mu, że się zgadza, aby rz. · kat. 
kaplicę w Boryssowszczyźnie, należącą do parafii Hłusk, pow. 
ł?obrujsk., gbrnii mińsk., oddać w zarząd prawosławnej władzy 
duchownej, która przedstawi a  miejscowym prawosławnym pa
rafia om do decyzji, - czy zamienić tę kapl icę na cerkiew, czy 
na kaplicę prawosławną. Motywując swój projekt, je_n .  gbr 
wHn. p·rzypomniał Mstwu, że kaplica ta kiedyś była unicką 
i że stoi wśród ludności prawosławnej. 

Powyższą decyzję jen. gbr zakomunikował gbrowi mińsk., 
od któr�$O otrzymał odpowiedź, że kaplicę w Boryssow
szczyźnie 20 czrw .. 1868 r. zamknął.3 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1448 k. 1-12. 
2 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1339 k. 7-9.
s K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1269 k. 9 i . 1 1 .
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Czabusy. O skasowaniu kaplicy katolickiej w Czabu
sach, pow. bobrujsk. ,  gbrnii mińsk., podane są szczegóły -przy 
omawianiu kaplicy w Jurewiczach. 

Dobośnia. „ W majątkach Dobośnia i Olsa, par. Bobrujsk, 
pow. bobrujsk., gbrnii mińsk., pisze 17 st. 1866 r. Nr 122 gbr 
m.iński do jen. gbra wiln., są kaplice rz . -kat. Pierwszą urzą
dzono w 1'785 r. w domu ziemianina Bułhaka, drugą w 1839 r. 
w domu z iemianina Zabiełły. • 

„Zważywszy, że ziemianie: Ignacy Bułhak i Michał_ Zabiełło 
już , pomarli i obecnie oprócz ·ich rodzin w majątkach tych 
nie ma wcale katolików, na podstawie zarządzenia j en. M-jewa 
z 21 lip. 1864 r. Nr 2225 poleciłem nlkowi wojn. pow. bobrujsk. , 

. aby bezzwłocznie zamknął obydwie te kaplice".1 

Dumanowszczyzna. Gb,r mfńsk. 8 czrw. 1 866 r. Nr 1646 
zwraca się do jen. gbra wiln. z korespondencją treści nastę
pującej: „ W majątku Dumanowszczyzna, pow. bobrujsk., gbrnii , 
mińsk.,  jest · w parafii Bobrujsk kaplica katolicka, o .której. 
powstaniu władza diecezjalna nie ma żadnych µokumentów. 
Z zasiągniętych wiadomości od spadkobięrców tego mai!\tku 
Zakrzewskich i _od dziekana mi(!jscowego widać, że kaplica 
ta była kiedyś unicką, a po przeprowadzeni,u . Uni i  na p�a
wosławi e  zamieniona ria  rz.-kat. Wziąwszy pod uwagę, że 
w samym majątku Dumanowszćzyźnie i w okolicy tamtejszeJ 
są tylko 2 rodziny �atolickie, upraszam o pozwolenie z�m
knięcia omawianej kaplicy, którą jako bardzo starą i nie ma
jącą żadnych utensyliów kościelnych n�leżał�by zaraz roze
brać, a materiał z niej powstały oddać na 'użytek cerkwi
, prawosławnej" . 

. 

Tenże gbr 7 sierp. 1866 r. Nr 2670 pisze znów do jen. 
gbra wiln.: „Wykonawsży polecenie J. W. Pana z 22 czrw. 
1866 r . ,  mam honor donieść , · że kaplicę rz.-kat. w Dumanow
szczyźnie 22 lip. skasowałem i oddałem ją  w zarząd duchownej 
władzy prawosławnej . .Dodaję, że włościanie tej wsi pragnęliby 
przenieść tę kaplicę na cmentarz grzebalny i przerobić ją na 
cerkiew prawosławną".2 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1350 k. 1. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr· 1 422 k . .1-4.
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Janin. W · powiecie bobrujskim, gbrnii ·mińsk., pisze gbr 
miński 16 maja 1866 r. Nr 1437 do jen. gbra wiln., w majątku 
Janin, który jest własnością Jerzego Kiełczewskiego, w 1 806 r. 
urządzono kaplicę rz.-kat., która przetrwała do r. 1832 i wtedy 
zgorzała. Ziemianin Kiełczewski, nie uzyskawszy na to pozwo-
Jenia władzy cywilnej, w 1 855 r. na miejsce tamtej spalonej 
pobudował nową muro"waną. Wtedy jen. gbr 31 maja 1866 r. 
Nr 681 polecił gbrowi mińsk . kaplicę tę zamknąć. O doko
naniu tego 22 czrw. 1866 r. gbr miński powiadomił jen. gbra 
17 lip. 1866 r: Nr 2325. 

Gdy w sprawie tej rozpoczęła z władzami rządowymi 
rodzina Kiełczewskich korespondencję, mster spr. wn. 12 sierp. 
1 867 r. Nr 1517 pisze odez\vę do jen. gbra wiln.: „Uważam 
również ze swej strony za słuszne, żeby budynek kapliczny 
w Janinie oddać właścicielowi �iełczewskiemu . . Co się zaś 
dotyczy przeniesienia na cmentarz pochowanych w kaplicy 
ciał członków rodziny Kiełczewskich, nie �ważarri tego, pisze 
mster, za konieczn·e. Sądzę, że ciała te powinny pozostać na 
-miejscu w tej samej · kaplicy, którą należy prze.robić na. grób 
familijny, usuwając z niej ołtarz i wszelkie przedmioty, nale
żące do kultu. · Tych urządzeń w przyszłości nie należy do
puszczać, gdyż kaplica powstała bez właściwego pozwolenia" .1 

Jasny Las. Uwzględniając okoliczności, które pan przed
stawił w swym piśmie z 21 kw. 1866 r. Nr 1 191,  pisze jen. 
gbr wiln. 11 maja 1866 r. Nr 558 do _gbra mińsk., uważam, że 
dalsze istnienie kaplicy rz. -kat. w lennym majątku jasny Las 
(par. Bobrujsk), pow. bobrujsk., gbrnii mińsk. , należącego do 
ziemianina Wilk Leonowicza, jest szkodliwe dla prawosławia, 
przeto pozwalam ·zarządzić jej skasowanie i przekazanie du
chowieństwu prawosławnemu na kaplicę prawosławną. 

Gbr mińsk. 4 lip. 1866 r. Nr 2022 powiadamia jen. gbra · 

wiln., że 2 czrw. b .  r. zamknął . kaplicę w Jasnym Lesie i od
dał ją w zarząd duchowieństwu prawosławnemu.2 

Jurewicze. Mster spr. wn. odpowiada jen. gbr wiln. 
na jego odezwę z 21 lut. 1867 Nr 234, w której tenże jen. 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1416 k. 1-25. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 400 k. 3 i 4. 

Bojownicy, cz. 2, t. IV. 1 1  
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gbr doniósł, że w majątku księcia Witgensztejna w Jurewi
czach i we w�i rządowej Czabusach, pow. bobrujsk., gbrnii 
mińsk., są 2 kaplice rz . -kat. , powstałe bez właściwego na nie 
pozwolenia, a jest to okoli ca z większością ludności prawo
sławnej ,  stu zaś katolików, którzy mieszkają wśród · nich to 
dawni prawosławn'i ,  późni ej przeszli na katolicyzm, nadto, że 
obydwie wymienione kaplice są w stan ie nawpół rozwa.lonym 
tak, że nabożeństwo w nich wcale się nie odprawia. Wobec 
tego, kończy mster, że swej strony nie stawiam żadnych
przeszkód do zamknięcia obydwóch tych kaplic. Wkrótce,
bo 30 czrw. 1867 r .  Nr 770 jen.  gbr · wiln. donosi do mstra
spr. wn., że istni ejące dotąd we wsiach Czabusy i Jurewicze
rz.-kat. kaplice są już skasowane, l>ierwsza 4, a druga 6 maja
1867 r. i obydwie rozebrane ze względu na swoją starość.1

Olsa. ·o skasowaniu kaplicy katolickiej w majątku Olsa, 
pow. bobrujsk., gbrnii mińsk .,  podane są szczegMy przy oma
wianiu kasaty kaplicy w Dobrośni.2 

Zawołoczyce. Mster spr. wn . . 18 kw. 1868 r. Nr 677
w odpowiedzi ·na projekt jen. g,bra wiln. z 4 kw. 1868 ·r. Nr 1097
komunikuje mu, że się zgadza, aby rz.-kat. kaplicę zawoło
czycką, należącą do par. Hłusk, pow. bobrujsk., gbrnii mińsk., 
oddać w zarząd prawosławnej władzy duchownej, która przed
stawi miejscowym parafianom pra'wosławnym do ich decyzji 
czy zamienić ją na cerkiew, czy na kaplicę prawosławną. Racją, 
dla której poruszył tę sprawę jen. gbr, było to, że kiedyś ka
plica ta była unicką i stoi wśród ludności prawosławnej. 

Decyzję powyższą j en. gbr zakomunikował gbrnwi mińsk., 
od �tórego otrzymał odpowiedź, że . kapl}cę zawołoczycką 
zamknął 21 tegoż miesiąca i roku.� 

Powiat borysowski. 
Zajelniak. Gdy gbr miński nadesłał 7 gr. 1 867 r. Nr 2874 

do j en. gbra wiln. projekt o oddanie w zarząd prawosławnej 
władzy duchownej rz. -kat. kaplicy; stojącej na cmentarzu 

• 
1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1314' k. 4 i 7. 
2 K. Wiln. G. G. 1 866 Nr 1350 k. 1. 
s K. Wiło. G. G. 1867 Nr 1296 k. 9 i 1 1 .  
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grzebalnym prawosławnym we wsi Zajelniak, parafii Hajna, 
pow. borysowsk., gbrnii mińsk., ponieważ była postawiona 
bez pozwolenia władz rządowych, a nadto nie ma tam ani 
jednego katolika, otrzymał od tegoż jen. gbra odpowiedź 21 
kw. 1868 r. Nr 1334, że ze swej strony n i e  stawia w tym 
względzie żadnych przeszkód, aby z kaplicy katol ickiej po
wstał'a kapl ica pogrzebowa dla prawosławnych.1 

• 29 gr. 1868 r. Nr 2144 gbr miński powiadomił jen. gbra 
wi ln. ,  że zamknął 18 wrz. b. r. kaplicę w ZajeJ niaku i oddał 
ją w zarząd prawosławnej władzy duchownej z tym, że . ma 
to być kaplica prawosławna cmentarna albo kościół o tym 
samym charakterze.2 

Powiat ihumeński. 
Boguszewicze. Gbr miński 10 kw. 1864 r. Nr 4426 

zwraca się do jen. gbra wiln. z tym, . że arcybp prawosła�ny 
miński · nadesłał mu  prośbę parafian (prawosławnych, do pis. 
autora) pow. ihumeńsk. o przekazanie prawosławnej władzy 
duchownej murowanej kaplicy, która stoi w ogrodzie majątku 
Boguszewicze, należącym do Bolesława Świętożeckiego, obec
nego rewolucjonisty politycznego. 

Kaplicę tę podług twierdzenia tychże parafian pobudo
wali oni samł, kiedy byli w zależności poddańczej od właści
ciela majątku · i z tego względu arcybp prosi o zadosyćuczy
nienie j ego prośbie.  

Gb� ze swej strony dołącza przychylny wniosek. 
Na to wszystko jen. gbr wiln. 18 kw. 1864 r. Nr 5114 

odpowiada gbrowi mińsk. ,  że ze swej strony nie stawia prze
szkód, aby kaplicę omawianą oddać prawosławnej władzy 
duchownej i naznacza na potrzebne przeróbki 1 000 rb.3 

1 W aktach nie ma o tym żadnej wz�ianki, skąd się wzięła na cmenta
rzu prawosławnym kaplica katolicka w ok<>licy bez żadnego katolika. Nie trudno 
się domyśleć, Że musiała to być kiedyś katolicka parafia unicka, którą rząd 
z władzami cerkiewnymi przeciągnął ną prawosławie, a kaplica musiała mieć 
jakieś zastrzeżenia, z którymi dopiero teraz rząd nie robił sobie żadnych skru
pułów. Dopis. autora. 

2 K. Wiln. G. G. 1867 Nr. 1298 k. 5 i 6.
3 K. G. G. 1864 Nr 1310 k . , 1�4. 

1 1* 
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Homarówka. Mster spr. wn . . 21  sierp. 1867 r. Nr 1 575
nadsyła do jen. gbra wiln. rozporządzenie, w którym pisze: 

- ·„Ponieważ J. W. Pan w swym piśmie, nadesłanym do M�wa
za Nr 999, obja�nia, ,Że kaplica_·rz.-kat. w Homarówce, pow. 
ihµmeńsk., gbrnii mińsk., j est szkodliwą dlatego, . że istnieje 
wśród-. ludności prawosław�ej, przeto ze swej strony nie sta„ 
wiam przeszkód cłó . oddania jej 7 w ręce duchownej władzy 
prawosławnej" . , 

· 

Jak doniósł gbr miński 23 kw. 1 868 r. Nr 682 jen. gbrowi 
wiln. 9 paźdz. 1 867 r. kaplica rz.-kat. w Homarówce została 
zamknięta i zamieniona na przedpogrzebową kaplicę prawo

- sławną.1 
Koroleszczewicze. 6 lip. 1867 r. Nr 81 1  jen. gbr wiln. 

wystąpił do Mstwa z przedstawieniem konieczności zamknięcia 
kaplicy przy kościele w· Korole'szczewiczach, pow. ih-umeńsk.,
gbrnii mińsk., przytaczając rację swego wystąpieni�, ż� . �) nie
wiadomo, kiedy była wybudowana, 2) że powstała bez po:
zwolenia władz państwowych i 3) _ że wskut�k swego· lichego 
stanu nie nadaje się �a nabożeństwa, których w nief nie było 
już od lat 6. Na to otrzymuje z Departamentu Spr. Duch. 
Obc. Wyz. 15 lip. 1 867 r. Nr 1327 odpowiedź, że . mster nie 
stawia przeszkód do rozebrania tej kaplicy. 

1 1  zaś. maja 1 868 r� Nr 782 gbr -miński zawiadamia jen. 
gbra wiln_. ,  że na skutek polecenia poprzedniego jen. gbra 
Baranowa z 25 lip. roku zeszłego _ Nr 921 kaplica przy kościele 
w Koroleszczewiczach została rozebraną 16 sierp. roku ze
szłego.2 

Paskiewicze. Do gbra mińsk. pisze jen.  gbr wiln. 3 sierp. 
1867 r., jak nas�ępuje: „Proponuje Pan 30 czrw. 1 867 r. Nr 1 519, 
aby zamknąć kaplicę rz.-kat. w majątku Paskiewic7e; par. 
Koroleszczewicze, pow. ihurheńsk., gbrnii mińsk. ; rozważyłem 
w tej sprawie: 1) że kaplica ta powstała w 1 859 r. �ez właści
w·ego pozwolenia władz rządowych, 2) że katolików jest tam 
obecnie wszystkiego 13 osób, 3) że maj'ątkiem obecnie zarzą� 

' dza Opieka Szlachecka i przeznaczyła go do sprzedaży z licy-

1 K. Wiło. G. G. 1867 Nr 1216 le. 9 i 12. 
2 K. Wiło. G. G. 1867 Nr 1346 k. � i 6. 
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tacji publicznej. W o bee powyższego donoszę, że ze swej strony 
nic stawiam przeszkód do jej zamknięcia i oddania w zarząd 
prawosławnej władzy duchownej" . · 

Na powyższe gbr miński 23 kw. , 1868 r. Nr  681 donosi 
do jen. gbra wiln., że 4 wrz. 1867 r. zamk'nięto kaplicę rz. -kat, 
któr.a istniała w majątku Paskiewicz� i oddano ją w zarząd 
prawosławnej władzy duchownej .1 

Powiat miński. 
Gródek. Nadesłana z Petersburga 22 list. 1866 r. wia

domość (sprawka) stwierdza, że w powiecie �ińskim 29 wrz. 
1864 r .  rząd zamknął w m. Gródku, powiatu i gbrnii mińsk., 
kaplicę domową.2 

Staszynki. 1 .  Do jen.  gbra wiln. 7 sierp. 1866 r. Nr 2672 
występuje gbr miński z propozycją w następującej sprawie: 
„ We wsi Stas7ynki;- pow. i gornii mińsk., j est w kaplicy obraz
Zbawiciela, uważany . za _cudowny, do którego schodzi się
dużo ludności. Wśród· niej bywają i prawosławni. Wobec . 
tego należałoby kaplicę zamknąć, przerobić na cerkiew, za-
trzymując w_ niej obraz omawiany". .

Na to jen. gbr wiln. 24 sierp. 1866 r. Nr 1 1 84 daje gbrowi 
mińsk. pozwolenie: kaplicę w Staszynkach zamknąć i zamienić 
ją na cerkiew prawosławną.3 

2. Gbr miński 23 kw. 1868 - r. Nr 684: alarmuje jen. gbra
wiln. o to, że bp Wojtkiewicz · w rubryceli, wydanej na rok 
1868 pomieścił kap\icę katolicką Staszynki w parafii !wieniec, 
pow. mińsk. wtedy, gdy 24 sierp. 1866 r. Nr 1184 skasował 
ją po_przedni jen. gbr wileński.4 

Powiat mozyrski. 
Cborostów.- Jen. gbr wiln. 2 sierp. 1866 . Nr 1056 

w piśmie s�ym do gbra mińsk. zgadza się na j�go propozycję 
z 23 lip. 1866 r. Nr 2423 w spr;iwie skasow�nia kaplicy rz.-kat., 
jak tego domaga się właściciel majątku Chorostów, powiatu 

1 K: Wiln. G. G. 1867 Nr 1221 .k. 6 i 8. 
2 K. Wiln. G. G. 186 � Nr 1475 k. 3. 
3 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1255 k. 1 i 2. 
4 K. Wiln G. G. 1867 Nr 1367 le. 24. 
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mozyrsk., gbrnii mińsk., AleKsander Zamojski .  Kaplica ta ma 
być przekazana w zarząd duchownej władzy prawosławnej, 
od której ma zależeć przeróbka jej na kaplicę prawosławną. 

Gbr miński 31 paźdz. 1866 r. Nr 3561 powiadamia jen. 
gbra . wiln., że 5 paźdz. 1866 r. kaplica w majątku Zamojskiego 
w Chorostowie zamkni,ęta i przekazana razem z dzwonami 
i innymi rzeczami, które nadają się do cerkwi prawosławnej, 
w zarząd duchownej władzy parafialnej.1 

Grabów. Jen. gbr wiln. 2 list. · 1855 r. Nr 2940 polecił 
gbrowi mińsk., aby zamknął 3 kaplice katolickie w·· parafii 
.Petryków, powiatu mozyrsk . :  w Doroszewiczach, w Grabowie 
i w Osowcu i oddał duchow11ej władzy prawosławnej. Wkrótce 
j en. gbr zamknięcie kaplicy w Doroszewiczach polecił wstrzy
mać. Jak doniósł gbr- miński jen. gbrowi wi ln. 14 łut. 1866 r. 
Nr 429� kaplica w Grabowie, parafii Petryków, została z.am
knięta 13 st. 1866 r., w Osowcu 15 st. 1 866 r. i- obydwie od
dane . prawosławnej władzy duchownej.2 

Koczyszcze. Do jen. gbra wiln. pod datą 23 kw. 
186� r. Nr 684 zwraca się gbr miński z tym, że bp Wojtkie

wicz w rubrycel i  swej diecezji na rok bieżący, wydrukował 
kaplicę katolicką w Koczyszczach, par. Kimbarówka, pow. 
mozyrsk., gbr nii mińsk., którą poprzedni jen. gbr skasował 
24 sierp. 1866 r. Nr 1 1 84.3 

/ 

Osowiec. ·o zabraniu Raplicy katolickiej w Osowcu,
pow. · mozyrsk. ,  gbrnii mińsk., dla prawosławnych podane są
szczegóły przy omawianiu  kaplicy w Grabowie.  

Skryhalów. W korespondencji swej z 4 paźdz. 1865 r .  
Nr 2058 gl;>r miński donosi _do jen. gbr wiln. ,  że nlk wojn. 
pow. mo-tyrsk. wystąpił do niego o zamknięcie rz . - kat. ka
plicy, która powstała kiedyś bez żadnego pozwolenia ze 
,strony władz rządowych w majątku Skryh � łów,  pow. mozyrsk . ,  
'gbrnii mińsk., · par. Mozysz, będącego własnośdą ziemianina 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 442.
2 K. Wiln. W ojn. G. 1 865 Nr 1393 k. 9, 10 i 12. 
s K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1367 k. 24. 
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Śniadeckiego. Kaplica ta służyła w ielu pokoleniom, a wy
budował ją ziemianin Oskierko. Od 1861 r. omawiana kaplica 
j est pod wspólnym dachem mieszkalnym. 

Na skutek powyższego prz�dstawienia jen. gbr wiln� 
21 paźdz: 1895 r. Nr 2795 poleca gbrowi mińsk. z:amknąć 
rzeczoną· kaplicę, a gbr miński 13 gr. 1865 ·r. Nr 2713 donosi 
j en.  gbrowi, że · kaplicę w Skryhał<?wie zamknął 12 gr. b. r.1 

·Powiat nowogródzki .
Użan�e. 1 .  9 Jut. 1867 r. Nr 433 jen. gbr wiln. wystąpił

do mstta spr. wn. o zamknięcie kaplicy rz. -kat. w Użańcach ,  
par. Iszkołdź, pow. nowogródz., gbrnii miń.sk . �  motywując swą 
propozycję tym, że tamtejsi włościanie w liczbie 304 wyrazili 
swe życzen ie  przejścia na prawosławie i ·wobec tego w oko� 
licy nie będzie katolików �cale. Na to mster 31 mar. 1867 r. 
Nr �433 odpowiada, ze nie stawia żadnych przeszkód do ska
sowania tej kaplicy i zamienienia jej na  cęrkiew prawo�ławną; 

2. Gbr miński 25 kw. 18-68 r. Nr 721 powiadomił jen. gbra
wiln., że 27 �w. b. r. zamknął_ kaplicę kat�licką w Użańc�ch.2

3. W piśmie 'swym do jeq. gbra wiln. z dnia 23 kw.
1868 r. Nr 684 gbr miński podnosi protest przeciwko temu, 
że bp Wojtkiewicz , w świeżo wydanej na rok bieżący rubry
celi wydrukował kaplicę katolicką - we , wsi Ufańce, parafii 
Iszkołdź, pow. nowogródzk. ,  gbrnii mińsk. , a - kaplicę tę ska
sował poprz"edni jen: gbr, . swym zarządzeniem z 30 mareą 
1866 r. Nr 400.1Z 

e�wiat piński. 
Podhacie. 3 sierp. 1 867 r. Nr 978 jen._ ghr wiln . odpo- 

wiada gbrowi _mińskiemu na jego korespondencję z 27 czrw. 
1867 r . . Nr 1463', że z _ uwagi, iż we wsi PodhaCie i sąsie�nim 
siole Podbłociu, par. Pińsk, .gbrnii mińsk., nie ma katolików,. 
nie widzę przeszkód . do zamknięcia istniejącej we wsi wspom
nianej kapi icy rz.-kat. i do oddania jej razem z dzwonnicą 
(czasowneju) w . zarząd pra�osławnej władzy duchownej. 

1 K. Wiln. Wojn. G. 1865 cz. Hl Nr 1568 k. 1 -3.
2 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 158 k. 5_ i 8. . 

3 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1367 k. 24. 
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Jednocześnie, pisze dalej jen. gbr, aby z chwilą przekazania 
·tej kaplicy władzom prawosławnym przystąpiono do jej prze
robienia na cerkiew prawosławną. 

Gbr miński 31 sierp. 1867 r. Nr 2108 zawiadamia jen. 
gbra wi ln., że  istniejącą we wsi Podhacie kaplicę rz.-kat. 
zamknął 18 sierp. b. r. i oddał ją w zarząd prawosławnej 
władzy duchownej z tym, że ma być przerobiona na cerkiew 
prawosławną.1 

Powiat rzeczycki . 
Korzenie. Gbr miński 24 wrz. 1865 r. Nr 6042 zwraca 

się do jen. gbra wiln. z tym, że właściciel wsi Korzenie, pow. 
rzeczyck., gbrnii mińsk., par. Mozyrz, Otto Horwat wystąpił 
o pozwolenie _wybudowania na cmentarzu grzebalnym tej

· wioski kaplicy nad grobami swoich rodziców. Pozwolenie 
to O. Horwat uzyskał, ale z warunkiem, żeby postawił 3 bu
dynki na  3 szkoły i żeby dopomagał do ich utrzymania. Po
nieważ Otto Horwat ·w�runków powyższych nie dotrzymał, 
przeto kaplicę tę poleciłem zamknąć i urządzić z niej cerkiew 
prawosławną . 2  

· 

Powiat. słucki. 
Jewlicze. Mster spr. wn. 18 kw. 1 868 r. Nr 669 zwraca 

się do jen. gbra wiln. z tym, że jego poprzednik 14 list. 1 867 r. 
Nr 1468 goniósł mu o prośbie  włościan wsi Jewlicze, pow. 
słuck., gbrnii mińsk. (3 mile od Słucka), którzy zwrócili się 
w niej do miejscowego nlka wojo. o zburzeniU rz .. kat. kaplicy, 
jaką pobudował na ich gruncie nieboszczyk właściciel majątku 
sąsiedniego Borki. · Motywem do tej prośby jest to, że w Je
wliczach ani w okolicy nie ma żadnego kat�lika. Ponieważ 
i pan również jest zdania, żeby kaplicę oddać prawosławnej 
władzy duchownej, przeto i j a, kończy mster, nie stawiam 
żadnych w tym kierunku przeszkód. 

jen. gbr sprawę tę powierzył gbrowi mińsk., a ten 29 gr. 
1868 r. Nr 2145 powiadomił jen. gbra, że kaplicę, którą po-

1 K. Wiln. G. G. 1B67 Nr 1222 k. 6 i 7. 
2 K. Wiln. W ojn. G. 1865 Nr 1560. 
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budował ziemianin Uzłowski na gruncie włościan wsi Jewlicze, 
skasował i oddał w zarząd prawosławnej władzy duchownej.1 

Nowe Nowoaiolki. 1 1 .  kw. 1867 r. Nr 478 j en. gbr wiln. 
pisze do gbra mińsk. ,  że  wobec j ego racyj, -przytoczonych 
w odezwie z 7 mar. 1867 r . Nr  490 w sprawie, którą poruszyli 
włościanie teladowickiej gminy wiejskiej, nawróceni na pra
wosławie,_ aby zamknąć kaplicę rz.-kat w Nowych Nowosiol
kach i za�ienić ją na cerkiew prawosławną, przeszkód nie 
ma ku. temu. Gbr zaś miński 17 sierp. 1867 r. Nr  1962 donosi 
do jen. g�>ra wiłn., · że 4 inaja b. r. kaplicę rz. -kat. w Nowych 
Nowosiołkach polecił zamknąć i budynek po niej przekazał° 
pod zarząd duchownej · władzy prawosławnej.2 i 3 

Nowosiolki. Pod datą 23 · kw. 1868 r. Nr 684 gbr miński 
zwraca uwagę j en.  gbra wilq., że bp Wojtkiewicz vi rubryceli 
na rok bieżący wydrukował w parafi i Nieświż, pow. słuck. , 
gbrnii - młńsk., kaplicę katolicką w Nowosiołkach, którą skaso
wał poprzedni jen. gbr już 24 sierp. 1866 r. Nr 1 J84�4 

Rymie. Gbr miński 20 czrw._ 1867 r. Nr 1346 powiadamia 
jen. gbra wiln., że kaplica rz.-kat. w Rymie, parafii Kopyl, 
pow . . sh1ck., gbrnił mińsk. została zamknięta i przekazana 
w zarząd · du.chownej władzy prawosławnej w 1865 r. ,  .ponie
waz tamtejszą okolicę zaludniają Wyłącznie prawosławni. De
cyzję w tej sprawie wydał jen. gbr Kaufman.5 

Usunięcie pod Mińskiem figury św. Wincentego, a posta-
. wienie nil to mieisce obrazu Matki B. z soboru prawosławnego. · 

Mińsk. Gbr miński donosi 3 . wrz. 1868 r. Nr 518 do 
jen. gbra wiln., że na  skutek polecenia hr. Baranowa, byłego 
j en. gbra wiln., z 30 paźdz. 1867 r. Nr 1396 zdjęta została 
z kamiennego słupa, stojącego tuż pod Mińskiem, statua rz.-kat. 

1 K. Wiln. G. G. 1 867 Nr 1292 k. 5 i 8. 
li K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 175 k. 5. 
3 Zdaje się, że Nowe Nowosiołki należały do par. Kopyl, pow. słuck:, 

bo tam należały T eladowicze. Do pis. autora. 
4 K. Wiln. G. G.� 1867 Nr 1367 k. 24. 
5 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1446 k. 5.-

.• 



170 Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów i td .. . 

św. Wincentego i oddana do miejscowej katedry katolickiej, 
następnie uporządkowanó ten słup i na miejsce dawnej figury 
postawiono obraz Matki B., przyniesiony z soboru prawo
sławnego.1 

Wieża. 

Pińsk. Na odezwę gbra mińsk. z 19 kw. 1 866 r Nr 1189 
odpowiada mu 11 maja tegoż roku . Nr 560 jen. gbr wi)n. , co 
następuje: „Nie stawiam ze swej strońy przeszkód ,do oddania 
duchowieństwu prawosławnemu murowanej wieży, któ.ra sta
nęła w Piń�ku w 1,S30 r._ na rynku na podzittkowanie Panu Bogu, 
że ukrócił cholerę. Zastrzegam przy tym, aby drewnianą figurę, 
którą tam postawiono ku czci świętego rz.· kat. zamienić na 
obraz prawosławny" .2 

Obrazy. Powiat ihumeński.. , 
Duk�ra. W 1864 r. obrazy kościoła katoli ckiego p ar . 

Dukora, pow. ihumeńsk., gbrnii · mińskiej, zabrano dla cerkwi 
prawosłaWJlej, o czym je-st mow(ł przy kasacie t�goż kościofa. 

Powiat miński. 
Cholawszczyzna. Przy omawianiu przemianowania ko

ścioła k�tolickiego na cerkiew prawosławn-ą w Cholawszczy�
źnie, pow. i gbrnii . mińsk., gbr miński 16 l ist. 1866 r. Nr 3893 . 
donosi do jen. gbra wiln., że · znajdujący się tam . ob�az cu
downy Matki Bóżej pozostał w nowo poświęconej cerkwi.3 

Staszynki. Sprawę . obrazu Zbawiciela w kaplicy w miej
scowości Staszynki, parafii lwieniec, powiatu i gbrnii mińsk.,  
_omawia historia zabrania tej kaplicy katolikom na rzecz pra
wosławia.4 · 

Powiat nowogródzki .  
Stwołowicze. Na skutek · przedstawienia gbra mińsk. 

z _30 czrw. 1867 r. ·Nr 1493 jen. gbr wiln. �6 wrz. tegoż roku 
Nr 1263 wyraził swą zgodę, aby wraz z kościołem katolicki.m 

1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 285. 
2 K� Wiln. G. G. -1866 Nr 1401 · k. 2. 
3 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 275 k. 1-17. 
4 K. Wiln. G. G. 1866 Nr'1255 k. 1 i 2. 
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w Stwołowiczach, pow. nowogródzk. ,  gbrnii mińskiej, dostał 
się prawosławnym tamtejszy obraz Matki Boskiej .1  

Powiat piński. 
Ochów. Gbr miński 31 gr. 1864 r. Nr 3689 powiadamia 

j en .  gbra wiln., że 15 tegoż miesiąca i roku nlk wojn. pow. 
pifisk. zamknął kościół katoli cki filialny w Ochowie, parafii 
pińskiej, gbrnii mińsk. i razem z obrazem cudownym Matki 
Boskiej oddał prawosławnym. Szczegóły tego faktu podane 
są  przy kasacie fil i i  Ochów i tam wskazana jest sygnatura. 

Dzwony. Powiat borysowski. 
Male Dolce. Zabranie 2 dzwonów z fi lii Małe Dolce, 

parafii Berezyna, pow. borysowsk., gbrnii mińsk. ,  omówione 
jest przy kasacie filii Małe Dolce. 

Powiat ihumeński. 
Dukora. Z kościoła katolickiego parafii Dukora, · pow. 

ihumeńsk ., gbrnii mińsk., dzwony zabrano w 1864 r. dla cerkwi 
prawosławnej, co jest omówione przy kasacie kościoła tam
tejszego. 

Powiat miński. · 

Rubieżewicze. Gbr · miński 10 maja · 1866 r� Nr. 1366 
powiadamia jen. gbra wiln�, że po zamknięciu kościoła kato
lickiego w Rubieżewiczach, pow. i egbrnii mińsk. ,  dzwony · 

z niego oddane zostały prawosławnym.2 

Zaslaw. Szczegóły · zabranja dzwonów z kościoła kato
lickiego w Zasławiu, pow. i gbrnii mińsk. ,  dla prawosławnych 
podane ·są przy zabraniu w Zasławiu kościoła, budynków, 
gruntów i dzwonów dla prawodawnych. 

Powiat mozyrski. 
Chorostów. O zabraniu w 1866 r. dzwonów z kaplicy 

katolickiej w Chorostowie, pow. mozyrsk., gbrnii mińsk. po
dana jest wiadomość przy omawianiu kasaty kaplicy w tymże 
Chorostowie.  

1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 187 k .  29-61. 
12 K. Wiln. W ojn. G . . 1866 Nr 1 149 k. 9. 
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Powiat nowogródzki. , 
Krzywoszyn. Zabranie dzwonów z kościoła katolickiego 

w Krzywoszynie, pow. nowogródzk., gb.rnii mińsk., �łla prawo
sławnych jest poruszone przy zabieraniu tamtejszego kościoła. 

Starojelna. Gbr miński 23 paźdz. 1866 r. Nr. 3384 po
wiadamia jen .  gbra wil n., że na podstawie telegraficznego 
zarządzenia jen .  gbra Kaufmana z 29 sierp. 1866 r. po zam
knięciu kościoła katolickiego w Starojelny, pow. nowogródzk., 
gbrnii mińsk., zabrano z niego dzwony, które przekazane zo
stały duchownej władzy prawosławnej.1 

Powiat piński. 
Ochów. Przy kasacie filii Ochów, należącej do parafii 

Pińsk, gbrnii mińskiej , jest wzmianka o zabraniu z tejże filii 
katolickiej dzwonów dla prawosławnych. 

Powiat słucki . 
Zamość. O zabraniu dzwonów z kościoła katolickiego 

w Zamościu, pow. słuck., gbrnii mińsk., jest mowa w sprawie> 
omawiającej zabieranie na rzecz prawosławnych kościoła ka
tolickiego w Zamościu. 

Utensylia kościelne! Powiat borysowski. 
Male Dolce. Zabranie katolickich utensyliów kościel

nych dla prawosławnei cerkwi przedstawione jest przy za
bieraniu filii Małe Dolce, pow. borysowsk., gbrnii mińsk. dla 
celów prawosławnych. 

Powiat mozyrski. 
Chorostów. Utensylia kościelne z kaplicy katolickiej 

w Chorostowie, pow. mozyrsk., gbmii mińsk. w 1866 r. gbr 
miński przekazał prawosławnym i o tym jest mowa przy ka
sowaniu tejże kaplicy . 

. Grunta i budynki kościelne. 

Bobrujsk. 1. O zabraniu domu kościelnego katolikom 
w Bobrujsku na rzecz duchowieństwa prawosławnego takie 
podają szczegóły akta: „M- jew 18 sierp. 1864 r. Nr 5115 pisze 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1301 k. 5. 
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do jenerała komendanta fortecy bobrujskiej, że w fortecy 
tamtejszej j est kościół parafialny katolicki, z którego korzy
stają wszyscy okoliczni miesz_lrnńcy, nawet z poza fortecy. 
Przy cerkwi zaś prawosławnej, stojącej również w_ fortecy 
jest dom prywatny i tam mieszkają katolicGy . księża parafialni, 
a duchowieństwo prawosławne, nie mając mieszkania w re
jonie fortecznym, mieszka na przedmieściu Bobrujska. -Wobec 
tego polecam księży ·katolickich i wszystkich Polaków z for
tecy .- usunąć, a - umieścić tain ·duchowieństwo prawosławne. 
Jednocz.eśnie, pisze dalej _ jen. gbr, donieść mi, jak dawno 
w fortecy stoi kościół katolicki i kto budował dom, zajmowan-y 

_ dziś. przez księży". 
2. Na to . �omendant odpowiada, że kościół katolicki

parafialny stoi tam od 1615 r. i w tym. samym czasie pow- -
stał dom dla księży, .pierwotnie drewniany. Kiedy -zaś w Bo
brujsku powstała · forteca i domy drewniane należało usunął 
i wówczas· z funduszu bpa mińskiego Lipskiego pob�dowano 
dom kościelny murowany- w 1829 r. 

· 

3. Zasłysz.awszy o projekcie powyższej decyzji - M-jewa,
bp mfńsk-i Wojtkiew.icz 22 maja 1864 r. Nr 264 pisał do ni.ego, 
prosząc albo o zostawienie kośeioł-a i ducliowieństwa kato-·
lickiego w da wnyr:n - mie.jscu � albo o wyznaczenie odpowied
niego famduszu na budowę. nowego ko�cioła i mieszkań dla · 

- duchowieństwa katolickiego na prżedmieściu. _ Bobrujska.' 
W aktach je,dnak, na które się · powołujemy, nie -ma zakon-
czenia tej spra wy-1 " ' 

Powiat miński .  
Zaslaw. O przejęciu przez władze duchowne prawo

sławne gruntów i budynków parafi� katolickiej w Zasławiu, 
powiatu i gbrnii mińsk . jest mowa przy zabieraniu kościoła 
w tejże parafii . 

Powiat nowog-ródzki. 
Horodyszcze. Wraz z kościołem katolickim duchowień

stwo prawosławne . przejęło 25 kw. 1867 r. budynki plebańskie 
par. Horodyszcze, pow. nowogródzk., .  gbrnii mińskiej,2 

- „ 

l K. Wihi. W ojn. G. 1864 Nr 1307 k. 1 i n. 
s K. Wiło. G. G. 1866 Nr 1337. 
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Krzywoszyn. Zabranie plebanii i budynków gospodar
czych w katol ickiej parafii Krzywoszyn, pow. nowogródzk., 
gbrnii minsk., na rzecz prawosławnych jest omawiane przy 
zabieraniu tamtejszego kościoła. · · 

Starojelna. Po skasowaniu kościoła katolickiego w pa
rafii Starojelna, pow. nowogródzk., gbrnii mińsk.; władze rzą
dowe rosyjskie plebanię i budynki tej parafii przekazały du
chownej władzy parafia)nej. Stało się to na mocy rozporzą
dzenia, które wydał jen. gbr Kaufman 29 sierp. 1866 r., iak 
doniósł o tym gbr miński jen. gbrowi wiln. 23 paźdz. 1866 r. 
Nr. 3384.1 

Stwołowicze. 26 wrz. 1 867 r. Nr 1263 jen. gbr wiln. 
przychylną dał odpowiedź na odezwę gbra mińsk. z 30 czrw. 
tegoż roku Nr  1493 i pozwolił, żeby wraz z kościołem kato
lickim · w Stwołowiczach, pow. nowogródzk., gbrnii mińskiej , 
przes'zły na rzecz prawosławnych grunta i budynki tamtejszej 
parafii katolickiej . 2 . 

Powiat słucki. 
Lachowicze. Skasowany kościół w Lachowiczach, pow. 

słuck., gbrn ii mińsk., posiadał 33 dziesięciny ziemi, nadanej 
z państwowych gruntów, które z chwilą kasaty kościoła
przeszły pod czasowy zarząd ducho.wi eństwa prawosfawnego.
Tak powiad9mił 8 l ist. 1867 r. Nr 2685 gbr miński jen. gbra 
wiln., na co tenże jen. gbr odpowiedział mu 15 gr. 1867 r. 
Nr 1 552, że zgadza się, aby te grunta przekazać duchowień
stwu prawosławnemu.3 

ROZDZIAŁ XXXIV. 

Gubernia mohylowska. 

Zanim przejdziemy do konkretnych faktów, przytoczymy 
projekt, który gbr mohyl. przesłał 3 lip. 1 865 r. Nr. 713 do 
jen. gbra wiln. w sprawie kasowania paraf!i katolickich. Pra-

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1301 k. 5. 
2 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1187 k. 29-61. 
3 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1332 k. 4 i 18. 
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gniemy ten ciekawy dokument, świadczący o bezceremonial · 
nych �zamiarach rosyjskich władz państwowych usunięcia 
z widowni rządzonych przez ni ch terytoriów kościoła kato
lickiego, przekazać pamięci potomności. 

Dokument ten brzmiał, jak następuje. 
Gbr mohyl. 3 l ip. 1865 r. Nr 713  pisze do jen. gbra wiln., 

że w gbrnii mohyl. jest 42 parafij rz.-kat. a wiernych w ni ch 
42238 płci obojga< Na każdą_ przeto parafię wypada około 
500 męż.czyzn i tyleż niewiast. ż·eby przeto zmniejszyć wy
datki rządowe na utrzyma�ie ty lu parafij i ni'e mieć koniecz
ności p_ilnowanła tylu księiy, p roponuję, pisze tenże gbr, 

. urządzenie tak para'fij , żeby obowiązująca w nich liczba samych
mężczyzn wynosiła około 850. Zastoso)Vanie takiego licznika 
zmniejszy liczbę parafij do 24, a resztę 18 wypadnie skasować. 
Możnaby pozamylsać następujące kościoły i pokasować ich 
parafie : 

1 .  w· Mohylowie· kościół i parafię ś�. Antoniego pobe�-
nardyński. -

2. W powiec.ie mohyl .  -. Kniażyce.
3. W powiecie czausowskim - R�śna· i Rcdoml. ,
4. W powiecie czerykowskim - Worodźków i Kr_zyczew.
5. W powiecie kl imowickim - Szumiacz i Kościukowicze.
Uwaga gb�a. Wystarczy, gdy w powiatach czausowskim 

i klimowickim pozostanie po , jednej parafii ,  a w cźerykow-
skim dwie. 

. - -

6. W powiecie orszańskim Smolany, Obolcc i Miku-
lino-Radnia. 

7. W pow. siennieńskim - Wiadziec, Łukom! i Ostrowno.
8. W powiecie horeckim - Hóry Horki.
9. W powiecie rohaczewskim - Ozierany, Swierzeń i Lu

szew: (Zdaje � się, że urzędnik, piSzący te hazwy popełnił 
omyłkę� w żadnych bowiem wykazach nie mogliśmy znaleźć 
parafi i Luszew. jest w tymże powiecie  nazwa Antuszew po-
łączona z Dwor�ecko. Dopis .  ąutóra). 

. 

10. W· powiecie homelskim - Radoha. 
Przy tym gbr zaznacza: „Przedstawiając powyższy projekt, 

dodaję, że główną moją  myślą jest obok zadosyćuczynienia 
potrzebom religijnym ludności katolickiej zmniejszyć wpływ 
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duchowieństwa katoli ckie'go w tej okolicy, w której ducho
wieństwo to okazało się najbardziej nieprawomyślnym". -(O ile
zmme1szenie l iczby duchowieństwa i jego wpływu było 
szczerą intencją gbra," o tyle na ironię wygląda wzmianka 
o j ego myśli zadosyćuczynieriia potrzebom religijnym ludności.
Dopis. autora) . 

Nśi powyższe wywody jen. gbr wiln. 15 l ist. 1865 r. 
Nr 3032 odpowiada gbrowi mohyl., że _ podziela jego pogląd 
na skasowanie 18 parafij w _ gbrnii mohyl. i ze swej strony 
niezależnie od rozporządzenia, które wydał, aby do pewnego 

_ czasu pozostał w Mohylowie _ kościół św. Antoniego pober
nardyński fil ialnym i o zamknięciu w powiecie siennieńskim 
kościoła w Ostrownie, uznaje za potrzebne teraz zaraz zam
knąć następujące parafie: Kniażyce, Hory Horki i Radoha. 
Co się dotyczy innych, proponowanych do zamknięcia, pro
szę mnie powiadomić czy pan ma na myśli bezzwłoczne ich 
zamkn_ięci e? 

Nadto w swej odezwie z 7 łut. 1866 r. Nr. 162 gbr mo
hylowski pisze do jen. gbra wiln., że drewniany r1.-kat. ko
ściół w Kościukowiczach, powiatu k1imowickiego, należałoby 
zamknąć, zapicczętowac i tak go zostawić aż zupełnie zni
szczeje, a później po roku lub wcześniej rozebrać g-o całko
wicie, o ile nie okaże się konieczność, na co inne przezna-

, czyć ten kościół albo i inne, wymienione w mojej odezwie 
z 1 Jut. 1866 -r. Nr 149.1 

Kościoły. Powiat czauski. 
Czauśy. 1.  „Na odezwę J .  W. Pana, pisze mster spr. wn. 

30 kw. 1868 r. Nr 773 do jen. gbra wiln. ,  którą otrzymałem 
pod datą 5 k w. 1868 r. Nr 1 1 1 9, komunikuję, że nie stawiam 
przeszkód do zamknięcia kościoła w Czausach, pow:. czausk., 
gbrnii mohyl., wobec małej liczby parafian, należących do 
niego i szkodliwego wpływu na okolicznych mieszkańców 
prawosławnych, wywieranego w tymże kościele. 

2. Na powyższe jen. gbr wiln. 29 sierp. 1868 r. Nr 13273
donosi do mstra - spr. wn., że kościół czauski już jest 

J K. Wiln. G. G. 1865 Nr 1583 k. 1-20. 
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zamknięty 25 lip. 1868 r. i przekazany został w zarząd du
chownej władzy prawosławnej z tym, że ma być przerobiony 
na cerkiew prawosławną. 

3. 16 wrz. 1 868 r. Nr 3629 gbr mohyl. powiadamia jen.
gbra wiln., że skasowany kościół katolicki w Czausach już 
j est odpowiednio przygotowany i przerobiony tak, żeby w nim 
mogło się odprawiać nabożeństwo, 8 b. m. uroczyśc ie został 
poświęcony (podług obrządku prawosławnego. Dopis. autora).1 

Powiat homelski .  
Radoha. jen. gbr wiln.  15  l i st. 1865 r .  Nr 3032 poleca 

gbrowi mohyl. ,  w myśl jego korespondencji ,  zamknąć kościół 
katolicki w par. Radoha, pow. homelsk., gbrni i  mohyl . ,  o czym 
jest mowa na końcu niniejszego rozdziału.2 

Powiat horecki. 
Bory Borki. W myśl iniciatywy gbra  mohyl. poleca 

mu jen. gbr wiln. 15  list. 1865 r. Nr 3032, aby zamknął ko
ściół katolicki w Hory Horkach, pow. horeck., gbrnii mohyl. ,  
o czym jest mowa na końcu niniejszego rozdziału.3

Powiat mohylowski. 
Kniażyce. Na skutek wystąpienia gbra mohyl. za po

trzebne uznał jen. gbr wiln.  skasowanie kościoła katolickiego 
par. Knia-życe, powiatu i gbrnii mohyl. i to 15 list. 1865 r. 
Nr 3032 polecił wykonać, o czym jest mowa na końcu tego 
rozdziału.4 

Powiat rohaczewski. 
Ozierany. Na skutek przedstawienia gbra mohyl. 

z 14 gr. 1866 r. Nr 1304 jen. gbr wiln. 22 gr. 1866 r. Nr 2646 
odpowiada mu, że n ie  stawia ze swej strony żadnych prze
szkód, aby prawosławnemu społeczeństwu ozierańskiemu od
dać zapieczętowany tamtejszy kościół katol icki w pow. roha
czewskim, gbrnii mohyl. , na urządzenie w nim trupiarni na 
cmentarzu grzebalnym. W uzupełnieniu powyższego jen. gbr 
wiln. 6 lip. 1867 r. Nr  815 przychyla się do propozycji gbra 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1277 k. 26-37. 
2_4 K. Wiln. G. G. 1865 Nr 1 583 k. 1-20. 

Bojownicy, cz. 2, t. IV. 1 2  
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mohyl. z 24 czrw. 1867 . r. Nr 5084 i pozwala oddać służbie  
cerkwi prawosławne j  uzierańskiej, pow. rohaczewsk., gbrnii 
mohyl . ,_ wszystkie grunta, należące · do skasowanego kościoła 
katolickiego ozierańskiego, p rzestrzeni  50, 86 dziesięcin.1  

Swier.żeń. Wobec przedstawienia gbra mohyl. z 14 gr. 
1866 r. Nr 1304 jen.  gbr wiln. 22 gr. 1 866 r. Nr 2646 zgadza 
się na  użycie skasowanego kościoła w Swierżeniu, powiatu 
rohaczewsk., gbrnii mohyl . ,  jako materiału na  poprawienie 
budynków plebanskicli w Swierżeniu, które zostały przekazane 
tamtejszemu społeczeństwu wiejskiemu na urządzenie w nich 
szkoły.2 

Powiat s iennieński. 
Łukoml. 1,. Pod datą 30 kw. 1868 r. Nr 773 mster spr. 

wn. odpowiada jen. gbrowi wiln. na jego odezwę z 5 kw . 
1864 r. Nr 1 1 1 9, że n ie stawia ze swej strony żadnych prze
szkód do zamk_nięcia kościoła katolickiego w par. Łukoml„ 
pow. siennieńsk., gbrnii mohyl., wobec małej liczby wiernych, 
należą_cych do niej i szkodliwego wpływu, jaki prawosławni -
okol i czni mieszkańcy doznają z tego kościoła. 

2. Na powyższe jen. gbr wiln. 29 sierp. 1868 r. Nr 13273
donosi do mstra spr. wn., że kościół łukomlski już jest zam
kniftty 30 lip. 1868 r. i . oddany pod zarząd duchownej wła
dzy prawosławnej.3 

Ostrowna. 1. Na zapytani e j en. gbra wiln. z 3 wrz. 
1865 r. Nr 2472 gbr mohyl. 27 paźdz. tegoż roku Nr 1264 
odpowiada, że uważa za pożyteczne zamknąć kościół w Ostrow
ni e,  pow. siennieńsk., gbrnii mohyl. 11 list. tegoż roku jen. 
gbr wiln. uznaje za rzecz konieczną zamknąć ten kościół, 
a wiernych katolików przydzielić do sąsiednich parafij .4 

2. jen. gbr -wiln. 11 maja 1867 r. Nr 552 donosi do gbra
mohyl. ,  co następuje: „Ze swej strony zgadzam się na pozo 
stawienie bez  odpowiedzi prośby włościan gminy horodeckiej, 

l K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1329 k. 2 i 6. 
2 Op. c. k. 2. 
3 K. Wiln. G. G. 1866 . Nr. 1 277 k. 26-37. 
4 K. Wiln. Wojn. G. 1865 Nr 1 536. 
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pow. siennieńsk., gbrnii mohyl., o podniesienie do stopnia 
parafialnej, a przerobionej ze skasowanego kościoła rz. -kat. 
ostrowieńsk., pow. siennieńsk. , gbrnii mohyl. ,  cerkwi prawo
sławnej, nie przekazywania zaś jej do sąsiedniej parafii doro
gokupowskiej i o tym proszę nakazać im ogłosić" .1 

Kaplice. Powiat bychawski. 
Hlucki. W piśmie swym do jen. gbra wi1n. z 14 czrw. 

1867 r. Nr 1 1 55 mster spr. wn. wyraża swą zgodę na zam
knięcie kaplicy katolickiej we wsi Hłucki, par. Bychów, pow. 
bychowsk., gbrnii mohyl. ,  ponieważ właściciel, który otrzymał 
pozwolenie na jef otwarcie, już nie żyje.2 

· 

Maleków. Pod -datą 14 czrw. 1867 r. Nr · · 1155 jen. gbr 
wiln. of'rzymał ód mstra spr. wn. zezwolenie na zamknięcie 
kaplicy kato,lickiej we wsi Maleków, pow. bychowsk . ,  gbrnii. 
mohyl.,_ ponieważ majątek ten wraz z kaplicą, która do niego . 

· naleiała przeszedł w ręce rodziny rosyjskiej.3 1 1 

Pr�ybrzeż„ Na pismo swe _ jen. gbr wiln.- otrzymał od
powiedź pod datą 14 czrw. 1867 r. Nr 1155  od mstra spr. wn., 
że może skasować k«;iplicę katolicką we wsi Przybrzeż, pow. 
bychowsk., gbrnii mohyl., ponieważ majątek ten wraz z ka
plicą przes�edł w ręce rosjanina.4 / 

Zapotocze• jako ·odpowiedź na' swą odezwę ·jen. gbf 
wiln. otrzymał od mstra _spr. _ wn. 14 czrw. 1 867 r. Nr 1 155 
zezwolenie -na zamknięcie· kaplicy katolickiej we wsi - Zapoto
cze, par. -Bychów, p9_w. bychowsk, gbrnii mohyl. , ponieważ 
właściciel, który otrzymał na nią pozwolenie, już nie żyje� 
cała zaś jego roqzina  ZQStała prawosł�wną.5 

Powiaf czauski. 
Chackowicze.6 Mster -spr. wn. na odezwę jen. gbr - ,... l . 

wiln. wyraża 14  czrw. 1867 r. Nr 1 155 swą zgodę na zam-
. knięcie kaplicy katolickiej we wsi Chacko-wicze, pow. czausk., 

1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 177 . li:. 5.· ' 2_5 K. Wiln. G. G. 1866 Ńr 1357 k. 42 i n. 
6 Nigdzi� wioski tej , nazwy nie ·mogliśmy znaleźć. D opis. autora. 

12* 
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gbrnii mohyl., która ze względu na swe zniszczenie już jest 
opieczętowana.1 

Holowieńczyce. Na odezwę jen. gbra wiln. mster spr. 
wn. 14 czrw. 1867 r. Nr 1155 pozwala mu zamknąć kaplicę 
katolicką we wsi Hołowieńczyce, par. Czausy, pow. czausk.,  
gbrnii mohyl., ponieważ nie ma jej w spisie konsystorskim.2 

Powiat czerykowski. 
Bludzin. Pod datą 14 czrw. 1867 r. Nr 1155 mster spr. 

wn. zezwala jen. gbrowi wiln., który wystąpił z tą inicjatywą, 
skasować kaplicę katolicką w par. lwandar, pow. czerykowsk., 
gbrnii mohyl., ponieważ szkodliwie oddziaływa na ludność 
p.rawosławną.3 

Bory Horodzicze. Na inicjatywę, z którą wystąpił j en. 
gbr wiln., mster spr. wn. 14 czrw. 1867 r. Nr 1155 odpowiada 
w myśl jego, polecając skasować kaplicę katolicką w Horach 
Horodziczach, par. Czerykow, pow. czerykowsk., gbrnii mohyl., 
ponieważ umarł pierwotny jej właściciel.4 

Nizki. W odpowiedzi na odezwę jen. gbra wiln. mster 
spr. wn. 14 czrw. 1867 r. Nr 1155 poleca mu zamknąć kaplicę 
katolicką we wsi Nizki, parafii Krzyczew, pow. czerykowsk., 
gbrnii mohyl. ,  ponieważ jej właściciel został zesłany za sprawy 
polityczne.5 

Selicze.6 W odpowiedzi na odezwę jen. gbra wiln. 
�ster spr. wn. 14 czrw. 1867 r. Nr 1 1 55 poleca mu skasować 
kaplicę katolicką we . wsi Selicze, pow. czerykowsk., gbrnii 
mohyl., ponieważ dotychczasowa spłonęła, pierwotny .właści
ciel jej umarł i wogóle w pokoju gospodarza domu kaplica 
istnieć nie powinna.7 

Powiat homelski. · 
Bielica. Mster spr. wn. 14 czrw. 1867 r. Nr 1 155 na 

pismo jen. gbra wiln. wyraził swą zgodę, aby skasować kaplicę 

1 _5 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1357 k. 42 i n. 
6 Tej nazwy nigdzie nie mogliśmy znaleźć. Może to przekręcony Skalin 

w parafii lwandar, powiatu czerykowsk. Dopis. autora. ' 
7 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1357 k. 42 i n. 
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katolicką w Bielicy, par. homel, pow. homelsk., gbrnii mohyl., 
ponieważ wła$ciciel  jej nie żyje i nie jest wskazana na liście 
Konsystorza. 1 

Futoranka. Na odezwę j en. gbra wiln. mster spr. wn. 
14 czrw. 1867 r. Nr 1 1 55 nadesłał odpowiedź, zezwalającą na 
zamknięcie kaplicy katolickiej we wsi , Futoranka , powiatu 
homelsk., gbrnii mohyl., poniew.aż jej właściciele już nie żyją.2 

Pęczyna. Na przedstawienie jen. gbra w iln. mster spr. 
wn. 14 - czrw. 1867 r. Nr 1155 zezwolił na zamknięcie kaplicy 
katolickiej we wsi Pęczyna, pow. homelsk., gbrnii mohyl., 
ponieważ brak dowodów, legalizujących jej istnienie i właści
ciel tej kaplicy już nie żyje.3 

St ara Bielica. Mster spr. wn., odpowiadająć na odezwę 
jen. gbra wiln ., wyraził 14 czrw. 1867- t. Nr 1155 swą zgodę 
na zamknięcie kaplicy w Starej Bielicy, pow. homelsk., gbrnii 
mohyl . ,  ze w zględu, że proponowana j ej przeróbka nić została 
wykonana, że właściciel jej nie żyje i nie ma jej w wykazach 
Ko,nsystorza. � 

Powiat klimowicki. 
Chocinisk. Gbr mohyl. 25 paźdz. 1865 r.  Nr 8356 

zwraca się do jen. gbra- wiln. z tym, że, ponieważ 21 wrz. , 
1864 r. spłonęła cerkiew prawpsławna, na budowę zaś nowej 
murowanej, jak tego wymaga rozporządzenie j . . W. Pana 
z 24 maja 1864 7 r. Nr 33, brak funduszów, przeto uważałbym 
za wskazane z.abrać na cerkiew pi:awosławną kościół kato
licki filialny w Chocinisku, pow. klimowick., gbrnii mohyl., 
par. Łozowica. 

Na powyższe j en. gbr wiln. 24 st. 1866 J. Nr 149 poleca 
gbrowi mphyl., aby skasował filię rz.-kat. w Chocini�ku, 
a kościoł przerobił na parafialną cerkiew -prawosławną.5 i 6

Pieczary. Pod datą 30 maja 1 867 r. Nr 656 j en. gbr 
wiln. w myśl inicj.atywy - gbra mohyl., wyrażonej w odezwie .1_1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1357 k. 42 i n.

5 K. Wiln. G. G. 1865 Nr 1588 k. 1 i 7� 
6 Katalog archi_dieeezji mo\l-yl. z 1864 r. w Chocinisku wymienia kaplicę 

nie filię, dlatego o fakcie tym mówimy w nini.ejszyrn dziale. Dopis. autora. 
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z 6 łut. 1867 r. Nr 975 pozwala ' mu zamknąć kaplicę katolicką 
w Pieczarach, parafii Kościukowicze,. pow. klimowick., gbrnii 
mohylowskiej.1 

Świrel. 30 maja 1867 r. Nr 656 j en. gbr wiln . . pozwala 
gbrowi mohyl., zg odnie z jego inicjatywą z 6 łut. 1867 r. Nr 975, 
zamknąć kaplicę w m-:czku Świrelu, pow. klimowick., gbrnii 
mohylowskiej .2 

Tupiczyn. W odezwie swej, którą . wysłał jen. gbr w il n.
do gbra mohyl. 30 maja 1867 r. Nr 656, zgadza się, aby 
w myśl inicjatywy tegoż gbra z 6 lut. 1867 r. Nr 975 zamknąć 
kaplicę katolicką w Tupiczynie, parafii Kościukowicze, pow. 
klimowick., gbrnii mohylowskiej.3 

Zabialyszyn. Jen. gbr wiln .  pozwala gbrowi mohyl. 
30 maja 1867 r. Nr 656, zgodnie z jego inicjatywą, z którą 
wystąpił 6 łut. 1867 r. Nr 975, zamknąć · kaplicę katolicką 
w Zabiałyszynie, parafii Łozowica, pow. klimowick., gbrnii 
mohylowskiej.4 

Powiat rohaczewski. 
Eu_stażyn. Jak gbr mohyl .  7 paźdz. 1864 r. Nr 8515 

wyjaśnił w odezwie swej do jen. gbr·a wiln., kaplica w Eusta 
żynie, par. Żurawice, pow. rohaczewsk., gbrnii mohyl. ,  po
wstała w 1828 r. Wybudował ją ziemianin Adam Leśniewski, 
a na skutek porozumienia się z mstrem spr. wn. 22 st. 1864 r. 
Nr 114 arcbp mohy.l. W. Żyliński pozwolił na _odprawian i e  
w niej nabożeństwa. Jen. gbr wiln. 26  kw. 1 865 r .  Nr  1475 
polecił gbrowi mohyl. zam_knąć ją, co się też stało 15 maja 
tegoż roku. Obecny właściciel kaplicy w Eustażynie Józef 
Leśniewski został zesłany do Rosji za udział w ruchu poli
tycznym i to było- dla jen. gbra wiłn. motywem do wydania 
nakazu jej zamknięcia. Urządzenie wewnętrzne tej kaplicy 
przekazane zostało ks . . Klem. Podbereskiemu , proboszczow i  
par. żurawickiej.5 

Janów. Mster spr. wn. w odpowiedzi, którą pr·zesła t 
14 czrw. 1867 r. Nr 1 155 j en. gbrowi wiln. ,  zgadza się na 

1_4 K. Wiln. G. G. 1 866 Nr 1357 k.' 40. 
5 K. Wiln. G. G. 1864 Nr 1467 k. 1-6. 
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zamknięcie kaplicy katolickiej pow. j gbrnii mohyl., ponieważ 
nie ma j .ej w wykazach Konsystorza.1 

Pohrebyszcze. Na skutek pisma gbra mohyl. · daty 
3 czrw. 1867 r. Nr 689 do jen. gbra wiln. w sprawie zamknię
cia całego szeregu kaplic katolickich w gbrnii mohyl., jen. gbr 
Kaufman wypowiedział mu· swą zasadę, że tylko . wówczas 
decyduje się na zamknięcie katolickich instytucyj, kiedy od-, -
powiednie czynniki dwukrotnie występują do niego w ja�iejś 
kwestii, a następnie polecił skasować kaplicę w Pohrebysz
ezach, par. Bobry, pow. i gbrnii mohyl. Kaplica ta bowiem, 
jak pisze je�. gbr, nie jest ·wyliczona w wykazach Konsysto
rza: rz. -kat. i jest szkod!iwą pod względem polityc�nym; · b.0 
księ�a, którzy do niej przyjeżdżają, korzystają zaws-ze, aby 
wygłaszać swe idee, wrogie dla państ\ya rosyjskiego.2 

l 
Rubow�zczyzn:a. W odpowiedzi na odezwę jen .  gbra 

.wiln. 14 c:zrw. 1867 r: -Nr 1 155 mster spr. wn. \Yyraża . swą 
zgodę na  zamknięcie- kaplicy · katolickiej w Rubowszczyźnie, 

- par-afii Kniaiyce, pow. i gl>rnii mohyl�, ponieważ obecny jej 
właściCiel j est prawosławnym.s 

.-

Rymsza. N a  skutek odezwy jen. gbra wiln. mster spr. 
wn. odpowiada mu 14 czrw·. 1867 r. Nr -1 155, że zezwala n'a
skasowarrie kapli�y katofrckiej ·we wsi Rymsza, pow. · i gbmli 
mohyI., ponie�aż właśc.iciel jej ziemianin Bork ze względów 
politycznych został �esłany.4 

Wyso�ie. W odpowiedzi na pismo jen. gbra wiln. mster . 
spr. wn: 14 czrw. 1867 r. N r  1155 wyraża -swą zgodę na ska
sowanie kapl icy, we wsi_ Wysokie,_ · par. Białynicze, p()wiatu 
i gbrnii mohyl., p.onie�aż syn obecnego właściciela. majątku 
Wysokie _ Węcławi�za został zesłany na Syberię za udżiał 
w po.wstaniu.5 

Zyle. 1. Jako odpowiedź na swe ' -pis�� j en. gbr wiln.
pod datą 14 cirw. 1867 r. Nr 1 1 5� otrzymał zgodę mstra spr. 
wn. na zamknięcie· kaplicy katolickiej w Zylach, par. Moby� 
lów, ponieważ obecny jej właściciel jest prawosławnym.6 

t_s K. Wilń. G. G. 1866 Nr . 1357 k. 42 i n. 
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2. 17 l ist. 1 867 r. Nr ' 1458 jen. gbr wiln. pozwala
katolicką kaplicę w Zylach przenieść na cmentarz prawosławny · 

tam urządzić z niej kaplicę  prawosławną.1 

Powiat mścisławski . 
Babylicze. Na propozycję j en.  gbra wiln. mster spr. 

wn. zgodził się 1 4  czrw. 1 867 r. Nr 1 155 na zamknięcie kaplicy 
katolickiej w miejscowości Babylicze, par. Mścisław, powiatu 
mścisławsk., gbrnii mohylowskiej.2 

Buda. Gbr mohyl. 3 czrw. 1 867 r. wystąpił do jen. 
gbra wiln. z projektem zamknięcia całego szeregu kaplic 
katolickich w gbrnii mohyL, na co otrzymał od jen. gbra 
Kaufmana odpowiedź, że dopiero wtedy zamyka instytucj e  
katolickie, gdy właściwe czynniki dwukrotnie występują w tych 
sprawach. Mimo tej odpowiedzi zdecydował się zamknąć 
kaplicę we wsi Dworzec, pow. rohaczewsk., w Budzie i m
nych ośmiu miejscowościach pow. mścisławsk. Projekt swój 
jen. gbr przedstawił do Mstwa Spr. Wn., na co pod datą 
14 czrw. 1 867 r. Nr 1 1 55 otrzymał od mstra spr. wn. instru
k cję, żeby zamykał kaplice katolickie tylko wtedy, kiedy 
będzie miał miejsce jeden z następujących 4 warunków: 1.

gdyby kaplica była zbudowana bez właściwego pozwolenia 
władz państwowych, 2. gdyby umarł właściciel, który otrzy
mał pozwolenie na kaplicę, 3. gdyby właściciel kaplicy został 
zesłany i 4. gdyby kaplica przeszła w inne ręce. Wobec  po:
wyższych zasad mster zgadza się na zamknięcie wszystkich  
wymienionych kaplic oprócz miejscowości Buda, następnie 
wyraża zgodę skasowania j eszcze 29 czyli pozwala razem 
na zamknięcie 39 kaplic w gbrnii mohy I .  Wszystko to jen. 
gbr wiln. 17 list. 1867 r. Nr 1458 poleca gbrowi mohyl. wy
konać, przypominając mu jego odezwę z 12  paźdz. 1 867 r. 
Nr 8703 i dodaje: "Nie przeszkadzam na przeróbkę zdatnych
jeszcze do tego kaplic katolickich na prawosławne przedpo
grzebowe, zwyczajne '< czasownQ i ·cerkwie ogrzewane, a n.a 

1 i 2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1357 k. 42 i n. 
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rozebranie tych, które zniszczył już ząb czasu. Materiał z ni eh 
powstały można użyć na pali wo do cerkwi sąsiednich.1 i 2 

Choroszewo. W odpowiedzi na odezwę jen. gbra wiln. 
mster spr. wn. 14 czrw. 1 867 r. Nr  1 1 55 wyraził swą zgodę 
na zamknięcie kaplicy katolickiej w miejscowości Choroszewo, 
·parafii Mścisław, pow. mścisławsk., gbrnii mohylowskiej.3

Gorysz. Pod datą 14 czrw. 1 867 r. Nr 1 1 5 5  mster spr. 
wn. wyraził swą · zgodę na zamknięcie kaplicy katolickiej we 
wsi Gorysz, p�r. Mścisław, pow. mścisławsk., gbrnii mohyl., 
jak to zaprojektował jen. gbr wiln. w swej odezwie do MstwJi 
Spr. Wn.4 

Horyścia. Projekt · jen. gbra wiln. w sprawie skasowa
nia kaplicy katolickiej we wsi Horyścia, par. Mścisław, pow. 
mścłsławsk., · gbrnii mohyl., mster spr. wn. zatwierdził w swej 
odeżwie do niego, datowanej 14 czrw. 1 867 r. Nr 1 1 55.5

Kapuścin. W śród . kaplic, które jen. gbr wi]n.  przed
stawił do Mśtwa Spr. Wn. jako kwalifikujące s ię do zamknię
cia, była kaplica _ katolicka w Kapuścinie, par. Mścisław, pow. 
mścisławsk. ,  gbrni i  mohyl. i na to uzyskał zgodę mstr� spr. wn. 
14 czrw: 1 867 r. Nr 1 1 55.6

Stanisławowo. Pod datą 14 czrw. i 867 r. Nr 1 1 55

mster spr. wn. zgodził się na projekt . jen. gbra wiln., doty
czący zamknięcia kapJicy katolickiej we wsi Stanisławowo, 
parafii Mścisław, pow. mścisławsk. ,  gbrnii mohylowskiej.7 

Suprynowicze. Na wńiosek jen. gbra wiln. mster spr. 
wn. zgodził się na zamknięcie }caplicy katoli ckiej we wsi 
Suprynowicze, należąc�j do par. Mścisław, pow. mścisławsk., 
gbrnii mohylowskiej.8 

Szamowszczyzna. Jen.  gbr wiło. w odezwie swej do 
mstra spr. wn. między innymi zaproponował zamknięcie ka-

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1357 k. 42-68. 
2 Z.arządzenia jen. gbra wiln. Nr 1458 nie powtarzamy przy każdej z 39 

kaplic, wyliczonych w niniejszym rozdziale, na których zamkni�cie poz'ń'.olił 
m ster spr. wn. pod Nr 1 1 59. Dopis. autora. 

<LS K. Wiln. G. G. 1 866 Nr. 1357 k. 42 i n .  



186 Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd . . .  

plicy katolickiej w miejscowości Szamowszczyzna, par. MśCi-· 
sław, pow. mścisławsk., gbrnii mohyl. i na to otrzymał przy
chylną odpowiedź 14 czrw. 1 867 r. Nr 1155.1  

Powiat orszański. 
Borystenów. jako odpowiedź na odezwę jen. gbra wiln. 

, mster spr. wn. poleca mu 14 czrw. 1 867 r. Nr 1155, aby ska
sował kaplicę katolicką we wsi Borystenów, pow. oszmiańsk., 
gbrnii mohyl. , ponieważ nie żyje j ej właściciel i nie ma tam 
katolików.2 

Pohoście. Na odezwę jen. gbra wiln. odpowiedział 
mster spr. wn., 14 czrw. 1867 r. Nr 115.5, polecając mu zam
knąć kaplicę katolicką we wsi Pohoście, parafii Orsza, pow . 
. orszańsk., gbrnii mohyl. , ponieważ rząd skonfiskował ten 
majątek.3 

Snihiry. Odpowiadając jen. gbrowi wiln. na jego od.ezwę, 
mster spr. wn. 14 czrw. 1 867 r. Nr 1155 poleca mu zamknąć 
kaplicę katolicką w Snihirach, parafii Habinowicze, powiatu 
orszańsk., gbrnii mohyl., ponieważ właściciel jej już nie żyje.4 

Sohaczewo. 14 czrw. 1867 r. Nr 1 155 mster spr. wn. 
w odpowiedzi na odezwę jen. gbra wiln. upoważnił go do . 

· skasowania kaplicy katolickiej we wsi Sohaczewo, par. To
łoczyn, pow. orszańsk., gbrnii mohyl., ponieważ właściciel
tego majątku nie żyje.5

Wiszniak. Pod datą 14 czrw. 1 867 r. Nr 1 155 mster 
spr. · wn. na odezwę jen. gbra wiln. nadesłał swą zgodę na 
zamknięcie kaplicy katolickiej we wsi Wiszniak, par. Babino· 
wicze, pow. orszańsk., gbrnii mohyl., ponieważ właściciel jej 
już nie żyje.6 

Powiat rohaczewski. 
Dworzec. jen. gbr Kaufman na propozycję gbra mohyl., 

datowaną 3 czrw. 1 867 r. Nr 689, postanawia zamknąć kaplicę 
· katol icką we wsi Dworzec, pow. rohaczewsk., gbrnii mohyl.,
stojącą na trakCie rohaczewskim, gdyż właściciel jej już nie
żyje, jak pisze o tym gbr mohylowski.7

i_7 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1357 k. 42 i n. 



Niszczenie kościołów, kaplic, klaŚztorów itd .. . 187 

Strumienna.1 Na skutek inicjatywy, z którą wystąpił 
gb"r mohyl. 6 łut. 1867 r. Nr 975, jen. gbr wiln. pozwala mu 
zamknąć kaplicę katolicką w okolicy szlacheckiej Strumienna, 
par. Żurawica, pow. rohaczewsk., gbrnii mohylowskiej.2 

Wyków. Na odezwę jen .  gbra wi ln. odpowiada mu 
mster spr. wn. 14 czrw. 1867 r. Nr 1 155 i poleca zamknąć 
kapli cę katolicką we wsi Wyków, pow. rohacz., gbrnii mohyl., 
ze względu, że nie żyje jej właściciel.3 

Powiat s iennieński. 
Janów. Na odezwę jen.  gbra wiln. odpowiada mu 

14 czrw. �867 r. Nr 1 155 mster spr. wn., upo.ważniając go do 
zamknięcia kapli cy we wsi Janów, par. Tołoczyn, pow. sien
nieńsk., gbrnii · mohyl., ponieważ nie żyje właściciel tego 
majątku · i kaplicy ani jej nie ma w wykazach właściwego 
Konsystorza.4 

I 

Kołki. Na projekty jen. gbra wiln. mster spr. wn. 
14 czrw. 1867 r. Nr 1 155 odpowiada mu, żeby zamknął ka
plicę katolicką we wsi Kołki, par. Łukoml, pow. siennieńsk., 
gbrnii mohyl . ,  której pierwotny właściciel juz nie żyje, 
a obecny brał udział w powstaniu.5 

Leopietów. W odpowiedzi na odezwę jen .  gbra wiln. 
rnster spr. wn. poleca mu 14 czrw. 1867 r. Nr 1 155 skasować 
kaplicę katolicką we wsi Leopiet9w, pow. siennieńsk., gbrnii 
mohyl., ze względu, że nie żyje jej  właściciel .6 

· 

Terościanka. Odpowiadając j en. gbrowi wiln�, 14 czrw. 
1867 r. Nr 1 155 rnster spr. wn. poleca mu, aby skasował ka
plicę katolicką we wsi Terościanka, par. Bóbr, pow. siennieńsk., 
gbrni i mohyl., ponieważ pierwotny właściciel j ej nie żyje, 
a obecny ł:!orodziankowski brał udział w powstaniu.7 

Obrazy. Powfat siennieński. 
Ostrowno. Gbr mohyl. 20 lip. 1 866 r. Nr 815 donosi do 

jen. gbra wiln. ,  że nlk woj n. pow. siennieńsk. nadesłał mu 

1 Słownik Geograficzny Sulimierskiego i katalog archidiecezji mohyl. 
z 1864 r. okolicę tę nazywa Strumieniem (t. XI, str. 4 19). 

2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1357 k . 40. 
3_7 K. Wiln. G. G. 1 866 N� 1357 k. 42 i n. 
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raport pod datą 9 lip. b. r. 'Nr 33, a w nim, że w zamkniętym 
kościele katolickim w m. Ostrowno, pow. siennieńsk., gbrnii 
mohyl., jest obraz Matki Bożej, który na uroczystość odpustową 
Wniebowzięcia Najśw. Dziewicy (Uspcnja Presw. Bogarod.) 
ściąga do tego kościoła bardzó dużą liczbę pobożnych. Żeby 
temu przeciwdziałać i polską szlachtę katolicką pociągnąć do 
prawosławia, wzmiankowany nlk wojn. prosi o pozwolenie dla 
miejscowego duchownego prawosławnego odprawiania w tym 
kościele nabożeństwa w święto Wniebowzięcia. 

Na to 2 sierp. 1 866 r. Nr 1050 jen. gbr wiln. odpowiada 
przychylnie i zgadza się nie tylko na nabożeństwo w dniu 1 5

sierp. ale i w inne święta, a nawet na przeniesienie tego 
obrazu do cerkwi prawosławnej, o ile zgodzi się na to ducho
wieństwo prawosławne.1 

Grunta kościelne. Powiat rohaczewski. 
Ozierany. O zabraniu dla prawosławnej służby cerkiew

nej gruntów, należących do kościoła katolickiego, par. Ozie
rany, pow. rohaczewsi<., gbrnii mohyl., szczegóły są podane 
przy zabieraniu na rzecz prawosławnych tamtejszego kościoła.2 

ROZDZIAŁ XXXV. 

Gubernia wileńska. 

Kościoły. Powiat dziśnieński. 
Bohiń. 1. Na przedstawienie gbra wiln. jen. gbr wiln. 

18 gr. 1864 r. Nr 4100 nakazał zamknąć kościół filialny w · Bo
hiniu, pow. dziśnieńsk., gbrn ii wiln. i od tegoż gbra zażądał 
o_pinii o przeróbce tego kościoła na cerkiew prawosławną. 

2. Pod datą 18 łut. 1865 r. Nr 1 137 gbr wiln. wyraża
swą zupełną jednomyślność z jen. gbrem wiln. i nawet wska
zuje źródło, z którego możnaby pokryć wydatki na tę prze
róbkę. Gdy sprawa ta posuwała się naprzód, w imieniu mie-

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 245 k. 1 i 2. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1329 k. 2 i 6.
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szkańców gminy bohińskiej wystąpił do 'jen .  gbra wiln. wło
ścianin Szymon, syn Gabriela Popakula, o zwrot zabranęgo 
kościoła lub o pozwolenie na budowę zupełnie nowego. 
Wtedy na przedstawienie gbra wiln. jen. gbr wiln. uznał 
Popakulę jako fanatyka religijnego za szkodliwego i za to, 
że się udał z prośbą w sprawie omawianego kościoła do 
Wilna za biletem, który otrzymał ze swej gminy do powiatu 
święciańsk., skazał go na zesłanie do wewnętrznych gbrnij 
Ro�ji, o czym zawiadomił Mstwo Spr. Wn. 27 st. 1 866 r� Nr 1 61.

Na to 1� mar. 1 866 r. Nr 2087 Mstwo odpowiedziało mu, że 
Popakulę poleciło wysłać na mieszkanie do gbrnii orłowsk. 
20 maja 1 871 r. Nr 1 321 na żądanie jen. gbra wiln. z 16 maja 
1 871 r. Nr 4660 wyjaśnia mu tę sµrawę gbr wiln., że, jak 
widać z odezwy gbra orłowsk. z 22 lip. 1 866 r. Nr 6666,

Szymon Popakula, który w swoim czasie był wysłany do 
środkowych gbrnij Rosji, w drodze z Wilna do gbrnii orłow
skiej umarł 1 1  lip. 1 866 r.1 

3·. Z odezwy, którą gbr wiłn. nadesłał do zarządzającego 
diecezją wiln. pod datą 26 gr. 1 864 r. Nr 14013 widać, że 
rząd ros. zamknął kościół filialny w Bohiniu, który został 
przerobiony na cerki�w prawosławną.2 

Głębokie. Zarządzający diecezją wiln. pod' datą 5 ...wrz. 
1 864 ·r. Nr 9286 otrzymał zawiadomienie od gbra wiln., że 
kościół . filialny w Głębokiem, należący do par. Głębokie,  
pow. dziśnieńsk. ,  gbrnii wiln., został zamknięty i przekazany 
władzom świeckim.3 

Nawlok. 1 .  Do głównego nlka kraju północno zachod
niego 15 lip. 1 866 r. Nr 4851 pisze gbr wiln., co następuje: 
„ Zarządzający izbą dóbr państwowych radca kolegialny Dejsza 
9 lip. b. r. Nr 274 zwrócił się do mnie o zamkni�cie w ma
jątku sekwestrowanym Nawłok, pow. dziśnieńsk., gbrnii wiln., 
należącym do ziemianina Klotta, kaplicy domowej rz.-kat., 
która powstała z przerobionej cerkwi grecko-unickiej (kato-

1 K. Wiln. Wojn. G. 1864 Nr 147.6. 
a Wiln. R. K. D. Kons. 1 904 c z .  Il k. 16 p. 24 . . 

3 Op. c. k. 85 P· 1 1 2. 
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lickiej , dopis. autor.a), pobudowanej w 1 5 1 4  r. Właściciela
ob�cnego tej kaplicy Benedykta Klotta M-jew, jen. gbr wiln. 
wysłał swym rozkazem z 11 łut. 1864 r. Nr 3147 pod surowy 
dozór policji  na mieszkanie do gbrnii woroneskiej za to, że 
namawiał włościan do powstania, majątek zaś jego jako se
kwestrowany powinien przejść w ręce nowego właściciela 
pochodzenia rosyjskiego". 

2. Po przeprowadzeniu w tej materii korespondencji
z jen. gbrem wiln. tenże gbr wiln. 5 cżrw. 1 868 r. Nr 3�47

donosi do niego, że zgodnie z rozporządzeni em,  które otrzy 
mał od poprzedniego jen. gbra : kościół rz.-kat. filialny w Na
włoku, parafii Ikaźń, który poprzednio był cerkwią prawo
sławną, pod wezwaniem św. Paraksewy Męczennicy, 21 maja 
1 867 r. został zamknięty i oddany w zarząd prawosławnej 
władzy duchownej.i i 2 ' 

3. Na imię Konsystorza Wiln. gbr wiln.  24 kw. 1 867 r.
Nr  34 nadesłał powiadomienie, że Komitet Gbrnialny budowy 
cerkwi prawosławnych w dniu 19 kw. b. r. postanowił, a on 
polecił nlkowi wojn. w Dziśnie .zamknąć kościół filialny w Na
włoku,  pow. dziśnieńsk., gbrnii wiln., z tym, że będzie obró-
�ony na cerkiew prawosławną.3 

' 

Ponizów. 1. Jako prezes komitetu b.udowy cerkwi pra
wosł_awnych w gbrnii wiln. gbr wiln. 3 paźdz. 1865 r. Nr 3761

·występuje do jen. gbra wiln. z tym, że nlk wojn. pow. dzi
śnieńskiego doniósł mu, iż cerkiew petropawłowska prawosław
na we wsi Grigorowicze jest w takim stanie, że ją trzeba
rozebrać. Wobec  tego gbr prosi o pozwolenie na przeróbkę
kaplicy katolickiej w Ponizowie, parafii Dzisna, gbrnii wiln.,
(był to kościół filialny, dopłs. autora) na filię ptawosławną.

2. jen. ghr wiln. 1 8  list. 1 865 r. Nr 3060 zgadza się na
ten· projekt.4 

3. Zarządzający diecezją wiln. 7 gr. 1 865 r. Nr 1914

powiadamia Konsystorża Wiln., że władze rządowe zamknęły 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1239 k. 1 i 79. 
2 Nawłok był filią. Dopis. auto.ra. 
3 Wiln . R. K. D. Kons. 1904 cz. li k. '69 p. 93. 
4 K. Wiln. W ojn. G. 1865 Nr 1 579 k. 1 ,  2 i 5. 
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kościół fi lialny w Ponizowie i oddały go do dyspozycji du
chownym władzom prawosławnym.1 

Przeslaw. Konsystorz Wiln. pod datą 7 gr. 1865 r. 
Nr 1914 otrzymał od zarządzającego diecezją wiln .  zawiado
mienie, źe · władze państwowe. zamknęły kościół filialny 
w Przesławiu, par. Dzisna, pow. dziśnieńsk. ,  gbrnii wiln. 
i oddały go do dyspozycji duchowieństwa prawosławnego.2 

Psuja._ 1. Nlk gbrnii wHn. 9 sierp. 1866 r. Nr 5441 zwraca 
się do głównego 1 nlka kraju Północno Zachodniego, że nlk 
wojn. pow. dziśnieńsk. - doniósł mu 20 lip. 1866 r.  Nr 2186,

iż ziemianin Despot - Zenowicz już przyjął prawosławie · i obec-1

nie wystąpił do -rządu o fundusz na przerobienie fili i k�tolic
kiej, która istnieje  w jego maj.ątku Psuja, p,ow. dziśnieńsk.,
gbrnii wiln., na cerkiew prawosławną. 

2. Pod datą zaś 21 wrz. tegoż roku Nr 6274 pisze po raz
drugi nlk · gbrnii wiln . . do jen.  gbra, że w sierpniu b. r. „na
mocy pozwolenia j. W. Pana - zamknąłem kościół fi lialny
w Psui �' :3 · 

3. Jen. gbr · wiln .  ·24 sierp. 1 866 r. Nr 1 1 80 wydaj e  po
lecenie gbrowi wiln. , aby kościół fi l ialny katolicki w Psui,
par. Prozoroki,- pow. dziśnieńsk., gbrnii wiln:, zamknął i za
mienił na cerkiew prawosławną.4 

Powiat l idzki. 
Dubicze. Na mocy decyzji jen.  gbra wiln. gbr wi-ln. po

lecił sprciwnikowi pow. l idzk. zamknąć kościół filialny w Du
bjczacht-- należący do . parafii Na cza, pow. ,Jidzk. , gbrnii wiln . ,  
następnie go rozebrać i o tym wszystkim 13 wrz. 1869 r. 
Nr 43"81 zawiadomił zarządzającego diecezją wiln.5 · 

- �. 

Dzieąibrów. Po porozumieniu się z mstrem spr. wn, 
j en. gbr wiln-. polecił zamknąć kościół w Dziembrowie, pow. 
Hdzk. ,  gbrnii wiln. i oddać pod opiekę władz cyw_ilnych . 

. i i 2 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. Il k. 3-1 p. 45. 
3 K. Wiln. G. (i. 1866 Nr 1 146 k. 4 i 7 . 

. 4 K. Wi�n. Wojn. G. 1866 Nr· . 1 146 k. 7. 
5 Wilg. R. K. D. Kons. 1904 c'i. II k. 83 i 84 p. 1 10. 

� ' 
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O tym zawiadomił gbr 'wiln. zarządzającego diecezją wiln. 
29 wrz. 1 869 r. Nr 5756.1

Kirianowce. W charakterze patrona komitetu tworzenia 
cerkwi prawosławnych gbr_ wiln. 22 kw. 1 866 r. Nr 451 po
wiadomił zarządzającego diecezją wiln., że na mocy decyzji 
głównego nlka kraju poleca natychmiastowe zamknięcie ko
ścioła fil ialnego w Kirianowcach.2 

1 .  jen. gbr wiln. 7 l ut. _ 1 867 r. Nr 1 23 powiadamia gbra 
wiln., że nie stawia ze swej strony przeszkód do przerobienia 
kościoła katolicki ego fil ialnego w Kirianowcach, parafii Lida, 
gbrnii wiln., na cerkiew prawosławną.3 

2. Nlk gbrnii wiln. 2 wrz. 1869 r. Nr 663 donosi do głów
nego hlka kraju, że kościół katolicki filialny w Kirianowcach, 
w pow. lidzk., gbrnii wiln., który kazał zamknąć jen. gbr Ba
ranow, został przerobiony na cerkiew prawosławną.4 

Wasiliszki. 1. Gbr wiln. 12 łut. 1 868 r. N-r 1 37 donosi 
do jen. gbra wiln., że już są skończone roboty przy pr,zerÓb ce 
kościoła katolickiego w Wasiliszkach, powiatu lidzk., gbrnii 
wiln., na cerkiew prawosławną i tenże gbr 23 czrw. 1 873 r. 
Nr 417 zawiadamia jen. gbra, że c�rkiew w Wasiliszkach 
przeszła pod zarząd . duchowieństwa prawostawnego 22 gr.
1 872 r.5 

2. Zarządzający die_cęzją wil11. otrzymał dwie kor-espon-
aencje od gbra wiln. w sprawie kościoła podominikańskiego 
w Wasi liszkach. jedną 25 kw. 1 868 r. Nr 1 996, że na mocy 
polecenia jen. gbra wiln. zamyka ten kościół, a drugą 16 wrz. 
1 871 r. Nr 2518, że , kościół w Wasiłiszkach został przerobiony 
na cerkiew prawosławną:6 

Powiat oszmiański. 
Bienica. 1. Gbr wiln. 22 łut. 1866 r. Nr 1217 pisze do 

jen. gbra wiln., że kościół katolicki w Bienicy, pow. oszmiań-

1 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II  k. 84 p_. 1 1 1 .  
2 Op. c. k .  40 p. 60. 
3 K. Wiln. Wojn. G. 1866 Nr 1 121 k. 33. 
4 K. Wiln. G. G. 1866 Nr I 1° 21 k. 34. 
5 K. Wiln. G. G. rnn Nr 1 1 53 k. · 3 i 18. 
6 \1'iln. R. K. D. Konsi 19<!4 cz. · II k. 78 ·i 79 p. 105.
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skiego, gbrnii wiln. , kazał zamknąć i przerobić na cerkiew 
prawosławną. Rzeczy z niego oddał dziekanowi w Oszmianie. 

2. Jen. gbr 26 lut. tegoż roku Nr 244 zatwierdził fakt
dokonany względem kościoła w Bienicy.1 

3. Gbr wiln. 4 kw. 1 866 r. Nr 1 446 zawiadamia zarzą·
dzającego diecezją wiln. o zamknięciu kościoła parafi i Bienica.2 

Horodziłów. 1 .  Zarządzający diecezją wiln. 8 czrw. 
1 866 r. Nr 3961 otrzymał zawiadomienie od gbra wiln., że 
główny nlk kraju polecił zamknąć kościół w par. Horodziłów.3 

2. W odezwie do mstra spr. wn. jen. gbr wi ln. donosi
20 czrw. 1 866 r. Nr 761 ,  co następuje: „Ze względu, że większa 
część katolików par. Horodziłów, pow. o�zmiańsk., gbrnii 
wiln.,  przeszła na prawosławie, gbr wiln. z mego polecenia 
8 czrw. b. r. zarządził skasowanie jej, a k<rściół zgodnie 
z prośbą włościan i wnioskiem metropolity litewskiego (Josifa 
S iemaszki, dopis. autora) przejdzie na cerki�w prawoslawną".4 

Krewo. 1 .  Gbr wiln. 3 kw. 1866 r. pisze do jen. gbra 
wiln.: „ U wafam, że  kościół katolicki w Krewo, pow� oszmiańsk., 
gbrnii wiln., dla postępu prawosławia w tym powiecie trzeba 
koniecznie i jak najprędzej zamknąć". 

2. 9 zaś tegoż miesiąca i roku Nr 407 tenże gbr, jako
prezes komitetu budowy cerkwi prawosławnych w gbrnii 
wiln., donosi do jen. gbra wiln., że we wsi Krewo, powiatu 
oszmiańsk., zamknięto tamtejszy kościół i proponuje go za
mienić na cerkiew prawosławną. 

3. 31 sierp. 1 866 r. Nr 1 248 j en .  gbr wiln. w piśmie
swym do gbra wiln. wyraża swą zgodę na przerobienie ko
ścioła w Krewo na cerkiew pr,awosławną.5 

4. Dziekan oszmiański doniósł do Konsystorza Wiln .
1 3  kw. 1 866 r .  Nr  2 5 1 ,  że  na mocy rozporządzenia głównego 
nlka kraju kościół par. Krewo został" zamknięfy.6 

1 K. Wiln. Wojn. G. 1866 Nr 1 1 20 k. 2 i 6. 
2 Wiln. R. K. D. Kons. -1904 cz. II k. 35 p. 52.
3 Op. c .  k. 51 i 52 p. 73.
4 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1403 k. 22. 
5 K. Wiln. Wojn. G. 1866 Nr 1 142 k. I ,  6 i n. 
s Wiln. R. K D. Kons. 1904 cz. II k. 39 p. 59. 

Bojownicy, cz. 2, t. I V. 13 
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5. Pod datą 23 kw. 1S66 r. Nr 2793 gbr wiln. donosi do
jen. gbra wiln., że 9 tegoż miesiąca został zamknięty kościół 
rz.-kat. we .wsi Krewo, pow. oszmiańsk., gbrnii wiln ., 12 zaś maja 
tegoż roku włościanie rządowi gmin: Krewo, Dębino, Boruń> 
Myssy i Żuprany, pow. oszmiańsk., gbrnii wiln., napisali poda"! 
nie do cesarza treści następującej : „Spotkała nas najsurowsza 
kara przez skasowanie naszego kościoła parafialnego w K re
wo, pow. oszmiańsk. Stało się to na skutek rzekomej uchwały, · 
która miała zapaść w wiejskiej gminie krewskiej. W istocie 
rzeczy napisał tę uchwałę pisarz tej gminy, nie zasługujący 
na nasze zaufanie, Tomaszewicz, który kilka ] at przesiedział 
w · areszcie za różne występki, podpisali zaś tę uchwałę ma
łoletni uczniowie w imieniu tych, których w cale nie wi
dzieli.. .  Dodajemy, że w niedalekim sąsiedztwie od Krewo
mieliśmy we -wsi Miłejkow, pow. oszmiańsk. (w par. Krewo,
dopis. autora)� drewniany kościół, dosyć jeszcze mocny, który 
nam spalił kapitan żandarmski p.  o. nlka wojennego" .1 

Zap�tany o tę sprawę jen. gbr odpowiada rastrowi spr. 
wn. 27 l ip. 1 866 r. Nr 1019, ie prośbie włościan gmin wy
mienionych nie można zadosyć uczynić, g-dyż kościół ten 
skasowany został na skutek życzeń dawnych jego parafian, 
którzy przyjęli prawosławie i j est już zamieniony na cerkiew 
prawosławną.2 

Łosk. 1. Gbr wiln. pisze 14 mar. 1 866 r. Nr 1786 do 
zarządzającego diecezją wiln., że zdecydowane jest przez 
władze rządowe zamknięcie kościoła w parafii Łosk.3 

2. „Przyznając, pisze jen. gbr wiln. 15 gr. 1 866 r. Nr 2602
do gbra wiln., że pożyteczną będzie rzeczą zabrac zamknięty 
kościół rz.-kat. w Łosku, pow. oszmial)sk., gbrnii wiln., na  
filię prawosławną do cerkwi w Szumsku, polecam J .  W.  Panu 

1 Prośbę tę, która w oryginale znajduje się w aktach, chętnie tu umie
szczamy, gdyż jest ona wyjaśnieniem, jak rozumieć należy „Życzenie" czy „żą
danie" samych parafian zamknięcia kościoła, na co w swych motywach władze 
administracyjne powołują się często. Dopis. autora. 

2 K. Wiln. G; G. 1866 Nr 1391 k. 1-13. 
3 Wiln. R. K. O. Kons. 1 904 cz. l i  k. 36 p. 54. 
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zaraz zarządzić przeprowadzenie tej sprawy, oddając ją  w ręce 
duchowieństwa prawosławnego".1 

Marków. Z zarządzenia jen. gbra wiln. gbr wiln.  zawia
damia zarządzającego diecezją wiln. 28 wrz. 1868 r. Nr 878, 
że zamyka kościół filialny - w Markowie, należący do parafii 
Bienica, pow. oszmiańsk., gbrnii wileńskiej .2 

Smorgonie. L Jak widać z pisma zarządzającego die
cezją wiln. z 22 czrw. 1866 r. do Konsystorza Wiln., gbr wiło. 
19 czrw. 1866 r. polecił nlkowi wojn. pow. oszmiańsk., aby 
zamknął kościół parafialny w Smorgoniach.3 

2. Gbr wiln. 15 lip. 1866 r. Nr 4131 zwraca się do jen.
gbra wiln. z tym, że nlk wojn. pow. oszmiańsk., gbrnii · wiln . ,  
nadesłał podwójny wykaz parafian rz.-kat. parafii w Smorgo· 
niach, pow. oszmiańsk. Spośród nich jedni ostatecznie p_rzy
łączyli się do prawosławia, inni zaś �jawnili . w tym kierunku 
swe pragnienia. Wobec tego gbr prosi o ·pozwolenie zamknię
cia tamtcjsz�go kościoła oraz zamienienia go na cerkiew 
prawosławną. 

3. ienże gbr wiln. 29 l ip.  1866 r. Nr 993 donosi do jen.
gbra wi ln., co następuje: „ Wykonawszy polecenia J. W. ·Pana 
z 20 czrw. 1866 r. Nr 760, mam honpr zakom·unikować, że 
rz.-kat„ kościół w Smorgoniach zamknąłem 28 czrw. 1866 r. 
i poleciłem sporządzić kosztorys. na przeróbkę tegoż kościoła 
na cerkiew prawosławną". 21 zaś st. �867 r. Nr 69 te�że _gbr. 
donosi j en. gbrowi, Że przeróbki skasowanego rz.-kat. kościoła 
w Smorgoniach na cerkiew prawosławną już skończone i cer
kiew prawo�ławna została poświ�cóna 15 st. b. r.4 

\Volożyn. L Gbr wiln. w, piśmie, datowanyro. 8 . kw. 
1866 r. Nr 2398,-powiadamia zatządz�jącego diecezją wiln., że 
kościół w Wołożynie będzie zamknięty.5 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 2284 k. 2 i 1 1 ., 
2 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. li k. 81 i 82 p. 1 08. 
3 Op. c. k� 57 p. 78. , 
4 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 236 k. 1-48. 
5 Wiln. _R. K. D. Kons. 1 904 ex. li k. 39 p. 58. 

13* 
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2. Gbr wiln. 8 kw. 1866 r. Nr 2405, powołując się na
raport nlka wojn.  pow. oszmiańsk. z 4 kw. b. r. Nr 1067, 
pisał do jen. gbra wiln., że kościół w Wołożynie jest zupełnie 
zbędny dla katolików, a bardzo może się przydać prawo
sławnym, prosi przeto o zamknięcie go i przerobienie na  
cerkiew prawosławną.1 

3. Jako prezes komitetu budowy cerkwi prawosławnych
w gbrnii wiln. , gbr wiln. 9 kw. 1866 r. Nr 407 donosi do jen. 
gbra wiln., że we wsi' Wołożyn, pow. oszmiaiisk., gbrnii wiln., 
zamknięto tamtejszy kościół i proponuje, aby go zamienić na 
cerkiew prawosławną.2 

4. Tenże gbr zawiadamia jen. gbra wiln., że na skutek
otrzymania odeń ustnego pozwolenia zamknął w Wołożynic 
kościół 11 kw. 1866 r. i rzeczy z wyjątkiem ... oddał dzieka
nowi wiszniewskiemu.3 

5. 27 czrw. 1866 r. Nr 982 tenże gbr przesyła do jen.
gbra odezwę, że kościół w Wołożynie już jest przerobiony:
na cerkiew prawosławną.4 

' 

6. Gbr wiln. 23 kw. 1866 r. Nr 2825 powiadaJDia jen.
gbra wiln., że 11 kw. 1866 r. zamknął kościół katolicki w Wo
łożyńie, pow. oszmiańsk., gbrnii wiln. 5 

Powiat święciański. 
Balingródek. Do jen. gbra wiln. 16 paźdz. 1870 r. 

Nr 3857 pisze gbr .wiln., że w Balingródku, pow. święciańsk.,
gbrnii wiln., jest murowan a, mocna, dosyć duża filia katolicka, 
którą zbudowali w 1827 r. właściciele tego majątku Ignacy 
1 Elżbieta Balińscy. Nie ma najmniejszej potrzeby, mówi dalej
gbr, aby istniała ta filia, a przeto należałoby ją skasować. 
Wtedy 26 maja 1871 r. Nr 4981 zawiadamia jen. gbr wiln. 
mstra spr. wn. ,  że 3 maja b. r. kościół filialny w Balingródku, 
par. Korkożyszki, pow. święciańsk., gbrnii wiln., został ska
sowany, urządzenie w nim będące oddane kościołowi para
fialnemu w Korkożyszkach i zgodziłem się na to, kończy jen. 

1-4 K. Wiln. Wojn. G. 1866 Nr 1142 k. 1-23. 
5 Op. c. k. 15. 
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gbr, aby gbr wiln. pozwolił katolikom kościół ten rozebrać 
i materiał z niego użyć podług własnego uznania.1 

Wiszniew. 1. Gbr wiln. 31 maja 1866 r. Nr. 608 zwraca 
się z prośbą do jen. gbra wiln., aby się zgodził na skasowanie 
parafii Wiszniew, pow. świctciańsk., gbrnii wiln. i na zamianę 
tamtejszego kościoła na cerkiew„ filialną do prawosławnej 
parafi i  Śpiaholskiej w celu wzmocnienia prawosławia w tej 
okolicy, która dawniej była prawosławną. 

2. 18 lip. tegoż roku Nr 948 jen. gbr wiln. wyraził swą
zgod� na powyższą propozycję i gbr wi ln .  powiadomił go 
25 sierp. tegoż roku Nr ,1 122, że 9 sierp. kościół wiszniewski 
został zamknięty i oddany pod zarząd duchownej prawosławnej 
cerkwi śpiaholskiej.2 

3. Gbr wiln .  powiadamia zarządzającego diecezją wiln.
29 lip. 1866 r. Nr. 1000, że jen. gbr wiln. uważa za konieczne 
zamknięcie natychmiastowe kościoła parafialnego w Wisznie
wie, pow. święciańskiego.3 

.Żeladź. Gbr wiln., powiadamia zarządzającego dieceżją 
wiln., że 11  kw. 1866 r. Nr 432 główny nlk kraju polecił 
zamknąć kościół w Żeladzi; pow. święciańsk., gbrnii wiln. 
i że ten ... kościół został· oddany do dyspozycji duchowieństwa 
prawosławnego.4 · 

,Powiat trocki. 
Barbaryszki. 1 .  Wobec stanu zniszczenia, w jakim 

jest filialny kościół w Barbaryszkach, należący do parafii 
Sumiliszki,, jen. gbr wiln. 5 wrz. 1867 r. Nr 1148 polecił go, 
dla uniknięcia n ieszczęśliwego wypadku w czasie nabożeń
stwa, zamknąć, fundamenty rozkopać, parafian rozdzielić mię
dzy sąsiednie parafie. O tym zawiadomił gbr wiln. zarządza
jąceg_o diecezją w_ileńską.5 

l K. Wiln. G. G. 1870 Nr 813 k. 1 i 12. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 196 k. 1, 2 i 1 1 .  
3 Wiln. R .  K. D. Kons. 1904 cz .  U k 60 p. 82. 
"' Op. c .  k. 41 p . 61 .  
5 Op. c. k .  76 i 71 p. 103. 
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2. Gbr wiln. 8 paźdz. 1867 r. Nr 6503 powiadomił po
wiatowego sprawnika w Trokach, że główny nlk kraju po
zwolił 5 wrz. · 1867 r. Nr 1148 gbrowi, aby nakazał przerwać 
odprawianie nabożeństw w kościele barbaryskim, należącym 
do par. Sumi!iszki, pow. trock., gbrnii wiln., ze względu na 
jego stan zniszczony. 

Kościół ten przeto należy rozebrać, materiały oddać 
m1e1scowemu duchowieństwu rz.-kat., budynki plebańskie 
i grunta z tym, co się na nich znajduje przekazać skarbowi. 

3. Przewodniczący urzędu policyjnego w Trokach
16 paźdz. 1867 r. Nr 25 powiadamia nlka wojn.  trock., że ko
iciół . w Barbaryszkach -został zamknięty., 

4. Gbr wiln. 1 1  l ist. 1867 r. Nr 7486 . przesłał do trock.
n lka wojn. prośb"ę mieszkańców Barbaryszek, którzy pragną 
kościół : swój odnowić i polecił im oświadczyć, że kri�ciół ten
główny nlk kraju nakaz.�ł

. 
zamknąć ze względu na jego'_ stan 

zniszczenia, a parafianje będą przydzieleni do · sąsiedniCh 
kościołów.1 

Przełaje. 1 .  Gbr wiln. 13 wrz. 1865 r. Nr 9 1 53 _ pisze 
�o jen. gbra wiln., że nlk wojn. pow. tro�k. przedstawił .mu, 
iż kościół filialny w Przełajach, w pow. trock. ,  gbrnii wiln., 
jest zniszczony, a ponieważ sąsiednie kościoły są _bliskie, 
przeto. filia ta 

-
nie jest koni�czną.· W ob'ec powyższego filię tę

należałoby skasować, a parafian 
·
jej w liczbie 1497 przył4_czyć

do filii Orany, istniejącej w tejże - parafi i Daugi lub do parafii 
Ntedzingi tegoż powiatu trock. Zdanie to gbr wiJri. w piśmie 
swym z 17  paźdz. 1865 r. Nr 11137, wystosowanym do jen. 
gb�a wiln., uznał za swoje. ' 

2. Opierając się na powyżsżych opiniach, jen . gbr wiln.
19 maja 1 866 r. Nr )7Ó nakazuje projekt ten �ykónać, cO- też 

· poleca 25 maja 1866 r. Nr. 3638 gbr wiln., -a nlk woj n . · pow .
. trock. donosi. temuż gbrow i, że 6 czrw. b. r. ; zamknął �oś�iół 
w Przełajach.2 

1 A. M. Trock. N-lk Wojn. 1866 Nr 191 k. 13)-145� -

2 K. Wiln. Wojn. G. 1865 Nr 1539 k. 1 ,  6, 7 i 9 · , 
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3. 25 maja- 1866 r. Nr 3641 gbr wiln. zawiadamia zarzą
dzającego diecezją _ wiln., że na podstawie pozwolenia jen. 
gbra wiln. zamyka kościół fi lialny w Przełajach.1 

4. O skasowaniu filii katolickiej w Prz.ełajach, par. Daugi,
pow. trock., gbrnii wiln., qiówi odezwa · gbra wiln. z 2 lipca 
1866 r. Nr 4559 do trockiego nlka wojn .2 

Powiat wilejsk i .  
Baturyn . . 1 .  Nlk gbrnii wiln. 29  sierp. 1866 r .  Nr 5846 

powiadamia głównego nlka kraju Północno Zachodniego, że 
w myśl jego polecenia z 15 sierp. 1866 r. Nr 1115  kościół 
rz.-k

-
at .  w Baturynie, par. Radoszkowicze, pow. wilejsk.; gbrnii 

wiln., już został _ zamknięty, a że tam z górą 1000 ludzi pr.c;e
szło na prawosławie, przeto trzeba go przerobić na cerkiew 
pra yvosła wną . 

. 2. Na powyższe jen. gbr w_iln. 14 łut. 1867 r. Nr 175 
poleca gbrowi wi ln., żehy rozpoczął przeróbkę kościoła ba
turyńskiego na cerkiew prawosławną.3 

3. Koś(!iół fi lialny · w Baturyn,ie, powiatu wilejsk., gbrnii
wiln., zabrał rząd na cerkiew prawosławną w 1866 r., a całą 
tamtejszą parafię katol icką przyłączył do prawosła wia} 

4. Zarząd diecezji wiln. powiadomił Konsystorza Wiln.
19 sierp. 1866 r., że gbr w iln. w · piśmie swym � 17 sierp. 
1866 r. Nr 5608 doniósł o zamknięciu przez rząd rosyjski 
kościoła fil ialnego w Baturynie i przekazaniu go duchownej 
władzy prawosławnej.5 

Chochla. Gbr wiln. Vf odeź'wie swej, którą nadesłał 
do zarządzającego diecezją wiln. pod _ datą 2 czrw. 1865 r.
Nr 7243 komunikuje, że na mocy decyzji głównego nlka 
kraju władze państwowe zamknęły kościół w Chochle, pow. 
wilejsk., gbrnii wiln. i oddały go duchowieństwu prawo
�ławnemu.6 

1 Wiło. R. K. -0. Koos. 1904 cz. Il k. 45 p . 65. 
2 A. M. Trock. Nlk Wojo. 1864 Nr 1 58 k. 177. 
3 K. Wiła. G. G. 1866 Nr 1269 k. 1 i 11. 
4 K. Wiło. G. G. 1885 Nr 1009 k. 13 i 1 4.
5 Wiło. R. K. D. Koos. 1904 cz. II k. 21 p. 33. 
0 Op. c. k. 23-24 p. 36. 
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Chożów. 1. Nlk gbrni i  wiln. 4 si erp. 1867 r. Nr 3379 
przypomina jen. gbrowi wiln., że już 25 mar. b. r. Nr 3379 
donosił o ks. Antonim Kitowskim, byłym administratorze 
par. Choźów, pow. wilejsk ., gbrnii wiln., obecnie już zesła
nym z kraju za to, że przeszkadzał swym parafianom przyj
mować · prawosławie. Teraz, pisze tenże gbr, Aleksander, 
biskup (prawosławny, dopis. autora) kowieński w odezwie 
swej, nadesłanej do mnie, pisze, że dla umocnienia w prawo
sławiu kilku tysięcy przyłączonych do cerkwi prawosławnej 
i kilkuset takich, którzy się podpisali na przejście do prawo
sławia„ uważa za konieczne skasować kościół chożo.wski 
i prosi, bym wystąpił o zamknięcie tego kościoła i oddanie 
go na cerkiew prawosławną. Gdy sprawa weszła na drogę 
oficjaln.ego zbadania sprawy, nlk gbrnii  wilh. 20 paźdz. 1867 r. 
Nr 6792 objaśnia głównego nlka kraju Północno Zachodniegot 
że w Chożowie od 1864 r. nie było księdza stałego, dlatego 
nie sprawdzano wykazów tamtejszych parafian, a w tycht 
które były robione, nie wskazywano przyłączonych do par. 
chożowskiej wiernych ze skasowanych ·parafij: mołodeczniańskiei 
w 1864 r., chochelskiej w 1865 r. i krasnosielskiej w 1866 r. 
Wtedy jen. gbr wiln. 21 kw. 1868 r. Nr 1330 pisze do gbra 
wiln., że w jego korespondencji z 4 sierp. i 20 paźdz. 1867 r. 
Nr 3379 i 6792 widzi 1277 parafian chożbwski

,
ch, przyłącza- , 

nych do prawosławia z ogólnej l i czby 1776 wiernych parafii 
chożowskiej, reszta, oprócz 98 dała deklarację, że przyjmie 
praw osła wie, gdy parafia zostanie skasowana. Wobec tych 
danych nie widzę przeszkód do skasowania katolickiej parafii 
chożowskiej i oddania kościoła tamtejszego w zarząd . pra
wosławnej władzy 

-
duchownej .1 

2. Pod datą 25 kw. 1868 -r. Nr 1992 gbr wiln. powiadamia
zarządzającego diecezją wiln., że na mocy rozporządzenia jen. 
gbra wiln. zamyka kościół w Chożowie, pow. wilejsk. i prze-
kazuje go wraz z całą własnością tej parafii w ręce ducho
wieństwa prawosławnego.2 

t K. Wiln. G. G. 1 867 Nr 12�9 k. 1-19. 
2 Witµ. R. K. D. Kons. 1904 cz. Il k.' 80 p. 106. 
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3. 10 maja 1871 r .  Nr 1 197 nlk gbrnii wiln. donosi do jen.
gbra wiln., że kościół rz.-kat. w Chożowie został zamknięty 
3 maja 1868 r.1 

· 

Duniłowicze. l .  Gbr wiln., występując w charakterze 
prezesa Komitetu budowy cerkwi prawosławnych w gbrnii 
wiln., 1 wrz. 1865 r. Nr 3546 pisze do jen. gbra wiln., że, 
zwiedzając pow. wilejski swej gbrnii, w m. Duniłowicze :ia
stał dwa kościoły katoli ckie: jeden lichy drewniany, drugi 
duży murowany podominikański. Ponieważ pod ,cer1dew pra
wosławną nie ma w tym miasteczku miejsca, przeto należałoby 
rozebrać tamtejszy kościół drewniany i w ten sposób stwo
rzyć plac pod cerkiew prawosławną. Z uwagi zaś, że ten 
drewniany kościół jest parafialny, przeto parafian jego zali
czyć należy do kościoła podominikańskiego lub do jednej 
z sąsiednich parafij np. do Łuczaja w tymże powiecie. 

Jen. gbr wiln. zapytuje o zdanie w tym względzie mitro
polita wiln. Josifa, który w ·µiśmie swym z 10 wrz. 1865 r .  
Nr 2061 z uznaniem odzywa się o projekcie gbra wiln., 
a jednocześnie dodaje od siebie, że duchowna władza · pra
wosławna już dawno zwracała się do władz państwowych 
o przekazanie jej kościoła podominikańskiego, lecz, nie mając
odpowiedzi, dotąd jeszcze nie mogła urządzić tam parafii 
prawosławnej. Placówka zaś ta prawosławna bardzoby si'ę 
tam przydała, tak dla obecnego pokolenia prawosławnego, 
jak i dla tych, którzy przeszli z unii na katol icyzm, ale 
w przyszłości powrócą do prawosławia. Z powyższych racyj 
mitropolit Jósif prosi rząd albo o kościół podominikański, 
który jest nieczynny od chwil i  skasowania klasztoru domini
kańs!<iego, albo o pobudowanie nowej cerkwi prawosławnej. 

Zasiągnąwszy jeszcze powtórnie zdania gbra wiln. ,  jen. 
gbr wiln. _31 sierp. 1866 r. Nr 1 251 poleca temuż gbrowi wiln., 
aby skasował kościoły i parafie katolickie w Duniłowic:iach 
i Spasie, pow. wilejsk., a r należących do nich katolików niech
władza diecezjalna przydzieli do sąsfodnich parafij . Kościół 
podominikański ma być _ dla parafii prawosławn�j i w tym 
samym celu przerobić kościół katolicki w Spasie .  

1 K. Wiln. G .  G .  1867 Nr  1 239 k .  1-19. 
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Gdy na .skutek powyższ'ych zarządzeń parafianie duni
łowiccy katolicy wnieśli do władz rządowych podanie o zwrot 
kościoła podominikańskiego, władze te u więziły miejscowego 
proboszcza �s. Jana Galicza i tym samym zagroziły wiernym, 
o ile nadal będą władzom państwowym utrudniać w ich pro
jektach, jednego zaś z nich Pawła Malipa wtrąciły do aresztu 
za to, że pisał powyższą prośbę.1 

2. 8 wrz. 1866 r. Nr 6046 gbr wiln. zawiadomił zarzą
dzającego diecezją wiln., że z nakazu jen. gbra wiln. zamyka 
kościół podominikański w Duniłowiczach.2

Ilia. 1 .  Gbr wiln. 23 wrz. _1867 r. Nr 5038 zwrócił się 
do jen. gbra wiln., że wobec pozostałych przy katolicyzmie 
w par. i lskiej, pow. wilejsk., gbrnii wiln . ,  tylko 60 osób, ko
ściół tamtejszy należy zamknąć i oddać go następnie na cer
kiew prawosławną. Na to 15 paźdz. 1867 r. otrzymuje od 
tegoż jen. gbra odpowiedź, że z j ego strony nie ma pod 

. 

tym względem przeszkód i że  może wydać potrzebne dla 
załatwienia tej sprawy rozporządzenia. Wkrótce zaś bo 24 
(26) paźdz. 1 867 r. Nr 1336 jen. gbr wiło. pisze d� gbra 
wiło., że po zamknięciu kościoła ilskiego i oddaniu go na 
cerkiew prawosławną oraz naznaczeniu do niej służby cer
kiewnej, można dla niej wykorzystać budynki plebańskie 
i przekazać jej grunta, które były przy kościele tamtejszym. 

. 2. N lk  gbrnii wiln. 11 list. 1867 r. Nr 7469 donosi do
jen. gbra wiln., że, j ak go powiadomił wilejski sprawnik 
powiatowy 31 paźdz. 1867 r.  Nr 2543, kościół i lski został już 
zamknięty.3 

3. Na mocy rozkazu jen.  gbra wiln. gbr wiln. zamknął
kościół w Ilii, oddał go na cerkiew prawosławną i zawiadomił 
o tym zarządzającego diecezją wiln. 27 paźdz. 1867 r. Nr 6957.4

4. Do Departamentu Spr. Duch. Obc. Wyz. gbr wiln.
18  czrw. 1880 r. Nr 967 przesyła wyjaśnienie, że kaplica ka-

1 K. Wiln. Wojo. G. 1865 Nr 1527 k. 1-26. 
2 Wiło. R. K. D. Kons. 1 904 cz. Il k. 67 p. 91. 
3 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 267 k. 1 1-18  . 

. 4 Wiło. R. K. D. Kons. 1904 cz. Il k. 74 i 75 p. 101. 
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tolicka w Wiażynie do 1867 r. należała do parafii katolickiej 
I l ia w pow. wilejskim, gbrn ii wiln. ,  a w tym roku Hia jako 
parafia została przez rząd skasowana i kościół -0ddany na 
cerkiew prawosławną.1 

Krasnesiolo. 1 .  Gbr wiln. 25 maja 1866 r. Nr 3736 
zawiadamia jen. gbra

, 
wiln. że nlk wojn� pow. wilejsk. nadesłał 

do niego prośbę i protokół uchwały parafian cerkwi prawo
sławnej z KrasnegosiOła , a także tych, którzy n'iedawi:io 
przeszli z katolicyzmu do prawosławia ,oraz pro�i ·o zam
knięcie tamtejszego kościoła katolickiego. 

2. Tenże gbr, otrzymawszy przychylną o dpÓwiedź W- po·
wyższej spiawie - oo j en. gbra wiln. -13 lip. b. r. Nr 911 ,  donosi 
mu -28 lip: 1866 . r. Nr 5085, że rz.-kat. kościół _w -Krąsn.ym
s iole już został zamknięty, 18 lip. 1866 r. wstrżymano nadsy
łanie sum oudżeto�ych na utrzymanie tego kości�fa or

_
az 

przekazano :- _go duchowienstwu prawosławn�mu ną cerkiew 
dla parafi i prawosławnej uszyqskiej.2 

3. _ Pod datą 22 lip. 1866 r. Nr 4978 gbr wiln. przysłał 
do ·z_arządzająeegó diecezją wiln. zawiadomienie, ie zamfka 
kościół -parafi i Krasnesioło.3 

-

�urzeniec. · 1. Jen. gbr wiln .  25 lip. 1866 r. Nr 968 
pozwała · gbrowi wiln. ,  zgodnie z - jego wystąpteniem 13 lip. 
1 866 r. Nr 4790 zamknąć · kościół w · Kurzeńcu, pow. wilej-sk. , 
gbrf)ii wiln., ze względu na małą liczbę tamtejszych parafian 
i że · je_st ' to okolica zaludniona głównie przez prawosławnych. -

2. 5 wrz. 1866 r. Nr 5979 gbr wiln. dónosi do j en. gbra
wiln., że 5 �ierp. b. r .  został zamknięty' kościół parafialny 
w Kurzeńcu i „uważam .za konieczne zamienić g:o na cerkiew 
prawo·sławną".4 · 

3. Na. mocy decyzji jen. gbra kościół par. K_urzeniec ma
być iamłmięty, iak powiadomił o tym g,br wilii.' zarządzają
cego di"ecezją · wiln. 3 sierp. 1 866 r. Nr 5318.5 

i K. Wiln. G. G. 1879 Nr 486 k. 10. 
2 K., Wiln. G. G. 1866 Nr 1193 k. l i 8. 
3 Wiln. R. K:. D. Kons. 1904 cz. Il k. 58 i 59 p. 80,

. 4 K. Wiln._ G. G. 1866 Nr 1444 k. 2. . 
5 Wiln. �· K . . D. Kons. 1904 cz. IL k. 62 p. 84. 
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Mołodeczna. 1 .  Z przebiegu sprawy skasowania parafii 
Chożów, pow. w

·
i lejsk., gbmii wiln . ,  widać, że rząd rosyjski

w 1864 r. skasował również par. Mołodeczna w tymże po
wiecie.1 

2. Z pisma gbra wiln. do zarządzającego diecezją wiln.
z 3 l ist .  1864 r. Nr 11198 wjdać, że rząd rosyjski zamknął 
kościół parafialny w Mołodecznej i oddał na pomieszczenie 
w nim tamtejszego seminarium nauczycielskiego.2 

Ozierce. Z p-isma, które otrzymał zarządzający diecezją 
wiln. od gbra wiln. pod datą 15  kw. 1865 r. Nr 2990, widać , 
że  rząd rosyjski zamknął kościół fi lialny w Oziercach i prze- -
kazał g-o duchownym władzom prawosławnym.3 

Spas. 1. 8 wrz. 1866 r. Nr 6046 gbr wiln. zawiadomił 
zarządzającego diecezją wiln., że z nakazu jen. gbra wiln. 
zamyka kościół. w Spasie. 4 

2. O zabraniu kościoła katolickiego w parafii Spas, pow.
wilejsk., gbrnii wiln., podane są szczegóły przy histori i kaso
wania kościoła w Duniłowiczach tegoż powiatu.5 

Powiat wileński. 
Bijuclszki. Gbr wiln . . 30 czrw. 1874 r. Nr 448 prosi 

jen. gbra wiln., aby zezwolił na wybudowanie w . majątku 
Bijuciszki, par. Dubinki, powiatu i gbrnii wiln., cerkwi prawo
sławnej z materiału skasowanego tamtejszego kościoła filial
nego katolickiego. Jen. gbr 1 lip. 1874 r. Nr 6701 przychyla 
się do tej prośby. 6 

Bystrzyca. Na mocy zarządzenia jen.  gbra wiln. gbr 
wiln. powiadomił zarządzającego d iecezją wiln. 27 list. 1865 r. 
Nr 12337, że gbr wojn .. wiln. otrzymał polecenie, aby zamknął 
kościół parafialny w Bystrzycy.7 

1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1239 k. 1- 1 9. 
2 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k 12  p. 18. 
s Op. c. k. 20 p. 3 1 .  
4 Op. c .  k. 6 7  p .  91 .  
5 K. Wiln. Wojn. G. 1865 Nr 1527 k. 1-26. 
6 K. Wiln. G. G. 1874 Nr 1235 k. 1 i 2. 
7 Wiln. R. K. O. Kons. 1904 cz. I I  k. 30 p . 44. 
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Cudzieniszki. 1 .  Pod datą 8 lut. 1866 r. Nr 221 zarzą
dzający diecezją wiln. zawiadomił Konsystorz Wiln. , że gbr 
wi ln.  5 lut. 1 866 r. Nr 823 na mocy zezwolenia · głównego 
n lka kraju zamknął kościół w Cudzieniszkach, pow._ i gbrnii  
wileńskiej .1 

2. Gbr wiln .  12 lut. 1866 r. Nr 983 powiadamia jen.
gbra wiln., że zgodnie z jego ustnym poleceniem kościół rz . •

kat. w Cudzieniszkach, powiatu i gbrnii wiln., został zamknięty, 
a rzeczy z tego kościoła przekazane dziekanowi wileńskiemu. 

3. W odezwie z 19 kw. 1866 r. Nr 592 donosi bp wi ln.
do jen. gbra wiln., .że, gdy w styczniu b. r. zamknął kościół 
w Cudzieniszkach, . jednocześnie polecił dziekanowi w iln. 
tamtejszych parafian przyłączyć do parafij sąsiednich.2 i 3 

4 .  Gbr wiln. 8 kw. 1866 r. Nr 370 zdaje sprawozdanie 
j en. gbrowi wiln. z funduszów, użytych na urządzenie cerkwi 
prawosławnej .z zamkniętego kościoła katolickiego w Cudzie 
niszkach, powiatu i gbrnii wileńskiej .4 

Dubinki.- Departament Spr. Duch. Obc.  Wyz. 12 paźdz. 
1868 r. Nr 2076 w odezwie do jen. gbra wiln .  mówi o asy
gnowaniu funduszu jako jednorazowej pomocy dla byłego 
proboszcza skasowanej par. dubińsk., powiatu i gbrnii wiln. 
w 1866 r.5 

Dukszty. 1.  Zarządzający diecezją · wiln. otrzymał pod 
datą 21 paźd�. 1868 r. Nr 7081 powiadomienie od gbra wiln., 
że na podstawie zarządzenia jen. gbra wiln. polecił sprawni
kowi pow. wiln.  zamknąć kościół parafialny w Duksztach, 
powiatu i gbrnii wileńskiej .6 

2. Jen. gbr wiln. 20 lut. 1898 r. Nr 543 przesyła nastę
pującej treści korespondencję na  ręce szefa kancelarii cesar
skiej od przyjmowania próśb, nadsyłanych do cesarza: „Para fię  
w Duksztach, (pow. i gbrnii w.iln.) Mstwó Spr. Wn. w odezwie 

1 Wiln. R. K. D.  Kons. 1904 cz. I l  k. 32 p. 48. 

2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 356 k. 1 i 4. 
3 Była to korespondencja nie biskupa, który wówczas był aa wygnaniu, 

lecz zarządzającego diecezją. Dopis. autora. 
4 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1202 k. 1 .
5 K .  Wiln. G. G .  1868 N r  1724 k .  1 . 
6 Wiln. R. K.  D. Kons. l 904 cz. II k. 82 i 83 p. 109. 
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swej z 4 paźdz. 1868 r. Nr 1997 poleciło skasować ze względu, 
że nie ma ona racji bytu ani nie przedstawia żadnego interesu 
dla rz.-kat. ludności (za otsulstwiem w nem nadobnosti dla 
miestnago r. k. naselenja). Kościół tamtejszy oddany został 
pod· zarżąd duchownej władzy prawosławnej".1 

Ostrowiec. 1. Dziekan wiln. przysłał do Konsystorza 
Wiln. raport 30 maja 1866 r. Nr 192, że wskutek polecenia 
gbra wiło.  z 25 maja 1866 r. Nr 3695 przejął podług sporzą
dżoriego inwentarza rzeczy kościelne z zamkniętego obecnie 
przez rząd kościoła w par. Ostrowiec i przewiózł je do ko
ścioła w Słobódce.2 

· 2. Gbr wiln. 3 cz rw. 1866 r. Nr 3855. pisze do 1en. gbra
wiln., jak następuje: „Mam honor zawiadomić j .  W. Pana, że
zgodnie z jego zarządzeniem, zamknąłem kościół rz.- kat. 
w Ostrowcu, pow. i gbrnii wiJn , a rzeczy, które w nim były, 
poleciłem oddać dziekanowi miejscowemu. I?o niniejsz�go . 
raportu, kończy gbr, załączam nazwiska osób, które przeszły 
na prawosfawie",.3 

3. Josif, ar�chie-rej litewsk.i . (prawosławny, dopis .  autora)
11 lip. 1866 r. powiadamia jen. gbra wiln., że 12 czrw. 1866 r. 
odbyło s ię  uroczyste poświęcenie cerkwi prawosławnej, która _ „ 
powstała z przerobionego kościoła dominikańskieg-0 katolic
kiego w Ostrowcu, powiatu i gbrnii wileńskiej:4 

4. Jen. gbr wiln. 1 sierp. 1866 r. Nr  1029 donosi do
mstra spr. _wn. , . że wobec przył'ączenia się do prawosławia
katolików- par., O�t

-;owiec, powiatu i gbrnii wił n., · kościół ten
najpierw został zamknięty, a następnie przerobiony na cerkiew 
prawosławną.5 . 

· 

Podbrzeź. 1 .  Pod datą 22 mar. 1866 r. Nr 2039 zarzą
dzający d_iecezją wiln. otrzymał od gbra wiln. zawi�domie.nie, 
że kościół parafialny; w Podbrzeziu _ ma być zamknięty od
dany do dyspozycji duchowieństwa prawosławnego.6. 

1 K. Wiln. G. G. 1898 Nr 513 k. 2 i 3. 
2 Wiło. R. K. D. Kons. 1904 cz. Il k. 52 i 53 p. 74. 
3 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1419 k. 1. 
ł K. Wiln. G. G. ·1866 Nr 1209 k. 6. 
5 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 156 k. 33. 
6 Wiln. R. K. D. Koiis . 1904 cz .  II k. 37 p .. 55. 
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2. Nlk gbrnii wiln. 22 mar. 1866 r. Nr 2037 powiadamia
jen. gbr wiln. , że, zgodnie z jego pozwoleniem polecił zam
knąć kościół podbrzeski w powiecie wiło., a archierej l itewski 
Josif (Siemaszko) 24 mar. 1866 r. Nr 452 dzieli się wiadomością 
z jen. gbrem Kaufmanem, że w m- czku Podbrzcziu i w jego 
okolicy przeszło z katolicyzmu na prawosławie z górą 1300 
osób, a łaciński kościół podbrzeski już się przerabia na cer
kiew prawosławną.1 

3. Gbr wiln .  22 mar. 1866 r. Nr 2037 zawiadamia 1cn .
gbra wiln., że wydał nakaz zamknięcia kościoła katolickiego 
w parafii Podbrzeź, powi�tu i gbr�ii wiln.  Rzeczy kościelne 
ma zabrać miejscowy dziekan. W odezwie zaś kancelarii jen.
gbra wiło. z 18 paźdz. tegoż roku Nr 912 do Wiln. Izby
Skarbowej jest mowa o przerobieniu kościoła w Podbrzeziu
na cerkiew prawosławną. 2 i 3

I K. Wi�n. G. G. 1866 Nr 1 1 37 k. 1 i 2. 
2 Cały aparat państwowy rosyjski robił wysiłek od cesarza do odda

nego rządowi starosty wiejskiego i najmłodszego policjanta, aby niszczenie 
katolicyzmu i w znacznej mierze opartej na niej polskości tak zw. Kraju Za
chodniego, przeprowadzać systematycznie, a na to miejsce wzmacniać prawo
sławie i rusyfikację na terenie dawnej Litwy i Białorusi. W robocie tej i ce
sarzowa Maria Aleksandrówna maczała rękę. Sekretarz jej 6 wrz. 1866 r. Nr 1658 
przesyła pod adresem jen. gbra Kaufmana, jako dar cesarzowej ,  6 obrazów dla 
cerkwi, świeżo przerobionych z kościołów katolickich: pięciu w powiecie wiln. 
Bystrzyca, Szumsk, Cudzieniszki , Rukojnia, Podbrzeź i w pow. oszmiańskim 
Bienica.1 Mimo wszystko lud katolicki, choć pod przemocą musiał z kościołów 
swych ustępować, a archiereje, błagoczinnyje i zwykli parafialni duchow�i 
prawosławni zabierali je na swój użytek, z małymi wyjątkami cały trzymał si«; 
wiary· i Kościoła katolickiego, bronił, jak mógł, swoich świętości i z�ączonych 
z nią zwyczajów, a stale drażniony. wpadał niekiedy w pasję, nie l icząc się 
z następstwami swej odwagi. Przykładem tego niech służy fakt, o którym gbr 
wiln. Paniutin telegraficznie zawiadamia bawiącego w tym momencie w Pe
tersburl'u jen. �bra Kaufmana 12 paźdz. 1866 r. Nr 300: „Wczoraj wieczorem 
przy wjeździe swiaszczennika (prawosławnego, dopis. autora) Joanna Strieleckago 
na ulicę Ostrobramską (przed kaplicą) dwóch mężczyzn, którzy szli od strony 
kaplicy uderzyło go w głowę i zrzucili mu z niej czapkę. Swiaszczennik wypadł 
z dorożki na ulicę niebardzo , poszkodowany. Śledztwo i badania w toku, by 
wykryć złoczyńców.2 

3 K. Wiln. Wojn. G. 1866 Nr 1 137 k .  19. 
i K. Wiln. Wojn. G. 1866 Nr 1 130. 2 K. Wiln. W ojn. G. 1866 Nr 1 137 k. 21.
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4. W odezwie swej do jen. gbra wiln. gbr wiln. 4 kw. 
1868 r. Nr 1696 mówi, że zamknięty kościół w Podbrzeziu 
zamieniony został na cerkiew prawosławną i że ziemię tej 
parafii katolickiej otrzymało również duchowieństwo prawo-
sławne.1 

· 

Porudomina albo Halm. 1. Jen. gbr wiln. 30 paźdz. 
1867. r. Nr 1392 odpowiada gbrowi wiln., że na jego propo
zycję z 24 paźdz. 1867 r .. Nr 6868 zgadza się i pozwala ska
sować kościół filialny rz.-kat. w Porudominie, par. Rudomin, 
powiatu i gbrnii wiln., gbr zaś wiln. nawzajem donosi 3 gr. 
1867 r. Nr 7947 do głównego nlka Północno· Zachodniego 
kraju, że kościół w Porudominie już zupełnie rozebrany, rzeczy· 
kościelne, które w nim były, przejął dziekan miejs�owy, cały 
materiał kościelny oddany duchownemu prawosławnemu w Ru
dominie, a wszystka ziemia, która dotąd należała do kościoła 
J?Orudomińskiego poszła pod zarząd Izby Dóbr Państwa.2 

2. W piśmie swym z 19 list. 1867 r. Nr 7432 gbr wiln. 
powiadamia zanądzającego diecezją/ wiln., że· na mocy de
cyzji jen. gbra wiln. kościół. filialny w Porudominie należy 
zamknąć, a następnie go rozebrać.3 

Rudomina. 1. Gbr wiln. 22 kw. 1866 r. Nr 2727 prze
syła do jen. gbra wiln. odezwę, a w niej, że p'arafianie ka
tolicy z Rudominy, p_owiatu i gbrnii wiln., w liczbie 603 

przeszli na prawosławie i proszą, aby dotychczasowy ich ko
ściół zamienić na cerkiew. 

Na marginesie powyższej odezwy jen. gbr Kaufman pod 
datą 22. kw. 1866 r. napisał decyzję: pozwalam. 

2. O fakcie powyższym jen.· gbr wiln. pod datą 1 sierp.
1866 �- Nr 1029 pisze do mstra/ spr. wn., że z powodu przy
łączenia się do prawosławia parafian katolików z Rudominy, 
kościół tej parafii najpierw został zamknięty, a następnie 
przerobiony na 1 cerkiew prawosławną.4 

1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1399 k. 2. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1507 k. 7 i 8. 
3 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 75 p. 102. 
<t K G. G. 1866 Nr 1156 k. 1 i 33. 
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3. Gbr wiln .. 6 st. 1867 r. Nr 30 donosi do jen. gbra
wiln. o niezadowoleniu rz.·kat. parafian rudomińskich.1 

4. Parafianie katolicy radomińscy 17 gr. 1866 r. wystąpili
do jen. gbra Baranowa z podaniem, w którym wynurzyli 
wielki swój ból z powodu zabrania im kościoła i prosili o zwrot 
takowego. Jen. gbr 20 gr. tegoż roku Nr 2627 polecił im dać 
odmowną odpowiedź i ściągnąć z nich 40 kop. na stempel do
ich podania.2 

5. Jak donosi gbr wiln. 4 kw. 18()8 r. Nr 1696 jen. gbrowi
wiln. kościół w Rudominie i grunta tej parafii oddane zostały 
duchowieństwu prawosławnemu.3 . 

Rukojnie. 1 .  Archierej wiln. Josif Siemaszko 15  marca 
1866 r. Nr 2083 powiadamia jen„ gbra Kaufmana, że, z po
wodu„. przyłączenia włościan katolików Ćło prawosławia, na 
ich prośbę kościół rukojński, powiatu i gbrnii wiln„ został 
zajęty 'na  cerkiew prawosławną i poświęcony 27 łut. · 1866 r. 

2. Nlk gbrnii wiln. 6 st. 1R67 r. Nr 30 donosi do jen:
gbra wHn. o niezadowoleniu rz�· kat. par. rukojńskiej.4 

3. Zarządzający diecezją ' wiln. 4 kw. 1866 r. Nr 349
otrzymał od gbra wi J n. zawiadómienie, że kościół par. R,u
kojnie ma być zamknięty.5 

4. Bp wiln.6 19 · kw. 1866 r. Nr 592 pÓwiadamia jen. gbra
wiln., że z chwilą, gdy w lutym b. r. rząd zamknął kościół 
w Rukojniach, powiatu i gbrnii  wiln„ dziekan otrzymał polece
nie, aby tamtejszych parafian przydzielił do parafij sąsiednich.7 

5. 22 czrw. 1866 r. Nr 798 jen .  gbr . wiln. zawiadamia gbra
wiln. o wyasygnowaniu potrzebnych pieniędzy na urządzenie 
cerkwi prawosławnej ,  która powstała z kościoła . katolickiego 
w Rukojniac.h, pow. i gbrnii wiln. Gdy następnie 17 gr. 1866 r. 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 129 , k. l i  n. 
2 K. Wiln. Wojn. G. 1866 Nr 1 1 29 k. 10 i n. 
3 K. Wiłn . . G. G. 1867 Nr 1399 k. 2. 
4 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 1 29 k. 1-16. 
5 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 36 p. 53. 
6 Bp wiln. był wówczas na wy�naniu, a diecezją wiln. rządził admini

strator. Dopis. autora. 
7 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1.3S2 k. 4. 

Bojownicy, cz. 2, t. IV. 14 
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wystąpili do jen. gbra Baranowa ' parafianie katoli cy rukojńscy 
z podaniem, a w nim wypowiedzieli wielki swój ból, którego 
zaznali, gdy im zabrano kościół w Rukojniach, a zarazem 
prosi l i  o oddanie im tego kośc ioła, tenże jen. gbr 20 gr. 
1866 r. Nr 2627 przez pośredni ctwo gbra wiln. każe im od
powiedzieć, że prośbie ich nie może się stać zadość, a przy 
tym każe z nich ściągnąć 40 kop jako stempel do ich podania.1 

Rzesza. 1 .  O zamknięciu kościoła rz.-kat. w Rzeszy 
pisze gbr wiln. 7 lip. , 1867 r. Nr 3269 do jen. gbra · wiln.! 
„Kościół ten był filią, nalężącą do Werk i rzeczy oraz sprzęty 
kościoła r zeszowskiego przeszły do kościoła werkowskiego".2 

2 . O kościele filialnym w Rzeszy, należącym do parafii
Werki, pow iatu i gbrnii . w iln. ,  zarządzający diecezją wiln. 
otrzymał pod datą 16 maja 1 868 r. Nr 4585 zawiadomienie od 
gbra grodzień. , że władze państwowe postanowiły go zam
knąć.3 

Slobódka. 1. Nlk -gbrnii wiJ n .  26 �ierp. 1866 r. ·Nr 7542 
zwraca uwagę głównego nlka kraju Północno Zachodniegot 
że podług wiadomości, które ńadesłał n lk wofn .  pow. wiln. ,  
kościół ł słobódzki tegoż powiatu już do tego stopnia - jest 
stary i pochylony, że  odprawianie w nim nabożeństwa grozi 
n iebezpieczeństwem dla życia ludzkiego. 

2. Na powyższe zaraz 31 sierp. 1 866 r .  Nr 1249 gbr
wiln. odbiera odpowiedź, że jen . gbr nie stawia żadnych 
przeszkód do zamkni�cia kościoła słobódzkiego. 

3. W ciągu niespełna 2 tygodni gbr wiln. kościół ten
rozebrał i 26 paźdz. 1866 r. Nr 6863 powiadamia jen. gbra, 
że dokonał tego 13 wrz. b. r.4 

4. Do zarządza]ącego diecezją wiln. gbr wiln. 3 wrz. 

1866 r. Nr 5956 donosi, że jen. gbr wiln� wypowiedział się 
za zamknięciem kościoła parafialnego w Słobódcc.5 

1 K. Wiln. Wojo. G. 1866 Nr 1129 k. 10, 14 i 15. 
� K. Wiln� G. G. 1867 Nr 1346 k. 3 i 4.
3 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. l i  k. 81 p. 107.
4 K. Wiln. G. G. 1 866 Nr 1455. 
5 Wiln. R. K. D. Kons. 1 904 cz. II k. 65 i �6 p. 89. 
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Soleniki. 1.  Powołując się na przedstawienie gbra wiło. 
z 16 czrw. 1 866 r. Nr 4894, j en. gbr wiln. 3 paźdz. 1866 r. 
Nr 2338 daje mu pozwolenie zamknięcia w majątku ziemianina 
Wróblewskiego w Solenikach, powiatu i gbrni i  wiln . ,  kościoła, 
ze względu na starość budynku i na to, że fil ia  ta zupełnie 
jest zbędna dla parafi i  Wszystkich Św. w Wilnie, do której 
na leżą  Soleniki . 

· 2. 25 paźdz. 1866 r. Nr 6840 gbr wiło. powiadamia jen.
gbra wiło., że budynek skasowanej w majątku Soleniki kaplicy 
(kościół filialny, dopis. autora) rozebrany całkowici e .i wszystek 
materiał oddany właścici elowi 

·
wróblews_kiemu.1 

· 

3. Gbr wiln. 25 paźdz. 1866 r. Nr 6846 pisze do jen.
gora. wiln. ,  że 19 paźdz. b. r. Nr 412 1  spr.awnik pow. wiln. 
donosi mu o skasowaniu kościoła filialnego w Solenikach, 

· gminy Rudomino, powiatu i gbrni i  wileńskiej .2

Szumsk. 1 .  Gbr wiło. 27 gr. 1865 r. Nr 13132 pisze do 
jen. gbra wiln., że nlk wojn; pow. wiln .  doniósł mu o przej-

1 śeiu szumskjch parafian katolików do prawosławnej, panującej 
wiary, którzy prosili o urządzenie w Szumsku, pow. i gbrnii 
wiln., parafii prawosławnej.3 

Następstwami tej prośby było przerobienie kośdoła ka
toli ckiego w Szumsku na cerkiew prawosławną, na co rząd 
udzielił pieniędzy.4 , 

2. Jen. gb� wiłn. polecił zamknąć kościół w Szumsku .
i przekazać go duchowieństwu prawosławnemu. O tym za
rządzający diecezją wiln. zawiadomił Konsystorz Wiln. 8 st. 
1866 r. - Nr 67.5 

Kaplice. Powiat dziśnieński. 
Dziedzina. Z . Departamentu Spr. Duch . Obc. Wyz. 

pod datą 5 l ip.  1868 r. Nr 1380 jen. gbr wiln. otrzymuje 
następującą decyzję mstra spr. wn.: „Opierając się na za-

t K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1438 k. 4 i 7. 
2 K . .  G. G. 1866 Nr 1 156 k. 38. 
3 Jak odbywały się tego rodzaju „przechodzeaia" katolików na prawosła� 

wie, omawiamy to w ińnym miejscu. Dopis. autora. 
4 K. WUn. Wojo. G. 1866 Nr 1112 k. 21. 
5 Wiln. R. K. O. Kons. 1904 cz. I I  k. 32 ·p. 47. 
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świadczeniu gbra wiln. o zrujnowanym - stanie kaplicy we wsi 
Dziedzina, pow. dziśnień�k., gbrnii wi ln., nie widzę prze
szkody, aby ją zamknąć, . następnie rozebrać, z zastrzeżeniem 
wszakże, aby materiał, pozostały po tej rozbiórr.e, przekazać 
pod zarząd duchowieństwa rz. -kat. -

5 paźdz. 1868 r. Nr 6724 gbr wiln. powiadamia jen. gbra 
wiln., że we wsi Dziedzina rozebraną została cmentarna rz. 
kat. kaplica, a obraz z niej św. Rocha i materiał budowlany 
oddane miejscowemu duchowieństwu parafii katolickieV 

Nowa Psuja. Gbr wiln. 9 s ierp. 1866 r. Nr 5444 zawia
domił zarządzającego diecezją  wiln., że jen. gbr wiln. zdecy
dował zamknąć kościół filialny, znajdują'ty się w maj ątku
Despot Zenowicza w Nowej Psui, parafii Prozoroki, powiatu 
dziśnieńsk., gbrnii wiln. (W katalogach wydrukowana jest ka
plica w Nowej Psui nie kościół. Dopis. autora) . 2  

Ozierc�. Gbr wiln.  3 paźdz. 1864 r. Nr 11049 pisze do 
jen.  gbra wiln., że  nlk wojn. powiatu dziśnieńsk., zwiedzając 
gminę ozierecką, zauważył, _ że obok jej urzędu �toi kaplica 
katolicka, k tóra ma wygląd raczej kościoła. Co tydzień przy
jeżdżają z nabożeństwem do niej księża z parafii Głębokie, 
pow. dziśnieńsk., gbrnii wiln., a że w tej okolicy jest dużo 
prawosławnych, przeto należałohy przerwać te nabożeństwa, 
co wypadało zrobić zaraz po śmierci ' ziemian ina Korsaka,
który . otrzymał od władz państwowych pozwolenie na jej 
budowę. Tenże przeto nlk wojn. polecił prob. par. Głębokie 
zabrać Najświętszy Sakrament i kaplicę zamknąć . .Kaplicę tę 
gbr wiln. 4 paźdz. 1865 r. Nr 3644 w myśl wniosku Komitetu 
budowy cerkwi prawosławnych, w gbrnii wiln., proponuje 
przerobić na cerkiew prawosławną. 1 1  czrw. 1866 r. kaplica 
ozierecka została formalnie zamknięta i oddana prawosławnym.8 

Szarkowszczyzna. Gbr wiln. zawiadamia zarządzają
cego diecezją wiln. 2 czrw. 1866 r .  1'1r 3835, że spełnia pole-

1 K. Wiln. G. G. 1868 Nr 1 657 k. 3 i 6. 
2 Wiln. R. K. D. Kons . 1904 cz. l i  k. 64 p. 87.
3 K. Wiln. Wojn. G. 1864 Nr 1 499 k. 1, 36 i 42. 



Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd ... 

cenie głównego nlka kraju i zamyka kaplicę w Szarkowszc·zy
źnie, parafii Pohost, pow. dziśnieńsk. , gbrnii wileńskiej.1 

Zaborze. 1.  Zapytany przez jen. gbra wiln.  za Nr 2448, 
mster s pr. wn. 30 gr. 1866 r. Nr 2436 odpowiada mu, że ze 
swej strony nie stawia przeszkód do skasowania kaplicy ka
tolicldej drewnian�j w majątku Zaborze, pow4 dziśnieńskiego, 
g:brnii wiln., par. Pohost, skonfiskowanym ziemianinowi Ko
noplański emJI, '!- tym zastrzeżeniem, �eby bud�ne)c �en prze
szedł pod zarząd duchowieństwa prąwosławnego i przerobiony 
został- na kaplicę prawosławną.2 

· 

, 2. Gbr wil_n .  6 lut. 1867 r. Nr 102 powiadamia Konsystorz 
Wiln., że, opieraj-ąc się na rozkazie j en. gbra wiln., polecił 
nlkowi wojn. w Dziśnie, aby zamknął kaplicę w Zaborze, 

. parafii Pohost.3 

Powiat lidzki .  
Szczuczyn. Z odezwy gbra wiln., Óadesłanej do zarzą

dzającego diecezj-ą wiln., datowanej 2 lut. 1865 r. Nr 772 
widać, fe rząd rosyjski skasow�ł kaplicę w majątku Szczuczyn 
i obrócił ją na _cerkiew prawosławną.4 

Powiat oszmiański. 
Cycin. Jen. gbr wiln. otrzymał opm1ę od gbra wiło. 

pod : aatą 11 l!st. 1864� r. i archiepiskopa wiln. (prawosławnego, 
dopi�. autora) Iosifa z 9 gr. 1864 r. Nr 10528 o kapli�y 
w Cycinie, parafii - Smorgonie, pow. oszmiańsk�, gbrnii . wiln.  
i .polecił· ją przerobić na cerkiew prawosławną. Mstwo · zaś 
Spr. Wn. _obmyśliło dla niej odpowiednie utrzymanie.5 

Mastwiliszki. W odpowiedzi na odezwę gbra wiln. z 24 
sierp. 1866 r. Nr 5749 jen. gbr wiln. daje mu polecenie, aby 
w . myśl swej propozycji zupełnie rozebrał kaplicę we wsi 
Mastwiliszki, należącą . do par. -Oszmiana, gbrnii  wiłą�, -iako 

1 Wiło. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 50 p. 72. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1281 k. 8. · 
3 Wiło. R. K. O. Kons. 1 904 cz. H k. 70 i 7-1 p. 96. 
4 Op. · c. k. 10 p. 27.
5 , K . Wiło. Wojo. G 1864 Nr 1497. 
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bardzo starą, w której nie ma ani jednego obrazu ani nie
odprawia się w niej od dawna nabożeństwo.1 

Miłejków. „Zgodnie z przedstawieniem pańskim z 1 kw. 
1866 r. Nr 2253, pisze jen. gbr wiło. do gbra wiln., pozwa
lam zarządzić rozebranie zu pełnie starej i grożącej zawale
niem się kaplicy katolickiej w Miłejkowie, pow. oszmi�ńsk ; ,
gbrnii w i ln . , w gm. i par. Krewo".2 

Smorgo�ie. Mster spr. wn. 20 list. 1868 r. Nr 2348, pisze 
do jen. gbra wiln.: „Pański poprzednik doniósł do Mstwa Spr. 
Wn. o zamiarze zamknięcia i przekazania  w zarząd prawo
sławnej władzy duchowne.i kaplicy rz.-kat. św. Michała, która 
stoi na cmentarzu grzebalnym w Smorgoniach, pow. osztniań
skiego gbrnii wiłą. · Wziąwszy pod uwagę, że nie wskazaną
byłoby rzeczą, aby kaplica ta nadal pozostawała w ręku
władzy rz.-kat., a z drugiej strony nie ma p'otrzeby przeka 
zywania  jej w zarząd prawosławnej władzy duch_ownej , nie 
st�wiam żadnych przeszkód, by kaplicę tę skasować" � W spra
wie tej 22 st. 1869 r. Nr 342 do�osi gbr wiln. do jen. gbra 
wiln. ,  że posiada raport od sprawnika pow. oszmiańsk., który
otrzymał polecenie wykonać powyższe zarządzenie Mstwa, 
o rozebraniu kaplicy na cmentarzu w m. Smorgoni-ach
i o przekazaniu materiału stąd powstałego prÓboszczowi par. 
sokólskiej .3 

Tunik-owszczyzna. Gbr wiln. 21 czrw. 1866 r. Nr 4256 
zawiadamia jen. gbra wiln., że zgodnie z jego pozwo leniem
z 28 maja b .  r. Nr 643 została zamknięta drewniana 'kafoli cka 
kaplica w Tunikowszczyźnie, par. Traby, pow. , oszmiańsk., 
gbrnii wi ln . ,  a w odezwie swej z 21 l ist. tegoż roku Nr 1 493
dodaje, że kaplica ta ma być przerobiona na fi l ię dla parafii
prawosławnej w Juraciszkach.4 

Wojniewicże. Jen. gbf wiln . , odpowiadając n a  odezwę
gbra �iln. z 24 �ierp. 1866 r. Nr 5749, daje  polecenie, aby 

1 K. Wiln. G. G. 1 866 Nr 1 458 k. 2.
2 K. Wiln. G. G. 1 866 Nr 13'87 k. 3.

3 K. Wiło. G. G. 1 866 Nr 1 236 k. 1 14 i n. 
4 K. Wiln. G. G. 1 866 Nr 1 228 k. 1 i 5 
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w myśl swej propozycji rozebrał do gruntu kaplicę we wsi 
Wojniewiczach, w parafii i powiecie oszmiańskim, jako bardzo 
starą, w której nie ma ani jednego obrazu, ani nie odprawia  
si

„
ę w niej od dawna nabożeństwo. 1  

Wołożyn. O kaplicy katolickiej w parafii Wołożyn, 
pow. oszmiańsk., gbrnii wiln., pisze gbr wiln. do jen. gbra wiln . 
20 list. 1884 r. Nr 2361, że wobec przejścia na prawosławie 
większości tamtejszych parafian, w 1866 r. kapli ca ta została 
zamieniona na cerkiew prawosławną św. Józefa. Z Departa · 
mentu zaś Spr. D. Obc. W. jen. gbr 2 lip. 1885 r. Nr ·1728 
otrzymał pismo� a w nim, �e cesarz 28 czrw. 1885 r. polwolił 
na przekazanie parafii prawosławnej w Wołożynie cmentarza 
grzebalnego w Kapustynie. Co się dotyczy kapl icy, którą na 
tym cmentarzu zbudował hr. Tyszkiewicz, to zaproponować 
mu, aby ją rozebrał, a gdyby. tego nie zrobił, oddać ją pod 
zarząd duchownej władzy prawosławnej.  

Gbr wiln. 2 wrz. 1885 r. Nr 1 501 donosi do jen. gbra 
wiln. ,  że kapl i ca cmentarna przy wsi Kapustynie 1 w�z. b. r. 
przekazaną została służ bie cerkwi prawosławnej w Wołożynie.2 

Powiat święciański . 
Święciany. 2i paźdz. 1865 r. 1 1239 gbr wiln . zwraca 

się do jen. gbra wi ln.  z tym, że w miejskim więzieniu świę
ciańskim jest rodzaj kaplicy rz.- kat., a, jak mu doniósł sprawnik 
tegoż święciańsk. powiatu, 

·
miejscowy błagoczynnyj (tj . du

chowny prawosławny, odpowiadający w hierarchii katolickiej 
dziekanowi, dopis. autora) gotów j�st przerobić ją na prawo
sławną. „Ze swej stróny, dodaje gbr, ·myśl tę popieram". Na
to  gbr otrzymuje odpowiedź 29 paźdz. 1865 r. Nr 2898, że jen. 
gbr nie stawia przeszkód do urzeczywistnienia tego pr<;>j.ektu .3 

Powiat trocki. 
Kronie. 1. „Na podstawie pozwolenia głównego nlka 

kraju, pisze gbr wiln. 28 maja 1 866 r. Nr 3754 do zarządza-

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1458 k. 2. 
2 K. Wiln. G. G.  1884 Nr 938 k. 3-23. 
3 K. Wiln. Wojn. G. 1865 Nr 1569. 
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jąccgo diecezją wiln. ,  polecam natychmiast zamknąć kaplic� 
w m-czku Kronie" .1 ) 

2. Gbr wiln . 15 czrw. 1866 r. Nr 4132 donosi do jen. ( 
gbra wiln. ,  że na skutek otrzymanego zarządzenia pod dątą 
24 maja b. r. Nr 619  kaplicę katolicką na  cmentarzu w m-czku 
Kronie� par. Dorsuniszki, pow. track. , gbrni_i wił n., 1 b. m. i r. 
zamknął, rzeczy liturgiczne z wyjątkiem jednego maleńkiego 
dzwonu, który dał duchownemu cerkwi prawosławnej, prze
kazał za pokwitowaniem dziekanowi trockiemu.2 

Poporcie. 1. Gbr wiln.  4 maja 1866 r. Nr 3106 przesyła 
do jen. gbra wiln . odezwę, że w majątku Zaleskiej Poporcic, 
parafi i Zośle, pow. trock., jest urządzona kaplica domowa. 
Ponieważ Zaleska w Poparciu nie · mieszka, proszę przeto 
o pozwolenie zamknięcia tej kaplicy.

jen. gbr 19 !Jlaja 1866 r. Nr 573 wyraża swą zgodę na 
tę propozycję, _ a 14 c:z;rw. tegoż roku Nr 573 gbr wiln. nad
_!lyła mu wiadomość, że 2 czrw. b. · r. zamknął omawianą 
kaplicę.3 

Strawieniki. 1. Gbr wiln. 5 paźdz. 1865 r. Nr 9751 
zwraca się do jen. gbra wiln. z tym, że we wsi Strawieniki, 
pow. trock., gbrrii i wiln . ,  .jest kaplica książąt Ogińskich, przy 
której nie ma stałego księdza, a nabożeństwo od czasu do 
czasu odprawiają tu księża z par. Żyżmory tegoż powiatu, 
do .której kaplica ta należy. Osi kościoła swego parafialnego
Strawieqiki są oddalone tylko 4 wiorsty. Jestem zdania, pisze 
gbr dalej, ie kaplica w Strawienikach zupełnie niepofrzebna, 
a - że jest przytem stata, należałoby ją zamknąć. Jednocześnie 
dodaję, że pułkownik 108 pułku piechoty, tam konsystująceg_o, 
podejł'l)uje się j ą  przerobić na  pułkową cerkiew, prawosławną. 

2. Jen. gbr wiln. 7 paźdz. 1865 r. Nr 2695 wyraża w swym
piśmie do gbra wiln. zgodę na takie załatwienie tej sprawy. 

3. Na skutek powyżs�ego gbr wiln. 17 łut. 1 866 r. Nr 1110
pisze do jen. gbra wiln, że  nlk wojn. pow. trock. doniósł mu 

1 Wiln. R .  K. D .  Kons. 1904 cz .  I I  k .  47 i 48 p. 68. 
:i K. Wiln. G� G. 1 866 Nr 1410 k. 3 i 5. 
s K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1406 k. 1 i 3. 
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11 łut. 1866 r. Nr 533, że kaplicę katolicką w Strawienikach 
w swoim czasie zamknął, a pułkownik 108 pułku przerobił ją  
na cerkiew prawosławną.1 

4. Nlk wojn. trock. w swym sprawozdaniu o kościołach
i kaplicach w powiecie mówi , że w 1865 r. skasowana została 
kaplica w Stawienikach, w której j est urządzona cerkiew pra
wosławna dla 108 saratowskiego pułku piechoty, a .  jest w rę
ku policji .2 

5. Zarządzający diecezją wiln. 22 paźdz. 1 865 r. powia-
- darni-a · Konsystorz Wiln., że gbr wił n . · w piśmie swym. 

z 19 paźdz. 1865 r. Nr 11 1 66 wyjaśnił zezwolenie · głównego 
. n lka kraju na zamknięcie kaplicy w Strawienikach, parafii 
Żyżmory, pow. trock., gbrnii wileńskiej.3 

W aka. 1. W majątku Wa ka, parafii Stare Troki, po�. 
frock., gbrnii wiln., należącym do Jana hr. Tyszkiewicza, pisze 
6 maja 1866 r. Nr 3 138 gbr wiln. do jen. gbra wiln . •  j est 
kaplica murowana, w której w czasie zgasłych n i eporządków 
politycznych odbywały się różne demonstracje i śpiewano 
tam qymny podburzające. Ze względu, że Tyszkiewicz jest 
pod · zarzutem w sprawie politycznej, majątek Waka podlega 
sprzedaży obowiązkowej . Wobec tego proszę o pozwolenie 
zamknięcia tej kaplicy. Do tego j en. gbr wiln. 19 maja 1866 r. 
Nr 576 upoważnia gbra wiln. Wówczas · J ózef hr. Tyszkiewicz 
wystąpił o utrzymaniu tej kaplicy jako mauzoleum rod�innego 
i jego racje gbr wiln. 22 łut. 1867 r. Nr 888 przedstawił jen. 
gbrowi w swej odezwie. Na to jen. gbr 22 sierp„ 1867 r. Nr 1057 
odpowiada gbrowi wilń., jak następuje: „Pisze Pan do mnie , 
że jego jest zamiarem kaplicę w majątku Waka pozostawić 
po dawnemu jako grób rodziny Tyszkiewiczów a to dlatego, 
że podług zapisu Józefa hr. Tyszkiewicza większa część ma
j ątku Waka należy do niego, a nie do brata hr. Jana, którego 
własn.ość podlega obowiązk-0wej sprzedaży. Uważam za wła
ściwe · powiadomi� Pana, że podział majątku W aka jeszcze

I K. Wiln. G. G. 1865 Nr 1 550. 

2 A. M. Trock. Nlk Wojn. 1864 Nr 132 k. 1 22. 
3 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. Il k. 27 p. 41.
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nie nastąpił między braćmi, a przeto nie wiadomo, jaka j ego
część, jako należąca do hr. Jana, będzie sprzedana. Wobec 
tego, zanim te rzeczy będą uregulowane, nie czuję s ię w p ra
wie zadosyć uczynić prośbie hr. Józefa, aby kaplica ta pozo
stała nadal j ako grób rodzi nny.i 

2. Zarządzający diecezją wiłn.  otrzymał od gbra wi ln.
25 nl'aja  1866 r. Nr 3685 zawiadomienie, że na mocy z e zwo
lenia głównego nlka kraju zamyka kaplicę Waka w majątku 
Jana hr. Tyszkiewicza.2 

Wladykiszki. 1 .  Pod datą 4 maja 1866 r. Nr 3f06 gbr 
wiło. wysłał odezwę do jen. gbra wi ło., w której prosi o po
zwolenie skasowania kaplicy · domowej w majątku Romerowej 
we wsi Władykiszki, · par. Żyżmory, pow. trock., gbrnii wiło. 
Ziemianka bowiem Romerowa, pisze gbr, dwa razy płaciła 
karę pieni((żną za noszenie żałoby (narodowej , dopis. autora) 
a ·na  żądanie władz policyjnych nie chctąła zaniechać tęj 
żałoby. , 

2. Jen. gbr 1 9  maja 1866 r. Nr 573 wyraził na tę propo
zycję swą zgodę, a 14 czrw. 1866 r. Nr 4101 otrzymał wia
domość gbra wiln., że 2 cz�w. tegoż roku zamknął omaw ianą 
kaplicę.3 

· Wysoki Dwór. Gbr wiln.  24 czrw. 1866 r. Nr 4381 
donosi do zarządzającego diecezją wiln., że polecił nlkowi 
woj.n. pow. trock. zamknąć kaplicę w Wysokim Dworze, par. 
Użugoście, pow. trock., gbrnii wileńskiej .4 

Zubis�k.i. 1.  Do jen. gbra wiło .  przesyła gbr wiłn. 
4 maja 1866 r_. Nr 3106 · odezwę, w której przedstawia, że 
w majątku ZU:biszki, par. Giegużyn, pow. trock., gbrnii wiln. ,  
należącego do Ignacego Zalewskiego, jest urządzona kaplica 
domowa. Ponieważ jednak ziemianin Ignacy Zalewski wraz 
z żoną został zesłany do gbrnii niżegorodzkiej za przestęp
stwa polityczne, proszę przeto o pozwolenie zamknięcia tei 
kaplicy. 

:i' K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1405 k. 1-13. 
2 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. Il .k. 46 p. 66. 
3 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1406 k. 1 i 3 . . 
4 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 57 i 58 p. 79. 
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2. 19 maja 1866 r. Nr 573 jen.  gbr wyraża swą na  to
zgodę, a 14 czrw. tegoż roku Nr 573 otrzymuje od gbra 
w iln.  wiadomość, że 2 czrw. b. r. kapl ica ta została zamkniętą.1 

Powiat wilejski. 
Horodyszcze. Jęn. gbr wiln. 9 łut. 1865 r. Nr 597 na

kazał żamknąć kaplicę na cme ntarzu we wsi Horodyszcze, 
par. Kurzeniec, pow. wilejsk. , gbrni i  wiln . i stało się to 14 łut. 
1865 r.2 

Klesin. L Odezwa -gbra wiln., którą otrzymał. za,rządza
jący diecezją wiln., datowana 16 gr: 1864 r. Nr 13653, oznaj 
mia, że rząd rosyjski zamknął kaplicę w majątku Klesin, par. 
Krzywice, następnie ją opieczętował i bddał pod· opi�kę
policji miejscowej.3 _ 

_ 

2. Kaplicę w Klesinie, par. Krzywice, pow. w ilejsk,
gbrnii _wiln., zbudował właściciel tego majątku Stefan Kow_er
ski, qzyskawszy na to pozwolenie mstra spr. wn. 12 gr. 1 856 r. 
Nr ,3208. W 1864 r. skasował ją jen .  gbr M- jew, gdyż wła
ściciel majątku S. Ko�erski za swą ni

.
eprawomyślność poli-

tyczną został zesłany do gbrnii archangelsk. Obecnie, jak 
mówi sprawozdan�e z -grudnia 1870 r . , ,majątek ten należy
do Mażykinoj. 8 lip. 1871 r. Nr · 6947 . jen .  gbr wiln.  pisze

. w tej sprawie do gbra wiln . ,  co , następuje: · ,;uważam, że
- rz�- kat. kaplica w Klesinie, własność Mazykinoj, zamknięta 

vi 1864 r., nie może być n a  nic użyta, przeto proszę polecić 
właścicielce, aby ją rozebrała" . 4 

Mańkowicze. 1 .  jen. gbr wiln. 24 st. 1865 r. Nr 407 
polecił gbrowi wiln.  zamknąć kaplic� w Mańkowiczach, par. 
Postawy, pow. wi]ejsk., gbrnii wHn:, ten zaś nakazał to usku
tecznić �lkowi wojn.  pow. wi-lejsk. 

2. Nlk wojn. wiiejsk._ 12 łut. 1865 r. Nr 59 1 . donosi gbrowi
wiln., że k aplicę w Mańkowiczach zamknął, a urządzenie jej 
przekazał dziekanowi · nadwilejskiemu. 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 406 k. 1 i 3. 
2 K. Wiln. Wojn. G. 1864 Nr 1424 k. 15. 
3 Wiln R. K. D. Kons. 1904 cz. Ir  k. 13 i 14 p. �O. 
ł K. G. G. 1870 Nr 832 k. 3 i 8.



::;::22=0=====N=i=sz=c=ze=n=ie kościołów, kaplic-, klasztorów itd„.

3. W _
.tej samej sprawi«? jen.  gbr 27 czrw. 1865 r. Nr 1951

zwraca s ię jeszcze raz do gbra wiln. o zdB:nie i ten 1 5  l ipca 
tegoż roku Nr 7676 odpowiada, że dobrzeby było kaplicę tę 
rozebrać i z niej ·zbudować kaplicę na cmentarzu prawosław
nym. Na ten projekt jen. gbr wyraził swą zgodę 4 sierp. 1865 r. 
Nr 2263.1 

4. W -piśmie swym 'z 27 st. 1865 r .  Nr- 605 powiadamia
gbr wiln. zarządzającego diecezją wiln., że rząd rosyjski ska
sował kaplicę . w Mańkow"iczach, pow. wilejsk: i oddał ją  pod 
zarząd policj i. 2 

Powiat wileński. 
Dukszty. Drewnianą kaplicę, która stała na cmentarzu 

grzebalnym w Duksztach, pow. i gbrnii wiln., w myśl decyzji 
Litewskiego Konsystorza prawosławnego, w 1876 r. rozebrano,  
materiał, jaki stąd powstał, sprzedano, pieniądze zaś, z tego 
źródła osiągnięte, obrócone były na- poprawki , dokonywane 
przy miejscowej cerkwi prawosławnej.3 

Jaszu_ny. 1 .  w· powiecie wiln., jak 
.
pisał 29 maja 1866 r .

Nr 3770 gbr wiLn. do jen. gbra wiln. ,  w majątku Jaszuny,  ' 
należącym do ziemianina Balińskiego, istnieje od 1830 r. ka
plica domowa. _ Obecnie już blisko rok cza�u księża nie bywają 
w tej kaplicy. Proszę więc o jej zamknięcie. 

2 . . Jen. gbr 17  l ip. 1866 r. Nr 717 wydał polecenie w myśl, 
proponowaną przez gbta wiln. , ten zaś 18 sierp. 1866 r .  Nr 2613 
powiadomił jen. gbra, że domowa rz .-kat. kaplica, urządzona 
w majątku Jaszuny ziemianina Balińskiego, już zamknięta.4 

Kamienica. 1. Jen. gbr wiln. 18 mar. 1885 r .  
-
Nr 1432

pisze do p. o. gbra wiln., że na cmentarzu grzebalnym przy 
wsi Kamienica, gminy Chotenczyce, powiatu i gbrnii wiln. ,  
stoi kaplica rz.-kat., którą rząd zamknął i przekazał duchow
nej władzy prawosławnej, ale ze względu na swą starość 
jest nieczynna. 

1 K. Wiln. Wojn. G. 1865 Nr 1405 k . l i n. 
2 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. li k. 17 p. 26, 
3 K. Wiło . . G. G. 1898 k. 2 i 3. _ 

.i K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1420 k. 1 i 3. 
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2. 19 lut. 1 886 r. Nr 480 gbr wiln. donosi do · jen. gbra
wiln., że kaplica, skasowana we wsi Kamienica, była oddana 
do rozebrania ziemianinowi Borowskiemu. Termin rozbiórki 
naznaczony do 1 maja 1887 r.1 

Kijany� 1. 16 gr. 1865 r. Nr 12861 gbr wiln.  pisze do 
jen. gbra wiln . ,  . że nlk wojn. pow. wiln. powiadomił go, że 
w kapli cy w K'ijanach, par. Rukojnie ,  powiatu i gbrnii wiln., 
w czasie powstania księża wygłaszali kazania prze ci w państwo
we, szerzyli i dee rewolucyjne i odbierali przysięgę od po
wstańców .. Wobec tego prosi o jej zamknięcie. Na powyższą 
propozycję 27 gr. 1865 r. Nr 3284 jen. gbr wiin. nakazał na-

'tychmiast kaplicę tę zamknąć, a 20 łut. 1866 r. Nr 297 pozwolił 
zamienić ją na prawosławną kaplicę przedpogrzebową.2 i 3 

2. Pod datą "'4 kw. 1866 r. Nr 349 gbr w iln. powiadomił
zarządzającego diecezją . ·wiło., że kaplicę w Kij anach rząd
przeznaczył do skasowania.4 

Kiena. Zarządzają�y diecezją wiln. 31  ·g.r. 1865 r. 
Nr 13228. powiadami a  Konsystorz Wiln., że główny nlk 
kraju p.ozwolił na --natychmiastowe zamknięcie kaplicy - bazy -
l i ańskiej w Kienie.5 . , 

Łosza. Do zarządzającego diecezją wiło. tak pisze g-br 
wiln. dnia 25 maja_ 1866 r. Nr 3680: „ Korzystając z pozwolenia 
głównego nlka kraju, zamykam kościół fi l ialny w Łoszy, par. 
tCudzieniszki, pow. i gbrnii . wiln".6 i 7 

Sużany. 1. Przy okazj i karania grzywną ks.  Mikołaja 
Siniewicza, rektora kaplicy w Sużanach, parafii Niemenczyn, 
pow. i gbrńii ·wi ln., gb� �iłn. 14 łut. 1866 r. Nr 1018 propo
nuje jen.  gbrowi wiln. zamknięcie tej kaplicy, na co pod datą 

1 K. Wiln. G. G. 1885' Nr 1009 Ie; 1 , 13 i 1 4.
2 K. Wiln. G. G. 1865 Nr 1621 . 
3 Kaplica ta była bazyliańską (katolicką). Dopis. autora. 
4 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 36 p. 53. 
5 Op. c. k. 31 i 32 p. 46. 

_ 6 Op. c. k . . 46 i 47 p. 67. 
7 Podłuic katalogu diecezji wiło. 1 864 r. wieś Łosza posiada kaplicę. 

D-0pis. autora. 
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13 mar. 1866 r. Nr 343 tenże jen. gbr udziela gbrowi wi ln. 
przychylnej odpowiedzi. 1  

2 .  Gbr wiln. w piśmie swym z 2 1  mar. 1866 r .  Nr 2009 
wyjaśnia zarządzającemu diecezją wiln . ,  że na podstawie 
de-cyzj i  głównego nlka kraju podlega zamknięciu kapl ica 
w Sużanach, par. Niemenczyn, powiatu i gbrnii w i leńskiej.2 

Wilno. Pod datą 12 kw. 1868 r. Nr 309 Konsystorz 
Wiln. otrzymał od gbra wiln. · zawiadomienie, że jen. gbr 
wiln. po ·porozumieniu się z msfrem spr. wn., nakazał kapl icę 
katolicką w szpitalu Sawicz przerobić na salę dla chorych 
i oddać ją pod opiekę Dobroczynności Publicznej . 3 

Wojdaciszki. 1. Jen. gbt wiln . polecił gbrowi wiln. ,  
aby gbr wojn.  zamknął kaplicę w .Wojdaciszkach. O tym gbr 
wiln.  powiadomił zarządzającego diecezją wiln .  27 l ist . 1 865 r .  
Nr 12337.4 

2. Jen. gbr wi l n., odpowiadają.c gbrowi wi ln .  na jego
odezwę z 19 maja 1867 r. Nr 2383, pisze do niego. 25 tegoż
m. i r. Nr 642, j ak następuje: „Ponieważ w 4 rejonie (stanie)
pow. wiln., istnieje w Wojdaciszkach, par. Bystrzyca, nawpół 
rozwalona kapl ica rz.- kat. , w której już dawno nabożeństwo 
się nie odprawia i dlatego nie jest wykazana w rubryceli ,  
przeto pozwalam Panu w�dać zarządzenie, aby ją rozebrać 
i materiał przekazać diecezjalnej władzy rz.-kat" .5 I 

7. Pod datą 7 l ip. 1867 r. Nr  3268 gbr wiln.  zawiadamia
jen·. gbra wiln . ,  że budynek skasowanej kapl icy w Wojda• 
ciszkach rozebrano a władza diecezja lna rz . - kat. otrzyma�a 
zarządzenie, żeby rozporządziła materiałem, stąd powstałym.5 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1382 k. 1 i 8. 
2 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 �z. l i  k. 37 i 38 p. 56. 
3 Op. c. k. 78 p. 104. 
4 Op. c. k. 30 p.  44. 
5 Mamy pod rt;ką rubrycele diecezji wiln. z lat 1864 i 1865. W oby

dwóch kaplica ta jest wskazana: w 1 864 r. na str. 86, a w 1865 na str. 1 23 .  
Dopiero, gdy rozpoczt;ła sit; na terenie · diecezji wiln. gospodarka "prałata" 
P. Ż.; kaplice te zaczt;to usuwać na papierze, a później z powierzchni ziemi . 
Dopis. autora. . 

6 K. \Viln. G. G. 1867 Nr 1 337 k. 2 i 3. 
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Obrazy. Powiat oszmiański . 
Wołożyn. Gbr wiln .  23 kw. 1866 r. Nr 2825 powiada

- mia jen.  gbra wiln., że zamknął kościół w Wołożynie, pow. 
oszmiańsk., gbrnii wiln. i 9 z niego obrazów przekazał cerkwi 
prawosławnej . i  

Powiat wileński. 
Słobódka. Jen. gbr wiln. 6 sierp. 1875 r. Nr 5560 pisze 

do gbra wiln . ,  że nie stawia przeszkód, aby obrazy i 2 dzwony, 
przechowywane obecnie w ostrowieckiej cerkwi prawosław
nej, a należące do skasowanej par. Słobódka, powiatu i gu
bernii wiln. ,  przekazać parafi i . rz.- kat. Gudogaje ,  powiatu 
oszmiańsk. , - ·gbrnii wifeńskiej.2 i �

Dzwony. Powiat trocki. 
Kronie. Gbr wiln. doniósł 15 czrw. 1866 r. Nr 4132 do 

jen. gbra wiln. ,  że, zamknąwszy 24 maja b. r .  kaplicę we wsi 
Kronie, par. Dorsuniszki, pow. trock., gbrnii wiln . ,  jeden ma
leńki dzwon z niej przekazał duchownemu miejscowej cerkwi 
prawosławnej.4 

Powiat wileński. 
Kamienica. O dzwonach, które wiszą w· dawnej kato

lickiej kaplicy w Kamienicy, powiatu i gbrnii w iln., oddanej 
prawosławnej władzy duchownej, pisze jen. gbr wiln .  18 mar. 
1885 Nr 1432 do p. o. gbra wiln. , że dzwonią w nie prawo
sławni 4 razy dziennie podług z wyczaju katolicki ego. Uwa
żałbym za właściwe, pisze jen. gbr, przenieść je do cerkwi 
prawosławnej. Na to pismo jen. gbr 27 maja 1 885 r. Nr 669 

. otrzymuje od pośrednika sądowego zawiadomienie, że dzwony 
te zostały przekazane prawosławnym (pricztu).5 

Porudomina. Nlk gbrni i wiln. 3 gt. 1867 r. Nr 7947 
donosi do -głównego nlka północno zachodniego kraju, że

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 142 k. 15 . 

2 K. Wiln. G. G. 1875 Nr 968 k. 2. 
8 W Gudogajach był kościół karmelitów. Dopis. autora. 
4 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1410 k. 3 i 5. 
5 K. Wiln. G. G. 1 885 Nr. 1009 k. 1 ,  4 i 5. 
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po rozebraniu rz. -kat. kościoła fil ialnego w Porudominie, par. 
Rudomina, pow. i gbrnii wiln., dzwony tamtejsze oddał do 
cerkwi prawosławnej w lntursku.1 

Slobudka. O 2 dzwón_ach, zabranych z kościoła kat<?
lickiego w Słobudce, pow. i gbrnii wiln., do cerkwi prawo
sławnej w Ostrowcu tegoż powiatu wiadomość podana j est 
w dziale „Obrazy". 

Utensylia .kościelne. Powiat oszmiański. 
Wolożyn. Gbr wiln. 23 kw. 1866 Nr 2825 ' powiadamia 

jen. gbra wiln., że 11 kw. 1866 r. zamknął kościół w Woło
żynie, pow. oszmiańsk:, _ gbrnii wiln. i 2 kadzielnice, które 
tam zastał, przekazał cerkwi prawosławnej .2 

Grunta i budynki kościelne. Powiat ,oszmiański. 
Krewo. Gbr wiln. 4 k,w. 1868 r. -Nr 1696 donosi do jen. 

gbra wiln;, że  po skasowanym kościele w . Krewo, powiatu 
oszmiańsk., gbrn-ii wiln., z gruntów jego korzysta duchowny. 
prawosławny.s 

Powiat święciański. 
Żeladź. Gbr wiln.  4 kw. 1868 r. Nr 1696 wyjaśnia jen. 

gbrowi wiln., ie po skasowaniu kościoła w Że ladzi, powiatu 
·święciańskiego, gbrnli wiln . ,  grunta do niego należące admi
nistruje duchowny prawosławnej cerkwi Petropawłowskiej 
-w Święcianach. Dochód, jaki ' ziemia daje, ma być obracany 

· na roboty przy -przeróbce kościoła na cerkiew prawosławną
dotąd, dokąd nie- bttdzie tam utworzona samodzfolna parafia
prawosławna i nie naznaczonfl dl� niej własna służba cer-
kiew-na (priczt) .4 

· 

Powiat trocki. 
Barbaryszki.: Gbr wiln. 4 kw. 1868 r. Nr 1696 donosi 

jen. gbrowi w-iln., że po skasowaniu fil i i  w Barbar_yszkach, · 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 507 k. - 8. 
2 K Wiln. G. G. 1866 Nr 1 142 k. 15. 
3 K. Wiln . G. G. 1867 Nr 1399 k. 2. 
ł K. Wiln. G. G. 1 867 Nr 1399 k. 2. 
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pow. trock.,  gbrnii wiln., patafii Sumiliszki, grunta kościelne 
przeszły pod zarząd skarbu.1 

Kronie. Gbr wiln. 25 sierp. 1866 r. Nr 5778 doniósł do 
jen. gbra wiłn., że budynek zamkniętej kaplicy w Kroniach, 
par. Dorsuriiszki, pow. trock., gbrnii wiln., rozebrał i cały jej 
mater iał oddał służbie miejscowej cerkwi prawosławnej.2 

Powiat wilejski. 
Chochla. W doniesieniu swym do jen. gbra wiln. gbr 

wiln. 4 kw. 1868 r. Nr 1696 ,wyjaśnia, że · po skaso�aniu . pa
rafii i kościoła w Chochli grunta, należące· do niej, otrzymała 
służba cerkwi prawosławnej.3 

Chorzów. Kancelaria jen. gbra wiln. 18 czrw. 1868 r .  
Nr 8989 powiadamia gbra wiln., że jen. gbr nie stawia prze
szkód do oddania c!o cerkwi prawosławnej w Chorzowie 
gruntów, które pozostały po skasowaniu tamtejszej parafii 
rz.-kat. w pow. wilejsk., gbrnii wileńskiej.4 

Duniłowicze. Gdy kościół w Duniłowiczach, pow. wi
lejskiego, gbl_"nii wiln., rząd sk

-
�sował, pisze gbr wiln. 4 kw.

1868 r. Nr 1696, ziemię, doń należącą, zabrało państwo.5 

Ilia. Po kasacie kości9ła i par. I lia, pow. wilejsk., gbrnii 
wiln., jak pisze gbr wiłn. do jen.  gbra wiln. 4 kw. 1868 r. 
Nr 1696, grunta przeszły � ręce służby cerkwi prawosławnej.6 

Horodyszcze. Nlk wiln. gbrnii 3 lip. 1867 r. Nr 3198 
pisze do głównego nlka kraju Północno Zachodniego: „9 st. 
b. r. Nr 25 J. W. Pan polecił mi dostarczyć wiadomości� ile 
jest ziemi przy skasowanej rz.-kat. horodys:iczeńskiej kaplicy, 
która stała w majątku ziemskim. Otóż, gdy policja miejscowa 
WC wrześniu. 1866 ' r. J;l?rzekazywała grunta ' I zb.ie Dóbr Pań
stwowych, było · wówczas podług zeznania· świadków · wszyst-

1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 399 k. 2. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1410 k: 3-5. 
3 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1399 k. 2. 
4 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1239 k. 1-19. 
5 i 6 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1399 k. 2. 

Bojownicy, cz. 2, t. IV. 15 
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k iego 120 dziesięcin. Na to ' j en .  gbr wiln., 9 l ip.  1867 r. 
Nr 846 odpowiada gbrowi wiln. , że nie stawia ze swej strony 
przeszkód do przekazania służbie prawosławnej cerkwi wilej
skicj ziemi, należącej do skasowanej w gminie kurzenieckiej 
rz . -kat. kaplicy horodyskiej.1 

Powiat w i leński. 
Podbrzeź. Gbr � i ln. _w odezwie swej do jen. gbra w iln.

4 kw. 1868 r. Nr 1696 · donosi, .że razem z kościoł�m i ziemia
�arafii katolickiej w_ Podbrzeziu, pow. i gbrnii wi ln . ,  przeszła 
;we · władanie duchowieństwa prawosławnego.2 

Porudomina. _Gbr wi ln. 3 gr. 1867 r. Nr 7947 donosi 
do j en. gbra wiln. ,  że materiał wszystek z rozebranego ko
ścioła fi lialnego w Porudominie, par. Rudomina, powiatu 
i gbrnii wiln. ,  oddany zdstał duchownemu prawosławnemu 
w Rudominie.3 '-

' · 

Rudomina. 1 .  Jen .  gbr wiln . . 21 paźdz. 1866 r. Nr 2�84 
przesyła do gbra wiln. prośbę duchownego prawosławnego 
rudomińskiej cerkwi prawosławnej, powiatu i gbrnii  wiln., 
"!' sprawie zamiany przydzielonej do tej cerkwi ziemi soro".' 
czyńskiej na 13 dziesięcin, należących przedtem do · kościoła 
katoli ckiego rudomińskiego, obecnie będącego w rękach rządu.le . 

2. Gbr wiln. 4 kw� 1866 r. Nr 1696 powiadomił jen.  gbra
wiln., że razem z kościołem katolickim przeszły do ducho
wieństwa, prawosławnego grunta parafii katolickiej Rudomina, 
powiatu i gbrnii wileńskiej.5 

·słobódka. 1 .  Gbr wiln._ 3 lip. 1867 r. Nr 3197 nadesłał
powiadomienie do jen .  gbra wiln., że materiał z _ rozebranego 
kościoła katolickiego w Słobódce, powiatu i gbrnii wiln., 
polecił oddać na użytek dJa służby cerkwi_ prawosławnej 
w Ostrowcu tegoż powiatu i gubernii.6 

1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1218 k. 3 i 5. 
2 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1399 k. 2. 

· 3 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 507 ·k. 7 i 8.
4. K. Wiln. G. G. 1866 Nr  1297 k; 1 .
5 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1399 k. 2.
6 K. Wiln. G. G. 1866 . Nr 1455.
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2. W sprawozdanfo - swym o zamkniętych kościołach
powierzone.i mu gbrnii gbr wiln. zawiadamia jen .  gbra . wiln.
4 kw. 1868 r. Nr 1696, że grunta skasowanej parafi i Słobódka, 
pow. i gbrnii _wiłn., oddane są pod zarząd skarbu.1 

Przytułek dla biednych, starców i paralityków. 

Wilno. Gbr wiln. 1 mar. 1868 r. Nr 2149 w korespon
dencj i  do jen. gbra wiln. pisze: „Na podstawie polecenia 
poprzednika pańskiego z 24 list. 1864 r . . Nr 3743 przytułek 
dla biednych, starców i paralityków w Wilnie, ufundowany 
przez Zofię Dąbrowską, który oprócz celów dobroczynnych 
miał jako główne zadanie uprawianie polityki w czasie po
wstania, został zamknięty.2 

W sprawie tej jen. gbr wiln. 29 lip. 1868 r.  Nr 11568 
donosi do Mstwa Spr .  Wn., że 1000 rb, które zapisała Jan
kiewiczowa na kaplicę sióstr ubogich, istniejącą w domu 
Dąbr,owskiej przy kościele św. Rafała , należy obrócić na po
większenie środków Towarzystwa Dobroczynności w Wilnie, 
któremu przekazano kapitały schroniska sióstr ubogich. Legat 
ten bowiem Jankiewiczowej 1000 rb na kaplicę sióstr ubo
gich wpłynął do Izby Cywilnej 16 sierp. 1863 r., a kapl ica 
została skasowana później, mianowicie w 1864 r.3 

ROZDZIAŁ XXXVI. 

Gubernia witebska. 

Kościoły. Powiat dryseński . . 
Lesżczyłów. Gbr witebski 17 maja 1868 r. Nr 3820 

pisze do jen. gbra wiln„ że 8 gr. roku zeszłego Nr 1540 na
stąpiło zezwolenie na przeróbkę skasowanego kościoła kato
lickiego w Leszczyłowie, pow. dryseńsko-siebieskiego, gbrnii 
witebsk., na filialną cerkiew prawosławną i że do parafii pra-

1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1399 k. 2.
3 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1333 k. 3 i 4. 
3 Op. c. k. 1 1. 

15* 
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wosławnej prudzińskiej Mstwo Spr. Wn. 4 st. 1868 r. Nr 37 
pozwoliło przydzielić budynki i ziemię dawnej parafii kato
l ickiej le szczyłowskiej . 1  

Powiat lepelski. 
Kublicze .. Departament Spr. Duch: Obc. Wyz. 14 maja 

1868 r. Nr  885 powiadamia jen. gbra wiln., że mster spr. wn., 
mając na uwadze, że w pow. lepelsk., gbrni i  witebsk., między 
Kubliczami a Uszaczem jest jeszcze par. sielicka, nie stawia 

. przeszkód do skasowania parafii w Kubliczach, pow. lepelsk., 
gbrnii witebsk. i oddania tamtejszego kościoła pod zarząd 
władzy prawosławnej. 

· 

Gbr witebski 11  sierp. 1868 r. Nr 6001 donosi do j en. 
gbra· wiln.� że kościół w Kubliczach 27 lip. b. r. został zam
knięty i oddany pod zarząd władzy prawosławnej.2 

Podludowicze. Powołując się na odezwę mstra spr. 
wn. z 18 kw. 1868 r. Nr 679, którą otrzymał j en. gbr wiln. 
na skutek swego wystąpienia, wywołanego / papierem . gbra 
witebsk. z 16 paźdz. 1867 r. Nr 9734, żądającego zamknięcia 
i oddania w zarząd prawosławnej rwładzy duchownej kościoła 
rz.-kat. w Podludowiczach, powiatu lepelsk., gbrni i  witebsk., 
tenże jen. gbr poleca gbrowi witebsk., aby wydał w tym 
kierunku odpowiednie zarządzenia w sprawie wymienionego 
kościoła. Nadto .skasowano iednocześnie samą parafię dla 
małej l iczby parafian i szkodliwego jej wpływu na tamtejszą 
ludność prawosławną.3 

Uszacz. Z Departamentu Spr. Duch. Obc� Wyz. jen. 
gbr wiln. 14 maja 1868 r.  Nr 885 · otrzymał w sprawie skaso
wania par. w Uszaczu, pow. lepelsk., gbrnii witebsk., wyja
śnienie, że, poni'eważ między kościołem tej parafii a Kubli
czami był jeszcze kościół parafialny w Sieliszczach, mster 
spr. wn. nie stawia przeszkód do skasowania par. w Uszaczu 
i oddania tamtejszego kościoła pod zarząd władzy prawo-

, ', 
sławnej. 

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 1 10 k. 9.
2 K. Wiln. G. G. 1868 Nr 1 6 1Q k. 2 i 7. 
3 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1282 k. 1 1 .  
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Gbr witebsk. 11 sierp. 1868 r. Nr 6001 zawiadamia jen. 
gbra wiln. ,  że kościół w Uszaczu został zamknięty 29 l ip. 
1 868 r. i oddany pod zarząd władzy prawosławnej.1 

Powiat lucyński. 
Kulep. Gbr witebski 20 kw. 1866 r. Nr 41 44 zwraca

się do jen. gbra wiln. z tym, że wobec przyłączenia się znacz
nej liczby katolików do prawosławia w 1 rejonie pow. lucyńsk., 
gbrni i  witebsk., konieczną jest rzeczą skasowanie kościoła 
we wsi Kulep w parafi i Marienhauz, pow. lucyńskiego. 

Na powyższe jen. gbr wiln. 25 kw. 1866 r. Nr 619 odpo
wiada gbrowi witebsk., że pozwala mu bezzwłocznie wydać 
zarządzenie, aby zamknąć ten kościół. 

Sprawnik lucyński 12 czrw. 1866 r. Nr 7 12 przesyła do 
nlka woj n . · tegoż - powiatu akt z 9 czrw ., w którym donosi,
że kościół katolicki w Kulepie przekazał duchowieństwu pra
wosławnemu.2 

Rajpol. Konsystorz rz.-kat. diecezji mohyl. wystąpił 
o budowę nowego kościoła w Rajpolu, pow. lucyńsk., gbrnii
witebsk., tak pisze mster spr. wn. do jen. gbra wiln. 5 lip. 
1868 r. W sprawie tej J. W. Pan wypowiada swój pogląd, że 
obecnie nabożeństwo odprawia się w 

-
czasowo urządzonym 

starym drewni anym domu, a do budowy nowego kościoła 
nic ma racji. Wobec tego stawia_ J. W. P. wniosek, aby nie 
pozwalać na budowę nowego kościoła, stary zaś skasować, 
następnie jako l ichy rozebrać, a materiały oddać do rozporzą
dzenia rz.-kat. duchowieństwa. Mając na uwadze, pisze dalej 
mster, że budowa nowego kościoła rozpoczętą została jeszcze 
w 1861 r� na skutek udzie lonego_ na tą pozwolenia ze strony 
rządu w 1859 r. i dotąd nieskończona, uważam za możliwe 
przychylić się do pańskiego wniosku. 

Gbr witebsk. 28 wrz. 1868 r. Nr 6987 donosi · do jen. gbra 
wiln., że kościół rajpolski w pow. lucyńsk. 21 b. m. września 
został zamknięty, a następnie rozebrany zupełnie.3 

I K. Wiln. G. G. 1868 Nr 1610 k. 7 i 12. 
2_ K. Wiln. G .  G. 1866 Nr 1 1 57 k. 1-3, 19-'.l2. 
3 K. Wiln. G. G. 1 868 Nr 1634 k. 5, 6 i 9. 
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Słobodzińce. Gbr witebski 25 łut. 1868 r. Nr 1716 
zwraca się do jen. gbra wiln. z tym, że w listopadzie 1866 r. 
Konsystorz rz. -kat. diecezji mohyt wystąpił o pozwolenie na 
budowę nowej dzwonnicy przy_ kościele parafii Słobodzińce, 
pow. lucyńsk., gbrnii witebsk. Przy badaniu tej sprawy oka
zało się, że katolicka parafia słobodzińska m·a tylko 15 wier
nych, reszta zaś należy do wyznania prawosławnego, do któ
rego w 1866 r. przeszło spośród katolików 95 osób. 

Gdy akta poszły do Mstwa, Departament Spr. Duch. 
Obc. Wyz. 9 kw. 1 868 r. Nr 619 pisze do jen. " gbra wiln. ,  
że, biorąc pod uwagę niewielką liczbę katolików parafii sło- · 

bodzińskiej ,  mster spr. wn.  nie widzi przeszkód do jej ska
sowania. 

Gbr witebski 25 lip. 1�68 r. Nr 5720 powiadamia jen. 
gbra wiln., że parafię słobodzińską w p9wiecie lucyńskim 
skasował l2 b. m. i roku, a kościół tegoż dnia oddał pod 
zarząd duchowieństwa 

. 
prawosławnego� 1 

Stróżany. W 1863 r. �ząd rosyjski nakazał zamknąć 
kościół jako zestarzały i zniszczony w parafii Stróżany, pow. 
lucyńsk., gbrnii witebsk. W 1867 r. przedstawiciel ludno$ci 
tamtejszej Adam Grzybowski wystąpił z prośbą o pobudowa
nie nowego kościoła w Stróżanach na miejsce starego. Wów
czas wi ln .  jen. gbr pro�bę tę ze swymi racjami i wnioskami 
przesłał do mstra spr. wn., od którego otrzymana odpowiedź 
jasno i wyraźnie powtarza, jak następuje:  „Kościół stróżański 
prawie runął, nabożeństwa w nim nie ma. Obecnie ]. W. Pan 
komunikuje, że kościół ten trzeba- odnowić, ale dodaje jedno· 
cześnie, że to zbyt obciąży miejscowych włościan - paraf ian.  
Nie widzę przeszkód do skasowania kościoła stróżańskiego, 
komunikuję o tym J. W. Panu, by wydał właściwe w tym 
przedmiocie .zarządzenie.2 

Powiat połocki. 
Ekimano Druczany. Kiedy chodziło o obsadzenie pro

bostwa w· Przydrujsku, pow. siebiesk.,  gbrnii witebsk. i zarząd 

1 K. Wiln. G. ci. 1868 Nr 1594 k. 1, 4 i 8. 
2 K. Wiln. G. G. 1 867 Nr 1 3 1 1  k. 27. 
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archidiecezji mohyl. 1 1  paźdz. 1867 r. Nr 1136 korespondował 
w tej materii z jen. gbrem wiln., wtedy wspomniał w tejże 
korespondencji Konsystorz Mohylowski o skasowaniu przez 
rząd parafii katolickiej w Ekimano Druczany, pow. połock., 
gbrni i witebsk.1 

* * * 
Oprócz powyżej wymienionych kościołów katolickich 

przez rząd rosyjski . albo zabranych dla prawosławia, albo 
rozebranych, -jeszcze 3 wymienia· gbr witebski, który donosi 
do jen� gbra wiln. 21 gr. 1867 r. Nr 11437, że w jego gbrnii 
są  oszczędności z racji trzech · kościołów w tym czasie skaso
wanych: 1.  Sokolnikowo w powiecie newelskim, 2. Brygi 

. w powiecie lucyńskim i 3 Kołup (? autora) w powiecie dy
naburskim.2 

Kaplice. Powiat dryski. 
Prychaby. 18 Hp. 1866 r. Nr 937 jen. gbr wiln., powo

łując się na odezwę gbra witebsk. z 6 lip. 1866 r. Nr 7009, 
p ozwala mu rozebrać kaplicę rz.-kat. w majątku Prychaby� 
pow. drysk., gb�nii witebsk., należącego do ziemianina Arka- . 
diusza Szantyra, który jest pod · dozorem policji. Dwa motywy 
swego zarządzenia wysuwa jen. gbr: a) , to, że 1kaplica ta
miała być poprzednio prawosławną, a A. Szantyra zamienił 
ją na katolicką po przyłączeniu unii do prawosławia i ze 
względu na to, że cała ludność okoliczna jest prawósławną.5 

Swolna. Zgodnie z przedstawieniem J.  W. Pana, pisze 
17 sierp. 1 866 r. Nr. 1137 jen. gbr wiln .  do gbra witebsk., · 

które otrzymałem pod datą 2 sierp. 1866 r. Nr. 8888, pozwalam 
zamknąć kaplicę rz. -kat., będącą V! m�jątku skonfiskowanym 
w Swołni, pow. drysk., gbrnii  witebSk. Kaplicę tę należy na-.
stępnie oddać w zarząd duchownej władzy prawosławnej .4 • 

Powiat lepelski. 
Uchwice. W grudniu 1865 r. gbr witebsk. doniósł d o  

jen. gbra wiln., ż e  w parafii SieliszGze, pow. lepelsk., gbrnii 

1 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1383 k. 5 i 6 
2 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1 339 k. 10- 1 4. 
3 K. Wiln. G. G. 1 866 Nr 1435 k. 3 i 4.
4 K. Wiln. G. G; 1866 Nr 1 451 k. 2. 
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witebsk., w majątku Uchwice powstała niel�galnie kaplica 
katolicka., którą poświęcił ks. Wincenty Micnicki, proboszcz 
z Uszacza tegoż powiatu. Jen. gbr polecił kaplicę tę zamknąć.1 

Powiat lucyński. 
Kudep. Nlk wojn. pow. lucyńsk . ,  gbrnii wifebsk., 15 czrw. 

1864 r. doniósł gbrowi _ witebsk., że z polecenia jen. gbra 
wiln .  został zamknięty kościół. -rz. -kat. i przekazany w zarząd 
duchÓwnej władzy . prawosławnej w Kudepie, p_ow. lucyńsk.„ 
gb:rni i witebskiej .2 i B 

Lipno. Gbr witebsk. 20 kw. 1866 r. Nr 4144 przedstawia 
jen. gbrowi wiln. projekt zabrania w majątku _Franciszkopolu 
we wsi Lipno, _ par. Marienków, pow. lucyńsk., gbrnii witebsk., 
kapli cy katolicki�j, na rzecz prawosławia ze względu na to, 
że do . tego wyznania �przeszła znaczna lic,zba katolików tci
wio�ki.  -

� Na powyższy wniosek 25 kw. tegoż roku Nr 619 jen.  gbr: 
w.iln. odpowiada przychylnie.' 

Sprawnik lucyński pod datą i2 czrw. 1866 r. Nr 712 do
.nosi do nlka wojn .  tegoż powiatu, że 9 b .. m. oddał kaplicę 
w Lipnie duchowieństwu prawosławnemu.4 

Szttszków. Na skutek przedstawienia j�n. gbra wiln. 
z 26 wrz. 1867 r. Nr 1 246 mster_ spr. · wn . 9 paźdz. 1867 r.
Nr 1872 odpowiada mu, - że w &prawie skasowania kaplicy
szuszkowskiej, pow. lucyńsk., gbrnii wit�bskiej, ponieważ nie 
ma danych: kto, k iedy i na mocy czyjego pozwolenia ją 
wybudował, a obecnie _ jest już kaplica ta w takim stanje, 
że grozi zawaleniem, ·nie widzi przeszkody, by ją skasować 
i budynek ten rozebrać„ · 

Gbr witebsk.  28 lut. 1 1 868 r. Nr 1 747 powiadamia jen.
g6ra wiln., że 28 list. 1867 'r .  zostafa zupełnie rozebrana

. 
ka

plica w - Szuszkowie, a rzeczy kapliczne _ i materiały z tego
budynku przejął ksiądz miejscowy.5 

1 K. Wiln. W ojn. G. 1864 Nr - 1509 k. 84-95.
2 -K .  Wiln. G: G. 1866 Nr 1 452 k. 13. 
3 W katalogu archidiecezji mohyl. jest mowa o kaplicy w Kugepie. 
4 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1 157 k. 1-3, 19·-22. 
5 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1476 - k. 5 i 7. 
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Powiat newelski. 
Stradlica. Gbr witebski 26 wrz. 1865 r. Nr 235 pisze 

do · jen. gbra wiln. ,  że sprawnik pow. newelsk. tejże gbrnii 
doniósł mu, że w Stradlicy tegoż powiatu majątku Skrzydlew
skich od 1817 r. istnieje kpplica rz.-kat. z grobami tejże rodziny. 
W grobach tych już od 80 lat jest pochowany ks. Żabo, 
którego ciało dotąd prawie się nie psuje wcale . . Wskutek tego 
ludność okoliczna jest przekonania, że jest to dowód świętości 
zmarłego księdza i w tym zabobonie coraz bardziej się utwier
dza� Wobec powyższego, kończy gbr, uważałbym za wskazaae 
pochować w ziemi pod tąż kaplicą znajdujące się tam ciała, 
groby zawalić, kaplicę katolicką zamknąć i obrócić ją na 
cerkiew prawosławną. 11 paźdz. 1 865 r. Nr 79 jen. gbr wiln. 
p�ojekt ten w zupełności pochwalił i polecił gbrowi całkowi
cie go wykonać.i 

Powiat połocki . 
. -Ekimania. Właściciel majątku Ekimania, pow. połock.,

gbmii witebsk. Malczewski, jak pisze o tym do jen. gbra wiln . 
. gbr . witebski 11  sierp. 1867 r. Nr 4628, zwrócił się do niego 
z prQśbą o pozwolenie na potrzeby gospodarstwa użycie ka
plicy, która była dawniej czynna w tym majątku, obecnie zaś 
jest zapieczętowana. Kaplica ta, jako szkodliwa dla prawosła
wia, była zapieczętowana w 1851 r. po porozumieniu · się 
archiepiskopa (prawosławnego połockiego, dop�s. autora) 
z gbrem witebskim, mohylowskim i smoleńskim. 

Na to kancelaria jen. gbra wiln . . z polecenia jen. gbrą 
12 st. 1868 r. · Nr 413 daje wskazówkę p.  o. gbra witebsk.� 
aby kaplicę tę przekazał w zarząd Połockiego Konsystorza 
Prawosławnego z tym, żeby ją użył podług swego uznania, 
ale ze  względu na szczupłe rozmiary nie zamieniał jej na 
cerkiew prawosławną tym więcej,  że budynek ten ·stoi wśród 
innych bu�owli gospodarskich.2 

Powiat siebieski. \ 
Równe. Gbr witebsk. 16 l ip. 1866 r. Nr · 8258 doniósł 

do jen.  gbra wiln., że pośrednik sądowy 1 rejonu pow. sie-

1 K. Wiln. G. G. 1865 Nr 1555. 
2 K. Wiln. G. G. 1 866 Nr 1249 k. 2 i 12. 
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bieskiego nadesłał doń protokół uchwały włościan własno
·wolnych gminy rówieńskiej, w którym zgromadzeni' wypowie..:
dzieli swą prośbę, by kaplicę rz.-kat. w Równem, pow. sie. '
bieskiego, gbrnii witcb�k., · zamieni� na cerkiew prawosławną
pod - wezwaniem świętych, których cerkiew prawosławna
obchodzi 4 kwietnia.

Na powyższe jen. gbr wiln. 10 sierp. 1866 r. Nr 1094 
odpowiada gbrowi witebsk., że ze swej strony nie stawia 
przeszkód do zamknięcia kaplicy katolickiej w Równem i za
mienienia jej na filiai

'
ną cerkiew prawosławną.1 

Powiat witebski. 
Letce. Jen. gbr wiln. 11 kw. 1866 r. Nr 435 pisze do 

. gbra witebsk.: „Korespondencja pańska z 31 mar. 1866 r. 
Nr 3441 wskazuje mi, że kaplica na folwarku Letce, powiatu 
i gbrnii witebsk.,  obecnie rz.-kat., jak świadczą o tym starzy 
mieszkańcy tej miejscowości, była kiedyś fi l ią prawosławną 
na cmentarzu grzebalnym, a właścicielka wymienionego fol 
warku Kołbowa zamieniła j ą  na kaplicę katoHcką. Świadczą 
nadto o tym samym dokumenty przechowywane przez wła
dze duchowne z 1830 r. Wobec tego pozwalam Panu zarzą
dzić zwrot omawianej kaplicy duchownej władzy prawo
sławnej". 

Gbr witebski odpowiada jen. gbrowi wiln. 1 1  maja 
1868 r. Nr 3823, że kaplicę katolicką na folwarku Letce prze
kazał w· zarząd duchownej władzy prawosławnrj 22 l ist.' 
1866 r., która włączyła ją jako parafialną . do cerkwi prawo
sławnej miadzelińskiej.2 i 3 

1 K. Wiło. G. G. 1866 Nr 1244 k. 1 i 6. 
2 Podług Słownika Geograficznego Sulimierskiego kaplica w Letcach 

należała do parafii św. Barbary w Witebsku (tom. V, str. 182) . 
3 K. Wiło. G. G. 1 866 Nr 1 143 k. 3 i 5. 
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ROZDZIAŁ XXXVII. 

Konfiskata lub niszczenie własności kościelnej, 
będącej w posiadaąiu kleru za�onnego.1 

Gubernia grodzieńska. 
Oo. bernardyni. 
Grodno. 1 .  Z rozporządzenia mstra , spr. wn. z 14 kw. 

1853 r. Nr 1048 . i z rozkazu cesarskiego z 24 kw. 1853 r. 
Nr 1232 był zam�nięty klasztor o.o. bernardynów w Grodnie, 
kościół zaś ich zostawiony w rękach kleru katol ickiego.2 

2. jen. gbr wiln. 10 wrz. 1864 r. Nr 2860 zapytuje gbra
grodzień. o okolicznościach kasaty bernardynów w

' 
Grodn ie_.

N a  powyższe zapytanie gbr grodzień. 2 paźdz.  1864 r. Nr 1260 
daje odpowiedź, w której najpierw przypomina, że klasztor 
ten kazał cesarz zamknąć w 1853 r. na skutek wykrytych w nim 
nielegalnych czynów, których dopuszczali s ię tamtejs·i zakon
nicy. W r.ozkazie cesarskim było powiedziane, że kościół 
zakonny żostanie parafialnym. Zarządzenie to cesarskie zako: 
rounikował jen.  gbr wiln. Bibikow II gbrowi wiln. 2� kw. 
1853 r. Nr 541 . Co się dotyczy klasztoru, początkowo- był 
projekt, że rząd zabierze całe górne piętro i sa lę na parte
rze, ale 5 l ip. 1858 r. Nr 4112 jen. gbr Nazimow powiadomił ' 
gbra �iln., żeby oddał proboszczowi tej nowej, utw�rzonej 
tu parafii i tę część klasztoru, którą miał rząd zająć. W .ten· 
spospb

. 
wszystko pozostało pod wyłącznym zarządem kato-

1 Gdyśmy przystępowali do opracowania działu o zakonnej własności
kościelnej, którą rząd rosyjski konfiskował lub niszczył w dawnej Litwie i na 
Białorusi z. racji manifestacyj lub ruchu powstania styczniowego, sądziliśmy, 
-że się nam uda wyodrębnić poszc'zególne przedmioty tak, jak to uczyniliśmy 
z własnością kleru świeckiego. Okazało się to niemożliwe'. Tak są połączone 
°L s.obą klasztor, kościół, buclo_wle klasztorne, ie postanowiliśmy omawiać 
wszystko w jednej całości o .każdej jednostce zakonnej, względnie klasztornej, 
-czytelnik zaś z materiałów tych wyłoni sam, ,co mu będzie potrzebne. Czynimy 
to kolejno gbrniami, podanymi alfabetycznie i zakonami również alfabetycz
nie przedstawionymi, męskimi i żeńskimi. Dopis. autora. 

2 Wiln. R. K. D. Kons. 1 904 cz. II k 6 p. 8. 
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l ickiego duchowieństwa parafialnego. Do tego, kończy gbr 
grodzień., uważam za swój obowiązek dodać, że podług mnie 
kościół bernardyński w Grodnie jest dla katolików zupełnie 
zbędny, ponieważ jest jeszcze fara (sobor) i kościoły przy 
klasztorach brygidek i franciszkanów, pozatem kościół podo
minikański, oddany obecnie dla gimnazjum miejscowego. 

Ten ostatni możnaby użyć na parafialny, a pobernar
dyński zupełnie zamknąć, �szystkie zaś budynki klasztorne 
użyć na co innego.1 i 2 

3. Do jen. gbra wiln. p isze 19 mar. 1875 r. Nr 1591 gbr
grodzień., że wobec buntu (wozmuszczenja) w końcu 1852 r .  
'bernardynów .w Grodnie cesarz nakazał: klasztor zamknąć, 

zakonnikó�w pr�enieść do i nnych konwentów ich reguły, ko
$.ciół pozostawić j ako parafialny.3 

4. Na okólnik gbra grodzień. z 22 czrw. 1874 r .  Nr 3915
plr.mster m. Grodna 24· st. 1875 r. Nr 3410 nadsyła następujące 
szczegóły o kościele i klasztorze pobernardyńskim w Grodnie  
przy rynku Siennym: zamknięty z rozkazu cesarza . w 1 853 r., 
kościół klasztorny zamienio.ny na parafialny, część gmachu 

I 

klasztornego zostawiqna duchowieństwu k atol ickiemu; część 
<:>ddan.a · miejskiej Dumie.4 

i K. Wiln. G. G. 1864 Nr 1409 k. 2 i 3. 
_ 2 KosCiół pobernardyński z pietyzmem konserwowany przez ob�cnego 
proo. ks. kan. Antoniego Kuryłłowicza (jak to stwierdziliśmy osobiście, pracując 
w archiwum grodzieńskim), należy do liczby piękniejszych archidiecęzji, wiln. 
Odnowione już po wojnie wszechświatowej stiuki przez tegoż proboszcza 
w prezbiterium . przykuwają do siebie uwagę każdego: Budynki poklasztorne 
ks. kan. A. Kuryłłowicz :.V czasie okupacji niemieckiej w latach wojny wszech
świato�ej wykorzystał na cele oświatowe i założył w nich szkoł� początkową. 
Tu z czasem powstała 7 klasowa rządowa szkoła powszechna, która pod wzglę
dem pomocy naukowych, zwłaszcza do początkowej fizyki jest tak wyposażona, 
-jak rzadko �tóra ze szkół �ego typu. W roku 19'33 jede� z pozostałych po  
bernardynac.h dom, stojący w podwórzu, oddzielnie od  głównych budynków, 
ks. A.' Kuryłłowicz, będąc nadal kierownikiem szkoły powszechnej, przeróbił 
na specjaln'ą salę gimnastyczną, co również jest rzadkością � szkolnictwie
powsze�hpym, powstałym z inicjatywy, jak w danym wypadku prywatnej. 
Dopis. autora. 

3 K. Wiln. G. G. 1 874 Nr 1 265 k. 16 .  
4 Gr. K. G. 1874 cz .  I Nr 285. 
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Słonim. 1. 25 sierp. 1864 r. Nr 2629 jen. gbr wiln. 
przekonał się z korespondencj i gbra grodzień. z dnia 15  sierp. 
1864 r. Nr 1007, że w słonimskim męskim b ernardyńskim 
klasztorze w początkach 1861 r. przełożeni pozwalali na śpie
wanie hymnów rewolucyjngch i na głoszenie kazań podburza
jących do powstania. jedno z tych kazań rewizja znalazła 
w celi zakonnika ks. Antoniego Miciutowicza, który wskutek 
tego pozostaje uwięzionym w Słonimie, na zasadzie 2 p. ce
sarskiego orzeczenia, nadesłanego przy odezwie mstra spr. 
wn. daty 22 czrw. 1864 r. Nr 47. Wobec powyższego tenże 
jen. gbr polecił gbrowi wiln. porozumieć si ę z rz.-kat. diece
zjalną duchowną władzą w iln. i bezzwłocznie skasowaa rze
czony klasztor, zakonników przewieźć do innych klasztorów, 
budowle klasztorne oddać pod zarząd miasta, ziemię zaś 
i inne przynależności kla82'.torne przekazać na rzecz skarbu. 

Dosłownie takie samo pismo otrzymał gbr grodzień. od 
jen .  gbra wiln . pod datą 25 sierp. 1864 r. Nr 2630. 

2. Na powyższe polecenie gbr wiln.  6 wrz. 1864 r. Nr 9313
odpowiada j en. gbrowi wiln., że,  wykonując jego rozkaz, za
myka k lasztor w Słonimie, w którym jest 16 ojców i 5 braci. 
Wszystkich ma zamiar tak rozmieścić: księży Klodoalda 
Chilkiewicza i Filipa Tarasiewicza, dotychczasowych spowied
ników tamtejszego klasztoru bernardynek, zostawić nadął na 
tym samym stanowisku. Ks. Protazego Dymanowicza, który 
ze względu na swe podeszłe lata rezyduje przy kościele 
w Doni, powiatu i gbrnii wiln., w -charakterze mansjonarza, 
ks. Mateusza Stańskiego, filialistę par. rotnickiej, gbq1ii wiln., 
ks. Modesta Filipowicza, filiali stę przy kościele bodganowskim 
w pow. oszmiańsk., gbrnii wiln. ,  wszystkich ich zostawić na  
dotychczas zajmowanych przez nich stanowiskach , dokąd filie 
nie będą inaczej obsadzone. Ks. Benedykta Nakutowicza, 
prob. par. dziewiątkowskiej, pow. słonimsk. ,  gbrnii wiln. i ks. 
Romana Kozłowskiego, adm. par. postawskiej ,  gbrnii wjJn., 
zostawić również na zajmowanych dotąd stanowiskach. Innych 
wreszcie , ojców i braci podzielić między klasztory bernardyń
skie: trzech do nieświskiego w gbrnii mińsk., czterech ojców 
i dwóch braci do , mińskiego, jednego ojca i ' trzech braci do 
mohyl. Kościół klasztorny źamienić na filialny. 
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W Słonimie, kończy gbr wiłn., jest tylko jedna cerkiew
prawosławna, przerobiona z kościoła kanoników regularnych. 

Podług powyższego wniosku do Nieświża mieli być 
wysłani: ks. Barnaba Błażewicz, ks. Józef Soroko i ks. Leon 
Rypiński. Do Mińska: ks. Serwant Bołtuć, ks. Cyprian Jan
kiewicz, ks.  Romuald Łukaszewicz, ks. Gabriel Bierzański oraz 
bracia: Ludwik Czajkowski i Od�ryk Paszkiewicz. Do Mohy
lowa: ks. Feliks Gozdowski oraz bracia: Tomasz Sorokiewicz„ 
Serafin Galinowski i Teofil Gregołowicz. 

3. Szczegółów tej propozycj i jen.  gbr wiln. nie przyjął,
lecz 1 3  gr. 1864 r. Nr 3971 polecił gbrowi grodzień: 1) aby 
ze Słonima 8 zakonników przewieźć pod strażą do dominika
nów w Nieświżu,  7 zaś do franciszkanów w Grodnie. 2) aby 
kościół klasztorny zamknąć . 3) budynki klasztorne oddać
tymczasowo pod zarząd policj i ,  a ziemię pod zarząd Izhy 
Dóbr Państwowych. 4) Ruchomy majątek klasztorny sprzedać
z licytacji i pieniądze, z tego źródła otrzymane,  przelać do
Powiatowej Kasy Państwowej w Słonimie. 5) Bibliotekę ·przej 
rzy jeden z urzędników mstwa oświaty i książki ści śle teolo� 
giczne odda katolickiej władzy duchownej , inne państwowym 
władzom szkolnym. 

4. Na skutek powyższych zabiegów i propozycyj klasztor
bernardyński w Słonimie został zamknięty 21 gr. 1864 r.1 

5. Główny nlk kraju powiadomił zarządzającego diecezją
wiln. 28 sierp. 1864 r. Nr 9066, że władze rosyjskie na pod

stawie rozkazu cesarskiego, który mster otrzymał za Nr 47
22 czrw. 1864 r. , skasowały klasztor . oo. bernardynów 
w Słoni�ie.2

6. Nlk woj n. pow. słonimsk„ gbrnii grodzień. ,  5 marca
1866 r. Nr 449 raportuje do gbra grodzień., że w pow. sło · 
nimskim zamknięty 24 gr. 1864 r. klasztor z kościołem oo. ber
nardynów w Słonimie z polecenia tegoż gbra, datowanego
18 gr. 1 864 r. i dodaje, że kościół ten łatwo da się · przerobić 
na cerkiew prawosławną.3

1 K. Wiln. Wojn. G. 1864 Nr 1399 k. 1-14. 
2 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. li k. 16 i 17 p. 25. 
s Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 1 le. 17-20. 



Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd . . . 239

7. Zamknięcie klasztoru oo. bernardynów w Słonimie,
gbrnii grodzień., nastąpiło w 1864 r.1 

8. Kierownik szkoły powiatowej w Słonimie powiadamia
14 maja 1866 r. Nr 185 słonimsk. nlka wojn., że wszystkie 
książki i papiery biblioteki skasowanego klasztoru bernardyń
skiego w Słonimie, nadto 2 wielkie pal,<i, napełnione papierami, 
wysłał do Wileńskiej Centralnej Biblioteki Publicznej.2. 

9. Jen. gbr wiln. 27 lip. 1866 r. 1003 nakazał budynki
klasztoru bernardynów słonimskich oddać dla ·służby prawo
s.ławnej cerkwi w Słonimie z tern, żeby część z nich przezna
czyć dla 2 klas_owej szkoły, kościół zamienić na fil ię prawo
sławną przy miejscowym soborze, sad, ogrody i i nne nadziały 
ziemi oddać klasztorowi pr,awosławnemu żyrowieckiemu.3 

10. W wykazie gbra grodzień., sporządzonym 3 list. 1866 r .
Nr 14986, kościołów i kap1ic katolickich, gbrnii grodzień„ pod 
Nr 37 wymieniony jest kościół pobernardyński , który jen. gbr· 
��ilnr 27 lip. 1866 �r. Nr 1003' przeznączył na fil iał do soboru 
prawoąławnego w Słonimie. Cerkiew tę poświęcono pod ty
tułem św. Trój cy.4 

Oo. dominikanie. 
Grodno. 1 .  Gbr grodzie,ń. 22 wrz. 1865 r. Nr 1473 za

wiadamia zarządzającego diecezją wiln., że główny nlk kraju 
uważa ·za  k_o

riieczne z·amknąć kościół przy gimnazjum grodzień.
i obróci.ć go na cerkiew prawosławną dla uczniów.5. 

2. Starszy nauczyciel gimn . grodzień. Ba zyli Kowalewski
6 sierp. 1865 r. przedstawił kuratoro'wi okręgu wiln. Iwanu 
Petrowiczu Komiło�u memoriał na 3 półarkuszach, dowodząc 
konieczności zamiany kościoła podominikańskiego na cerkiew 
prawosławną gimnazjalną. 

Po zarysie historycznym, który zaczyna od słów: „Do 
1832 r. w m. Grodnie istniał klasztor. dominikański, a pr'zy nim 
gimnazjum, ·w  którym wykładali dominikanie. W 1833 r.  wła-. 

1 A. M. Słonimsk. Nlk: W ojn. Nr 108 .k. 19. 
2 Op. c. k, 98. 
s Op. c. k. 240. 
4 Gr. K. G. 1866 Nr 264 k. 9. 
5 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k 26 p. 10. 
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dze rządowe przyszły do przekonania, że dominikanie gro
dzieńscy brali udział w różnych przestępstwach politycznych . . .  
1833 r. k lasztor był zamknięty a gimnazjum dominikańskie 
zamienione na gimnazjum świeckie rosyjskie, które początko
wo mieściło się w prywatnym gmachu, należącym do księcia 
Lubeckiego, a od 1 marca 1834 r. po przeróbkach dokona
nych w klasztorze dominikańskim, tam przeniesione. 

„Zamiana kościoła podominikańskiego na cerkiew pra
wosławną jest istotną potrzebą chwili bieżącej tak dla ucz
niów jak i uczennic prawosławnych (razem jest ich 200), któ
rzy nie mają gdzie spełniać swych praktyk religijnych, pra
wosławnych bowiem podług. spisu ludności w 1864 r. w Grod
nie było 6681,  katolików 5000. Pierwsi mają jedną tylko 
cerkiew, drudzy 3 kościoły. 

„Co się dotyczy młodzieży katolickiej (której l iczba nie 
przewyższa 150), to z chwilą zamiany kościoła gimnazjalnego 
na cerkiew prawosławną ·mogą ·oni chodzić do jednego z 3
kościołów grodzieńskich.. . Najodpowiedniejszym byłby dla 
nich kościół brygidzki". 

3 .  1 7  'sierp. 1865 r. Nr 2579 jen. gbr Kaufman w odezwie
do kuratora nauk. okręgu wiln. wyraził swą zgodę na zam
knięcie kościoła podominikańskiego w Grodnie i przerobienie 
go na cerkiew prawosławną oraz polecił gbrawi  grodzień. 
Skworcowowi projekt ten w czyn zamien ić. 

4. Mster Oświaty 30 kw. 1866 r. Nr 3712 polecił kura
torowi, aby s urna 546 rb 30, dotąd asygnowana na kościół 
podominikański, odtąd była obracana na cerkiew, z niego 
przerobioną. 

5. Kurator okręgu naukowego wiln. 2 gr. 1867 r. Nr 10965
zgodżił się na to, aby w kościele podominikańskim urządzić 
czasowo cerkiew wojskow.ą dla 14 pułku jainburskiego ułanów.1 

W · takim oświetleniu podają przebieg kasaty k ościoła 
podominikańskiego w Grodnie i myśli zamienienia go na 
gimnazjalną cerkiew prawosławną wiadomości przechowane 
w archiwach, pozostałych po kuratorium naukowym wiln. 
Przytoczymy jeszcze tę samą historię z �rchiwum władz rzą-

1 D. K. ,Wiln. Popecz. U. O. 1865 cz. I Nr 101 . 
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dowo administracyjnych. Choć istota rzeczy w jednym i dru
gim źródle jest ta sama, są jednak w administracj i pewne 
uzupełniające szczegóły. Przy pozornie sprzecznej chronologii 
należy zwrócić uwagę na każdy wyraz, w postanowieniu czy 
decyzji wypowiedziany, a niezgodność dat ginie w znacznej 
mierze . 

6. Gbr grodzień. 1 1  wrz. 1865 r. Nr 1215 przesyła do
jen. gbra wiln. odezwę kuratora wiln. okręgu naukowego 
z 10 sierp. 1.865 r. Nr 5568, do niej dołącza memorandum 
nauczyciela gimoazjum wiln. Bazylego Kowalewskiego i od 
siebie dodaje, że ze swej strony uważa za konieczne i bar
dzo pożyteczne przemianowanie kościoła katolickiego (podo -· 
minikańskiege, dopis. autora) przy gimn�zjum grodzień. na 
cerkiew prawosławną. 

Takie zdanie wypowiada starszy nauczyciel tego gim
nazjum Bazyli Kowalewski, dodając ,  że dla tej nowej cerkwi 
należałoby zostawić dotychczasowe subsydium, które pob\e
rał kościół katolicki w sumie 546 rb 30 kop rocznie (Majątki 
dominikańskie zabrał rząd rosyjski, z których te odsetki wy
płacał za pośrednictwem kasy państwowej na rzecz tego ko
ścioła podominikańskiego w Grodnie. Dopis. autora). Nadto 
trzeba ustanowić przy tej cerkwi specjalnego duchownego 
prawosławnego (swiaszczennika), któryby był tam stałym 
prefektem i -otrzymywał oprócz pensji rządowej mieszkanie 
w naturze w gmachu gimnazjum. 

W memorandum tym B. Kowalewski porusza pewne 
· dane historyczne, dotyczące dominikanów grodzień., którzy 

w Grodnie byli do 1 832 r. i mieli tam swoje gimnazjum. Za 
udział w ruchach · politycznych powstania listopadowego 
rząd rosyjski w 1833 r. zamknął klasztor dominikański, gim
nazjum, które prowadzili dotąd dominikanie, upaństwowił, 
zamieniając>„ je na czysto rosyjskie, kościół podominikański 
nadal pozostał wówczas katolickim i stał się kościołem gim
nazjalnym. 

Teraz, mówi w swym memorandum nauczyciel R Ko
walewski, gdy w gimnazjum uczniów prawosławnych jest 
połowa, wychowankowie nic mają swego swiaszczennika, :a wszyscy wychowawcy prawosławni muszą chodzić do jedy-

Bojownicy, cz. 2, t . IV. 1 6  
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nej istniejącej w mieście cerkwi prawosławnej . (od gimnazjum 
do cerkwi prawosławnej, prz.erobioriej z kościoła katolickiego„ 
dziel_iła przestrzeń najwyżej 500 metrów. Do pis. autora) . Istotną
więc P.otrzebą jest zamienić ten kościół na cerkiew prąwo
sławną, przy niej konieczny jest swiaszczennik, który nie 
byłby niczym innym zajęty, tylko mi ałby w swej _opiece mło � 
dzież gimnazjalną: 

7. Na' podstawie tego memoriału jen. gbr wiln. 19  maja
1 866 r. Nr 563 poleca przemianować kościół podominikański 
w Grodnie na cerkiew prawosławną i wypłacać jej corocznie 
546 rb 30 kop. W parę miesięcy po · wydaniu powyższego
dekretu Komitet budowy cerkwi prawosławnych w gbrnii 
grodzień. 25 s ierp. 1866 r. Nr 474 przesyła do jen. gbra wiln .  
kosztorys robót, które -mają być dokonane przy przeróbce 
kościoła podominikańskiego na cerkiew prawosławną przy 
gimnazjum grodzieńskim. 

Kosztorys wynosił ogólną sumę 7 tys.  rb. D la braku 
wszakże źródła, któreby pokryło ten wydatek roboty się nie 
zaczęły, a 11  sierp. 1871 r .  Nr 8248 sporządzono nowy ko
sztorys, który wynosił 1 1779 rb 25 kop. Lecz i teraz do ro
boty nie p rzystąpiono, „zapiska" zaś z 19 łut. 1 872 r . ,  dołą
czona do tych akt, mówi o konieczności wydania na te 
przeróbki 12779 rb 23 kop . 

. Pieniędzy je�nak nie było; więc wszystko stało w miejscu. 
8. Wobec powyższego stanu rzeczy kurator wiln. okręgu

naukowego 2 maja 1872 r. Nr 2931 pisze do jen. gbra wi ln . >  
że najlepszą byłoby rzeczą rozebrać kościół podominikański 
do fundarnentó�, pozostawiają c  z niego część, z której 
dałoby się urzą.dzi ć  jedną salę na bibl iotekę gimnazjalną 
i drugą dla klasy przygotowawczej . 

9. Na ten projekt jen.  gbr w iln. 8 maja 1872 r. Nr 4776
przesyła do gbra grodzień decyzję, że ze swej strony nie 
stawia przeszkód do wprowadzenia w życie myśli kuratora. 1 

10. Kurator wilii. okręgu naukowego 10 paźdz. 1 873 r.
Nr 6909 zawiadamia jen. gbra wiln., że 5 b. m. i roku zwrócił 

1 K. Wiln. G. G. 1865 Nr 1 525 k. 2-45, Gr. K. G. 1866 �z. I k. 24-26 
i Gr. K. G. 1866 cz. I Nr. 264 k. 5. 
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się do gbra grodzień., aby polecił rozebrać kościół podomi
nikański ,  który stanowi całość z obecnym gimnazjum. Na 
miejsce kościoła, pisze kurator, za leciłem zrobić dobudówkę
przy gmachu gimnazjalnym, w kt�rej będzie . się mieścić sala 
gimnastyczna, biblioteka i sale szkolne. Dobrą cegłę, powstałą 
z tej rozbiórki ,  poleciłem użyć na tę przybudówkę.1 

- 1 1 . jak po wiedziane wyżej, gimnazjum, które prowadzili
w Grodni e oo. dominikanie,  rząd zabrał z całym inwentarzem 
i zamienił je na gimnazjum rządowe. W 1867 r. 22 czrw. Nr 751 
pisze dyrektor szkół grodzień. Bałwanowicz do kuratora na
ukowego okręgu wiln. ,  że wśród książek w bibliotece (ory
ginał ma: w magazynie, dopis. autora) miejscowego_ gimna
zjum są również książki polskie i zapytuje, co z nimi zrobić: 
czy je komu przekazać czy też je zniszczyć. Wykaz załączony 
do akt wylicza wśród tych· książek katechizmy 3 autorów, 
Historię Biblijną ks. Kozłowskiego� modlitewnik Złoty Ołtarzyk, 
gramatykę Sierocińskiego w 3 częściach i 3 części Wypisów 
Łyszkowskiego. Kurator 3 lip . 1 867 r. Nr. 6785 poleca dyre• 
ktorowi szkół grodzień. książki te usunąć z magazynu gimna
zjalnego i je zniszczyć.2 

12. Na okólnik ghra grodzień. z 22" czrw. 1 874 r. Nr 3915
- plcmster m: Grodna 24 st. 1875 r. Nr 3410 nadsyła wiadomości 
o kościele podominikańskim przy ulicy Sobornej w Grodnie.3
Kości6ł . ten zamknął jen. gbr wiln. i zawiadomił o tym · kura
tora · wifo. okręgu naukowego 25 wrz. 1865 r. Nr 6876. Kościół 
był murowany, kryty dachówką. Z polecenia wyż�zej naukowej 
władzy został rozebrany, a materiał obrócony na przybudówkę 
przy gimnazjum.4

Troki. 1.  Jen. gbr wiln. 5 · czrw. 1864 r.  Nr 7197 poleca 
gbrowi wiłn., aby zamknął kościół dominikański w · Trokach, 

1 K. Wiln. G. G. 1873 . N� 1456 Is:. 1 .  
2 D.  K.  Popec7. Wiln. U. O. 1 867 c z .  I I I  Nr 45  k .  1-3. 
3 Ulica ta od po�stania Rzeczypospolitej Polskiej po wojnie wszech-: 

światowej nazywa się Dominikańską, Rosjanie zaś nazywali ją Soborną, gdyż 
widok miała na sobór prawosławny, który Rosjanie urządzili z dawnego 
kościoła parafialnego katolickiego, obecnie garnizonowego kościoła W. P.
Dopis. autora. _ 

4 Gr. K. G. 18-74 cz. I Nr 285 k� 50 i n. 

1 6* 
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zakonników zaś przeniósł do innych etatowych klasztorów. 
Gdy wiadomość o spełnieniu tego pol�cenia nie nadchoąziła 
do jen. gbra, tenże 12 sierp. 1 864 r. Nr 2484 zwraca się o to 
samo powtórnie do gbra wiln. i wtedy 15 sierp .  tegoż roku 
Nr 8625 otrzymuje odpowiedź, ze klasztor w Trokach domi
nikański j uż zamknięty, zakonnicy przewiezieni do klasztoru 
poporckiego, wszystkie budynki klasztorne oddane pod zarząd 
policji, a ziemia ma przejść do Izby Dóbr Państwa.1 

· 2. Pismo . gbra wiln. z 25 czerw. 1864 r. Nr 4008 do
zarządzającego diecezją wiln. stwierdza, że skasowano kościół 
i klasztor dominikanów w Trokach i oddano pod zarząd 
władz cywilnych.2 

Oo. franciszkanie. 

Grodno. 1. Gbr grodzień. 3 kw. 1864 r. Nr 439 przesłał 
do kancelarii jen. gbra .wiln. wykaz klasztorów swej gbrnii, 
między którymi wspomniał, że u franciszkanów w Grodnie 
w czasie rozruchów 1863 r .  gimnaziści śpiewali qymny. pod
burzające. 

Na skutek tego doniesienia jen. gbr wiln. polecił .gbrowi 
grodzień., aby z klasztoru wymienionego ściągnął 300 rb kary. 

2: l3 lip. 1 864 r. Nr 868 gbr grodzień. zawiadamia jen. � 

gbra wiln., że z klasztoru o.o. franciszkanów ściągnął 300 rb.3 
3. jen. gbr wiln. 3 1  st. 1865 r. Nr 504 w odezwie do

gbra grodzień. pisze, że na skutek jego przedstawienia z 26 st. 
tegoż roku Nr 791 ,  aby służbę prawosławnej cerkvri choro
szczańskiej umieścić w skasowanym franciszkai\skim klasztorze 
grodzień. 7 czrw. 1864 ·r. Nr 7239, nie stawia ze swej strony 
przeszkód.4 

• 

4. 7 m aj a  1866 r. duchowny prawosławny szpitala wo
j ennego w Grodnie Mikołaj Georgewskij występuje z urzędo
wym projektem do gbr grodzień., aby kościół franciszkański 
w .Grodnie zamienić na cerkiew prawosławną, bo, dodaje 

1 K. Wiln. G. G. · t864 Nr 1376 k. 1-4. 
2 Wiln. Rz. K. D. Kons. 1 904 cz. I I  k. 9. p. 13. 
3 K. Wiło. G. G. 1 863 Nr. 1383 k. 1 i n. · 
.i K. Wiln. Wojn. G. 1865 Nr 1 366. 
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rację, „ w tutejszym kraju nie należy - zmniejszać l i czby cerkwi
prawosławnych lecz raczej trzeba je  zwiększać". 

Władze rządowe uznały sprawę tę za niedojrzałą jeszcze.1 i 2 
5. Z Departamentu Spr. Duch. Obc. Wyz. pod datą 12

sierp. 1874 r. Nr 2479 jen. gbr wiln. otrzymał taką korespon
dencję: „J en. gbr warszawski zawiadomił Departament, · że 
franciszkanie grodzieńscy bardzo ujemnie wpływają na ludność 
greko-unicką pow. augustowsk. Przybywających do Grodna 
unitów usiłują odwieść od cerkwi prawosławnej, spowiadają 
kh, chrzczą ich dzieci. Wtedy jen.  gbr wiln. zwraca się do 
zarządzającego diecezją- wiło.. , . aby powstrzymał księży, będą
cych w klasztorze franciszkanów grodzień.  od mieszania się 
do spraw unjckich i wogóle całego duchowieństwa -z pogra
nicza z gbrnią augustowską, a jednocześnie prosi, aby odtąd 
nie umieszczać tam duchowieństwa- świeckiego, znajdujących 
się zaś obecnie kapłanów ppwysyłać do innych klasztorów 
diecezji wileńskiej.3 

Oo. karmelici. 

Grodno. 1. Z rozporządzenia mstra spr. wn. z 13 mar. 
1845 r. Nr 826 zamknięto w . 1845 r .  klasztor karmelitów 
w Grodnie. 4' -

2. W dzienniku papierów sekretnych wchodzących
K. Wiln. G. G .  za 1 867 r. pod Nr 57 z - 31 sierp. jest notatka 
żandarma sztab oficera gbrnii grodzień. o zdjęciu statuy ze 
skasowanego kościoła oo.  karmelitów w Grodnie.5 

3 _ Na okólnik gbra grodzień. z 22 czrw. 1 874 r. Nr 3915 
plcmster m. Grodna 24 st_. 1875 r. Nr 3410 nadsyła następu- ·
jące wiadomości o kościele i klasztorze karmelitów w Gro
dnie przy ul. Mostowej: „Za�knięty z rozkazu cesarza w 1845 r. 
kościół karmelitów był murowany, pod dachówką, oddany 
został władzom cywilnym i w 1874 r. był pod zarządem Ko-

1 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 19 k. 1 1. 
2 Klasztor oo. franci-szkanów w Grodnie nie wyszedł wcale z rąk tych, 

dla których był budowany. Dopis. autora. 
3 K. Wiln. G. G. 1874 - Nr 1255 k. l i 14. 
4 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 1 p. 1 . 
5 A. M. K. Wiln. G. G _ 1 867 polit. Nr 183.
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misji Mieszkaniowej. Gm·ach ·kościelny: był projektowany na 
· archiwum gbrnialne, · w końcu zamieniony na� koszary" . 1

4. Przy odezwie swej do jen. gbra wiln. · 13_ wrz. -1 874 r .
Nr 5717 gbr grodzień. przesyła µroje�t przebudowy gmachów 
skasowanego k lasztoru karmelickiego _w . Grodnie. 2 

5. Jen. gbr wiln .  1 kw. _1 881 r. Nr 1517 pisze do Mstwa
Spr. Wn., że kl�sztor karmelitów w Grodnie cesa-rz, jak o tym 
doniosło do jen. gbra Mstwo 16 mar. 1845 r. Nr 871 , skasował 
-dla małej w nim liczby zakonników. Wszystkie budynki były 
wtedy oddane pod zarząd miasta. 26 paźdz. 1 846 r. cesarz 
nakazał wojsku przyjąć te gmachy z tym, że kościół będzie 
przerobiony na cerkiew prawosławną. Z gmachów tych jednak 
nie zrobiono należytego użytku i dlatego poszły w ruinę.3 

6. Protokół kolejnej sesji miejskiej Dumy Grodzieńskiej
z 15 paźdz. 1898 r. tak opiewał: „ W m .  Grodnie wielki i piękny 
gmach kościoła pokarmdickiego przeszedł pod zarząd miasta. 
Z dokumentów miejskich widać, że gmachy te oddano sekcji 
miejskiego urzędu dla -przygotowania w nich kazarm wojsko
wych. Tak postawiło sprawę Mstwo Spr. Wn. w odezwie do 
gbra grodzień. z 25 wrz. 1 881 r. Nr 5378". 

Duma Miejska postanowiła: „ Właściwy gmach kościoła 
pokarmelickiego oddać na cerkiew wojenną z wyjątkiem 
katakumb (pogrebow) pod kościołem i tych, od kt,órych wyj
ście prowadzi na podwórze, a także z wyjątkiem budynku 
klasztornego, stojącego po obydwóch stronach placu , jako 
koniecznego dla wojska. Jeżeliby zaś w przyszłości cerkiew 

. nie potrzebowała tego kościoła albo gdyby w przeciągu lat 5 
nie przeprowadzono robót dla dokonania tej przeróbki na  
cerkiew, budynek kościelny · wraca do  zarządu miasta i będzie 
przystosowany do użytku wojska".4 

7 .  W sprawie przebudowy pokarmelickich �machów na 
koszary wojskowe w aktach byłego Grod z i c ó.ski.eg.o Urzędu

I Gr. K. G. 1874 cz. I Nr 285 k. 50 i n. 
a K. Wiln. G. G. 1874 Nr 1265 k. 6.
3 K. Wiln. G. G. 188 1 Nr 266 k. 7. 
4 K. Wiln. G. G. 1898 Nr 566. k. 6 i 7. 
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Gbrnialnego przechowywany jest protokół Grodzień. Dumy 
Miejskiej Nr 1 1 8  z 28 paźdz. 1902 r. tej treści :  

· „20 członków z prawem głosu i delegowany od władzy 
duchownej pod przewodnictwem głowy miasta wysłuchało 
referatu zarządu miej skiego o tym, że na skutek starań, które 
poczynił zarząd miasta, Komitet Mstrów 11 wrz. 1881 r. po
stawił swój wniosek, następnie zatw ierdzony przez cesarza. 
Na inocy tego wniosku budynki przy ulicy Mostowej pokar
meHckiego klasztoru w Grodnie zostały przekazane temuż 
zarządowi w celu przerobienia ich na koszary dla wojska. 
W 1883 r. zarząd miejski przygotował p iany przeróbki da
wnego kościoła i klasztoru na koszary dla 5 rot piechoty�„ 
�tan obecny kościoła jest tak zniszczony, że nie nadawałby 
się do przeróbki. Na wniosek przeto architekta miejskiego, 
na który zgadza się również i �arząd mlasta; więcej będzie 
rzeczą wskazaną kośc iół, jako całkowicie�iszczony, zupełnie 
rozebrać i koszary pobudować zupełnie nowe.:. Wobec, tego 
polecono miejskiemu zarządowi i architektowi m. Grodna
przygotować odpowiednie nowe plany„."1 

-

8 . W aktach byłego Grodzieńskiego Urzędu Gbrnialnego
w sprawie przebudowy pokan:nelickich budynków przechowuje 
się protokół Nr 108 z posiedzenia Miejskiej Dumy Grodzień. ,  
które się odbyło 24 i 26 paźdz. 1905 r., następującej osnowy: 

„16  członków z prawem głos�· miejskiego zarządu z jej 
przewodniczącym - na ezele wysłuchało relacji postanowienia 
Mi ejskie} Dumy z 19 ·września b.  r. o tym,  jak Komisja, zło
zona z członków zarządu i pp.  S. jaczynowskiego, A. Wo
sińskieg�, A. Mro_z

_
owskiego,- -�r�y u�zi

.
al� i

.
ak� 

�
:ek�pertów

budowniczego gbrma.lnego Sawm1cza 1 mzymera· wo]n . · puł
kownika Kajgorodowa 24 b. paidziernika

. 
ogl ądała wybudo

wane przez miasto koszary wojskowe na miejscu dawnego
kościoła. karmelickiego. jak widać z protokółu, który spisa ła 
rzeczona Komisja, budynki te wybudowane zostały ściśle 
podług sporządzonych na ni� planów, mocno i prawidłowo 
z materiałów, wskazanych - przez ur ząd budowlany".2 

1 Gr. K. G. M. 1902 Nr 1 k .  247 i 428.
2 Gr. K .  G. M. 1905 Nr 1 k. 288. 
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Bielsk. O skasowaniu klasztoru oo. karmelitów w Biel · 
sku, gbrnii  grodzień. tyle mówi raport bielskiego plcmstra 
powiatowego do nlka wojo. m. Bielska z powiatem, datowany 
9- list. 1864 r. Nr 11620: „ Urząd policyjny w Bielsku mieści się 
w części rządowego gmachu, o-dbudowanego w 1861 r. ze 
skasowanego klasztoru o.o. karmelitów". (Kiedy był skasowany 
ten klasztor, źródło przez nas przytaczane, nic nie mówi, 
dopis. autora).1 

Oo. marianie. 

Raśna. 1. 3 kw. 1864 r. Nr 439 gbr grodzień. przesłat 
do kancelarii jen'. gbra wiln. wykaz klasztorów _ katolickich 
gbrnii grodzień. i między swymi . uwagami umieścił jedną 
ogólną, dotyczącą wszy�tkich �lasztorów/ mianowicie, że są 
jednakowo pod wzg}f:Cdem politycznym nieprawómyślne. O kla
sztorze oo. marianów w ·Raśnie, pow. brzesk., .gbrnii grodzień., 
tenże gbr • dodał, że u ta�tejŚze_go przełgżonego ks. Piotra 
KryńskJego i u �s. Michała S �ięckiego w czasie rewizji zna
lezioriÓ 'prokłarliację rewolucyjną; wskutek Gzego zaaresztowały 
ich władze w;o}skpwe .  Wob�c tego dąn.iesienia jen.  gbr wiln.. 

· 
r��pytał _ gbra._"groazień. , czy - w . spr a wie wymienionych księży
foczy się śledztwo. Na to zapytanie gbr grodzięń. przesyła 
do j eń. gbra wiln. ,odpowiedź _13 l ip. 1864 r .  Nr 868, że śledz
two o - księżach P. Kryńskim i M.  Swięckim już wstało ukoń
c�one. Wtedy 4 wrz. 1864 r.  Nr 2789 ]en. gbr wiln. pisze do
gbra grodzień. ,  że z jego raportu , datowanego 15 sierp. 1864 r. 
Nr 1007 widzi, . jż klasztor -.oo. marianów w Raśnie j est poli
tycznie nieprawomyślny, a- �a�ejszy przełożony ks. P. Kryń
ski i ks. M. Swięcki byli zaangażowani � powstaniu. Wobec 
tych faktów klasztor ten należy bezzwłOcz,ni'e zamknąć, a za· 
konników przenieść. do innych klasztorów. Gdy powyższe 
zarządzenie było wprowadzon_e w wykonanie, następujący 
marianie przebywali w Raśnie 29 wrz. 1864 r.: 

· 

K�. Piotr Kryński, przełożony, l iczący lat 67 (był wów-� 
cza� vi 2areszcie). 

Ks. Sylwester Gankiewicz, . l iczący lat 94� w klasztorze .

1 A. M. Bielsk. Nlk Wojn. N r  22 k. 1 86.
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Ks. Modest Krzyżanowski, liczący lat 65, jest adm. par. 
stawskiej w powiecie brzesk., gbrnii grodzieńskiej. 

Ks. Michał Swięcki, l iczący lat · 64 (siedział wówczas 
w areszcie). 

Ks. Karol Osmólski, liczący lat 62, był wikariuszem 
w parafii Siechniewicze, pow. prużańsk., gbrnii grodzieńskiej. 

Ks. Karol Soroczyński, liczący lat 49, był wikariuszem 
w Kobryniu, gbrnii grodzieńskiej. 

Ks. Wawrzyniec Żurakowski, liczący lat 37, był adm. 
par. dywińskicj w pow. kobryńsk., gbrnii grodzieńskiej . 

Ks. Joachim Piotrowicz, liczący lat 38, był ad.Jn.  par. 
Ka ieniec Litewski w pow. brzcsk., gbrnii grodzieńskiej. 

Ks. Jan Niewiarowski , liczący lat 41, był wikariuszem 
w Brześciu, gbrnii grodzieński.ej. 

„ Ks. Jan Kiersnowski, liczący lat 27, był wikariuszem 
par. <narnowickiej, pow. brzesk., gbrnii grodzieńskiej . .

D'iąk�n Napoleon Lubowicki był w klasztorze.
,

Stanisław Demidowicz, klery-k, był w . klasztorze.
Ponieważ w gbrniach cesarstwa nie ma klasztorów oo. ma-

rianów, przeto gbr po�tanawia wszystkich ich pozostawić na 
stanowiskach, które zaimują obecnie, a klasztor i ziemię prze
kazać na rzecz skarbu państwa.1 

2 . Na żądanie �bra grodzień. Konsystorz bi�kupa włln.
posyła mu 29 wrz. 1864 r. Nr 1547 imienny spis oo. marianów 
klasztoru raśniańskiego, sporządzony tegoż dpia i miesiąca: -

1) Piotr Kryński, liczący lat 67, przełożony, zaaresztowa
ny 4 st. 1864 i".

2) Sylwester Gankiewicz, liczący lat 64, p. o. przełożo
nego - obecnie przebywa w klasztorze. 

3) Modest Krzyżanowski, liczący lat 65, czasowy adm.
par. Sta�y·, powiatu brzeskiego. 

4) Michał Swięcki, liczący lat 64, zaaresztowany 23 gr.
1863 r. 

5) Karol Osmólski, liczący lat 62, obecnie jest wikariu
szem parafii siechniewickiej, w powiecie prużańskim . 

K. Wiln. G. G. 1 864 Nr 1 383 k. 5, 16-20. 
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6) Karol Soroczyń-ski, licŻący lat 49, wikariusz w Kobryniu.
7) Walenty Jabłonowski, l iczący lat 38, 29 mar. 1 864 r.

· wysłany przez władze
·
rządzące na mieszkanie do gbrnii pen-· 

zeńskiej.
8) Wawrzyniec Żurakowski, liczący lat 37, adm. parafii

dywińskiej w powiecie kobryńskim.
. ' 

9) Joachim Piotrowicz, l iczący lat 38, czasowo zarządza
jący parafią Kamieniec Litewski w powiecie brzeskim.

10) Jan Niewiarowski, liczący lat 41, wikariusz w Brześciu.
1 1 )  Jan Kiersnowski, liczący lat 27, wikariusz w Czarno

wczycach, w powiecie brzeskim. 
12) Napoleon Lubowidzki, liczący lat 28, diakon,  iiczy

się w k lasztorze od 7 maja · 1858 r. 
13) Stanisław Demidowicz, liczący lat 24, kleryk, liczy

się w klasztorze od 17 marca 1862 r . • 

Urząd nlka wojn .  pow. b-rzesk . 28 p aźdz. 1864 r. Nr 4878 
powiadamia gbra grodzicń. , że zgódnie z jego poieceni em 
marianie skasowanego klasztoru w Raśnie: diakon Napoleon 
Lubowidzki i kleryk Stanisław Demidowicz mają udać się do 
seminarium diecezjalnego wileńskiego. 

3. Gbr grodzień. 14 list. 1864 r.,  pisząc do Izby Dóbr
Państwowych w Grodnie, wspomina, że , jak mu doniósł 
w swym raporcie nlk wojn.  brzeski, }:>udynki skasowanego 
klasztoru marianów w Raśni e z gruntami i wszelkimi nadzia� 
łami, ujętymi w inwentarze (opisi) przeszły 24 paźdz. 1 864 r. 
pod zatząd tejże Izby. 

4. Komitet urządzania cerkwi prawosławnych w powiecie
brzeskim 8 mar. 1865 r. Nr 42 donosi do gbra grodzień. ,  że 
na podstawie jego zarządzenia z 20 łut. 1865 r. Nr. 1 5 1  były 
kościół klasztoru raśniańskiego ma być oddany do dyspozycji 
duchowieństwa prawosławnego w celu zamienienie go na 
cerk iew prawosławną. 

5. Jen. gbr wiln. 8 kw. 1865 r. Nr 1307 powiadamia gbra
grodzień., że zdecydował, co następuje: 1) , NiektóTe meble 
skasowanego . klasztoru w Raśnie przekazać prawosławnej
służbie cerkiewnej i szkole ludowej, resztę majątku ruchomego 
oprócz dzwonów i .. . sprze_dać przez l icytację.
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2) Ziemię, nadaną · przedtem dla duchowieństwa prawo
sławnego, zamienić w ilości, przewidzianej przez prawo, 
z nadziałów klasztornych. 

3) Ogród owocowy, przy legły do budynków klasztornych,
wraz z warzywnym oddać w używalność służby cerkiewnej ,  
inne nadziały pozostawić  podług decyzji poprzedniej w za
rządzie państwa. 

4) Dzwony klasztorne i sprzęty litu rgiczne oddać do
najbl_iższego kościoła katol i ci<iego .

6. Urzędnik powiatu brzeskiego 1 wrz. 1865 r. Nr 747
�onosi do l!_lka wojn. brzeskiego, że w myśl jego polecenia 
z 4 lip. 1865 r. Nr 2248, opartego n

.
a zarządzeniu gbra grodzień . .

z 30 czrw. b. r. Nt 11020,� książki skasowanego :klasztoru , 
oo.  marianów w Raśnie, których było z górą 20 pudów, wy
słane zostały do Wileńskiego Komitetu Cenzuralnego.1 

7. Jen. gor wiln. 10 wri. 1864 r. 'Nr 2859 zażądał od
gbra grodzień. opinii w sprawie przemianowania kościoła 
oo. marianów w Raśnie, pow. brzesk., gbrnii grodzień'., na 
eerkie'Y prawosławną, a 9 gr. tegoż roku Nr 3926 przynagla 
go o to samo, poczem 15  łut. 1865 r. Nr 709 nakazuje gbrowi 
grodzień., aby kościół i klasztor w Raśnie oddał duchowien
stwu prawosławnemu w zarząd.2 

8. Z pisma gbra wojn. m. Grodna do zarządzającego
diecezją wiln. z 3 list. 1864 r. Nr 12316  widać, że rząd zam
knął- kościół i klasztor oo. ma'rianów w Raśnie i oddał pod 
zarząd gbra wojn. w Brześciu.3 

9. Jak widać ze sprawozdania o zniesionyćh kościołach
rz.-kat., które przesłał gbr grodzień. 3 list. 1866 r. Nr 14986 
do jen. gbra wiln., kościół i klasztor oo. marianów w Raśnic, 
pow. brzesk. ,  gbrnii grodzień., nakazał zamknąć jen. gbr wiln. 
4 wrz. 1864 r. Nr 2789, z którego też pozwolenia- kośęiół ten 
przerobiono na cerkiew prawosławną pod wezwaniem . św. 
Trójcy.4 

1 A. M. Gr. K. G. 1 864 _Nr 2989 (425) k. 1 ,  10, 1 1 , 21-24, 50, -56 i 79. 
2 K. Wiln. Wojn. G. 1864 Nr 1 514. 
3 Wiln. R. K. · O. Kons. 1904 cz. H k. 10 i 1 1  p. 15. 
4 Gr. K. G. 1866 k. 6. 
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10. W m. Raśnie, pow. ' brzesk. , gbrnii grodzień., jak
donosi o tym gbr grodzień. 18 wrz. 1868 r. Nr 1029 jen. 
gbrowi wiln. ,  w kościele pa rafialnym katolickim odbywają się 
przeróbki na· parafialną cerkiew prawosławną.1  

Pp. benedyktynki. 

Drohiczyn. 1. Po skasowaniu klasztoru pp. benedykty
nek w Drohiczynie, pow. bielsk. ,  gbrnii grodzi eń., urządzono 
tajną szkołę polską. Władze rządowe ją wykryły i nlk wojn. 
m. Bielska z powiatem polecił 9 czrw. 1 864 r. Nr 3441 ° pry
stawowi IV rejonu tego powiatu ją  zamknąć i wszystkie  
książki polskie opieczętować i tegoż dnia Nr 3442 kazał mti 
ściągnąć . . .  3) z przełożonej · klasztoru w Drohiczynie Walen
tyny Rutkowskiej ściągnąć 800 rb czyli po 200 za każdą 
z 4 sióstr, które tam uczyły.2 

2. Wykaz . skasowanych kojciołów w pow. bielskim od
1863 r. mówi, że kościół pp. benedyktynek w Drohic1ynie, 
pow. bielsk., gbrnii grodzień., zamknięty został w myśl zarzą
dzenia nlka wojn. m. Bielska z powiatem, które wyszło 
25 sierp. 1864 r. Nr 5175. Ostatecznie kościół ten liczył się 
zamkniętym od 2 wrz. 1864 r. 3 

3. W aktach nlka woj n. bielskiego, na· które się powo
łujemy, jest inwer:itarz, sporządzony 2 lip. 1864 r. skasowa
nego klasztoru i· kościoła . benedyktynek w Drohiczynie.4 

4. Nlk wojn. m. Bielska i powiatu 25 sierp. 1864 r.
Nr 5177 pisze do dowódcy 2 batalionu II sofijskiego pułku 
piechoty: „Na skutek polecenia głównego nlka kraju, które 
mi zakomunikował nlk g�rnii grodzień. 19 sierp. 1 864 r. 
Nr 8965, polecam Panu: 1) zamknąć skasowany żeński rz.- kat.
k lasztor w Drohiczynie w myśl rozkazu cesarskiego z 1856 r. 
2) zakonnice, które przyjechały do Drohiczyna z Wilna, ode
słać do mnie, bym je z powrotem . do Wilna wyprawił pod 

1 -K. Wiln. G. G .  1867 Nr 1363 k. 4-8. 
2 A. M. Gr. K. G. 1864 Nr 2238 (472) k. 5.
a A. M. Bielsk . Asesor Pol. I l i  okr._ k. 1 i 2. 
4 A. M. Bielsk. Nlk Wojn. Nr 45 k. 102. 
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dozorem policji . . .  3) kościół pok lasztorny oddać pod zarząd 
policji aż. do nowych zarządzeń. 4) księdza miej scowego 
zbadać, na mocy jakiego po.zwalenia było wznowione życie 
klasztorne i urządzić nad nim dozór policyj ny". (Ten punkt 
ostatni poz�ala przypuszczać, że władze państwowe nie wie
działy o czynnym życiu tego · klasztoru od r. 18.56 do 1864. 
D opis. autora). 2 wrz. 1864 r. klasztor został zamknięty i 4 be
nedyktynki wysłano do Bielska.1 

Szczegóły tego faktu podane są jeszcze w tymże roz
dziale przy omawianiu Ciechanowca. 

5 . Nlk wojn. pow. bielsk. 14 marca 1866 r. Nr 1 182' do
'nosi do gbra grodzień., że 2 wrz. 1864 r. został zamknięty 
kościół benedyktynek w Drohiczynie z polecenia gbra gro
dzieńskiego i 19 sierp. 1864 r .  Nr 8965. Z początku urządzono 
w tamtejszym . klasztorze ko�zary wojsk.owe, a następnie kla
sztor pozostawiono na zapasowy szpital epidemiczny.� 

Pp: bernardynki. 

Grodno. Na mocy rozporządzenia mstra spr. wn. 
z 14 paźdz.  1853 r. Nr 2934 i rozkazu cesarskiego z 28 paźdz. 
1853 r. Nr 3465 zamknięto ktasztor pp. bernardynek w Grod
nie i razem z kościołem oddano władzom cywilnym.3 

Pp. brygidki. 

Grodno. Gbr grodzień . 3 kw. 1864 r. Nr 439 przesłał 
do kancelarii jen.  gbra wiln. wykaz: klasztorów katolickich 
swej gbrnii, między którymi wspomniał, że · u pp. 'brygidek
w Grodnie w czasie rozruchów w 1863 r. gimnaziści śpiewali 
hymny podburzafące. Na skutek tego doniesienia jen. gbr wiln. 
polecił gbrowi grodzie·ń., aby z klasztoru wymienionego ścią
gnął 300 rb kary. 13 lip. 1864 r. Nr 868 gbr grodzień. pow'ia· 
damia jen. gbra wi ln ., że ściągnął 300 rb z klasztoru sióstr 
brygidek.4 . 

1 A. M. Bielsk. Nlk W ojn. Nr 45 k. 166 i 1 85. 
2 Gr. K. G. 1866 cz. I Nr 1 k. 20-24. 
3 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 67 p. 9. 
<t K. Wiln. G. G. 1 863 Nr 1383 k. 1 i n. 
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Siastry miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. 

Drohiczyn i Ciechanowiec. 1. Gbr wojn. m. Grodna 
18· lip. 1864 r. Nr 884 pisze do jen. gbra wiln., że na skutek 
rozporządzenia . tego ostatniego tenże gbr grodzień. polecił 
sprawdzić stan rzeczy w rz.-�af. klasztorach w :Drohiczynie 
i Ciechańowcu, wobec czego sprawnik tamtejszego powiatu 
bielskiego takie QlU nadesłał- o swej �zynności sprawozdanie: 
„ W _ skasowanych · żeńskich klasztorach pp.  benedyktynek 
w Drohiczynie i Ciechanowcu zamieszkały siostry miłosier
dzia z Wilna i z Warszawy. W pierwszym 4, w drugim 7. 
Żeby unieszkodliwić zły wpływ na miejscową ludność tych 
zakonnic ,  które nieustannie dążą do budzenia ducha polskiego, 
proponuję zamknąć te nielegalnie i stniejące klasztory, zakon 
nice wysłać z powrotem, skąd przybyły, dziec i ,  przez . nie 
wychowywane, oddać do zakładów dobroczynnych, którymi 
k ierują Rosjanie. 

„Drohiczyński kościół i klasztor z budynkami, któremu 
od r. 1856 wł_adze kościelne katolicki e nie wskazały przezna
czenia, oddać Mstwu Oświaty lub duchowieństwu prawo
sławnemu". 

W Drohiczynie wówczas mieszkały siostry miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo: Walentyna Rudkowska, l i cząca lat 48, 
Tekla Anżelika, li cząca lat 25, Katarzyna Linoszewska ,  licząca 
lat 26 i Jadwiga- Rudzińska, l icząca lat 25 .  

W Ciechanowcu: 
Agnieszka · Orłowska, 
Paulina Horbatowska 
Zofia lhman 

przybyła z Wilna w 1850 r. 

Barbara Rokalewicz 
Rozalia Żukowska 
Waleria Fedorowicz 
Apolonia Andrzejewska 

" 
„ 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
1840 r. 
1858 r. 

z Warszawy w 1861 r. 
" 1863 r. 
" " 

Jen. gbr polecił wykonać powyższy projekt gbra gro-
dzieńskiego. 

2. Na skutek takiej decyzji gbr grodzień. 20 paźdz.
1864 r. Nr 1359 donosi jen. gbrowi, że w myśl jego rozpo
rządzenia z 4 paźdz. 1864 r. Nr 3156 zamknięty został kła-
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sztor w Ciechanowcu, pow. bielsk ., zakonnice, które przy
były z Wilna, na razie umieszczone są u pp. brygidek w Grod
nie, a przybyłe z Warszawy odesłano do tamtejszego pol ic 
majstra. 

3. Dom sióstr miłosierdzia w Drohiczynie, pow. bielsk.,
· jen. gbr wiln. pol�cił zamknąć 10 czrw. 1864 r .  Nr 1738.

4. Z rozporządzenia tegoż jen. gbra, datowanego 17  czrw.
1866 r .  Nr. 713 wyjechały z granic Rosji siostry1 szarytki cie
chanowickie: Grudecka, Łucka, Teplicka i Żytomierska.1 

5. Wykaz ·ko�ściołów i k�plic 'pow. bielsk., . zamkniętych
. przez rząd w -okresie popowstaniowym, · podaje, że kaplica 
sióstr miłosierdzia św. Wincenteg<;> a Paulo w Ciechanowcu 
została zamknięta 14 wrz. 1866 r. Gmach, w którym była ta 
kaplica, należał do  ziemianina Ciecierskiego.2 

* * * 
Los bibliotek k lasztorów, skasowanych w Grodzień

szczyzme, opisują akta Kancelarii Gbra Grodzień. pod sygna
turą Archiwum Państwowego w Grodnie 1864, III, 57. 

ROZ DZIAŁ XXXVIII. 

Gubernia kowieńska. 

Oo. augustianie. 

·Z okazii przenosin katedry bpa ·telszewskiego z Worń 
do Kowna Komitet Mstrów _ wydał uchwały, · które cesarz za

twierdził 6 paźdz. 1864 r. Wtedy, jak · pisze Departament. Spr. 
Duch� Obc.  Wyz. 30 gr. 1883 r. Nr 338 1 do p. o. jen. gbra 
wiln., kościół po kasacie augustianów przemianowano na ka
tedrę w Kownie, reszta gruntów, nie zostawionych przy 
nowej tej katedrze, przeszła do rządu.3 

1 K. Wiln. G. G. 1864 Nr 1377 . k. 1 i n . 
2 A. M. Bielsk. Nlk Wojn. Nr 107 k,' 181 i n . 
3 K. Wiln. G. G. 1884 Nr 735 1c. 1 i 2. 
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Oo. bernardyni. 

Podług wykażu Izby Państwowej w Kownie, przesłanego 
za pośrednictwem gbra kown. 28 mar. 1867 r. Nr 3369 do 
jen. gbra wiln. utrzymanie ze skarbu państwa dla skasowa· 
nego klasztoru augustianów w Kownie, przestano wypłacać 
z dniem 1 st. 1865 r.1 

Cytowiany. 1. Powiatowy Urząd Policyjny w Rosjenach 
15  wrz. 1864 � r. Nr 12993 takie wiadomości przesyła do nlka 
wojn. m.  Rosjeny i powi�tu: 

· 

Klasztor oo. bernardynów· w Cytowianach w powiecie 
rosjeńsk., gbrnii ko'wn., brał czynny udział w tym powstaniu .. 
Z klasztoru tego poszedł do powstania ks. Bazyli Dmochow
ski, który zabrał ż sobą · liturgiczne szaty dla obozowej kaplicy. 
Stąd też powstańcy zabrali siłą ks. Bonawenturę Zagórskiego, 
czemu nie przeciwstawi J i  się inni tamtejsi zakonnicy. Na we
wnętrznej ścianie klasztoru była przyklejona więcej jak przez 
dobę podburzająca odezwa do ludności, którą w czasie Wiel
kanocy, odwiedzający liczni przybysze mogli czytać.2 

2. Gbr m. Kowna 24 wrz. 1864 r. Nr 10967 powiadamia
nlka wojn. rosjeńsk., że jen. gbr wiln., mając na uwadze 
czynny udzi�ł bernardynów cytowiańskich w powstaniu, 

. nakazał zamknąć ten klasztor. 3 
3. Sprawnik pow. rosjeńsk. 22 paźdz. 1864 r. Nr 4856

składa raport do nlka wojn. m. Rosjeny i powiatu, że kła� 
sztor bernardyński w Cytowianach z chwilą żaar-esztowania 
tamtejszych zakonników i wywiezienia ich do Rosjen w �ońcu 
września uważa się za skasowany.4 

Gbr kown. 18 list. 1864 r. Nr 13685 powiadamia wojn. 
nlka na powiat rosjeński, że jen. gbr wiln. polecił mu wydać , 
zarządzenie. usunięcia z klasztoru cytowiańskiego zakonników 
i oddania budynków na użytek wojska.5 

I K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1339 k. 2 i 3. 
2 A. M. Rosjeńsk. Sprawo. 1864 Nr 5 k. 133 i n.
3 Op. c. k. 220. 
4 Op. c. k. 228 i 231. 
5 Op. c. k. 305. 
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4. Klasztor oo. bernardynów w Cytowianach, powiatu
telszewsk., gbrni i  kown., polecił skasować jen. gbr wiln. 
21 wrz. 1864 r. Nr 2983. 1  

5. Urzędnik policyjny m-czka Kretyngi składa raport do
n lka wojn. m. Rosjeny i powiatu 13 mar. 1865 r. Nr 302, że 
przybyli do Kretyngi przydani wraz z odezwą prystawa 2 re� 
jonu, pow. rosj eńsk. z 27 gr. 1864 r. Nr 5901 ze skasowanego 
klasztoru bernardyńskiego w Cytowfanach ks. Kibort (zdaje 
się Kimbar Rufin, dopis. autora) i brat Żylewicz. 12 st. 1 865 r. 
Umieszczono ich w klasztorze bernardyńskim w Kretyndze.2 

6. Po skasowaniu klasztoru oo. bernardynów w Cyto
wianach, pow. rosjeńsk., gbrnii kown., zaprzestał rząd uiszczać 
od 1 wrz. 1864 r. dotychczas wypłacane na u trzymanie sumy 
:ze skarbu państwa. 

Tak mówi wykaz Izby Państwowej Kown., którą prze
słał gbr kown. 28 mar. 1867 r .. Nr 3369 jen. gbrowi wBeńskiemu.3 

Datnów. Gbr kown. pisze 19 wrz. 1 864 r. Nr lq737 do 
jen. gbra wiln., że stosownie do j ego poleceń z 2 i 7 sierp. 
1864 r. Nr 2377 i 4481 klasztor bernardyński w Datno·wie, po
wiatu i gbrnii kown., został zamknięty, przełożony ks. Ferdynand 
Prokopowicz, proboszcz ks. Wenanty Kowalewski i prof. Leo
nard Butkiewicz zaaresztowani i oddani pod sąd, a w końcu 
księża F. Prokopowicz i W. Kowalewski wysłani do gbrnii 
tobolsk., ks. Rafał, jubi lat i zakonnicy: Eustachy Jawgiełło, 
Sylwin Gimbut, Amat Kowszewicz, Euzebiusz Tyszkowski, 

- Ludwik Żglewicz, Ag�ton Nowicki, Tomasz Możejko, Franci
szek Pe�ronowicz i Błażej Głodowski przewiezieni - 9o innych 
klasztorów. 

Wszystko powyższe było następstwem tego, że główny 
n lk kraju ,  rozpatrzywszy akta śledztwa o udziale w powsta
niu zakonników datnowskiego bernardyńskiego klasztoru 
w powiecie i gbrnii kown., między innymi postanowił: kla
sztor datnowski, jako przyjmujący udział w .powstaniu, na

1 K. Wiln. G. G. 1873 Nr 1372 k. 17  i 18. 
2 A. M. Rosjeńsk. Nlk W ojn. 1864 Nr 36 k. 70. 
s K. Wiln. G. G. 1 867 Nr 1339 k. 2 i 3. 

Bojownicy, cz. 2, t. I V. 1 7  
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zasadzie 2 p .  orzeczenia cesarskiego, który mster spr. wn. 
nadesłał do jen. gbra wiln. pod datą 22 czrw. 1864 r. Nr 47„ 
zamknąć, a zakonników umieścić w i nnym klasztorze.  o tym 
wszystkim kancelaria jen. gbra wiln .  powianomiła gbra kown.  
31 l ip .  1864 r .  Nr 2377. 

19 wrz. 1864 r. Nr 10737 gbr kown. doniósł do jen. 
gbra wiln ., że  stosownie do jego polecenia,  wyrażonego 
w korespondencji NN: · · 2377 i 4481 klasztor bernardyński
w Datnowie został zamknięty.1

Po kasacie klasztoru 
, 
oo; bernardynów w Datnowie,  po

wiatu i gbrnii kown., rząd rosyjski .zaprzestał wypłacać na 
jego utrzymanie ze  skarbu z dniem 1 wrz. 1864 r .  Donosi 
o tym gbr kown.  j en .  gbrowi wiln .  28 mar. 1 867 r. Nr 3369„
załączając przy swej odezwie statystykę tych wiadomości„ 
sporządzoną przez Izbę Państwową Kowieńską.2 

Traszkuny. 1. Nlk wojn. pow. dyn·abursk. 21 gr. 1 864 r. 
wystawił  pokwitowanie, że do n iego żandarmeria przyprowa· 
dziła czterech zakonników bernardynów ze skasowanego kla
sztoru w Traszkunach, a mianowicie: o. Fabiana Pawłowski ego� 
o. Pfotra Puryńskiego, o. Józefa Lenkiewicza i brata Modesta
Michniewicza.3 

2. Nlk wojn .  m. Telsze z powiatem 22 gr. 1 864 r .  stwier
dza, że przyjął 4 zakonników bernardynów z Trasz�un, któ
rych wysłał w towarzystwie żandarma nlk wo·n .  m. Wiłko
mierza z powiatem 19 gr. 1864 r. Nr 2.4 

3. Nlk wojn. m. Telsze z powiatem 18  gr. 1864 r. Nr 369 .
otrzymał taką depeszę: Na skutek zarządzenia głównego nlka 
kraju przejeżdżają ,bernardyni z zamkniętego klasztoru w Tra
szkunach, pow. wiłkomiersk. , gbrni i kown., do Kretyngi.5 

4. Gdy rząd rosyjski skasował klasztor oo. bernardynów
w Traszkunach, pow. wiłkomiersk., gbrnii kown., zaraz też 

1 K. Wiln. G. G. 1864 Nr 1379 k. 1 ,  2, 9 i 75. 
2 K. Wiln. G. G. 1 867 Nr 1 339 k. 2 i 3. 
3 A. M. Wiłkomiersk. Nlk Wojn. 1864 Nr 143 k. 2 1 . 
t Op. c. k. 23 i n .  
5 A. M. Telszewsk. Nlk Wojn. 1864 Nr 53 k. 104. 
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od 1 st. 1 865 r. zaprzestał wypłacać sumy, które dotąd uiszczał 
za pośrednictwem skarbu państwa. Donosi o tym gbr kown. 
28 mar. 1867 r. Nr 3369 jen. gbrowi wiln., załączając do swego 
pisma wykazy w tej materii Izby Państwowej Kowieńskiej.1 

. 5. Specjalna Kancelaria przy wiln. jen. gbstwie o utrwa
leniu posiadania ziemi przez rosjan w Północno Zachodnim 
Kraju 12 łut. 1872 _ r. Nr 180 pisze do kancelarii jen. gbra 
wi]n. w sprawie budynków skasowanego klasztoru rz.-kat. 
w Traszkunach, pow. wiłkomiersk . , gbrnii kowieński'ej .2 

6. W korespondencji, którą nadesłał Departament Spr.
Duch. Obc. Wyz. 30 mar. )873 r. Nr 900 do jen. gbra wiln. ,  
jest mowa o skasowaniu klasztoru bernardyńskiego w Tra
szkunach, pow. wiłkomiersk., gbrnii kowieńskiej.3 

Oo. dominikanie. 

Kalwaria. W odpowiedzi na wystąpienie jen. gbra wiln.  
mster spr.  wn. 22 gr.  1 887 r. Nr 5701 przesyła mu swój po
gląd na skasowanie klasztoru dominikańskiego w Kalwarii, 
pow. telszewsk., gbrnii kown., że mianowicie zasadniczo zga
dza się na zamknięcie, ale uważa za wskazane wykonanie tej 
myśli odłożyć do lata 1888 r.4 

Poławeń. 1 .  Gbr kown. 17 mar. 1 865 r. Nr 2685 pisze 
do n lka wojn. powiatu wiłkomier*., że klasztor dominikanów 
poławeńskich w powiecie wiłkomierskim jest zupełnie, jak się 
okazało, nieprawomyślny politycznie i szkodliwy dla spokoju 
krajowego. Tamtejsi bowiem zakonnicy brali udział w pow�ta-. 
niu, z ambony wzywali ludność do modlitwy o wsk.rzeszenie 
Polski i uspÓsobili ją przeciw rządowi, zachęcając do ,wstę
powania w szeregi partyj. O to oskarżony jest zakonnik ks. 
Jacek Miłośnicki. . 

W kląsztorze tym była przechowywana broń i ukrywało 
się tam 8 włóczęgów. Na zasadzie przeto rozkazu c-esarskiego 
z 2 czrw. 1864 r. główny nlk kraju polecił zarządzić: 

1 K. Wiło. G. G. 1867 Nr 1339 k. 2 i 3. 
2 K. Wiln. G. G; 1 872 Nr 1 173 k. 1 .  
3 K. Wiło .. G. G .  1873 Nr 1354 k. 1 .  
<t K. Wiln. G .  G .  1887 Nr 1 156 k. 340. 

17* 
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1) Aby pan zamknął i skasował ten klasztor.
2) Dwóch zakonników pewnych należy zostawić na

miejscu, jednego w charakterze proboszcza, drugiego jako 
wikarego z tym zastrzeżenie:n, aby habit zakonny zamienili 
na sutannę księdz� świeckiego, resztę zaś tamtejszych zakon
ników wywieźć do innych klasztorów, a mianowicie: 7 do 
dominikanów rosj eńskich, 4 do franciszkanów grodzieńskich, 
4 do dominikanąw nieświskich, 3 do dominikanów kalwaryj
skich w powiecie -telszewskim. 

3) Służbę klasztorną . wysłać do miejscowości, z których
przybyła. 

4) Kościół zostawić jako parafialny, by służył lud.naści
jak dotychczas. 

5) Na mieszkanie dla księży, zostających przy kościele
oddać część klasztoru. 

6) Resztę budynków przejmie pod swój zarząd policja.
7) Ziemię klasztorną przekazać pod zarząd Izby Dóbr

Państwowych. 
8) Ruchomy majątek klasztorny sp�zedać z licytacji

i ' pieniądze stąd otrzymane złożyć w powiatowej kas ie pań
stwowej. 

2. W myśl powyższego zarządzenia . nlk wojn. powiatu
wiłkomiersk. · zamknął klasztor 28 mar. 1865 r., a zakonników 
tak porozsyłał: . 

Do Rosjen: Mikołaja Knisztofika, liczącego lat 55, Jana 
Sienkiewicza, liczącego la't 66, Piotra Maciejewskiego, liczącego 
lat 65, Pantaleona Gutkiewicza, liczącego lat 70, Franciszka 
Michniewicza, liczącego lat 74 i Aliana Iwanowskiego, liczą-
cego lat 56. „ \ 

Do Grodna: Dominika Pomjana, liczącego lat 55, Medarda 
Jurewicza, liczącego lat 56 i Karola Frąckiewicza, licz�cego 
lat 45; . 

. 

Do Nieświża gwardiana Gądzizalwa Ostankiewicza, liczą
. cego lat 70, Piotra Ostrowskiego, liczącego · lat 72 'i Hipolita
Kuźmińskiego, liczącego lat 56. 

Do Kalwarii! Stefana Dzięgielewskiego, liczącego lat 52, 
Józefa Kopkę, l iczącego. lat 60 i Ignacego Gusińskiego, liczą
cego lat 61 . 
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3. W czasie, gdy klasztor poławeński zamykały władze
rządowe jeden z jego zakonników, mianowicie ks. Grzegorz  
Samulewicz, który był  wikariuszem w Wiszyntach , wyraził 
swą chęć udania się do klasztoru w Rosjenach. Nadto V'! Po
ławeniu byli jeszcze wówczas zakonnicy przywiezieni z innych 
klasztorów, a mianowicie bernardyni z Mohylowa: Kazimierz 
Turowicz, liczący lat 47, Paweł Majewski, liczący lat 65, Letus 
Gintowt, liczący lat 74 i Leon Balcewicz, liczący lat 70, ber· 
nardyni z Mińska: Antoni Janowski, liczący lat 42, January 
Sobolewski, l iczący lat 47 i Remigiusz Poskoczyn, liczący 
lat 42, bernardyni  z Traszkun: Błażej Gradowski, l iczący lat 45 
i Tomasz Możejko, liczący lat 74. 

Tych wszystkich bernardynów na razie wywieziono do 
m. Rogowa (powiat wiłkomierski), skąd 2 maja 1865 r. sami
µ:rosili prystawa 2 stanu, pow. wiłkomiersk., aby mógli s ię  
dostać na stałę miejsce im wyznaczone. 

Wtedy .7 z nich rozesłano w ten sposób: 2 do Rosjen, 
l do Grodna, 2 do Telsz, 2 do Nieświża.1 

4. Komisja dla zamknięcia klasztoru dominikańskiego
w Poławeniu 28 mar. 1865 r. Nr 68 zwraca się do rosjeń
skiego nłka wojn. z poleceniem n astępującej treści: „Na sku
tek zarządzenia głównego nlka kraju klasztor dominikanów 
poławeński, który, jak. się okazało, był nieprawomyślnym 
politycznie, obecnie został skasowany, a zakonnicy mają być 
rozesłani po różnych klasztorach. Wobec tego mam honor 
z grona · dominikanów poławeńskic� przesłać sześciu dla 
umieszcz-enia ich w rosjeńskim klasztorze dominikańskim" .  
Przy tej korespondencji załączony został wykaz tych 6 za
konników: 

Jan Sienkiewicz,  liczący lat 66. 
Piotr Maciejewski, liczący lat 65. 
Pantaleon Butkiewicz_. liczący lat 70.2 
Franciszek Michniewicz, liczący lat 74. 
Alian Iwanowski, ,l iczący lat 56. 
Mikołaj Kni-sztofik, l i czący lat 55.3 

1 A. M. Wiłkomiersk. Nlk Wojn. 1864 Nr 143 k. 30-32, 73, 79, 84, 90 i n. 
2 Nazwisko to raz podane Bntkiewicz to znów Gutkiewil'z . Dopis. autora. 
3 A. M. Rosjeńsk. Nlk W ojn. 1864 Nr 36. 
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5. W wykazach Izby Pa'ństwowei Kown. ,  które przesłał
1en. gbrowi wiln. gbr kown. 28 mar. 1867 r. Nr 3369, na kla
sztor oo. dominikanów w Poławeniu, pow. wiłkomierskiego, 
gbrnii kown·. ,  rząd rosyjski zaprzestał wypłacać ze skarbu 
państwa od 1 maja 1865 r.1 

6. O wysłaniu 3 dominikanów z klasztoru poławeńskiego
do-klasztoru franciszkanów w �rodnie, jest mowa -prz y kasa
cie franciszkanów w Wilnie. 2 

Oo. karmelici. 

Antolepty.3 Błagoczynnyj pow. nowoaleksandrowsk. 
14 maja 1867 r. Nr 214, odpowiadając na zapytanie nlka wojn. 
nowoaleksandrowskiego, donosi mu, że cerkiew parafii pra
�osł�wnej antolepskięj, pow. nowoaleksandrowsk.,  jest pr�e
robiona z kościoła katolickiego oo. karmelitów, zamkniętego 
jednocześnie z klasztorem za udział zakonników w powstaniu
1831 r.4 

-

Chwalojnie. 1 .  Gbr kown. 28 list. f864 r� Nr 14085 
pisze do jen .  gbra wiln., że, opierając się na raporcie nlka 
wojn., p-ow; poniewiesk., już 6 kw. b. r. Nr 3695 donosił do 
jen. gbra, że w czasie powstania biorący w nim udział kryli 
s ię , na terytorium klasztoru karmelickiego w Chwałojniach 
(podług słownika geograficznego, na . który się powołujemy 
w Pomocach,• klasztor ten leżał w pow. szawelsk . ,  w para
fiaćh - UżwentJ- i Połaj nie. Dop-is. autora). Wobec· tego kla
sztor ten należałoby juz za to uważać jako. szkodliwy dla 
państwa. Po przeprowadzeniu nowych badań zostało dowie
dzione, że w tamtejszym kościele zakonnym śpiewanó hymny 
podburza;ące (tj .  patriotyczne. Dopis. autora)� Zakonników 
mieszka w nim obecnie 20. 

1 K. Wiln. G. G. 1 867 Nr 1339 k. 2 i 3. 
2 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1396 k. 8. 
3 Chociaź kasata Antolept nie odnosi się / do okresu czasu I I  części Bo

jowników, jednak, znalazłszy o - tym fakcie wzmiankę w tak zw. archiwum 
murawjewskim, zamieszczamy ją tutaj z myślą, że, mqże komu na coś przydać 
:.się może. Dopis. autpra-•. 

· 4 A. M. Nowoaleksandrowsk. Nlk WojJ:!. Nr 342. 
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2. Na podstawie tego doniesienia jen. gbr wiln. uznał
klasztor chwałojński j ako zupełnie nieprawomyślny pod wzglę · 
dem politycznym i 27 gr. 1864 r. Nr 4235 polecił gbrowi k�wn.: 

a) Klasztor ten skasować, a przeprowadzi to nlk wojn.
razem z delegowanym urzędnikiem administracyjnym. b) Za
konników, mieszkających tam obecnie pod strażą, która nie 
p ozwoli im nigdzie wstępować, rozesłać: sześciu do domini· 
kanó"w rosjenskich, pięciu do bernardynów w Kretyndze, 
a- resztę, która teraz jest na parafiach, pozostawić na miejscu 
pod odpowiedzialnością władzy diecezjalnej z tym wszakże, 
że, pozostając na swoim stanowisku, mają habit zamienić na 
sutannę księży świeckich. c) ; Kościół zamknąć i razem- ze 
wszystkimi budynkami ldasztornymi oddać go pod zarząd 
policji .  d) Ziemię .ze wszystkimi dokonanymi na niej urządze
n iami przekazać Izbie Dóbr Państw. e) Bibliotekę klasztorną 
przejrzeć i książki treści riW.iłnej oddać katolickiej ·władzy 
du.chownej ,  i nne zaś do urzę<łu szkolnego. 

· 

3. 26 st. 1865 r. Nr 1004 gbr kown. powiadomił jen. gbra,
że nlk wojn. poniewieski 4 st. ·1865 r. dokonał aktu zamkni ęcia 
klasztoru karmelickiego 1:N Chwałojniach i zakonników rozesłał 
do miejsc wskazanych. Do kretyńskiego bernardyń,skiego kla
sztoru pojechali :  

ks. Kazimierz, syn Józefa, Juraszkol, l iczący lat 67. 
Kleryk Jan, syn Dominika, · Kontowicz, liczący lat 26. 
Brat Mateusz, syn Karola, Tamu lewicz, l iczący lat 67. -
Kleryk Bonawentura, syn Tomasza, Janowicz, liczący lat 28. 
Kleryk Michał, syn Dominika� Monkiewicz, liczący lat 31.  

Do dominikanów rosjeńskich wysłani:  
Ks. Rufus, syn Mateusza, Kutkie . .}_Vjcz, przeor, l i ctący lat .60„ 
Ks .  A nioł, syn Tomasza, Stan�iewicz, l iczący fat (j l .  
Ks. Tymoteusz, syn Tadeus�a, Skilski ,  l i czący lat 64 . 

. Ks. Joachim-, syn Józefa,' Szukiewi cz. 
Ks. Eustachy, syn Kazimierza, Gajewski . 

. . 

!'Ja pC\rafiach pozostali  nadal następujący karmelici chwa-· 
łojńscy: 

-
. 

Ks. Korneli, syn Mariana, Łukaszewicz, l iczący lat 58, 
• w parafii Tryszki , . pow. szawelskiego. · 
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Ks. Bernard, syn Jana, Klimowicz, liczący lat 58, jest 
u brata ks. Franciszka na kuracji. 

Ks. Józef, syn Adama, Daniu'Sewicz, l iczący lat 38, w Łuk-
nikach, pow. szaw�lski. 

. 

Ks. Awertan, syn Kazimierza, Matusiewicz, l iczący lat 34„ _ 

w Ktirszanach, pow. szawelski. 
- Ks. Bruno, syn Michała, Rymowi cz, liczący lat 64. -
- Ks. Marceli, syn Jerzego, Domaszko, l i czący lat 57, u zie-

. mianina Kozakowskiego w Wiłkomierzu. -
Ks. Franciszek, syn Józefa, Szawlewicz, liczący lat 64, 

w Botokach, powiat rosjeński . 
Ks. Albert, syn Józefa, Rubsza w. parafii Sałanty, pow. 

poniewieski. 
Ks. Gerard, syn Tadeusza, _ Dymowi cz, liczący lat 39, 

filialista wornołowskiego kościoła�� -_ 

4. Włościanie pat. Użw�Rly, pow. szawelsk., wystąpili
do Mstwa o zwrot kościoła chwałojńskiego i naznaczenie doń 
kapłana ,  ale wobec nieprzychylnej bpinii ,  którą jen. gbr wy
słał w/ tym względzie 19 iip: · · 1865 r. Nr 2014, Mstwo dało 
odpowiedz odmowną.i -

5. Urząd nlka wojo. m. Szawle z powiatem 7 st. 1865 r.
Nr 49 przesyła do państwowej kasy powiatowej w Szawłach 
do przechowania na rachtlnku 2734 rb 70 kop, zebrane ze 
sprzedaż� majątku ruchomego klasztoni . karmelitów w Chwa· 
łojniach, księdza zaś Józefa , Budreckiego (świeckiego), który 
dotąd pra�ował przy k lasztornym kościele chwałojńskim, nlk 
woju. szawelski wysłał pod strażą żandarma do nlka wojn. 
telszewskiego, aby tam otrzymał miejsce. 

6. Jaki był powód zamknięcia klasztoru chwałojńskiego,
wyjaśnia · to odezwa g�rfa kown. z 28 gr. 1864 r. Nr 1 5342 
do nlka wojo. szawelsk., która tak brzmiała: Klasztor kar
melitów chwałojńskich był pod zarzutem sympatii względem 
powstania, co stwierdziła ta okoliczność, że w klasztorze 
ciągle odbywały się manifestacje . polityczne, śpiewano tam 
hymny podburzające, do powstania z klasztoru - tego poszedł 

1 K. Wiln. G. G. 1864 Nr 1503 k. 1 -7, 10, 11 ,  13, 28 i 29. 
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służący Julian Obst, o czym przełożony tamtejszy nie powia
domił władzy świeckiej, że w czasie, gdy powstańcy byli 
w pow. szawelskim karmelici tamtejsi · chodzili po okolicy, 
zbierając pieniądze, ni.e wiadomo na jaki  cel, wreszcie, że 
powstańcy najdłużej skupiali się około tego klasztoru i byli 
w nim 2 razy. 

To wszystko wziąwszy pod uwagę, główny nlk kraju na 
zasadzie 2 p. rozkazu cesarskiego z 2 czrw. 1864 r. posta
nowił klasztor chwałojński skasować, 11 zaś zakonników 
polecił wysłać pod taką strażą, żeby nigdzie nie mogli wstę
pować i rozmieścić ich: 6 w dominikańskim klaszt<0rze rosjeń
skim, a. 5 w bernardyńskim w Kretyndze. Kościół klasztorny, 
tako nieparafialny, ma być zamknięty, gmach. klasztorny i bu
dynki ·oddane pod zarząd poljcji, ziemia zaś klasztorna pod 
zarząd Izby Dóbr Państwowych, ruchomy majątek klasztorny 
sprzedany na )icytacji publicznej, z której "piel).iądze otrzy
mane mają · mieć ; swoje kónto w miejsc·owej' kasie powiatowej, 
�ibliotekę wreszcie - klasztorną przejrzy delegat Mstwa Oświaty 
i _książ-ki treśpi · religijnej odda władzy duchownej, inne wła
dzom szkolnym.i 

7. Utrzymanie, które · wypłacał skarb rządu rosyjskiego
:na  utrzymanie klasztoru oo. karmelitów w Chwałojniach, pow. 
szaweł., gbrnii kow,n., zaprzestano. u iszczać od 1 st .  1865 r.
o tym powiadomił j en.  gbra wiln. gbr kown. 28 mar. 1867 r.
Nr 3369.2 

Pp. benedyktynki. 

Kroże. Spośród kościołów katolickich, zamykanych 
przez rząd· rosyjski po powstaniu styczniowym z towarzysze · 
niem temu aktowi scen krwawych, najgłośniejszym echem .
ode.zwała się . O: swą .krzy:wdę świątynia· pp. benedyktynek
w Krożach, pow. · rosjeńsk., gbrnii kown. Pisali o niej różni 
różnie. Obóz rządowy w re�acjach i publikacjach o zaszłych
tam zajściach tuszował to, co było najbardziej tragiczne i rząd 
kompromitujące. Na.jbliższą prawdy jest książka, wydana poza 
kordon�m rosyjskim w Krakowie 1 896 r. p. t. „Proces Krpżan 

1 A. M. Szawelsk. Nlk Wojn . 1 864 Nr 110. 
2 ·K. Wiła. G. G. 1867 Nr 1339 k. 2 i 3� 
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przed Izbą Sądową Wileńską na podstawie aktów sądowych 
i innych dokumentów". W przedmowie tej bardzo ciekawej 
książki autor bezimienny (przy ówczesnych warunkach poli
tycznych nie mogło być nawet mowy, by nazwisk o swe ujawnił 
ten, kto, będąc poddanym rosyjskim, tę prawdę wyjaśnił wo
bec świata całego. Dopis. autora) mówi, że „praca niniejsza 
podjętą została w celu poinformowania społeczeństwa naszego 
o głośnej sprawie krożańskiej ... " 

Dla wyczerpania całości autor pracę swą rozpoczyna od 
historycznego szkicu m-czka Kroż, a przystępując do sprawy, 
która rozpoczęła się w Sądowej Izbie Wiln. , 20 wrz. 1894 r. , 
przedstawia najpierw skład sądu, adwokatury, biorącej czynny 
udział, liczbę podsąµnych, wspomina o ogłoszeniu, że rozprawy 
będą się odbywać w sali sądu przy drzwiach zamkniętych, 
dalej następuje odczytanie aktu oskarżenia, który pociągnął 
do odpowiedzialności ki lkadziesiąt osób. Po postawieniu for
malnego pytania oskarżonym, czy prżyznają się do winy, 
rozpoczęło się badanie stu kilkudziesięciu świadków dowo
dowych i odwodowych, których zeznania ciągqęły się od 20 
do 26 wrz., a zajęły 150 stron druku w omawianej książce. 
Po nich wygłosił mowę trzy·godzinną prokurator, potępiając 
podsądnych, a po nim szereg mów obrończych rozpoczął 
mecenas Maurycy Kamiński z Warszawy, po którym przema
wiali :  Andrejewskij , Żukowskij, Biały, książę Urusow Turcza
ninow. 29 ogłoszony był wyrok, którego motywy przytoczono 
8 paźdz. tegoż 1894 r. Zdanie odrębne przeciw podawaniu 
wyroku do łaski monarszej i in .  punktom wygłosił powiatowy 
marszałek szlachty, .zastępujący miejsce gbrnialnego, Leontjew. 
Ułaskawienie cesarskie i ostateczne_ orzeczenie Izby kończą 
cały tok sprawy, a jej opis w książce urozmaicony jest ilustracją 
kościoła pp. benedyktynek w Krożach, planu l9kal nego Wi ln .  
Izby Sądowej, fotografiami kompletu sądowego, obrońców, 
kilku os.karżonych, skazanych, jen. gbra wiln. Orżewskiegó, · 

gbra kown. Mikoła.ja Klingenberga 1 i planu miej scowości Kroże 
(razein 8 i lustracji) . 

1 M. Klingenberar był plcmstrem m. Wilna w 1884 r. i pośredniczył 
w odebraniu bpowi K. Hryniewickiemu katalogu diecezji wiln. za 1885 r .
z czerwonymi napisami bpa. Dopis. autora. 
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Książkę kończą dodatki: 5 próśb parafian, odezwy i ra
porty władz, telegramy, sprawozdanie urzędowe o wypadkach 
krożańskich, opis wypadków krożańskich, sporządzony w wię
zieniu wiln. przez ·oskarżonych. Następuje teraz lista osób po
szkodowanych i zmarłych z powodu wypadków krożańskich 
(16), postrzelonych z rewolwerów, a przez lekarzy leczonych 
(10), ciężko pohitych nahająmi i poranionych w kościele i na 
cmentarzu (28), kobiet i dzie"vVcząt zgwałconych przez koza
ków (12), zmarłych po wypadku (9). 

W swej kolejności przytoczony jest protokół sędziego 
śledczego kown. sądu okręgowego, l ist jen. gbra Orżewskiego 
do mstra spr. wn. pr3eri.y.r ułaskawianiu osądzonych i ł ist 
przewo,dnicz,ącego izb!}', uzaśadniąjący stąnowisko · Jzby_ co, do ł 

ułąskawienia. Kończą książkę ,wykazy alfabetyczne o_sób, urzę
dów, oskarżonych; · świ_adkpw ·- k spis �zeczy. 

. Książka bardzo ciekawa, \\'.'arto ją przeczytać i dla za-
chęty ku temu przytoczyliśmy jej streszczenie. 

. 

Idąc zaś swoim torem, którego się trzymamy w �ałej 
pracy naszej, podajemy to, cośmy znaleźli w arcb-iwach: .die
cezjalnym w Kownie, państwowym wileńskim Wi leńskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk_. .

Z pewnością w tych .· źródłach znajdzie się nie jeden 
nowy szczegół, uzupełniający „Proces Kroż�n" . . .  , zwłaszcza , 
zaczerpnięty z Archiwum Wiln. Towarz. Przyjaciół Nauk. 

Dla tych zaś czytelników,, którzy „Procesu" nie - mogą 
zdobyć, będzie całość ta zawarta w pewnym choć .· niedużym 
szkicu historycznym.1 

Jen. gbr wiln . Kachanow 2 17 1gr. · _  1890 r. Nr 44 - z.wraca 
się do gbra kown. z odezwą, w której . 1 pis'Ze, 'że i$tnienie 
w gbrnii , ko w n. trzech klasztorów żeński�h władze rządowe 
u�ażają za zbyteq:ne i jeden z nich_; mianowicie w Krożach, 
Mstwo Spr. Wn. uważa- za konieczne skasować (sczitajet 

1 Autor „Procesu Krożan" w swej pracy uwzględnia wszystkie szcze
góły, obchodzące sądowy' tok sprawy, na'm zaś chodzi jeszcze o · historyczny 
.całokształt tego krwawego zajścia. Dopis. autora. • 

. 2 Autor „Procesu Krożan" nazwisko to podaje w hrzmi_eniu .Kochanow, 
my zaś piszemy tak, jak je spotykali'śmy w setnych wypadkach archiwalnych: 
Kachanow. Dopis. autora. 
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neobchodimytµ upra�dnit'). Wobec tego zechce j. W. - Pan
wypowiedzieć swe zdanie: 1) do którego z 2 pozostałych 
klasztorów w gbrnii kowri.: krokowskiego . czy kowienskiego
można przenieść zakonnice z Kroż, a jeżeli do jednego by
łoby ich za dużo, to jak je podzielić? 

2) Z jakich własności wiejskich (ugodij) korzystały dotąd
zakonnice klasztoru krożańskiego? 

3) Na co należałoby obrócić dotychczasowy i ch gmach
k lasztorny?1 , 

Mster spr. wn. Durnowo 23 łut.' 1891 r. Nr 1270 pisze 
do jen. gbra wilii. Kachanowa, że poza Krożami jest klasztor 
żeński pp. benedyktynek w Kownie, w którym przebywa 
l'1 zakonnic tej reguły i 2 bernardynki, a faktycznie może · 

się tam _pomi
-
eścić 1 9  zakonnic. · Pon ieważ nadarza się moż

ność zmniejszenia w Kraju Zachodnim l iczby klasztorów żeń
skich, pneto zadećyddwałem zamknąć klasztor krożański .  
Komunikując o powy-ższym, proszę J. W. Pana o jego _zda nie  
w tym przedmiocie.� 

7 mar. 1891 r. Nr 11 wysyła znów jen.  gbr Kachanow 
do p. o.  gbra kown. zapytanie, j ak podług j �go zdania · nale
żałoby wykorzystać własności wiejskie - i gmachy poklasztorne 
benedyktynek w Krożach, a kiedy nie otrzymuje przeż ·p.arę

, tygodni ·na ·to odpowiedzi, przynagla go -o to samo · 11  kw. 
1891 r. - Nr ' 1682.3 

Na powyższe pytania 18 - maja 1891 r. Nr 4425 gbr kow�. 
M. Klingenberg odpowiada jen. gbrowi wiłn., że ·dt> klasztoru 
krofańskiego należy w powiec ie  rosjeńsk. około 20 dziesięcin
żiemi, kościół murowany, nakryty starym gontem, 2 kaplice 
i 2 domy (klasżtor . dla zakonnic i kapelania), śpichrz, piwnica, 
lodownia i wiatrak z domem. Nadto w powiecie szawelsk., 
w gminie błagowieszcze·flskiej należy do tegoż" , klasztoru fol
wark Adeni z 72 dziesięcinami ziemi, z domem mieszkalnym, 
śpichrzem, chlewami, · stodołą ze śpi chrzem i budynkiem na 
narzędzia gospodarcze. Z Adeni gbr proponuje utworzyć 
parcele- dla Rosjan kolonistów, ziemię klasztorną w powiecie 

1 K. WiJn. G . . G. 1890 cz. li Nr 1 k. l i 3. 
:i Op. .: k. 4 i 5.
3 Op. c. k. 6 i 7 .  
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rosjeńsk. możnaby oddać pod zarząd Mstwa oświaty, o ile 
by tam powstała wiejsko-gospodarcza szkoła, kościół na razie 
zamknąć, a następn-ie go rozebrać · i materiały z niego wyko
rzystać na projektowaną tam szkołę, inne budynki sprzedać. 
Nie widzę, kończy gbr swą odpowiedź, przeszkód do prze
wiezienia 9 zakonnic z Króż do Kowna.1 

Niecierpliwi się tą sprawą Mstwo Spr. Wn., przeto De
partament Spr. Duch. Obc. Wyz. 2? maja 1891 r. Nr 2605 
ż ąda od j en. gbra przyspieszenia projektu, jak należy wyko
rzystać proponowany do kasaty klasztor w Krożacp.2 

Otrzymawszy od jen. gbra wiln. wszystkie dane, doty-. 
czące proj·ektu zużytkowania klasztoru krożańskiego, mster 
Durnowo pod datą 16 gr. 1891 r. Nr 626_2 prz�yła do tegoz 
jen.  gbra wiadomość, że. cesarz na wniosek mst:ra z 12 gr. 
1 891 r. nakazał skasować klasztor krożański wraz z kościołem 
L cmentarżem, a zakonńice przenieść do Kowna.3 

Wtedy jen. gbr 30 gr. 1891 r. Nr 5794 przesyła powyższy 
rozkaz cesarski gbrowi kown. do wykonania.4 

• 

Gdy wieść o tym się rozeszła, parafianie krożańscy zaraz 
7 łut. 1892 r. zwrócili się do jen. gbra w il n. z tym, żeby, wobec 
lichego stanu ich drewnianego kościółka parafialnego i utrud
nionego doń dostępu dla 3/ 4 tamtejszych par.afian, gdy wyleje 
rzeka· Krożenta, oddano im dotychczasowy kościół zakonny
na parafialny, a parafialny kościółek drewniany pozwolono 
im zamienić na kaplicę cmentarną. Pod tą samą datą wysłali 
parafianie krożańscy tej samej treści podanie dó cesarza, 
które im ułożył i napisał szlachcic Hipolit Nowkuński, syn 
Hipolita, zamieszkały w m. Rosjenach. Prośbę, wysłaną do 
cesarza, przesłała kancelaria cesarska 15  łut 1892 r. do mstra 
spr. wn., a j en. gbr wiln. Kachanow na otrzymanym w tym 
prŻedmiocie podaniu 18 łut. wydał decyzję: przesł�ć do wnio
sku ' gbrowi ko�wn . Decyzję tę gbr .otrzymał z · datą 20 łut.
1892 r. Nr 840.5 

1 . -

1 K. Wiln. G. G. 1 890 cz. II Nr 1 k. 9 . 
. 2 Op. c. k. 1 1 . 

3 Op. c. k. 1 6'.
4 Op. c. k. 1 7. 
5 Op. c. k. 1 9. 
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Mster spr. wn . 9 mar. 1892 r. Nr 1 203 nadesłał do jen . 
gbra prośbę krożan do opini i, a jednocześnie wyraża swoje 
zdanie, że, ponieważ kościół i klasztor w Krożach mają być 
rozebrane, nie uważałby za możliwe zadosyć jej uczynienie.1 

Parafianie kroźańscy, nie mając decyzji ani z Petersbu rga
ani z Wi lna, występują dwukrotnie w tej samej sprawie d o  
gbra kown. N a  skutek tego gbr Klingenberg pisze o d  siebie
do jen. gbra, że, jak mu doniósł sprawnik rosjeński , parafialny 
drewniany kościół w Krożach jest w zupełnie dobrym stanie, 
rzeka Krożenta ma most, dobrze utrzymywany i groblę, że
o 3 w iorsty od Kroż jest drugi most w m.  Kelmy, że prośby
krożan, żeby dotychczasowy ich drewniany kościół parafialny 
obrócić na pogrzebowy, a poklasztorny na parafialny, wypły
nęły z in i cjatywy dziekana szydłowsk. ks. Fr. Jastrzębskiego
i obydwóch księży parafialnych , krożańskich: proboszcza ks. 
Apolinarego Renadzkiego i wikariusza ks. Augustyna Możejki .  
Z tych przytocionych względów uważam, kończy gbr, że 
proś bi� parafian krożańskich · należy odmówić, a kościół i kla
sztor rozebrać na proponowaną  szkołę wiejsko gospodarczą.2 

Przypatrzymy się jeszcze tym samym hktom, jak się one 
przedstawiają w korespondecj i z bpem Pallulonem władz pań
stwowych i ksi�ży, biorących udział w tej sprawie, a także 
korespondencj i bpa z tą samą drugą stroną. N iektóre rzeczy 
się powtarzają, ale są tam pewne nowe szczegóły i oświetlenia. 

Gbr kown. 9 st 1892 r. Nr 187 przysłał do bpa telszewsk. 
zawiadomienie, że cesarz na przedstawienie mstra spr. wn. 
12 gr. 1891 r. nakazał skasować krożański klasztor benedyk
tynek, wraz z kościołem i tamtejszy cmentarz, obecne zaś za
konnice  przenieś'ć z Kroż do benedyktynek kowieńskich .3 

Ponieważ była to zima, (a może dla przewleczenia spra
wy, dopis. autora), Konsystorz Telszewski poleca 27 st. 1892 r. 
Nr 560 i 561 wizytatorowi klasztorów prałatowi Edwardowi 
Borowskiemu · i dziekanowi szydłowskiemu ks. Franciszkowi
Jastrzębskiemu, aby w towarzystwie  proboszcza z Kelm ks. 

i K. Wiln. G. G. 1 890 cz. I I  Nr 1 k.  20.
2 Op. c. k .  27-3 1 .  
3 Arch. D iec. Telszewsk. 1 892 c z .  I Nr 1 7  k .  1 .
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Karola Jawgiela, proboszcza z Kroż ks. Apolinarego Renadz
kiego i fil ia listy z Pokrożeniec ks. Jerzego Zubrzyckiego oraz 
lekarza Landsberga przekonali się o stanie zdrowia zakonnic 
krożańskich i czy mają one ciepłe ubranie na drogę.1 

Zbadawszy rzecz na miejscu, dziekan złożył 7 łut. 1 892 r.1 
Nr 68 raport do bpa, w którym donosi, że dla wieku pode
szłego zakonnic,  słabego ich zdrowia i dla braku ciepłego 
ubrania (dotąd w zimie zakonnice nigdy nie opuszczały kla
sztorµ) przewożenie ich w najbliższym czasie uważa za nie
możliwe.2- . 

Treść tego raportu bp Pallulon 27 łut. 1 892 r. Nr 1 349 
przesyła do gbra kown.  

Na skutek powyższeg� gbr kown. pisze 20 mar. 1892 r .  
Nr 3016 do jen. gbra wił  . ,  że ,  j ak mu doniósł bp Pallulon, 
zakonn ice krożańskie ze względu na swój wiek podeszły, na 
brak ubrania i na lichy stan zdrowia nie mogą teraz jechać 
do Kowna, że myśl tę należy odło�yć do maja. Od Kroż do 
Kowna 126 wiorst. 

Na tę propozycję zgadza się jen .  _gubernator.3 i 4
18  znów czrw. 1 892 r. Nr 6380 gbr kown.  donosi do 

jen. gbra, że bp Pallulon nadesłał mu Świ�dectwo lekarza 
Landsberga, w którym jest powiedziane, że obecny stan zdro
wia zakonnic nie pozwala na to, żeby je  przewozić. Wtedy 
dla upewnie.nfa się o istotnym stanie rzeczy, pisze gbr, wy
słałem inspektora lekarskiego Rudniewa, aby skonstatował 
stan zdrowia zakonnic. Or Rudniew nadesłał mi swą opinię, 
że 6 z nich może doskonale zaraz wyjechać, byłob y zaś ry
zykiem wysyłać pozostałe trzy. 

Wobec . powyższego - gbr Kli ngenberg postawił . swój
wniosek, �e, krecpują·c się stanem zdrowia 3 zakonnic, wypa
dłoby na kilka lat żawiesić wykonanie woli cesarza. 

1 Arch. Diec. Telszewsk. 1892 cz. I Nr 1 7  k 2 i 3. 
2 Op. c. k. 4. . 
3 Było ich wówczas · 8: Michalina Pieniewska, ksieni, Anatolia Krzyże

wiczówna, Katarzyna Bielska, Bened,ykta Choromańska, Gertruda Kaczanow
ska, Róża Każdajlewiczówna, Ludgarda W ojtkiewiczówna, Aleksandra Sielp-
ni.ewska i jedna bernardynka Salomea Siemiaszkówna. · 

" K. W!_ln. G. G. 1 890 cz. II Nr 1 k. 22 i 23. 
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Mając przeto na uwadze pogodę i wyznaczoną na ich 
przejazd kwotę 300 rb, która pozwala na przewiezienie ich 
nawet z komfortem, proponuje  uczynić to w stosunku do 
wszystkich i prosi o ostat�czną decyzję.1 

Jen. gbr 25 czrw. 1892 r. Nr 2868 zg�dza się na tę. pro
pozycję, dodając, że, gdyby koniecznie wypadło zatrzymać 
3 staruszki, to pozwolić, by pozostały na czas tylko pewien, 
gdyż wol� cesarza musi być spełniona.  2 

Mster spr. wn. 25 wrz. 1892 r. Nr 4638 zawiadamią jen� 
gbra wiln. ,  że przełożona klasztoru kroiańskiego wystąpiła 
do cesarza o pozostawienie na miejscu tamtejszych zakonni� : . 
do wymarcia, a jednocześnie _poleca, aby fej oznajmić, że .to 
nie do wykonania.3 . . 

Tymczasem gbr ko/wn. 18 list. 1892 r. Nr 12587 donosi 
do jen. gbra, że 5 benedyktynel\ z Kroż: .Anatolia Krzyżewi
czówna, Róża Każdajlewiczówna, Katarzyna Bielska, Gertruda . · 
Kaczanowska i Ludgarda ,Wojtkiewiczówna już przewiezione - · 
do Kowna, inne - dla braku zdrowia pozostały na razie jeszcze' · 

na miejscu w Krożacn·. 
· 

Kościół klasztorny ·jeszcze nie zamknięty wobec wystą-· · 

· pienia parafian, by -� go im oddać na parafialny.4
17  łut. 1893.r. Nr 1798 gbr kown, przedstawia jen. gbrowi 

cały dotychczasowy - przebieg sprawy kroża6skiej, że miano- . 
wicie hp · telszewsb naogół- nie odpowiada na korespondencję, _
że·4 pozostałe zakonnice w Krożach niesłQ.sznie -uważają się: z-a 
chore, że bytą przełożoną M. Pieniewską widuje się na po--. 
dwórzu, zajmującą się po dawnemu gospodarstwem klasztor
nym, że na żądanie Departamentu Spr. Duch. Obc. Wyz. z .. 2. · 

paźdz.. 1892 r. Nr  5273 o nad�słanie biblioteki kla�ztomej ,  -
b. ksieni Pieniewska i kapelan ks. Józef Wierciński_ odpowie- ·
dzieli sprawnikowi powiatu rosjeńsk. ,  który miał rz:leconą t-ę 
sprawę, że klasztor nie posiada żadnej biblioteki.

· Dalej gbr dodaje, że ani na  
·
Pt<?śby, . ani na żądanie· 

sprawl)ika n�e c�ciano go puśeić do k lasztoru, w którym _od 

1 K. Wiln. G. G. 1890 cz . Jl Nr l k. 42-44. 
2 Op. ć. ie:. 47 i 48. 
3 Op. c. k. 66. 
4 Op. e. k. 78 i 79.
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chwili projektu zamknięc ia  przez rząd kościoła wszystkie 
drzwi zamykane są na zasuwy wewnętrzne. Że była ksieni 
M. Pieniewska daje znać przez jedną z kobiet, iż jest chora, 
:że nikomu do klasztoru n ie  otworzy i że mężczyzny żadnego 
tam nie wpuści,  dokąd Papież nie zwolni jej ze ślubów 
i z obowiązku przestrzegania klauzury. Uważam, że trzeba 
w tym wypadku użyć siły, . wejść do ·� . .  kJasztoru i wywieźć 
Pieniewską do Kowna. Te zakonnice, ktÓreby nie mogły wy
jechać, niech pozostaną pod opieką miejscowego proboszcza 
i wtedy przes1kadzać nam nie będą. 

Czekam na dalsze wskazówki.1 
Na powyższe sprawozdanie jen. gbr Orżewski 22 łut. 

1893 r. Nr 374 odpowiada gbrowi kown., że nakaz cesarski 
jest jasny, a Ód Pana gbra zależy użycie tych lub innych 
środków dla. wprowadzenia go w życie.2 

W czasie korespondencj i  między władzami o resztę za
konnic,_ pozostających jeszcze w Krożach bp Pallulon wystę
puje do gbra kown.  o paszport, dla jednej już przewiezionej 
do Kowna Katarzyny Bielskiej, do powiatu szawelsk., gdzie 
benedyktynki krożańskie miały sw.ój fol�ark. Gbrowi Klin
gcnbergowi było , to nic na rękę, przeto 19  kw. 1893 r. Nr 4577
pisze do biskupa, jak następuje: „Niejednokrotnie słyszałem 
z ust Waszej Ekscelencji, że podług prawa kanonicznego bc-

_nedyktynki nie mogą opuszczać murów swego klasżforu i one 
tym dotąd tłumaczą swoje ociąganie się z wyjazdem z Kroż, 
a także niewpuszczanie nikogo z mężczyzn do tamtejszego 
klasztoru. Tymczasem Wasza Ekscelencja występuje o paszport
dla benedyktynki Katarzyny Bielskiej 

-
na 2 miesiące do pow. 

szawelsk. Opierając się na powyższych wyjaśnieniach Waszej · 
Ekscelencji, nie uważam za możliwe wydanie  omawianego 
paszportu" . 

Na to bp 30 kw. 1893 r. Nr. 804 odpowiada własnoręcz
nie, że benedyktynki nie mogą istotnie jak i żyjący w innych
·niektórych zakonach bez pozwolenia władzy duchownej <?PU

zczać sweg� klasztoru. O tym J .  W. Pan wie doskonale, bo 

t . K. Wiln. G. G. 1890 cz. II Nr 1 k. 91 i n . 
2 Op.· c. k. 95. 

Bojownicy, cz. 2, t. IV. 18 
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zna przykłady, że benedyktynki wyjeżdżały tylko wtedy, gdy 
miały na to konieczne pozwolenie. Co się tyczy zakonnic 
krożańsk ich, to dałem im pozwoleni e na przejazd do Kowna.1 

Gbr kown . przystępuje teraz do ostate cznej ewakuacji k la
sztoru krożańskiego, do czego pobudziła go wyżej przytoczona 
instrukcja jen. gbra wi ln. Nr 374 , 1 1  zaś maja 1 893 r. Nr  5524 
powiadamia jen .  gbra, że 4 maja były wysłane ostatnie 4 za
konnice z Kroż do Kowna i pod opieką lekarza pow.  rosjeńsk .  
Iwanickiego Wasilenko przybyły na  miejsce 7 tegoż miesiąca. 
Odbyło się to tak:  Sprawnik rosjeński z lekarzem Was i lenko 
i ze strony władz kościelnych z ks. Karolem Jawgielem z Kelm 
przybył do Kroż 4 maja. Wtedy prysta w 2 rejonu tegoż p o
wiatu z upoważnienia sprawnika dostał się do k l asztoru przez 
okno i zwewnątrz otworzył drzwi boczne.  Gdy wyżej wymie
nieni · weszli na korytarze klasztorne, od wszystkich cel drzwi 
zastali zamknięte. Na propozycję, którą przez drzwi zrobit 
ks. K. Jawgiel, przełożona M. Pieniewska nie tylko nie otwo
rzyła, ale nawet nie odzywała się wcale. Wtedy drzwi wysa
dzono . .Pieniewska chciała się zamknąć w drugim pokoju, ale
nie zdążyła tego zrobić, więc się z powrotem skryła w po
ście l .  Na p ropozycję, aby się ubrała i przygotowała do po
dróży, nie odzywała się ani słowa. Wówczas przywołane żony 
uriadników Żukowa i Prokopiukowa ubrały ją siłą , wyniosły 
na krzesłach i wsadziły do ekwipaża.  Dobrowolnie obok niej 
usiadła Al. Sielpniewska. Dwie ostatnie zakonnice Choromań
ska i Siemaszko  nie stawiały oporu żadnego: Przy pomocy 
lekarza wyniesiono je  z celi  i umieszczono w drugim ekwi
pażu. � pierwszym i tym drugim towarzyszyła policja z leka
·rzem. W czasie tej ewakuacji zebrała się na dziedzińcu kla
sztornym gromadka ludzi, ale tarć nie było.2 

W tym miesiącu maju 1893 r. gbr kown. kościół pokla
sztorny oddał pod opiekę prob. par. krożańskiej i nabożeń
stwo odprawiało się tam do pierwszych dni października 
tego_ż roku. 

Jen. gbr Orżewski pod datą 21 maja 1893 r. Nr 2002 
raport gbra kown. o przeprowadzonej ewakuacji powtórzył 

1 Telsz . ili Samogit. R. K. D. Konsistorii 1 892 cz. I Nr 7 k. 4 i 5. 
2 Op. c. k. 112 i 1 13. 
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mstrowi spr. wn. (w formie złagodzonej tj . z opuszczeniem 
drażl iwych szczegółów; które przytacza gbr pod Nr 5524). 
Na to od tegoż mstra 1 1  czrw. 1 893 r. Nr 33 18 otrzymał od
powiedź, że na jego przedstawienie cesarz 10 czrw. 1 893 r. 
postanowił: 1) przekazać służbie prawosławnej cerkwi woskre
sieńskiej jeziora we wsi Pojeziory, gbrnii kown. 

2) Wiatrak [ grunta użytkowe folwarku Adeni, powiatu
szawelsk., tejże gbrnii ,  przechodzą do skarbu z tym, że mają 
tam . być urządzone 'kolonie dla Rosjan. 

3) Kościół i klasztor, a także wszystkie gospodarskie
budynki rozebrać, materiał zaś stąd powstały _i działki grun
towe użyć na wybudowanie w . m. Kroże szkoły gospodarsko 
wiejskiej.1 ,

Po otrzymaniu tej wiadomości parafianie krożańs·cy znów 
kołaczą ·o kościół i klasztor pobenedyktyński, ale· bez · skutku.· 

Wtedy władze cerkiewne posyłają do jen. gbra Orżew
skiegp 20 rz. 1893 r. Nr 9676 z Wilna opinię byłego archie
reja Grzegorza (prawosławnego, dopis. autora) z Kowna, że 
w gbrnii kown. jest konieczny prawosławny klasztor żeński, 
który został urządzony w Antoleptach, pow. nowoaleksan
drowskiego, drugi zaś klasztor nie j est niezbędny w tej gbmii, 
a le zamknięty poklasztorny kościół w Krożach bardzo by- się 
nadawał na cerkiew prawosławną, aby tam, w tym gnieździe 
powiatu rosjeńsk. okatoliczonej Litwy, utworzyć p.arafię pra· 
wosławną.2 

Odpowiedzi na powyższą propozycję akta nie posiadają. 
Musimy jeszcze

-
wrócić do czasu minionego, w którym 

wprawdzie pqwtarzają się te .same główne fakta, ale drobne 
nowe wypadki rzucają ną. nie właściwe oświetlenie. 

9 maja 1892 r. Nr 13 ksieni krożańska pisała do bpa 
telszewsk., że klasztor podał na imię cesarza prośbę, aby 
monarcha pozostawił go · w spokoju do w·ymarcia obecnych· 
zakonnic i że jeszcze 20 mar. tegoż rok� Nr 920 otrzymały 
odpowiedź, że . Kancelaria cesarska sprawę przekazała do 
rozpatrzenia dyrektorowi departamentu spr. duch. obc. wyz. 

1 Telsz. ili Samogit. R. K. O. Konsistorii 1892 cz. I Nr 7 k. 1 1 7. 
2 Op. c. k, 128 i 129. 
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Wobec tego ksieni -prosi bpa, aby nie ruszał z miejsca zakonnic 
aż do nadejścia wiadomości o rezultaci e ich prośby. Biskup 
w myśl tej korespondencji 20 maja 1892 r. Nr 2904 zwraca 
s ię do gbra kown. z propozycją, żeby odsunął termin  wyjazdu 
benedyktynek aż do rozstrzygnięCia sprawy przez cesarza.1 

23 lip. 1892 r. Nr 23 ksieni składa do bpa raport, że 16 
b. m. spadł� z krzesła i złamała kość przy lewym goleniu, 
wobec czego musi pozostawać w łóżku. 

Kiedy się_ sprawa przewlekała, gbr kown. 2 wrz. 1892 r. 
Nr 9574 przesyła do bpa papier, w którym pisze, że, mając 
obowiązek wyko�_ać decyzję cesarza z 1.2 gr. 1891 r. ,  dał 
polecenie sprawnikowi pow. -rosjeńsk. ,  żeby przewiózł z Kroż 
6 benedyktynek do Kowna, zostawiając . na miejscu 3 chore 
stams.zki: ·sielp�i-ewską, Choromańską i Siemaszkównę.2 Wtedy 
9 paźdz. 1892 r .  Nr 30 ksieni znów pisze do bpa, że czuje 
się gorzej tak, ż.e nie- jest · zdolna wyjechać j musi pozostać
w Krożach do wyzdrowienia, przy czym załącza świadectwo ' . 
lekarskie. - . . . 

- 23 zaś tegoż miesiąea Nr 31 kapelan klasztorny ks. Józef 
Wierciński. pisze do Konsystorza Telsze-wsk., że, chociaż za-. 
wsze dotąd wypełniał nakazy swej władzy, obecnie nie może 
odwjeić _ do Kowna ząkonnic, b<? ·ma niezwykle duźo zajęcia 
parafialnego, zwłaszcza z chorymi� a zastępcy nie może znaleźć.3 

. Jednak zakonnice 23 paźdz. opuściły · swój klasztor
w Krożaeh, a 25 paźdz. 1892 r. przybyły na miejsce do Kow,na: · 
następujące: Anatolia Krzyżewiczówna, Róża Każdajlewiczów
na, Katarzyna Bielska, Gertruda Kaczanowska i Ludgarda 
Wojtkiewiczówna. Pozostały w tym momencie 'jeszcze nadal: 
M�chalina Pieniewska, Benedykta Choromańska, Aleksandra 
Sielpniewska i bernardynka Sal9mea Siemaszkówna.4 Na 
przejazd ten rząd wyasygnował 150 rb, o czym gbr kówn. 
5 gr. 1892 r. Nr 13243 zawiadamia bpa i żąda rachunku -z tych 
p.ieniędzy. 

1 Arch. Diec. Telsze�sk. Dieło 1892 cz. I Nr 17 k. 19. 
2 Op. c. k. 21 i 31.
s Op. c. 'k. 34, 36 i 38. 
4 W Krofach zakon ten istniał od pierwszej połowy XVII ·w. Dopis. 

autora. 
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Władze państwowe 23 · mar. 1893 r. Nr 3183 za.strzegły 
sobie, aby Konsystorz nie zawierał żadnych kontraktów co do 
majątku, pozostałeio po skasowanym klasztorze w Krożach 
i dodaje, że wszelkie umowy, w tych warunkach dokonane, 
byłyby nieważne.1 

17 mar. 1893 r. Nr 70 ksieni pisze jeszcze z Kroż do 
Kowna, że podobno dla pozostałych na miejscu gbrnia wy
znaczyła 377 rb, a że cierpimy nędzę, przeto proszę o nade
słanie mi tych p ieniędzy, a 3 maja taż przełożona donosi do 
Konsystorza, że już w zeszłym roku zawarła kontrakt z dzier
żawcami na niektóre części majątku klasztornego.2 

Tymczasem
. 

7 maja 1893 r. Nr 62 ksieni · benedyktynek 
klasztoru kown. Kazimiera Rymaszewska nadsyła raport do 
Konsystorza Telszewsk. ,  �że 4 ostatnie zakonnice z Kroż przy

, były do Kowna 6 maja 1893 r .3 
Dziekan z Szydłowa 20 maja 1893 r. Nr 21 donosi do 

Konsystorza, że gbr kown. 11  maja 1 893 r., będąc osobiście 
w Kroiach, oddał kościół pobenedyktyński pod opiekę pro
boszcza miejscowego, a wszystkie budowle poklasztorne na
kazał policj i  zapieczętować z wyjątkiem gospodarskich, o któ
rych jeszcze nie wiadomo, do kogo będą nalcżeć.4 

10 lip. 1893 r. Nr 8177 gbr kown.  zawiadamia bpa, że 
· cesarz 10 czrw. 1893 r. pozwolił: 

· 1) Oddać do użytku służby prawosławnej parafii woskre
sieńskiej jeziora przy wsi Pojeziory, gbrnii kowieńskiej. 

2) Przekazać państwu wiatrak i ziemię skasowanego
klasztoru benedyktyńskiego w Krożach 1 2  gr. 1891 r. Na tej 
ziemi mają być urządzone kolonie dla Rosjan ..

. 
3) Kościół, wszystkie k lasztorne i gospoaarcze budynki

po benedyktynkach rozebrać, a z tego materiału pobudować 
na tym �iej scu wiejską gospodarczą szkołę.5 Wkrótce, bo 
zaraz 2 sierp. tegoż roku Nr 9461, gbr kown. żąda od bpa, 

1 Arch. Diec. Telszewsk. Dieło 1892 cz. I Nr 1 7  k. 45. 
2 Op. c. k. 53. 
3 Op. c. k 61 .  
<t Op . . c. k. 63. 
5 Op. c. k. 73. 
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aby jezioro przy wsi Pojeziory oddał w ręce duchownego
prawos

.
ławnego z Kowna Uspieńskiego.1 

31 sierp. 1 893 r. upoważn ieni od parafii Kroże: Feliks, 
syn Ma�eusza, Andrzejewski i Antoni,  syn Jana, Razmin, po 
wiadamiają dziekana z Szydłowa, że, chociaż już wskazane 
mają swe przeznaczenie kościół i majątek kościelny po bene
dyktynkach w Krożach, oni jednak 1 lip. 1893 r. wysłal i  
prośby do mstra spr.  wn. i do cesarza, aby oddano im ko
ściół poklasztorny, który jest murowany, na parafialny, że 
z kancelarii cesarskiej otrzymali odpowiedź, że ich prośba 
przekazaną została mstrowi i że chociaż Konsystorz polec i ł  
oddać dzwon imieniem „św. Benedykt" filii ·Pokrożence, jed
nak oni udają się z prośbą, by dzwon ten pozostał w ich 
parafialnym kościele na miejsce, jaki posiadają ,  rozbitego.2 

Gbr kown. 20 wrz. 1 893 r. Nr 1 1684 zwraca się do bpa 
z tym, że dotąd rozkaz ·cesarski z 10 czrw. 1 893 r. o zam- ' 
knięciu kościoła poklasztornego w Krożach nie został wy
konany i dotąd odprawia się tam nabożeństwo. Wobec tego 
stanowczo prosi,_ aby kościół ten zamknąć do 15  paźdz., usu
wając przedtem z niego obrazy i w szystkie rzeczy i o tym 
go powiadomić.3 

Teraz zblifa się katastrofa. 
Dziekan szydłowski  ks. Fr. Jastrzębski i prob. par. Kei- 

my ks. Karol Jawgiel 9 paźdz. 1 893 r. Nr 305 donoszą. do 
· Konsystorza, że kościoła w Krożach nie zamknęli , a wikariusz
parafii krożańskiej ks. Augustyn Możejko nie mógł wynieść 
z kościoła pozakonnego Najśw. Sakramentu i ks. Apoli nary 
Renadzki, proboszcz krożański, powróciwszy z kuracji, sam 
szukał k uczy od drzwi głównych i bocznych kościoła, ale je 
zabrały jakieś niewiasty. Raport powyższy poprzedziły nastę
pujące fakta: 

6 paźdz. o 5 rano ks .  Augustyn Możejko dostał s ię  do 
kościoła, chciał wynieść Najśw. Sakram e n t ,  ł-.obiety pogasiły 

1 Kościół pp. benedyktynek w Krożach, ten o który chodziło w całej 
tej sprawie, pobudowany został 1 762 r . pod.. wezwaniem Niepokalanego Po
-częcia Najśw. Maryi Panny, długości 22 sążni, szerokości 10, wysokości 8. 
Dopis. autora. 

2 i 3 Arch. Diec. Telsz:ewsk. Dieło 1892 cz. I Nr 17 k. 92 i 94. 
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wtedy światło, okrążyły księdza, wynoszącego Najśw. Sakra
ment i nie dały tego dokonać. Gdy znów 7 paźdz. o 11  w po
łudnie dziekan szydłowski i proboszcz kelmeński przybyli do 
Kroż, by dokonać zamknięcia kościoła pobenedyktyńskiego, 
zastali go otwartym i wypełnionym przez lud, dwóch zaś 
włościan stało w wielki ch drzwiach z przerzuconym na ple
cach płótnem, spod którego widać było portrety cesarza 
i cesarzowej. Przy samym wejściu kilku ludzi trzymało wy
c iągnięte płótno, które utrudniało dostanie się do kościoła. 
Chociaż obydwaj ci kapłani tłumaczyl i  ludowi doniosłość 
chwili i ostrzegali przed następstwami tego sprzeciwu, gro
mada jedn�k nie chciała ich wpuścić do kościoła, a pełno
mocnicy Anton i Razmin i Feliks Andrzejewski oznajmil i  im 
w imieniu wszystki ch zgromadzonych i nieobecnych parafian, 
że nie pozwolą nic wynieść z kościoła, mając nadzieję, że 
cesarz odda im · k ościół ze ws�ystkim, co się w nim znajduje. 

Tegoż 7 paźdz. 1893 r. sprawnik pow. rosjeńsk. wezwał 
obydwóch tych pełnomocnikó«r'\ do gminy i wyłuszczył im 
wszystkie przykre następstwa oporu, ale ci oświadczyJ i ,  że 
teraz współparafianie już ich nie słuchają. 

Następnego dnia 8 paźdz. dziekan ks. Fr.  jastrzębski 
i proboszcz ks. Karol Jawgiel z Kelm oraz sprawnik powiatowy 
i prystaw, również nic nie mogli zrobić jak i dnia poprzed
niego, oznajmili tylko parafianom, że kościół uważać należy 
za  zamknięty, że pobyt w nim paraf ian i dzwonienie nie są 
legal ne.1 

O całym przebiegu spraw dni ostatnich sprawnik rosjeński 
złożył szczegółowy raport do gbra kown. 7 paźdz. 1893 r .  
Między i nnymi p isze w tym sprawozdan iu  o zajściach z ks. 
Augustynem Możejko, jak go gromada, złożona z 15  kobiet,. 
otoczyła, gdy chciał iść z Najśw. Sakrame ntem ku bocznemu 
wyjściu (głó wne były zamknięte), jak ter�f-Hewiasty przewróciły
go na ziemię, porwały na nim komżę, związały mu nogi, 
a ktoś z tłumu wyrwał mu wówczas Najśw. Sakrament i za
n iósł na wielki ołtarz. Wtedy ks. A. Możejko zdążył rozwiązać 
sobie nogi i wyszedł z kościoła. 8 tegoż mies iąca sprawnik 

1 Arch. Diec. Telszewsk. Dieło 1892 cz. I Nr 17  k. 1 00 i 101 . 
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wysyła raport dodatkowy, w którym donosi, że portrety, które 
włościanin trzymał na plecach, były w złotej ramie, ozdobione 
kwiatami, za tym zaś włościaninem stał drugi z krzyżem pro
cesjonalnym w ręku i wszyscy oznajmili z krzykiem, że nikogo 
nie wpuszczą do kościoła.1 

Gbr kown., otrzymawszy od sprawnika powyższe raporty, 
w odezwie do bpa z 19  paźdz. 1893 r. Nr 13184 całą winę 
składa na duchowieństwo i ponownie żąda przerwania nabo
żeństwa, wyniesienia Najśw. Sakram.entu i wszystkich rzeczy 
z kościoła oraz powiadomienia go o tym.2 

Wtedy władze świeckie oddają pod sąd niewiasty za 
znieważenie ks. A. M�żejki,  a 31 paźdz. tegoż roku Nr 1730 
Sąd Okręgowy, 2 rejonu 'pow. rosjeńsk. zwraca się z zapyta
niem do Konsystorza Telszewsk.�

"
czy wynoszenie w danym

wypadku puszki z Najśw. Sakramentem, w celu zamknięcia 
kościoła, podług prawa kanonicznego zaliczać należy do na
boi-eństw, a · jeż.eli nie, to do jakich obrzędów? O odpowiedź
Sąd prosi do 9 list. b. r. �on,systori odpowiada na to, ·że 
moment ten nie zalicza się· do nabożeństw.3 

26 list. 1893 r. dziekan · ks. Pr. Jastrzębski przesyła do 
Konsystorza raport, że "zgodnie z nakazem tegoż Konsystorza
w nocy 9 list. prystaw doprowadził go do Kro2, gdzie w gmi
nie zastał gbra kown. O 2 po północy 10 list. gbr z 2 - urzęd
nikami� ze sprawnikiem rosjeńskim, z prystawami, policjantami, 
żandarmami, ze mną i z "ks. jawgielem przybył pod kościół 
po benedyktynkach, w którym zastał pełno ludu. Kościół był 
oświetlony. ' '  · ·· 

„U drzwi zastaliśmy to samo, o czym jest mowa' wyżej. 
Jeden włościanin · stał z krzyżem, dwóch trzymało portrety 
cesarski e.4 • Gbr przemówił do nich po fosyjsku, że na mocy 
rozkazu cesarskiego ma zamknąć kościół. Nie odniosło to 
żadnego skutku. Wtedy dziekan i proboszcz z Kelm starali 

1 Arch. Diec. Telszewsk. Dieło 1892 cz. I Nr 17 k. 102-106. 
2 Op. c. k. 1 10. 
s Op. c. k. 1 16-118.
4 Lud był pr:z;ekonania, że, gdy zjawi sic; nawet policja z bronią czy 

wo isk o, nikt nie ośmieli się strzelać · do portret6w eesarskich ani do krzyża 
a przeto i zebrani w kościele. będą bezpieczni. Dopis. autora. 
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się przekonywać włościan po żmudzku i przedstawiali możliwe 
smutne następstwa. Ludzie zaczęli się wahać i niektórzy nawet 
opuszczali kosciół. Dziekan jeszcze raz przemówił, aby obecni 
opuszczali świątynię. Pojedyńcze osoby wychodziły zwłaszcza, 
gdy gbr zagroził, że, jeżeli ludzie nie wyjdą z kościoła, zam
knie ich w nim i nie wypuści . Tłum wyszedł z kościoła i tu 
coś zaszło z bronią, jaką miała policja, ale co mianowicie, 
dzie_kan już tego nie widział, bo był w kościele z gbr·ein 
i wszystkimi urzędnikami i tam zamykali boczne drzwi, a do 
głównych przyciągali ławki i konfesjonał. Tymczasem cała gro
mada znów ruszyła ku . kościołowi i drzwi zamknięte zaczęła 

· wysadzać. Zrozumieliśmy, że, jeżeli zostaniemy w kościele,
ile się z nami może zakończyć� Z cmentarza dolatywał nas 
c oraz większy wrzask. Schowaliśmy · się wtedy na - chór
w przekonaniu, że {u będziemy bezpieczniejsi. Drzwi, wiodące 
na chór, zostały obstawione policją i żandarmami z bronią 
w ręku� Drzwi koście lne nie wytrzymały nacisku i pękły. 'Lud 
podniecony wypełniał kościół i zaczął nacierać ku chórowi, 
by �do nas- się dostać. Za wszelką cenę ludzie chCieli dostać 
się do gbra, by go ząieważyć fizycznie. Słychać było głosy: 

. to ktoś, tylko przebrany za gbra, z policją i urzędnikami wdarł 
się do kościoła w nocy, by kościół ograbić. � Zaczęto iądać 
spisania · protokółu. Gbr, żeby sprawę odwlec do rana, zgodził 
się na sporządzenie protokółu, posłał po papier, atrament, 
pióro .. Lud ;zirytowany sam zaczął dyktować protokół, �o gbr 
pisał pod. dyktando, ale za chwilę powiedział, że pióro złe, 
więc _ kogoś · wys�ano po inne do miasteczka i w ten sposób 

. czas uchodził; Rozpoczęły się głośni_ejsze krzyki, że ani gbra 
ani nas nie wypuszczą

· 
z kościoła. Połoienie i stotnie byłp 

fatalne. Naród nie ustawał w krzykach: „dawaj go tu" i chciał 
gbra- kQniecznie ściągnąć z chóru. jako ksiądz lud uspakaja
łem. Żandarmeria i policja· strzelała na  chórze. Lud wołał, 
abym gbra porzucił, a sam zeszedł na dół, ale tego nie chcia
łem zrobić. W takim oblężeniu pozostawaliśmy do 8 rano. 
Wtedy przybyli do kościoła proboszcz krożański ks. Ap. 
RenadŻki i wikariusz ks. Aug. Możejko z wiapomością, że -
idą kozacy i obydwai zaczęli zebranych namawiać, by się 
rozeszli. 
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„ Istotnie przyszło 300 kozaków . . .  Lud wyszedł z kościoła. 
Tylko za balustradą przed Najśw. Sakramentem zostało około 
1 5-20 modlących się kobiet. Kozacy wyrzucili je siłą z ko
ścioła. Wtedy na me polecenie ks.  Aug. Możejko wyniósł 
Najśw. Sakrament w otoczeniu kozaków i policii. 

„Wyniesiono również organ i wszystkie przedmioty do 
kościoła parafialnego krożańskiego, mniejsze dzwony od
dano fi lialiście w Pokrożencach ks. Stanisławowi Szlagerowi, 
a „Benedykta" gbr kazał na razie zostawić na miejscu, bo nie 
można go było zdjąć bez specjalnych przyborów".1 

Po krótkim czasie gbr planuje represalia i w tym edu 
22 list. 1893 r. Nr 14726 zwraca się do Konsystorza Telszewsk, 
aby mu przysłał kopię r.aportów dziekana ks. Fr. jastrzębskiego 
z Szydłowa, w których był przedstawiony cały przebieg- oporu, 
jaki wierni stawili duchowieństwu przy zamykaniu kościo�a po 
benedyktynkach w Krożach. Tego samego żądają adwokaci 
z Maurycym Kamińskim na czele , którzy podj�li się obrony. 

* * * 
Wszystkie sprzęty z kościoła pozakonnego biskup poleca 

rozdać między trzy kościoły: par. krożańskiej, filii pokrożenc
kiej i fi lii sawdynickiej. 

Teraz 4 -gr. gbr przypomina bpowi, że nie dał mu odpo 
wiedzi na korespondencję t 2 sierp. 1893 r. Nr 9461 w spra
wie jeziora we wsi Pojeziory. Gdy biskup zwleka z tą odpo
wiedz.ią, gbr znów żąda tego samego, nadto planów tego 
jeziora, księgi pomiarów, dokumentu prawa własności koście l
nej i umów z dzierżawcami folwarku Audeni .2 

Proboszcz. z Kelm ks: K., Jawgiel, od którego bp 24 list. 
1893 r. Nr 1902 żąda szczegółów zajść w Krożach , przesyła 
je w raporcie z 25 tegoż miesiąca Nr 217 w następujących 
słowach: „9 l ist. 1 893 r. o godzinie 10 wieczorem prz.ybył do 
Kelm gbr kown. Klingenberg i zatrzymał się · w  miejscowej 
gminie. Wkrótce zjawił się u mnie dozorca policyjny Jurborg 
z pozwem gbra, aby w dniu następnym tj . 10 na 6 rano zja
wić się w Krożach, ustnie · zaś tenże Jurborg dodał, abym 

1 Arch. Diec. T elszewsk. Dieło 1892 cz. I Nr 17  k. 121  i 122 . 
2 Op. c. k. 201 . 
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zaraz zobaczył się z gbrem. Poszedłem. Wtedy usłyszałem, 
ie zaraz pojedziemy do Kroż. O 1 o północy byliśmy na 
miejscu i zatrzymaliśmy się w miejscowej gminie. W jakiś 
kwadrans po naszym przyjeździe zjawił się tam również dzie
kan szydłowski ks.  Fr .  Jastrzębski .  Do gminy gbr wezwał 
także i miejscowych parafialnych księży. Gdy ci zwlekali 

z przyjściem, gbr zabrał z sobą wszystkich w tym momencie 
-0becnych, a więc nas 2 księży i pol icję i skierowaliśmy się 
w stronę skasowanego kościoła. 

„Była godz ina  2 po północy. Kościół był prawie wypeł
niony ludem, u wejścia stał tłum, paru mężczyzn . trzymało 
w rękach portrety cesarza i cesarzowe], a jeden- stał z krzy
żem . . Gbr zatrzymał s ię przy drzwiach i wyjaśnił cel swego 
przybycia, przekonywał następnie obecnych, aby wyszli z ko
ścioła, skąd zostanie wyni esiony Najśw. Sakrament i wszyst
kie p rzedmioty, tam się znajdujące. Kiedy to n ic  n i e  pomogło, 
wtedy zwrócił s ię do nas księży, abyśmy prźemówili w tym 
samy� duchu . Najpierw odezwał się dziekan, za nim ja, tłu 
macząc zebranym, aby  n i e  stawial i  oporu władzom. Po tych 
przemówieniach lud po tr-ochu zaczął kościół opuszczać tak, 
że kościół został zupełnie opróżniony. Wte.dy do wewnątrz 
wszedł gbr z poli cją, myśmy zaś księża podeszli do w ielkiego 
ołtarza, aby wyn ieść Najśw. Sakrament. Nie było wszakże 
k luczyka od tabernaculum ani kawałka żelazka, którymby 
można drzwiczki otworzyć. Wtedy to przy bramie cmentarnej 
zaczął się krzyk, a lud . rozpoczął cegłami  i pałkami rzucać 
w uriadników, którzy stal i  na cmentarzu.1 A kiedy wzburzenie 
nie ustawało, gbr k azał zamknąć kościół. Wobec tego myśmy 
byli wewnątrz, a prystawowie, żandarmi i uriadnicy zewnątrz 
kościoła, którzy staral i  się lud uspakajać. Wtedy wszyscy 
znaidlłiący się w kościele przez orator ium zakonne pod prze 
wodem sprawnika zbliżyliśmy s ię  do schodów ,  prowadzących 
na chór, 

·
j a  zaś podszedłem do okna i przypatrywałem s ię 

temu,  co s ię dzieje na cmentarzu. W tym momencie rozległ 
się trzask drzwi i tłum z ki jami wtłoczył się do kościoła. 
Wtedy wszyscy (oprócz mnie) stojący przy drzwiach, wio-

1 To jest policjantów niższych. O opis. autora. 
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dących do chór�. weszli po tych schodach. Widziałem wów
czas zbliżającą się gromadę ku drzwiom chóru, . a wszystkich, 
którzy byli z gbrem wewnątrz wejścia _ i na - samym chórze 
zauważyłem trzymających rewolwery, gotowe do strzału. Ja  
ciągle stałem przy oknie, n ie  ruszyłem krokiem naprzód, bo. 
się orientowałem, że, gdy będę- pró.bował wcisnąć się na  
chór, za · mną pójdzie . tłum, padną strzały i in nie spotka 
śmierć niechybna. Wtem usłyszałem na górze salwę rewol
werową. Tą mnie zdetonowało, cofnąłem się wtedy koryta
rzykiem oratoryjnym, schowałem się w kącie za konfesjonałem 
i przykryłem się stojącym tam antepedium i kwiatami papie
rowymi. Tak przyczajony pozostawałem tam 4 godziny. 

„Gdy lud, dowiedziawszy się o przybyciu kozaków, 
wybiegł z kościoła, ja,  kiedy usłyszałem głos miejścowego 
proboszcza ks. A. Renadzkiego i wikariusza ks. A. Możejki, 
wyszedłem z kąta. ·Wtedy ks. A.  Możejko wyniósł Najśw. 
Sakrament i zamknięto kościół. Następnego ranka wyniesiono 
wszystkie sprzęty z niego. 

„ 1 1  i 12 list. 1893 r. radca Kożyn szczegółowo dopyty
w:ał mnie i dziekana, j ak były wykonane postanowienia ce
sarza z 19 sierpnia i 25 września, prokurator zaś sądowy 
Swiecznikow badał nas obydwóch 14 list. Szczegółu, że lud 
wyszedł z -kościoła dobrowoln ie, prokurator nie wciągnął do 
protokółu. 15 list. zostal iśmy zwolnieni i wróciliśmy do swoich 
domów".1 

Proboszcz krożański ks. Apolinary Renadzki, zdawał 
9 paźdz. 1893 r. Nr 168 bpowi relację o szczegółach, które 
się zdarzyły z ks. Aug. Możejką, gdy wynosił wówczas Najśw. 
Sakrament, mianowicie: „Gdy ks. A. Możejko już wyszedł 
z puszką na korytarz, wtedy tłum, złożony z niewiast i 3 męż
czyzn, otoczył go i zaczął siłą zatrzymywać, chwytając go 
za komżę i ubranie, oraz nawołując, aby się wrócił i odniósł 
z powrotem Najśw. Sakrament do ołtarza. Ks. A. Możejko 
długo s i� opierał, ale, gdy go związali ręcznikami, a zwłaszcza , 
gdy zauważył zamknięte drzwi zewnętrzne tak, że wyjśćby 
nie mógł, postawił p usżkę na ziemi, sam się przysunął do 

1 Telsz . ili Samogit. R. K. D. Konsistorii 1892 cz. I Nr 7 k. 2 i 3. 
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sc1any i upominał zebranych, aby się nie dopuszczali gwałtu. 
Wtedy lud go przewrócił, związał mu ręce i nogi ręcznikami, 
targał go za włosy, szczypał i wlókł po podłodze, wymyślając 
mu przy tym i nazywając go zdrajcą judaszem, rozbójnikiem 
itp. słowami, a jednocześ.nie żądał od niego, aby odniósł do 
ołtarza Najśw. Sakrament. Dopi ero uriadnik uwolnił ks. A. 
Możejkę, a]e przy tym sam dostał po głowie" . 1

Gbr kown. 19 wrz. 1893 r. Nr 13186 przedstawia do bpa 
szczegółowo swoje parokrotne zabiegi o wyniesienie z kościoła 
poklasztornego rzeczy, jak ks. A. Możejko, wikariusz krożański 
miał 1 wrz. 1893 r. po ostatniej Mszy· św., tam odprawionej ,  
wynieść Najśw. Sakrament, jak w tym · · celu zażądał -od za-

, krystiana Zajewskiego kluczyka i chłopiec Budrajtis niósł mu 
ten kluczyk, a kobiety chciały mu go odebrać, wtedy .oddał 
go drugiemu chłopcu· Antoniemu Tarulewiczowi, gdy .zaś -ten 
połążył'go na ołtarzu, wtedy obecna tam ziemianka Marcjanna 
Kłopotowska kluczyk ten zabrała i u�ryła się w tłumie. Po 
tym wypadku ks. A. _M ożejko jeszcze 2 Msze św. odprawił _ 
w kościele klasztornym, ale przy bocznym - ołtarzu, bo do 
wielki ego niew�adomi ludzie nie dopuścili go wcale.2 

-6 paźdz. ks. A. Mołejko był tam znów z ląkajem Janem 
Eliaszem, to samo 7 paźdz., ale wszystko na próżno. · 

T�nże . gbr kown. donosi
-

·do jen. gbra wiln.,
. 
że wobec 

odbywających się poborów „robota" w Krożach· przerwana, 
a gdy się pobory skończą, poproszę j. W. Pana o użycie · woj
ska. O zajściach z 6 paźdz. 1893 r. wysłałem korespondencję 
do władz sądowych. 

10 list. 1893 r„ tenże gbr Kringenberg telegrafuje do jen. 
gbra O�żewskiego: „Po uporczy.wym sprzeciwie, przy pomocy 
wojska ·skasowany kościół krożański zamknięty. Pozostaję, by 
dopilnować śledztwa. Reszta w raporcie i osobiście". 

· 

12 tegoż miesiąca gbr ZI].ÓW telegrafuje do jen. gbra wiln.: 
„ Władze sądowe zaaresztowały z górą 100 osób i ·pocią

gają do odpowiedŻialno
.
ści. Administracja bada dalej".3 

· 1 Telsz. iii .Samogit. R. K. D. Kon�istorii 1�92 cz. I Nr 7 k. 6 i 7.
2 Op. c·: k. J31 .
s Op: c. k. 150: 



286 Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd ... 

Raport do jen. gbra wiln.  z 10 list. 1893 r. Nr 12 gbra 
kown. brzmi, j ak następuje: ,;10 l ist. postanowiłem zamknąć. 
kościół w Krożach. 9 wieczorem w Krożach miał zebrane do 
swego rozporządzenia  sprawnik pow. rosjeńsk. Piotr Wich
man 7 urzędników pol icyjnych i 50 konnych uriadników. 
Przybył tam wtedy pomocnik nlka gbrnial nej żandarmer i i  ko
wieńsk iej rotmistrz Jan Siemionow z 1 0  żandarmskimi podo
ficerami, a gdy byłem w Kelmach, m· czko o 16 wiorst od 
Kroż, przybył do mnie pułkownik Michał Żotkiewicz, p .  o. 
n lka żandarmerii gbrnialnej . Z Kowna przyjechałem z radcą 
rządu gbFnialnego kown. Jerzym Kożynem i z urzędnikiem 
do szczególnych poleceń przy gbrze kown. Aleksandrem 
Smoleńskim. 

„Ponieważ przed wyjazdem z Kowna otrzymałem od spra
wnika rosjeńsk. depeszę: „Obawiam się najs i lniejszego sprze
ciwu" ,  przeto prosiłem dowódcy 3 dywizj i  kawaleryjskiej , 
żeby z liczby wojska, kwaterującego w Worniach, powiatu 
telszewsk., przybyło na moje żądanie 3 setki kozaków. Wy
jechałem z Kowna 9 l ist .  W Szawłach zastałem telegram, że 
ludność gromadzi się do kościoła w Krożach. W m. Kelmach 
urzędnik policyjny, który wyjechał na moje spotkanie, oświad
czył, że w kościele jest około 400 osób. Nie  przypuszczając, 
żeby sprawę dało się załatwić bez wojska, depeszowałem, 
aby na j utro· tj . na 10 dowódca 3 dońskiego pułku kozaków 
nadesłał do Kroż nie później ,  jak na 8 rano 300 swoich żoł
nierzy. Przybyłem do Kroż o 2 po północy. W miejscowej 
gminie otrzymałem wiadomości ,  że ludność nastrojona jest 
spokojnie,  gotowa poddać się zarządzeniom władz i czeka 
na rozmowę ze mną, w czasie której mają prosić, żeby j eszcze 
przez pół rok u odpraw iało się w tym kościele nabożeństwo.  
Sprawnik j ednak, donosząc, że połowa zgromadzonej l udności 
wyszła z kościoła, dodaje, że druga połowa w l iczbie 200 osób 
jest wrogo nastrojona i chyba będzie opór. 

„Ze wszystkimi wyżej wymienionymi jednostkami udałem 
się do kościoła. Wśród nas był jeszcze starosta gminy kro
żańskiei  Piotr Hajdymowicz, dzi ekan ' szydłowski ks. Fr. Ja
strzębski i p roboszcz z Kelm ks. Karol Jawgiel. Miejscowych 
księży: proboszcz.a ks. Apolinarego Renadzkiego i wikariusza 



Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd„. 287 

Augustyna Możejkę zostawiłem w gminie pod obserwacją.1 
Przed ogrodzeniem kościoła i za ogrodzeniem stanęła policja 
konna. W wielkich drzwiach kościoła 2 włościan, okręconych 
w ręczniki trzymało portrety cesarskie,  przystrojone w sztuczne 
kwiaty, za nimi trzeci w komży trzymał duży krzyż, a dalej tłum .  

„ Upominania moje n i e  rokowały dobrego skutku, a gdy 
powiedziałem, że stanowczo, bez względu na okol iczności, 
zam knę dziś kościół, ktoś dał znać i wszyscy z krzykiem 
wybiegli z kościoła. Wtedy ktoś z poza ogrodzenia rzucił 
w naszą stronę kilka kołów i pałek. Gdy spostrzegłem, że 
tłum chce nas okrążyć, napierając z dwóch stron, nakazałem 
konnym tłum rozpędzić, usunąć poza , ogrodzenie,  a kościół
oczyścić. Z poza ogrodzenia dały się słyszeć strzały raz,
potem drugi, wreszcie trzeci. Na to uriadniki d a li salwę w po
wietrze i tym wstrzymali napór. Wtedy ra"Zem z otoczeniem 
wszedłem do kościoła. W tym momencie znów zaczęto rzu
cać kamieniami i kołami riawet ku drzwiom kościelnym. 

„Gdyśmy weszli  do kościoła, trzeba było drzwi zamknąć, 
a że nie było klucza, wypadło je zabarykadować ławkami. 
Uriadniki pod dowództwem prystawów powstrzymywali napór 
tłumu. W koście le  było nas 17 osób. W obawie, że nacisk 
ludzki może przebić kordon ur iadników i tłum werwie się 
wówczas do kościoła, należało wyszukać odpowiednie punkty , 
żeby się stamtąd bronić. Poszliśmy w tym celu na chór ,  a na 
wypadek, gdyby schodami tłum usiłował do nas się dostać , 
byliśmy zdecydowani użyć rewolwerów. Nie wiadomo wszakże , 
czyby strzały pomogły i nas obroniły. Wtem spostrzegłem, 
że tłum jeszcze inną drogą mógłby się do nas dostać. Zaba
rykadowaliśmy przeto drzwi  i tam stal i żandarmi Była go
dzina 31/2 rano. Tłum przerwał kordon pol icji konnej .

„Dał się słyszeć trzask wielkich drzwi i ludzie wpadli 
do wewnątrz kościoła. Kilku skoczyło na s chody ku nam. 
Dwa strzały, dane w powietrze, p·owstrzymały napadających. 

1 Znać, Że składający niniejszy raport, gbr kown. Mikołaj Klingenberg, 
był kiedyś w Wilnie plcmstrem (bpem katol. był wówczas Karol Hryniewick i ,  
do  którego M. Klingenberg chodził po  katalog diecezji wiln. na  rok 1885, 
o czym jest mowa przy nazwisku bpa J<. Hryniewickiel'o). Dopis. autora.
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Gdy zostało zapowiedzian'e, że każdy będzie zastrzelony, kto 
się z miejsca ruszy, wszyscy zatrzymali s ię  przy wejściu na 
schody, słychać tylko było idące stamtąd groźby. Upomnienia 
dziekana i starosty nie odniosły skutku . Wszyscy, będący na 
kościele, wpadli w furię i zupełnie stracili przytomność (so
w erszenno obezumieli). Słychać tylko było krzyki, nawet po 
rosyjsku: Wpadli tatarzy, moskale (do tego d

.
odawano różne 

epitety)! Gbra nie znamy i znać go nie chcemy! Nikogo stąd 
nie wypuścimy i t. p... Gdy dziekan zwrócił się j eszcze raz 
do tłumu, by go uspokoić, usłyszał odpowiedź: dziekan nie 
jest naszym proboszczem, nie znamy go! 

„ Wtem uderzono w dzwony. Tłum bardziej napierał 
i wysadził drzwi chórowe. Stali tam żandarmi . i policjanci. 
Wszyscy nawzajem spojrzeli sobie w oczy. Na widok luf re
wolwerowych i zapowi

_
edzi strzelania, tłum powstrzymał na

pór. Był to moment najstraszniejszy. Mieliśmy około 70 kul, 
ale była obawa, że z 2 stron tłum ria nas natrze. Wypadłoby 
wówczas zabijać, a mimo tej ewentualności wiadomem było, 
że tłum rozszalały rzuciłby się na nas. Na moją prośbę ks. 
dziekan znów się zwrócił do napadających, by ich uspokoić ,  
a zarazem zapytać, czego chcą właściwie? Na to  zapytanie 
krzyknęli „nam ich potrzeba"! Wtedy kilku ludzi rzuciło się 
na schody, ale widok rewolwerów powstrzymał wszystkich. 
Rozpoczął się wrzask i trudno było zrozumieć, o co chodzi. 
Ogólny krzyk był przepełniony pogróżkami. WreszGie ktoś, 
stojący na przodzie, odezwał się po rosyjsku: Spisać protokół, 
że w nocy zbóje napadli na kościół, podarli portrety cesarza
(portrety pozostały całe i są dołączone do akt sprawy, do
daje gbr), że wielu zabito itd . .. Skorzystałem z tej propozycji , 
obiecałem spisać protokół i zażądałem papieru, pióra i atra
mentu. Zanim te przybory do pisania znaleziono, zanim omó
wiono �reść protokółu, zaczęło świtać, ogół się uspokoił, tylko 
już część z obecnych występowała z pogróż�ami. Stojący zaś 
nie�o dalej na kościele mówili: Żadnego nam protokółu nie 
potrz·eba, radzą nam rozejść się, przyrzekając wszystkim swo
bodne wyjście, korzystajmy, bo może być gorzej, gdyż naród 
ściąga ż wiosek sąsiednich. Kazałem odpowiedzieć, że wtedy 
tym słowom dam wiarę, gdy się stamtąd ludzie ą,suną. Istotnie, 
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opróżniło się przy chórze. Na świecie nieco się rozwidniało. 
Spojrzałem przez okno na cmentarz i spostrzegłem mężczyzn, 
stojących tam z drążkami w ręku. Weszliśmy na poddasze 
kościoła, skąd widać było, ie w kościele pozostały niemal 
same kobiety. Niewątpliwą wówczas było rzeczą, że gromada, 
opuści wszy kościół, czeka na ii as . na �mentarzu. TymObardziej 
mieliśmy podstawę do takiego . przypusz,yzenia, że u _·,�drzwi 
chóru ciągle nas ktoś · zachęcał, abyśmy zeszli na dół. Z mi
nuty na minutę oczekiwaliśmy na kozaków i - punkt o 71/2 dał
się zauważyć wśród ludności jakiś ruch i prawie wszyscy. 
wyszli z kościoła. Wtedy i myśmy zeszli z chóru. Okazało · 
się, że tłum, ujrzawszy rz dala kozaków, rozbiegł się na wszyst
kie strony. Kilkoro wszakże wytrwało i nie ustąpiło. Rozpo
częła się bójka i w cz�sie niej niektórzy dobrze dostali od 
kozaków · nahajkami (byli siłno izbity nagajkami). Wtedy resztę 
kobiet usunęli kozacy z kościoła. 

„Księża wynieśli wówczas Najśw. Sakrament, usunięto 
przedmioty kościelne i kościół został opieczętowany oraz 
otoczony przez kozaków i policję. 

„Do gminy miejscowej powróciłem 10 l ist. o 10 rano. 
„Kazałem zaraz zgromadzić wszystkich dorosłych z mia

steczka: mężczyzn i niewiasty. Na podwórze gminne zebrano 
około 100 ludzi. Pol icja i żandarmi rozpoznawali najbardziej 
winnych. Powiedziałem do zebranych, że mnie sami dopro
wadzili do tego, - że i ch przekonałem, iż ja tu jestem g-µber
natorem. Najbardziej winnym w liczbie 16 zaraz kazałem dać 
nahajki. Wieczorem tego dnia zjawiły się władze sądowe, 
które, przeprowadziwszy śledztwo pierwiastkowe,  zaareszto
wały około 60 osób, a radca gbrnialny Kożyn pod- moim
kierunkiem rozpoczął dochodzenie 

'
administracyjne. 

„Potwierdza Śię wina duchowieństwa rz.- kat. i najoczy
wiściej się wyjaśnia, że ono podtrzymuje wśród ludności na
dzieję, że ich starania o kościół w Krożach odniosą ostatecznie 
dobry skutek,- wina ta wreszcie tkwi w niedbałym wykona-
niu rozkazu cesarskiego. 

-

„12 listopada odesłałem 200 kozaków, a 100 zostawiłem 
do pomocy w czasie śledztwa. Przy starciu z wojskiem i po
licją byli lekko ranni i posi niaczeni od pałek: prystaw rejo-

Bojowni�y, cz. 2, t. IV. 19 
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nowy, starosta gminny i .4 uriadników. Spośród zaaresztowa
nych włościan jest 8 :rannych od nahajek, a le  nie n iebezpiecz,.. 
nie, jeden, uciekając przed kozakami, wpadl do stawu i uto� 
nął".1 i 2. -

1 gr. 1893 r. Nr 15185 ,gbr kown. składa ostateczny raport 
o· zaj ściach w Krożach na ·21 /2 arkuszath z . . wnioskami na J61

· arkus.zu. We w,nig1!<-ach tych · między innymi . gbr -pisze, że;
zakony (l<:atolicl<ie/ tfe:pis . ' autora) są cenione przez ogół du

. chowieństwa) bo są ośrąQ.kami do fanatyzowania 
·
ludności ,  ale 

. krożański klasztor , jako serce katolickiej Żmudzi1 miał szcze-' 
gólniejsze .znaczenie: •Był to jakby pomnik tyr.h czasów, kiedy 
życie było w ręku wyłączni e  duchowieństwa. W W orniach 
była stolica biskupia, w Krożach pierwsze gimnazjum było 
kiedyś w rękach karmelitów . . .  Przy zamykaniu kościoła w Kro-

· żach umyślnie użyłem duchowieństwa , bo, gdybym tego nie
zrobił, księża w · oczach ludności byliby ofiarami naszego
ucisku. Władza diecezjalna telszewska zawiniła w danym wy
padku tym, ż-e zwlekała z wykonaniem orzeczenia ćesarskiego
i nie zwracała uwagi na raporty dziekana. Księża: Franciszek
jastrzębsk i ,  dziekan szydłowski i Apolinary Renadzki, pro
boszcz z Kroż, byli w Kownie po wskazówki swej władzy
diecezjalnej. To potwierdza przypuszczenie, że metodą postę
powania duchowieństwa w Krożach kierowali biskupi: Pallu lon

Baranowski.3 
„Mieszczanin, kończy gbr swój raport, Dominik  Zajewski, 

syn Mateusza, j est w więzieniu w Kownie jako -dostawca ży-

1 T elsz. ili Samogit. R. K. O. Konsistorii 1892 cz. l i  Nr 7 k. 154-160. 
2 Jak daleki� jest od prawdy p. gbr Klingenberg w swej statystyce 

poranionych, poległych, pokrzywdzonych, wystarczy ją porównać z ogólnymi 
cyframi, podanymi na początku niniejszego opisu krwawych scen kroiańskich. 
Dopis. autora. 

3 Asysta 2 księży przy krwawych scenach, które się odbywały w cza
sie zabierania kościoła, robi niemiłe, a nawet przykre wrażenie. Nie dla nich 
tam było miejsce. Ale gdy się wniknie w przebieg tego smutnego aktu i w ich 
istotną rolę, jaką tam spełnili, doznaje się o tyle mniej przykrego wrai-enia, 
ie: 1) czynu hańbiącego tam nie popełnili, 2) kasaty kościoła nie przyśpieszyli, 
a 3) swoim poważnym zachowaniem się · zaoszczędzili większego rozlewu nie
winnej krwi szlachetnych ofiar idei reHgijn�j . wśród świeckich. Dopis. autora.
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wności dla ludzi, którzy pilnowali kościoła i za to, że ciągle 
się uchylał od badania podczas śledztwa".1  

Po badaniach administracji rządowej i po. zakończonym 
śledztwie, które prowadziły władze · sądowe, cały aparat spra
wy wpłynął do Sądowej Izby Wileńskiej 4 maja 1R94 r . Wy
rok wydany . 29 września, motywy wyroku ogłoszone 8 paź
dziernika tegoż 1894 r. 

· �ądowa Izba Wi leńska pociągnęła do ,.odpowiedzi�lności
z powiatu rosj eńsk.: A

_
ńtoniego 

'
Dobkiewicza, · syna JózeJji, 

iiczącego lat 56, I,zabelę Dobkiewiczową, córkę Franciszka, 
li czą cą lat 53, Franciszka Kłop9towskiego, syna Wincentego, 

. l iczącego· l at 66, Marię Kłopotówską, córkę · Jana, l iczącą tal 
58, Franciszkę Jurewicz, córkę Domfoika,- liczącą lat 30, He�
lenę jasewicz, cór�.ę

-
Ignacego, l iczącą lat 44, E�ę Nowick:ą, 

córkę Michała,' liczącą lat 50� l'gnacego Adąmowiąa, syna
Antoniego, liczącego lat 71; Felicjana Pietkiewicza, syna ,An

·
� 

taniego, lkzącego lat . 76, Franciszka Burl:fo, syna Bencdy·kta, 
l iczącego lat 

-
32„ Jaria !VlarkięwicŻa, syna Aleksandra, Iićzącegq 

lat 32, Franciszka Lubowicza, syna Jana; l iczą�ego lat 19, 
Ignacego .Stefa110wicźa vel Stonkusa, syna Stanisława, liczą� 
cego lat 48, Franciszka Piotrowicza, syna Wincentego, liczą
cego lat 57, Józefa - Sawnora, syna Jana, l iczącego lat 38, 
Józefa Jezierskiego, syQa Pfoira, liczącego

. 
lat 45, Frand�tka 

Norgiałło, syna Antoniego, l iczącego lat 22, Józefa NÓrwiłło, 
syna .Antoniego, l i czącego lat -58, Mateusza Popławskiego�
syna Wawrzyńca; l iczącego lat 67, Monikę �ietkiewicz, ··Iiczącc( 
lat 27, Ignacego . Bolesława Bi�lskiego_, syna Antoniego An
zelma, li�zącego lat 39, Fel.iksa Ejsmo_nta, syna Franciszka, 
l iczącego lat 30, Ignacego Kotarowskiego, syna Winćentegoi 
l iczącego . lat ? � ·

Z powiatu ·szawelskiego : Józefa Rymgajło, , syna Kazi
mierza,� liczącego · lat 30, Gertrudę Pietkiewicz, córkę Leonarda,
l iczącą lat 26. 

Z po�wiatu telszf!_wskiego: · Wincentc
\
go Bulcewipza, syna 

J crzego, liczącego, lat 44. 

1 Telsz. ili Sam�git. R: K. D. Konsistorii 1892 cz. I Nr· 7 k, 165 i 369. 

1 9* 
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Mieszczan rosjeńsk ich: · Dominika Matwiej�wa, liczącego 
lat 55, Scholastykę Matwiejewą, liczącą lat 52, Teodorę Do
minikową, l icz�cą lat 22 . 

. Mieszczan zajewskich: Mariannę Martynkus, córkę Piotra, 
liczącą lat 71, Stanisława Szypiłło, syna Joachima, liczącego 
lat 38, Jana Gidejkisa . v. Widejkisa, l iczącego lat 29. 

Mieszczanina kown.: Wincentego Żukowskiego, syna 
Mikołaja, liczącego lat 42. 

· Mieszczan, ale nie zapisanych do gminy: Piotra Czyżew
sK:iego, l iczącego lat 22 i Antoniego Kimonta, Uczącego lat 22 
oraz włościan powiatu rosjep.sk., �mi�y kro�ańskiej , m-czka
Kroże: Józefa Brazłowskiego, syna OomiDika, Hczącego lat 40, 
Józefa Grygułło, syna Ignacego, liczącego lat około 40, Win
centego Zawadzkiego, syna Franciszka, liczącego lat 18. 

Z g�iny pupiańskiej ,  wsi Koteliszki: Michafa Lewickiego, 
syna Marcina, Jiczącego lat 20. 

Ze wsi Pupiany: Benedykta· Gierczaka, syna Gabrielał 
liczącego lat 28, Józefa Stcponkusa, syna Kacpra, liczącego 
lat 25. 

· 

Ze wsi Szwanirogi: Agatę Stefankiewicz v. Stopiankus, 
f Steponkaitis, córkę Kazimierza, licŹącą lat 31. 

. 

Z gminy wołpiańskicj, wsi Wilejki: Stanisława. Marczew
skiego, sy�a Jana, l iczącego lat

· 
20, Kazimierza Czapo�skiego, 

sy�a Jakuba, liczącego lat �9, .Rocha Sząr_owskiego, syna Tq
masza, liczącego lat 6 1 ,  Mic_hała Jasułajt�sa, .syna Kazimierza,
liczącego lat 34. 

Ze wsi Płuszne: Wiktorię Białogłowaitis v. Białogłowis, 
córkę Stanisława, liczącą lat 25. 

. 

Ze wsi \Pojany: ·Katarzynę Niecewicz v. M_ieczajus i Mie
czej,  córkę Leona, liczącą lat 27. 

Ze wsi Brużale: Adolfa Iwanowskiego, syna Piotra, liczą
cego lat 35 i Wincentego Dypika, .syn� Józefa, liczącego lat 38. 

Ze wsi Podworynki: Feliksa Andrzejewskiego, syna M�:. . 
teusz!l, liczącego lat 58. 

· · 

Ze wsi Kaiw.e: Feliksa Trakszelisa, syna Kazimierza, 
liczącego lat 16. _ 

Ze _wsi Sotkale, gmif!Y podwernikskiej: Józefa Mockusa, 
syna ' Antoniego, liczącego lat 20. ' 

· 
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Z gminy kołtyniańskiej : Jana Rymkusa, syna Fortunata , 
liczącego lat 39, Antoniego Gurzewskiego, syna Dominika, 
liczącego lat 20. 

Ze wsi Szymkajce, gminy podubleskiej: Domicelę Jaru
łajtis, córkę Karola, Hczącą lat 18. 

Ze wsi Szłonipe, gminy błagowicszczenskiej: Jakuba Żu
towtowa, syna Antoniego, liczącego lat 36. 

Ze wsi Okmiany, . gminy wajgowskiej: Piotra Atuzasa, 
li czącego lat 35. 

· 

Ze wsi Wróblewszczyzna, gminy chwałojńskiej : Józefa 
Andrulisa, syna Jerzego, liczącego lat 21. 

Z gminy kelmeńskiej: . Aleksandra Szewczukowa, syna 
Franciszka, li czącego lat 19. .

Ze wsi Zd.aniszki, gminy werneńskiej: Józefa Wasilew
skiego, syna Jana, liczącego lat 41 . 

Z powiatu szawelskiego, gminy szawkiańskiej: Izydora 
Karpowicza, syna Wincentego, liczącego lat 24. 

Ze wsi Wajgowo: Weronikę Penikajtis, liczącą lat 55. 
Z powiatu telszewskiego, gminy żydykowskiej: Michała 

Gustisa, syna Łukasza, liczącego lat 38 i nigdzie nie zapisa
nych: syna włościanki gminy kelmeńskiej, Stanisława Norkusa, 
liczącego lat 23, córkę włościanki tejże gminy, Marcelę Dą
browską, liczącą lat 50, córkę włościanki gminy błagowie
szczeńskiej Annę Czytejkis, liczącą lat 23. 

Niektórzy z powyżej wyliCzonych byli oskarżeni o to, 
że, zmówili się uprzednio ze sobą, aby przeszkodzić w wy
konaniu orzeczenia cesarskiego z 10 czrw. 1893 r. o zamknięciu 
w m. Krożach w czasie kasowania klasztoru benedyktynek. 
Oni też 6 paźdz. 1893 r., by nie dopuścić do tego zamkni�cia, 
zatrzymali ks. Aug. Możejkę, syna Jana, gdy wynosił Najśw. 
Sakrament z kościoła, przy czym dopuścili się gwałtu tak 
względem tego księdza, jak również względem uriadnika 
Aleksandra Jeraszewa, który przyszedł wówczas księdzu 
z pomocą. Oskarżeni ci przewrócili ks. A. Możejkę na ziemię, 
związali mu nogi i targali go za włosy, a A. Jeraszewowi 
grozi li rękami i deskami z połamanej kościelnej ławki. To 
pierwsza kategoria. 
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Inni, że 7 i 8 paźdz. 1893 r., także z zamiarem przeszko
dzenia wykonania wspomnianego orzeczenia cesarskiego, tara
sując wejście do kościoła, nie dopuścili sprawnika powiatu 
rosjeńsk. Piotra Wichmana, ks. Fr. Jastrzębsk iego, syna Kazi
mierza, dziekana szydłowskiego i ks. Karola Jawgiela, syna 
Feliksa, prob._ par. Kelmy, do wyniesienia Naiśw:. Sakramentu 
i zamknięcia tego kościoła, działając  gromadnie i przeszka.,. 
dzali wykonać . orzeczenie cesarskie o zamknięciu kościoła 
przed 10 l ist. i893 r., gdy nawet władza (administracyjno
rządowa, dopis. autora) zmuszona była użyć s iły wojskowej. 
To- -druga kategoria.

Inni,  że po zmowie w nocy z 10 list. �893 r. w Krożach _ 

gbrowi i towarzyszącym mu przy wykonywaniu wzmianko: 
wancgo orzeczenia okazali orężny sprzeciw, używając do -tego 
broni palnej i nie chieli dopuścić tych  osób urzędowych do 
zamknięcia kościoła : klasztórnego, pozwalając sobie  w tym 
samym celu w stosunku do tychże osób jeszcze na inne czyny 
przemocy. To trzecia kategoria. 

· 

Inni  wreszcie, że, - biorąc po zmowie ·  udział w niedo
pus,zczeniu wykonania wspomnianego. orzeczenia cesarskiego 
z 10 czrw. 1893 r., od -1 wrz. do 10 list. 1893 r. w celu, żeby 
ułatwić .  osobom, schodzącym się dla prze_szkodzenia wykona
nia orzeczenia cesarskiego w tym celu do m-czka Kroże, do
star�zali pokarmów . i pomieszczenia. To czwarta kategoria.1 

Z powyżej wymienionych w czas ie  śledztwa i sprawy 
siedzieli w więzieniu: 
Franciszek Kłopotowski 
Franciszka Jurewiczowa · 

Helena- Jasiewiczowa 
Ignacy Adamowicz 
Felicjan -Pietkiewicz 
Franciszek Burbo 
Franciszek Lubowic2'l 
Jan Margiewicz 
Ignacy Stonkus 

Franciszek Piotrowicz 
Józef Sawnor 
Józef Jezierski 
Franciszek Norgiałło 
F ełiks - Ejsmont 
Józef Rymgajło 
Gertruda Pietkiewicz 
Wincenty Bucewicz 
Antoni D obkiewicz 

1 Arc:h. Tówarz. Przyjac·. Nauk w Wilnie. Teka z aktami do sprawy 
krożańskicj. 
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Scholastyka Zajewska 
Dominik Zajewski 
Jan Widejkis v. Gidejkis 
Piotr Czyżewski 
Antoni Kimont 
Józef · Brazłowski 
Józef Grygułło 
Wincenty Zawadzki 
Józef - Le wicki 
Józef Steponkus 
Agata Stefankiewicz 
Stanisław Marcz-ewski 

Adolf Iwanowski 
Feliks Andrzejewski 
Józef Mockus 
Jan Rymkus · 

Antoni Gurżewski 
Domicela Jarułajtysówna 
Jakub Żutowt 

· Józef Andmlis , .' 
. Józef Wą.silewski · 
Izydor Karpowicz , 
Weronika Pejnikatysówna 
Michał Gustis ' · ·

Kazimierz Czapowski Stanisław Norkus . 
Roch Szaro wski Marce-la Dąbrowska : . 

Michał Jasułajtys Anna · Czytejkisówna . 
. Wiktoria B.iałogławajtysówn:a, • 
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Póza tym ·pod spećjałriym doztMem policji bylo 16 osób. 
Za poręczeniem na wolności było 5 osób za kaucj-ą od 

300 do 3000 rubli. 
Wszystki ch za tę s-prawę oskarżonych wezwano na'- dzien 

2Ó 'wrz. 1894 r. 71 _osób, 181 świadków.1
Wyrok odczytany został · 29 wrz. 1894 ·r.2 
Wiln . . faba Sądowa orzekła: '_ ·- . 

1 )  Podsądnego szlachcica Jana . Margiewicza, l iczącego
lat 32, dymisjowan.ego . szeregowca � stanu włościański ego J5-
zefa BrazłowskjegÓ, liczącego lat 40, włościan: Jana Rymkhsa, 
liczącego ' lat 39 i Jakuba Żutowta, . l iczącego ' lat 38, pozbawic 
. wszystkich praw stanu i każdego z nich · · skaiać ha , 10 lat 
cię"żkich robót z następstwamf, prze�widzlanynii w art� 25 . ko-
deksu ka:r:nego. 

· 

, . 
2) · Silachtę: F-ranciszka · Piotrowicza, liczącego lat 57,.

Józefa Jezierskiego,_ l icz.ącego lat 45 i Józefa Rym-gajłę, li czą
cego lat 3Ó, p.ozbawiwszy wszystkich szczególnych, osobiśCie

1 Ibidem. 
2 Wyroku tego nie - znaleili�my 'w akt�ch archiwaJ�ych. ·u�aiając punkt 

ten sprawy ża jeden z ważniejszych i naleią-cyćh do całosci, i>o\Ytariamy go 
za autorem „Proces Kroiań"� Dopis .. autora. 
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i stanowi przysługujących praw i przywilejów, wysłać na 
mieszkanie do gbrnii tobolskiej. 

3) Podsądnych: mieszczanina Dominika Zajewskiego,
liczącego lat 55, włościan: Rocha Szarowskiego, liczącego lat 
około 71 i Izydora Karpowicza, pozbawiwszy wszystkich szcze
gólnych, osobiście i stanowi przysługują cych praw i przywi
lejów, oddać do domu kary i poprawy na rok jeden z za· 
mianą i następstwami, przewidzianymi w artykułach 48 i 77 
kodeksu karnego. 

4) Szlachcica Franciszka Lubowicza, liczącego lat 19
i włościanina Stanisława Marczewskiego, licząc.ego lat 20 
zamknąć w więzieniu na 4 miesi ące każdego. 

5) �ziachtę: Franciszka Burbę, l iczącego lat 32, Ignacego
Stonkusa, l i czącego lat 4·8, Józefa Sa w nora, liczącego lat 38. 
Gertrudę . Pietkiewiczową, liczącą lat około 36, Wincentego 
Buoe.wieza, Uczącego lat 44 i Monikę Pietkiewiczową, l iczącą 
lat około 28 osadzić w areszcie więziennym na trzy tygodnie 
każdego. , � 

" . 

6) Podsądnych mieszczan: Stanisława · Szypiłłę, li czącego
lat 38, Jana Widejkisa (inaczej Gidejkisa) , liczącego lat 29, 
Piotra Czyżewskiego, liczącego . łat 22 i Antoniego Kimon ta , 
l iczącego lat 22 oraz włościan: Józefa Grygułłę, liczącego lat 
30, Agatę Stefankiewicząwnę (inaczej Steponkusównę lub 
Steponkaj tysównę), l iczącą lat 31, Michała Jasułajtysa, li czącego 
lat 34, Wiktorię Białogłowajtysó wnę, li czącą lat 25, Adolfa 
Iwanowskiego, liczącego lat 35, Józefa Andrulisa, liczącego 
lat 21 ,  Weronikę Penikajtysównę, l i czącą lat 55, Marcelę Dą
browską, liczącą lat 50 i Annę Czytejkisównę, liczącą lat oko
ło 30, przetrzymać w areszCie policyjnym przez trzy tygodnie 
każdego. · 

7) Podsądnych włościan: Wincentego Zawadzkiego, l iczą 
c�g<> 1at 18,  Józefa Mockusa, lfozącego lat 20, Antoniego Gu
zewskiego, liczącego lat 20 i Domicelę Jarułajtysównę, liczącą 
lat 18 ukarać s iedmiodniowym aresztem policyjnym każdego . 

8) Podsądnego włościanina Feliksa Trakszelisa, l iczącego
lat. 16 poddać domowej karze poprawczej . 

. 9) Podsądnych szlachtę: Franciszka Kłopotowskiego, li
czącego lat około 70, Franciszkę Jurewiczową, · l i czącą lat 30, 
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Helenę Jasiewiczową, liczącą lat około 45, Ignacego Adamo
wicza, liczącego lat 71, Felicjana Pietkiewicza, liq;ącego lat 76, 
Franciszka Norgiałłę, li czącego lat 22, Feliksa Ejsmonta, liczą
cego lat 30, Antoniego Dobkicwicza, li czącego lat okołó 60, 
Izabelę Dobkiewiczową, liczącą lat około 58, Marcjannę Kło
potowską, liczącą lat 62, Ewę Nowicką, l iczącą lat 50, Józefa 
Norwiłłę, liczącego lat 58, Macieja Popławskiego, liczącego 
lat 68, Ignacego Bolesława Bielskiego, liczącego lat 39 i Igna
cego Kłetarowskiego, liczącego lat 75, mieszczan: Scholastykę 
Zajewską, liczącą lat 56, Teodorę Zajewską, liczącą lat 23, Ma
riannę Martynkusową, liczącą lat 71, Wincentego Żukowskiego, 
liczącego lat około 45 i Teodora Możejkę , l iczącego lat 59, 
oraz włościan: Michała Lewickiego, l iczącego lat 20, Józefa 
Steponkusa, l iczącego lat 25, Kazimierza Czapowskiego, liczą
cego lat 59, Feliksa Andrzejewskiego, liczącego lat około 62, 
Antoniego Ałuzasa, liczą�ego lat 36, Józefa_ Wasilewskiego, 
liczącego l at 41, Michała Gustis�, liczącego lat 38, �enedykta 
Gierczaka, li czącego lat 28, Katarzyn� Miecicwiczównę, liczącą 
lat 28, Wincentego Dynika, liczącego lat 38, Aleksandra Szew
c zukowa, liczącego l a t  J 9 i Stanisława Norkusa, liczącego lat 
około 27 uznać w sprawie tej za niewinnych; tudzież uznać 
za ' niewinnych: Rocha Szarowskiego w sprawie o opór, -sta
wiony 6 i 8 paźdz. 1893 r., oraz Adolfa Iwanowskiego w spra
wie oporu z dnia 8 paźdz. 1893 r. 

1 0) Kosztami sądowymi tego procesu obciążyć narówni
wszystkich oskarżonych, uznanych za winnych, z solidarną 
odpowiedzialnością,' a, w razie ich niewypłacalności, przyjąć 
te koszta na rachunek skarbu. 

11) Z dowodów rzeczowych: ..
-12) Wyrok niniejszy, po uzyskaniu mocy prawnej, w my�l 

1 punktu artykułu 945 ustawy postępowania karnego, wzglę
dem zasądzonej szlachty:  Jana Margiewicza, Franciszka Pio
trowicza, Józefa Jezierskiego i Jói;efa Rymgajty, przez mstra 
sprawiedliwości przedstawić do uznania jego cesarskiej mości. 
Niezależnie od tego, kierując się artykułami 775, 798 i punk
tem 2 art. 945 ust. postępowania karnego, zanieść prośbę do 
jego cesarskiej mości ,  przez mątra sprawiedliwości o złag�
dzenie kary, wymierzonej niniejszym wyrokiem, oskarżonym: 
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Janowi Margiewiczowi, Józefowi Brazłowskiemu; Janowi Rym
kusowi i Jakubowi' Żutowtowi do j ednego roku więzienia bez 
pozbawienia lub - ograniczenia praw stanu i o darowanie kary 
wszystkim innym, w tej sprawie zasądzonym . 

.. . I. S. W. orzekła bezwarunkowe zamknięcie w więzieniu: 
Żutowta, Rymkusa, Brazłowskiego i Margiewicza, a uwolnienie 
z . więzienia reszty oskarżOnych i - oddanie pod szczególny 
dozór policji tych, którzy zasądzeni zostali. 

Uniewinnionym oskarżonym ogłoszono zupełną wolność, 
poczem o godz. 7 prezes ogłosił sesję Izby za zamkniętą.1 i - 2 

Rozkaz Najwyższy. 

„ ... W dniu 30 list. 1894 r„. cesarz rozkazać raczył: 
„Karę, na mocy · prawa określoną szlachcicowi Józefowi 

Margiewiczowi i w łościanom: Janowi Rymkusowi, Jakubowi 
Żutowtowi i Józefowi Brazłowskiemu, zamienić na zamk nięcie 
w więzieniu na rok jeden bez ograniczenia praw, tudziei 
zupełnie ułaskawić szlachtę: Franciszka Piotrowicza, Józefa 
Jezierskiego, Józefa Rymgajtę, Franciszka Lubowicza, Fnmei-
szka Burbę, Ignacego Stonkusa, Józefa Sawnora, Wincentego 
Bacewicza, Gertrudę i Monikę Pietkiewiczowe; mieszczan: 
Dominika Zajewskiego, Stanisława Szypiłłę, Jana Widejkisa, 
Piotra Czyicwskiego, Antoniego Kimonta oraz włościan: Izy
dora Karpowicza, Rocha Szarowskiego, Stanisława Moruczew
skiego, J�zefa - Grygułłę,- Agatę Stefankiewiczównę, Michała 
Jasułajtysa, Wiktorię Białogłowajtysównę, Adolfa Iwanow
skiego, Józefa Andrulisa, Weronikę Penikajtysównę, Marcelę 
Dąbrowską, Annę Czytejkisównę, - Wi ncentego Zawadzkiego, 
Józefa Mockusa, Antoniego Gużewskiego i Domicelę . Jarułaj 
tysównę, stosownie do w yroku Izby -Sądowej Wileńskiej, za
padłego na sesji w dniach 20-29 września 1894 r."3 

* * * 
Po- wybatożeniu ofiar obrony kościoła, kozacy powrócil i  

do swoich siedzib, dowódcy ich zaczęli składać swoim prze-

1 Proces Krożan„. k. 220 i n. 
· 2 Potrzeba tłumaczenia wyroku na język Żmudzki nie zaszła, publid

noś�, w radosnym zapale rzu'ciwszy · się ku oskarżonym, sprawiła zamęt nie 
de ·- . opisania. 

3 Proces Krożan.„ k:. 248. 
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łożonym raport -o przebiegu czynności 300 kozaków w Kro
żach, a między innymi i o tym, że ludzi starszych obnażal i 
i wyliczali im na skórze nahaje. Po stopniach starszeństwa 
wiadomości te doszły do jen. gbra kijowskiego jen. Drago„ 
mirowa, z · którego okręgu były te oddziały kozackie pod 
dowództwem Kuznecowa esauła (kapitan w wojsku kozackim, 
<lopis. autora) : Zagotowała · się rycerska krew w głównodowo
dzącym jen .  Dragomirowie i wtedy, gdy administracja rządo.wa 
święciła triumfy ż dokonanego dzieła, znęcała s ię w więzie
niach śledczych nad krożanami, a sądy przygotowywały ma
teriały do rozprawy, jen. Dragomirow w sżeregu swych roz
kazów drukuje pod _datą 24 lip. 1894 r. Nr 151 krótki rozkaz-, 
w stylu żołnierskim, w tonie szlachetnym i w nim upomina 
�ię o honor dla munduru kozackiego, splamionego tym czy
nem „naszym zadaniem · jest doprowadzać do porządku nie
karnych, mówi dusza jeneralska, _a nie znęcać si-ę nad poskro
mionymi" (nas·że · dieło usmirat' nepowinujuszczichsia, a nie 
drat' usmirennych).1 Zwracając się zaś do dowódcy 300 ko;.. 
zaków, uśmierzających krożan, esauła Kuznecowa, mówi mu, 
że zawsze trzeba pamiętać. o godności własnej i kozaków, 

1 Gdybyśmy nie mieli innego tytułu do wdzięczności dla Wileńskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, to użyczenie nam ze swego :Aichiwum teki 
-z aktami do sprawy kożańskiej byłohy wy-starczającym powodem do ni-ewy
gasłej i wdzięcznej pamii;ci dla tej czcigodnej- naukowej instytucji . Wdzięcz
ność nasz� ma w tym swe źródło, Że, jeżeli z konieczności, ze stanowiska 
historycznego musieliśmy niejednokrotnie podkreślić barbarzyński sposób po
stępowania Murawjewa, Klingenberga i podobnych im innych funk.«!jonariuszy 
państw-0wych, to z daleko większą przyjemnością spełniamy obowiązek, przy
taczając wzmiankę o rozkazie jen. Dragomirowa z 1894 r. Nr 1 5 1 .  Jest to z n a -

• szej strony pochylanie głowy przę� tym czynem szlachetnym, tym szlachet
niejszym, że Dragomirow ni.e poszedł z� opi�ią, obowiązującą wówczas w sfe
rach rządzących, gdy na terenach dawnej Litwy, związanej siostrzanym węzłem 
z Polską, lała się krew w obronie Kościoła i Ojczyzny. Nie ton moc11iejszych 
pociągnął za sobą dowódcę okręgu, ale on, ganiąc ' współudział żołnierza 
w znęcaniu się nad poskromionymi, stanął na stanowisku, że siła nie do 
wszystkiego dajP- prawo Tak więc -h istoria cierpliwa raz wcześniej drugi raz 
później, ale mętom na dnie zapomnienia o nich wskazuje miejsce, a na pie
destale sadza ludzi Q charakterze. Kiedyśmy tę kartkę z rozkazem wyszukali 
w tece, radość nasza była ni.eopisana, a tym samym wdzięczność dla Wileń
skiego Towarzystwa P. N. i d la pośredniczącego nam w z'dobyciu tej teki 
profesora U. S. B. Ryszarda Mienickiego. Dopis. autora. 
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a że o tym zapomniał, przeto 7 dniowy areszt na odwachu_ 
ma mu być szkołą, by rla przyszłość przestrzegał tych zasad.1 

Dokument ten przytaczamy w możliwie dosłownym tłu
maczeniu i w jego oryginalnym brzmieniu. 

Pp. bernardynki. 

Kowno. Kościół bernardynek w Kownie skasowany
został w 1864 r. W roku tym stolica ' biskupia telszewska
przeniesioną została z W orń do Kowna i z tej  racji cesarz 
podpisał 6 paźdz. , 1864 r. uchwałę Komitetu mstrów, która 
między innymi nakazywała kościół bernardynek zamienić na 
parafi�lny, przydzielić doń 33 dziesięciny ziemi, resztę grun
tów przejąć na własność rządu. 

Pisze o tym Departament Spr. Duch. Obc. Wyz. 30 gr.
1883 r. Nr 3381 do p. o. jen. gbra wileńskiego.2

. W wykazi e  Izby · Państwówej Kowieńskiej, który prze
słał gbr kown. j en. gbrowi wiln. 28 mar. 1867 r. Nr 3369, 
jest powiedziane, że od 1 st. 1 865 r. rząd zaprzestał skaso� 
wanemu k lasztorowi _ ss. bernardynek w Kownie wwłacać 
na utrzymanie tego klasztoru. 

Oo. jezuici.3 
Kowno. Rząd rosyjski gmachy pojezuickie w Kownie, 

przerobił na mieszkanie dla kown. archiereja prawosławnego 
i niższego duchowieństwa prawosławnego.4 

ROZDZIAŁ XXXIX. 

Gubernia mińska. 
Oo. bef!edyktyni. 

lłorodyszcze. Kiedy bp Wojtkiewicz korespondował 
z rządem 12 gr. 1867 r. Nr 348 w sprawie katalogu diecezji 

1 Arch. Tow. Prz. Nauk w Wilnie. Teka z aktami do sprawy krożańskiej. 
2 K. Wiłn. G. G. 1884 Nr 735 le. 1 i 2. 
3 Wiadomość o pojezuickich gmachach zn!lleźliśmy już po wydrukowaniu 

o klasztorach żeńskich, dla�ego tu ją zamieszczamy. Dopis. autora.
4 K. Wiln. W ojn. G. 1865 k. 8. 
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mińskiej za 1867 r., mówi o pewnych zmianach osobowych 
z racji skasowania przez rząd klasztoru oo. benedyktynów 
w Horodyszczach, pow. pińsk., gbrnii mińskiej .1 

Mińsk. Gbr miński 11 list. 1869 r. Nr 1339 donosi do 
głównego nlka kraju Północno Zachodniego, że 1 7 paźdz. 
1869 r. umarł zakonnik skasowanego klasztoru benedyktyń
skiego w Mińsku, Benedykt Wierzbicki, przeniesiony do na
detatowego klasztoru dominikańskiego w Nieświżu.2 ,

Nieświż. 1. Sprawnik pow. telszewsk. 14 gr. 1 864 r. 
Nr 5906 pisze do n lka wójn. rn. Telsze z powiatem, że bene
dyktyn Józef Juchniewicz przybył do pow. telszewsk. 21 sierp. 
1864 r. ze skasowanego klasztoru w Nieświżu, pow. słuck., 
gbrnii mińskiej.3 

2. W odezwie bpa Wojtkiewicza do Mstwa Spr. Wn.
z 12  gr. 1 867 r. Nr 348 jest mowa, że rząd skasował klasztor 
oo. benedyktynów św. Krzyża w Nieświżu.4 

Oo. bernardyni. 

Mińsk. 1 .  Jen. gbr wiln .  4 wrz. 1864 r. Nr 96 telegra
fuje do gbra wiln., że powiadomił go gbr miński o wysłaniu 
4 wrz. z Mińska do Mohylowa 10 bernardynów do mohylow
skiego klasztoru bernardyńskiego , których tam ·należy umie
ścić po porozumieniu się z miejscową władzą kościelną. 

2. W tej samej sprawie gbr miński 1 0  wrz. 1864 r.
Nr 2659 pisze do gbra mohyl., że z powodu nieporządków, 
jakie miały miejs_ce  w roku zeszłym w mińskim klasztorze 
bernardyńskim, główny nlk kraju polecił mu ten klasztor 
zamknąć bezzwłocznie, a zakonników przenieść do innych 
klasztorów etatowych. Z tego powodu . do_ mohylowskiego 
klasztoru bernardyńskiego wysyła 10 bernardynów z Mińska 
w towarzystwie żandarma do rozporządzenia gbra mohyl., 
a mianowicie ojców: Dionizego Werozumskiego, Pawła Ma-

1 K. Wiin. G. G. 1867 Nr 1 343 k. 27-31 .  
2 K .  Wiln. G. G. 1866 Nr 1487 k. 54. 
3 A. M. Szawelsk. Nlk Wojo. 1864 Nr 53 k. 1 05. 
4 K. Wiln. G. G. 1867 Nr 1343 k. 27-31. 
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jewskiego, Dominika Szuki�wicza, Letus� Gintwojna , Wra
wrzeńca Marcinkiewicza, Bernuda Kostkowskiego i Telesfora 
Zagórskiego; braci: Januarego Sobolewskiego, Leona _Bałysie'-
wicza i Jana Sakowicza. . 

. 3. Po tym umieszczeniu 'bernardynów mińsldch ' w k l�
sztorze mollyl. jen. gbr wiln. powiadomił gbra · móhytt , _ze ·
M.�two ,

.
�pr. wn. polecił0: , asygnować . na każdegó . przy.byłego 

tam zalfo�riika · po  40 rb . rodnie.� 
· 

· , 
· 

. 

· .  

. 4. Kancelaria głównego nlka kraju 13 �ierp. 1869 r.
Nr 11300 powiadomiła -Główny Sztab Wiln. Okręgu Wojn. ,  
że budynki skasowanego klasztoru bernardyński ego w Mińsku 
przechodzą pod zarząd duchowieństwa prawosławnego i ma 
być w nich urządzony klasztor męski. Roboty w tym celu już
się rozpoczęły.2 

Nieświż. 1. Departament Spr. Duch. Obc. Wyznań, inte
re sując się klasztorem bernardynów w Nieświżu, pow. słuck., 
gbrnii mińsk ., 7 sierp. 1864 r. zwraca się do jen. gbra wiln. 
z zapytaniem: ilu tam jest bernardynów, bo, jeśli tylko 7, jakby 
się to zdawało ze statystyki , którą Petersburskie Kolegium 
Duchowne Rz. K. nadesłało do Mstwa Spr. Wn., wtedy na 
Żasadzie przepisów ogólnych, że jeśli j est w kl asztorze mniej 
niż 8 zakonników czy zakonnic, należy go zamknąć. Wówczas 
jen. gbr wiln. wysłał do N ieśw iża urzędnika do spe cjalnych 
zleceń rz. radcę stanu Storożenko, aby rzecz całą zbadał . na 
miejscu . Ten 14 wrz. 1864 r. Nr 152 tak ą  nadsyła relację do 
kancelarii jen. gbra wiln: „ W m. Nieświżu dotąd jeszcze utrzy
muje się duch katol icki  ej polskości , pod którego tchnieniem 
jezuici w tym kraju założyli tak silne fundamenty. Tu słyszy się 
z ust szlachty: „ W Nieświżu Polska żyje jeszcze"!  Istotnie, Nie
świż to miasto czysto polsk ie, bo katolickie (gorod katoliczeskij). 
Istniej'ą tam 2 kościoły, 4 k lasztory, parę kaplic, a nie ma żad
nej  cerkwi prawosławnej, chociaż ludność tutejsza jest rosyj
ską i kiedyś z niezwykłą wytrwałością walczyła przec\ w unii ... 

„Spośród klasztorów nieświsk ich bernardyński w czasie 
powstania okazał się najbardziej szkodliwym w kraju. Zakon-

1 A. M. K. G. Mohyl. 1 864 Nr 1 46 k . 8-10 i 15.
2 K. Wiln. G. G. 1869 Nr 61 k. 6. 



Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd . . •  303 

nicy tamtejsi odnosi l i  się ze stałą sympatią do manifestacji 
rewolucyjnych i czyni l i  . wielk i wysiłek dla podtrzymania 
powstania. Tu śpiewano pieśni podburzające (tj. polskie 
patriotyczne, · dopis. autora), tu odprawiano nabożeństwa ża
łobne ze specjąlnie urządzanymi kataflami za skazanych 
w Warszawie przestępców politycznych. _ O tych manifesta
cjach policja pisała w 17 raportach do sprawnika powiatu 
słuckiego i do gbra mińskiego. Murowany klasztor bernar
dyński w Nieświżu fundował w 1589 r. Radziwiłł. 

· „Przy. rewizii u zakonnika Aleksandra Krupskiego zna-, 
lazłem 5 kulek i jedną granat-kulkę. 

„To w szystko wziąwszy pod uwagę, przychodzę do 
wniosku, że klasztor bernardyński w Nieświżu j est szkodliwy 
dla kraju, tak �e względu na swe ge.ograficzne. położenie, jak 
i . nastroje powstańcze, przeto uważam za konieczne i poży
teczne . zaraz go skasować, kościół klasztorny obrócić na cer
kiew, a gmach klasztorny oddać dla duchowieństwa prawo
sławnego czyli dla swiaszczennika, diaka, służby cer�iewne}, 
dozorcy i pod szkołę ludową". 

Lista bernardynów klasztoru nieświskiego z 1864 r. 
O. Hieronim, syn Bazylego, Burzanowski, przełożony, 

pochodzący ze szlachty grodzień. ,  l iczący lat · 59, wyświęcony 
w f824 r�, wywieziony do Kretyngi. 

O. Aleksander, syn Tadeusza, Krupski, ze szlachty kown., 
l iczący lat 71, wyświęcony · w 1813 r. 

O. Ildefons, syn Jerzego, Romanowski, .ze szlachty wiln. , 
liczący lat 50, wyświęcony w 1829 r. 

O. Hieronim, syn Andrzeja, Towiański ,  ze . szlachty wiln., 
l iczący lat 57, wyśw�ęcony w_ 1836 i: . ,  wywieziony do Kretyngi . 

O. Leon, syn Stefana, Lelewicz, ze szlachty augustowskiej, 
l iczący lat 83, wyświęco�,y ,w 1809 · r. 

O! Fłąrentyn, syn Franciszka, Morawski, ze szlachty 
augustowskiej, l iczący lat 62, wyświęcony w 1822 r., wywie
ziony do Kretyngi. 

O. Antoni,  syn Szymona, Lipski, ze szlachty żytomiersk.,  
l iczący lat 57, wyświęcony w 1823 r. ,  wywieziony · do Kretyngi. 

O. Stefan, syn Mateusza, Pezowicz, ze szlachty grodzień ., 
l iczący lat 57, wyświęcony w 1839 r., wywieziony do Kretyngi. 



304 Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd .. . 

O. Pius, syn Stefana; Symonowicz, ze szlachty kown., 
l iczący lat 38, wyświęcony w 1841 r. 

O. Wawrzyniec, syn Ignacego, Du1<:szyński, ze szlachty 
witebskiej, l iczący lat 64, wyświęcony w 1819 r.. 

Brat Juwenalis, syn Andrzeja, Łakis, ze  szlachty kown., 
liczący lat 75, śluby w zakonie złożył w 1817 r. 

Brat Feliks, syn Stefana, Baki nowski, ze s zlachty mińsk., 
liczący lat 61, śluby w zakonie złożył w 1819 r. 

Brat Dionizy, syn Antoniego, Adamowicz, ze  szlachty 
kown., liczący lat 74, śluby w zakonie złożył w 1825 r. 

Brat Marek, syn Bartłomieja, Burnejko, ze szlachty kown., 
liczący lat 56, śluby w zako�ie zło_żył w 1827 r. 

Brat Anzelm, syn Izydora, Zawadzki, ze szlachny kown., 
liczący lat 63, śluby w zakonie złożył w 1823 r. 

Modest, syn Bazylego, Żołkowski, ze szlachty mińsk., 
liczący lat 84, śluhy w zakonie złożył w 1860 r. 

Kleryk Franciszek, syn Adama, Chmielewski, liczący lat-
24, w zakonie od 1859 r. 

Anastazy, syn Michała, Dąbrowski, l iczący lat 30, w za
konie od 1860 r. 

Herkulan, syn Aleksandra, Turczyński, l iczący lat 28, 
w zakonie od 1860 � 

Maksym, syn Antoniego, Buknis, liczący lat 28, w -zako
nie od 1860 r. 

Feliks, syn Józefa, Rusiecki, liczący lat 25, w zakonie od 
1861 r. 

Franciszek, syn Jana, Daniłowicz, l iczący lat 25, w za
konie od 1862 r. 

Te_rcjarze (w oryginale posłuszniki) : 
Adam, syn Jana, Gasperowicz, l iczący lat 70, w klaszto

rze od 1820 r., wywieziony do Kretyngi. 
Antoni, syn' Antoniego, Tawrosewicz, l iczący lat 64,

w k lasztorze od 1825 r. , wywieziony do Kretyngi. 
- Stanisław, syn Stanisł'(łwa, Gan, liczący l at 63, w kla

sztorze od 1835 r., wywieziony do Kretyngi . 
2. 30 wr'z. 1864 r. Nr 2810 gbr miński przesłał do jen.

gbra wiln. swój wniosek w sprawie zamiany kościoła bernar-
dyńskiego w Nieświżu na cerkiew prawosławną. 
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. 3. Na zasadzf'e ·
. 
powyżsżegó tlportu Storoźen:ki, jen. gbr

wiln. 3 paźdz. 1864 r. Nr 1864 wysłał do gbra mińsk. swe 
2arządzenie W · rrastępuj'ących punktach: 

1) Klasztor nieświski zamknąć. Mieszkających tam obec
nie zakonników tak rozmieścić: " starych i chorych pozostawić 
w klasztorach gbrnii mińsk.; · 9 wysłać · do Kretyngi, powiatu 
tełszewsk., gbrn ii kown. Innyeh'. prawomyślnych porozsyłać na 
.wąkujące wikariaty.  :\ . . . . 

2) Kościół klasztorny nieświski zamknąć, a ;)cościelne
sprzęty i wszystko urządzenie oddać do najbliźs.zych parafij 
katolickich. ' 

3) Klasztorne gmachy weź��e pod opiekę policja:� 
- 4. _ 7 października 1 864 - r. wyjechał . z _Mińska ' sztabrot

mistrz Samarin do Nieświża . w_ celu zam,knięcia klasztor tam-
tejszego.. . . 

5. l3 październik� . 1864 r. wy_słano do Kretyngi 9 ber�
nardynów nieświskich.1 

Cystersi._
Kimbarówka. UrzędniK: do �pecjalnych zleceń 1y1stwa 

Spr. Wn. przy jen. gbrze wiln� Storożenko 26 . wrz. 1864 r. 
Nr t63 składa raport do tegoż . jen.

\
gbra, że klasztor cyster

sów -w Ki harówce, pow. mozyrsk., gbrnii mińsk., ufundowany 
'w 171 1 r.,' nateży do rodziny zakonnej, odznaczającej się naj� 
większym fanatyzmem, która· wielu prawosławnych pociągnęła 
do katolicyzmu. Przy rewizji tego klasztoru . �nacma . część 
słuzby nie miała paszportu, a dwoje wśród niej było wyznania 
prawosławnego. Chociaż · w - - ·czasie manifestacyj, pis-ze dalej 
StorÓżenko, ·cystersi nie brali czynnego udziału, ale pÓd 
względem · politycznym· i religijnym zawsze by ii i będą szko
dliwi · dla· kraju, uważam przeto ,za konieczne i . p<>żyteczne 
natychmiast klasztor -. ten· skasować; - oddać ko-ściół klasztorny ·
na  cerkiew prawosławną, a zakonników przenieść do klasztoru 
w H<?rodyszcz�:S:�' pow. pińsk.;. --gbrnii mińskiej.

W chwili, _kiedy ten raport szedł do wyższej władzy, by 
zadać cios klasztor9wi ,  mieszkali w. nim zakonnicy: 

1 K. Wiln. Wojn. G. 1864 Nr 1485 k.· 1, 5, 7, 1 1 , 1 2, 16-20. 

Bojownicy, cz. 2, t. IV. 20 
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Ks. Tadeusz, syn Kazimierza, Borkowski," liczący l at . 54� 
przełożony. 

· 

. 

Ks. Aleksander, syn Kazimierza, Chołodowicz, liczący . \ . . 
lat 57, ojciec duchowny cysterse�. 

· · 

. Ks. Robert, syn Szymona, Sliżewicz, liczący lat 66, oiciec 
duchowny cystersek. · , · 

Ks. Wawrzyniec� syn Jana, Małyszewicz, l iczący lat 69.
Ks. Innocenty, syn FranciJl�a, Grzymołowski, l i czą�y 

lat 67. " :" 

Ks; Bernard, syn Stanisfaw�, _ Szyszko, l i czący lat 51 .  
Ks.  Józef, syn Jana,  Łozowski', " l iczący lat  62,  któty na

skutek, zarządzenia władzy duchownej był  od 15 maja 1863. r.
kapelanem w majątku pp. Harwatów. 

Ks. Jan Oleszkiewicz, Hczący lat 36. 
Ks. Placyd, syn Mikołaja , Walński, l iczący lat 25. 
Sylwester, syn Filipa, Stulgiński, l i cżący lat 30, nowicjusz. 
Maurycy, syn Jana, Ostrowski, l iczący lat 43, braciszek. 
Kajetan Guran, liczący l at 53. J ob,aj przybyli tu ze skasowa
Weremund Kraszewski, licz. I .  59. l nego nieświskiego klasztoru_
Poza powyższym raportem Storożenko 1 1  list. 1 864 r. 

Nr 1 72 nadsyła jeszcze do jen. gbra wiłn. takie dodatkowe 
wiadomości : "z pewnego źródła dowiaduję się, że W"'klasztorze 
kimbarowskim w czasie byłych rozruchów odbywały się ma:
nifestacje ' rewolucyjne, śpiewy hymnów (nafodówych, dopis. 
autora) i nabożeństwa żałobne za powstańców zabitych i stra
conych".  

Wtedy je·n. gbr wiln.  16 l ist. 1864 r. Nr 3655 pisze do 
gbra mińsk., że,  ponieważ klasztor cystersów kimbarowski ch
jest zupełnie " nieprawomyślny, bo. . .  (tu przytacza

. 
motywy

z dodatkowego raportu Storożenki z 11 l ist. 1 864 r. Nr 172). · 
należy p«>lccić .nko.wi wojn. pow� mozyrsk., aby wraz z urzęd
nikiem kancelarii jen .  gbra Samarinem: · 1) Ząmknął· kla-sztor 
cystersów w Kimbarówce, a zakonników przeniósł do , bene
dyktynów w Horodyszczu, pow. pińsk., gbrnii

. 
mińskiej. 

2) Wszystkie budynki klasztorne opieczętował i oddał
pod zarząd policji, a ziemię klasztorną pod zarząd Izby Dóbr 
Państwowych . 
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3) Kościół klasztorny zamknął, parafian zaś należy prze
nieść do parafii sąsiedniej. 

Na skutek powyższego zarządzenia urzędnik Samarin 
29 list. 1864 r. depeszuje z Bobrujska d o  jen. gbra wiln., że 
klasztor i kościół cystersów w Kimbarówce zamknięte, a za
konnicy przewiezieni do Horodyszcza.1 

Ks. ks. lazaryści. 

Smilowicze. Gbr miński 31 sierp. 1866 - r. Nr 2918 wy
stosował do jen. gbra wiln. następujące pismo: „Klasztor �sięży 
m isjonarzy w m. Smiłowicze, pow. ihumeńsk., gbrni i  mińsk., 
ponieważ okazał się szkodliwym pod względem politycznym 
i zupełnie zbędnym, w 1832 r. na zasadzie cesarskiego roz
kazu, który zakomunikowało Kolegium Duchowne Petersbur- , 
skie 12  sierp. 1832 r. Nr 1712, wraz z innymi klasztorami 
katElickimi został skasowany razem z kościołem. W 1842 r. 
rząd powrócił katolikom ten kościół i pozwolił uczynić go 
parafialnym. Obecnie, skoro większość parafian - w Smiłowi
czach · przyjęła p�awosławie, należy go zamienić na cerkiew·
pr�wosła'Wną. -

Na tę propozycj� jen. gbr wiln. odpowiedział gbrowi 
mińsk. 15 -gr. 1866 r. Nr 2598, że pozwala mu wydać beł
zwłoczne zarządzenia, aby kościół ten zamienić na -świątynię 
prawosławną, a wszystkie . jego - budynki i grunta . . przekazać
w zarząd duchowieństwa prawosławnego.2 

Pp: bene dykty nH 

Mińsk„ 1. 1863 r. w czasie powstania styczniowego rząd 
rosyjski ,usunął siostry benedyktynki z ich kl�sztoru mińsk. 
i chciał je przenieść do budynków Dobroczynności. Gdy ksieni 
propozycji tej nie p-rzyjęła, pozwolono zakonnicom zamieszkać 
przez blisko 9 miesięcy we własnych , oficynach klasztornych. 

W Kronice klasztoru mińskich benedyktynek, którą pisała 
jedna z sióstr tamtejszych Albina Grekowiczówna, późniejs.za 
ksien i  klasztoru św. Katarzyny w Wilnie, o dalszych dziejach 
klasztoru sióstr benedyktynek w Mińsku czytamy, co następuje: 

1 K. Wiln. G. G. 18.64 Nr 1432 k. 1-3, 1 9, 20 i 23.
2 K. Wiło. G. G. 1 866 Nr, 1 27 1  k. 1-5.

20"' 
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2. „Z rozporządzenia rządowego ·1 871 r. miesiąca , oktobra
dnia 16  w sobotę- o godzinie 4 wieczo·rem otrzymaliśmy pa
pier urzędowy z Konsystorza Wi ln., . zawia�amiający o skaso
waniu naszego klasztoru ' " mińskiego, - a przeniesieniu nas do 
nieświskiego. Mieliśmy czasu w swoim klasztorze od otrzyma- -
nia wiadomości do wyjazdu ' dni 10, przez · które _ z wielkim 
smutkiem zajmowała się każda przyg<;>towaniem do wyjazdu. 
Najczcigodniejsza na ten czas Przełożona Panna Ksieni Otylia 
Moszczyńska najstaranniej kończyła interesa klasztorne z naj
lepszym sercem i porządkiem, potem zajęła się sprzedażą 
niektórych rzeczy, należących do sprzętu domowego, takoż 
najszczegółowiej wniknęła w pqtrzeby zakonni c i opatrzyła 
we wszystko, co było potrzeba do drogi, a ile pozwol iła 
możność to i nadal zaspakajała i ch potrzeby . .  

„Nastąpił wyjazd z klasztoru 27  oktobra yve  środę o go
dzinie 7 wieczorem. Wyjechało nas dwanaście, a mianowicie: • 

„ 1 ) P. Ksieni Otyl ia  Moszczyńska, 2) p. Apolonia Judycka,
3) p. Michalina Judycka, 4) p. Maura Mokrzycka, subpneory-

. sza, 5) p. Kazimiera Czaplińska, 6) p. Karolina Dąbrowska, 
7) p. Katarzyna Ćwirkówna, 8) p . • Kazimiera Chilińsl<a, 
9) p. Teresa Zdanowiczówna, 10) p. Albina Grekowiczówna, 
1 1) p. Antonina Dawidowska, 12) p. Tekla Osmolska. 

„Wszystkie te wzwyż wymienione zakonnice przybyły do 
nieświskiego klasztoru oktobra 30 dnia 1871 r. 

„Po prze'byciu pięciu lat i 3 miesięcy w klasztorze nie
świsk im jakkolwiek od. prześladowania rządowego znośnie, 
na końcu roku 1 876 apostata ks. Jan Jurgiewiaz, naówczas 
wizytator kościołów, przeznaczony na tę godność od rządu 
i ks. dziekan i proboszcz nieświski Wiktor Wroczeński zaczęli 
wynajdywać rozmaite przyczepki do naszego ka pelana razem 
i spowiednika, · najzacniejszego kapłana ks. Maurego Iwaszkie
wi cza, zakonnika reguły św. · Benedykta. Zmuszali go, by 
wprowadził ruski język w kościele, a nam przysłano -książki 
z ruskimi pieśniami, . by je śpiewać na chórze w czasie 
Mszy św. Nasz ks. Iwaszkiewicz bardzo grubiańsko był zła
jany od ks. J urgiewicza, że go nie spotkał ze dzwonieniem 
i nie wprowadził do kościoła w kapie, lecz tylko był w kom
ży, gdy on przybył wizytować kościół kl asztorny. Odbywszy 
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wizytę w kościele, przybył ks. Jurgiewicz do furty i zażądał, 
by wyszły wszystkie zakonnice, co się i stało, tylko nie była 
obecną p. ksieai Otylia Moszczyńska, gdyż była chorą. Tu 
najusi lniej namawiał na przyjęcie ruskiego języka. Niebawem 
zabrano ks. Iwaszkiewicza do więzienia, posadzono w domu 
plebanialnym u dziekana Wroczeńskiego pod strażą żandar
mów, gdzie doświadczył .głodu i innych niewygód. Po odby
ciu trzech tygodni więzienia został uwoln\ony na usilne sta
ranie zakonni� w drugiej połbwie Wielkiego Postu . W kla
$Ztorze wielka była . radość, bp mogli odbyć według kościel
nych obrządków Wi'elk

.
i Tydzień i święt.a wielkanocne. We 

trzy tygodnie po Wielkiejnocy niespodzianie 
1
wie�zorem na

padła policja i w godzinę czasu kazali ks. I waszkiewiczowj 
wybierać · się do Wilna. Zamiesża�łe, przestrach i smutek 

L . - . 

w klasztorze trudny do opisa�ia. Ksiądz ledwo mógł zabrać -
trochę bielizny, bo do uporządkowania rzeczy nie- dano mu 
czaą_u. Przerażenie żakonnic było wielkie, bo zupełną było 
tajemni-cą dla księdza; gdzie go wiozą,. też i dla · zakonnic. 
Po otrzymaniu l istu od niego - dowiedziałyśmy - .się, że został 
u lokowany w klasztorze w il n. Wszystkich Świętych na pokutę 
za nieuległość "prałatowi" P. Żylińskiemu i jegó pomocnikom.
Czasu nieobecności ks. Iwaszkiewicza i �ak . b.olesnego naszego 
osierocenia bez posług duchownych zaczęto najmocniej na
ciskać, byśmy przyjęły ks. Wroczeńskiego na naszego spo
wiednik,a i oddały mu k lucze od kościoła, by mógł w swo
bodnym dla siebie czasie odprawiać dla nas Mszę św. h takim 
sposobem wprowadzić do kościoła ruski język. Z Konsystorza 
naciskające pisma otrzymywałyśmy dwa lub trzy razy na ty- -
dzień. Obok uciemiężenia rządowego znaleźli się nieprzyja
ciele, którzy usi lnie nas namawiali do przyjęcia języka ros. 
i czynili jeszcze rozmaite 

--
nam . przeszkody, nadto w bolesny 

sposób mieszali domowy . pokój. Nikogo nie znalaztyśmy lita� 
ściwego, ktoby nam dopomógł w 'odpisy.waniu urzędowych
pism w tak ważnej sprawie. Ledwo cokolwiek rozumiejąc 
ruski jężyk i cokolwiek umiejąc w tym języku pisać, musiały
śmy same na wszystkie pisma odpisywa_ć bez żadnej po�ocy, 
bo, kto by śmiał nam · napisać na , brudno pismo, miał być 
karanym. Przy . nąjusilniejszych naszych prośbach i przyrze..:
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kanio najściślejszego milczenia nikt nas nie usłuchał. Dr Ro
maszko bardzo miał wielkie współczucie dla nas i gotów był 
po�adzić cokolwiek, lecz, -będąc śmiertelnie chorym, nie �mógł 
s ię na to -zdobyć. Razu j ednego _ wydobył_ z sie�ie ostateczne 
siły i przybył do nas, leci jeden ze szpiegów naszycą,- spo
std:egłszy jeg-o przybycie, zaraz przyszedł na jego powitanie -
i nie odstąpił arii na chwilę. Wyczeki�anie _ nasze odejścia 
ie-go było napróżqo, bo p. Romaszko musiał ądjechać 

-
zmę-

- czony cierpieniem. Nareszcie  Bóg już położył koniec. 
„1877 r. o godzinie

. 
7 rano dnia 15 - l ipca, gdy byłyśmy 

zebrane w chór.ze  na medytacji, usłyszałyśmy mocne uderzenie 
we dzwonek u furty. Zaraz oznajmiono nam, że dziekan i wielu 
urzędników cywilnych potrzebują wszystkich zakonnic nawet 
i chorych do furty. Tu stanęła p. ksieni Otylia Moszczyńska, 

- schorowana na febrę z powodu różnych nieprzyjemności , 
z nas każda wybladła i drżąca od strachu.  Stanęło nas wszyst
kich w ogóle 20. Tu zaczęto nas każdą_ wywoływać po imieniu 
i nazwisku, by przekonać się czy jesteśmy wszystkie. Następ
nie odczytano nam _ dekret, że jesteśmy za nieposłuszeństwo 
nasze skazane na wyjazd: 15 do Wilna do św. Katarzyny, 5 
do Grodna do pp. brygidek. Czasu do spakowania się i wy
jazdu dano 3 godziny.  Urzędników; którzy nas wyprawial i  
było dużo. Na czele p.  Łagoda, pierwszy urzędnik z guber
natorskiego gabinetu. Był to z głębokiej Rosji obywatel, n ie 
rozumiejący nic polski ego języka. Z pocżątku okazał się srogi 
i n iep-rzystępny, ale w gruncie serca był najlepszym człowie
kiem i bardzo szlachetnie  obchodzi ł się z nami. Dalej pan 
pułkownik Żandarmski, sprawnik z Mińska, sprawn ik ze Słucka, 
h orodniczy rn. Nieświża a z nim kilku pisarzy z jego kance
larii, żołni erzy prostych dużo dla straży, dziekan dla przyjęcia 
rzeczy kościelnych, które „prałat" P. Żyliński kazał odwieźć 
do siebie do Wilna.  Tym niespodzianym wypadk i em  przera
żone ksi�stwo Radziwiłłowie zaraz przyby ło ze swą pomocą,  
w czym mogło: księżniczka Elżbieta, cór:ka księcia Antoniego, 
ordynata przybyła razem z księciem Mikofajem i z� swoj ą 
świtą. Towarzyszyli nam aż do wyjazdu. Konie i ekwipaże _ 
na przejazd do Horodzieja, na kolejową stac ;ę były książąt. 
W Horodziej u już były przygotowane . numery, gdzieśmy się 
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rozlokowały dla odmówienia kanonicznych pacierzy i przyję
łyśmy posiłek. O 1 2  w nocy wsiadłyśmy do wagonów i ru
szyły_śmy do Wilna. Pan Łagoda tak urządził dla nas podróż, 
:że nie miałyśmy żadnych nieprzyjemności , n asze wagony od� 
-chodziły w innych godzinach niż zwykle, więc jechąłyśmy 
same bez świeckich osób i przez całą drogę byłyśmy swo
bod ne od widzów, tylko_ ciągle czuwali nad nami panowie ,  
którzy nas wieźli, to jest- p. Łagoda, p. pułkownik fandarmski 
i sprawnik miński, przytem byli i żandarmi. Na dworcu koie;.; 
jowym w Wilnie już oczekiwali na nas ks. dziekan Pacynko 
i m iejska policja. Ci dostawili · rias j ui do klasztoru · ha miejsęć 
stałego pobytu . Po wypoczynku 10 dniowym u św. Katarzyny 
5 sióstr odjechało do Grodna, mianowicie: _p. Zofia Odyń 
cówna, p. Salomea . Docwnarówna,1 p. · Katarzyna Ćwifkówna, 
p. Antonin� Da�ido�s.�a, p. Schofasty k� Chodasew iczówna.
W Wilnie zaś pozostało 15, mianowicie:  1 )  ksieni Oty lia Mo"
szc�yńska, która rządziła. pierwej mińskim, a potem nieświskim 
klasżtorem,- 2) p. Ksawera Wejtkówna, 3) p. Maura Mokrzecka„ 
4) p. Kazim iera Czaplińska, 5) p. Karolina Dąbrowska, 6) p.
Kazimiera Chi lińska, 7) p. Teresa Zdanowiczówna, 8) p .  Mar
cjanna Kukiewiczówna, 9) p. Waleria Pietraszkiewkzówna, 
10) p. Gertruda Sakowiczówna, 1 1) p .  Albina Grekowiczówna, 
12) p.  Eufemia Chomiczówna, 13) p. Benedykta Chilińska, 
14) p. Placyda Chom�czówna, 15) p. Tekla 0$m�lska. ' 

Wówczas byłam siostrą zakonną,  gdy ten pamiętnik 
pisałam. Dziś jestem przełożoną tego ' klasztoru św. Katarzyny 
w Wilnie, więc własnoręcznym podpisem stwierdzam, że to 
była istotna prawda . 

-Zakonu Ojca św. Benedykta  
Albina,_ GrekowiczówQa, przełożona. 

Roku 1903. Marca dnia · 13; Wilno.

Pp. · ·cystąr ski. 

Kimbarówka. Urzędnik do specjalnych zleceń -Storo
żenko 26 . wrz. 1 864 r. Nr  164 składa raport do jen. gbra 
wi ln. o klasztorze cystersek w Kimbarówce, pow. mozyrskiego, 
co n,a.stępuje: 

„Klasztor ten ,  pisze Storożenko, istnieje od 1741 r. Cy
sterki brały czynny udział w przeptowadzeniu prawosła�-
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nych n;t katolicyzm. Jak cystersi dział�!i na mężczyzn tak 
cysterski na niewiasty. 

„Przy szczegółowym zbadaniu klasztornego życia wyszło 
na jaw, że dwie cysterki są młodsze, niż mają podane- lata 
urodzenia w spisach, nadto przełożona ma w jednych aktach 
lat 30; w drugic"h 38, w metryce 37 . 

. „Dokumenty mają w porządku, ale dziwnym swoim _za
chowaniem się w_ czasie mego badania zakonnice obudziły we 
mnie wątpli�ośł czy to są dokumenty, dotyczące osób, w ta
kowych wymienianych. Dlatego wyznaczyłem ;3 lekarzy, aby
stwierdzili · lala zaką�ni c wobec żandar�a, dziekana i . ojca 
ducho�2ego� 

;Cnoć lel�arze spisali protokół, a w nim stwterdzili, że
1ata_, -.podane .pr,Ze.z . zaką.n�ici, są _ bliskie prawdy, jednak ja
pozostaję prly _ ·sw.ych

,
;>'.wcłtt>fiwoś-ciach, . i .l;lważając klasztor t,en  

jako Slfl{ędliwy pod względe�. , poljtyc.i�ym i religijnym, pro
ponuję ""}o ska_sować, klasztor . .  �c;u:n� 'oddąć dla zakonników
prawosławnych, zaprowacfaonych w M,ozyrze w MOi r., któ
rych klasztor w' �zasie wojen .koz�ck'ich Polacy spali li i ma
jątek przekazali baz�lianom suc�9wickim. 

;,Następujące zakonąice · były w konwencie kim borow-
skim w czasie mojej rewizji: . 

Przeorysza Bernarda, córka l(lemensa, Mroczkówna. .... 
Honorata, córka .. Jakuba.„ Lipikówna, li cząca lat 50. 
Alojzai córka Szymona, Zmaczyńska, licząca lat 60. 
Florentyna, córka · Joa.chima, J�źwińska, licząca lat 45. 
Józefa, _córka Mateusza; Rus.ano.wska, licząca lat 57. / 
Emilia ,  córka Ignacego, Jantowska, licząca lat 62. 
Gertruda, córka Jana;' �óczulska , licząca lat 53. 
Mi·chalina, córka · Teódora, Leosewiczówna, l icząca lat 34. 
Urszula, _ .córtfa Kazi�ieiza·, Kowecka, licząca lat 30. ' 1 
AJQ��aridra, .córka Anzelma, Pacewic�ówna, licząca lat .42.
Mechtylda, c.órka . Jana, Skwarczewska, licząca Jat 20. �Jadwig�, ·córk_a " Franciszka, Saprynowska, licząc_a lat 26.
Francłśika, córka . Antoniego, Proniewiczówna, licząca 

lat ·42". 1  

1 K„ Wiln. G. G. 1864 Nr -"1432 k. 12-17 . 
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Czy i jak jen. gbr wiln .  wykorzystał niniejszy raport 
Storożenki, akta o tym nic nie mówią. 

Pp. dominikanki. 

- Nowogródek. 1. Z raportu, który przesłał do jen. gbra 
wiln. urzędnik do specjalnych zleceń 11 wrz. 1864 r. Nr 149, 

'widać, że „klasztor ss. dominikanek w Nowogródku ufundo
wany został przy Placu Targowym w 1654 r., że wspaniały 
przy nim kościół ma strukturę nieco podobną dó cerkwi pra
wosławnej i że stoi zaledwie o kilka kroków od soboru pra
wosławnego� Podług opinii ogólnej tamte1sze dominikanki od 
samego początku powstania przyjmowały stale udział we 
ws7ystkich manifestacjach rewolucyjnych, okazywały wielką 

· sympatię do powstania, , w kościele swoim śpiewały hymny
(narodowe, dopis . .autora), wśród powstań«?ÓW roidawały ubra-

. nie ifjl_. Do tego, pisze tenże urzędnik, trzeba jeszcze dodać 
ich przyjazne stosunki z osobami, które · w następstwie oka
zały się winnymi w przestępstwach politycznych, jak: z Kon
stancją Wróblewską, której -synowie brali udział w po_wstaniu, 
z Wojniłowiczową, która siedzi w więzieniu wileńskim, z Adelą 
Dobaszyńską, która razem z Wojniłowiczową zbierała pienią
dze �a powstanie, z Żółt.owską, z Anną Brzezińską i innymi, 
k tóre · za udział w powstaniu zostały wysłane z kraju do dal-
szych gubernij Rosji. Sądowo tego wszystkiego nie dało się 
dowieść, a le dokonane fakta same to stwierdzają. .

,,Nadto w -klasztorze tym były nadużycia religijno-ko
ścielne, jak: przyjmowanie · ślubów przez kapelana ks. Wad
gmaita od zakonnic, których rząd nie zatwierdzał. 

„Biorąc to wszystko' pod uwagę, przychodzę do przeko
nania, że klasztor t�n·, ' jako szkodliwy p.od względem poli
tycznym� nal eży skasować. Byłoby rzeczą pożyteczną prze
nieść do tego klasztoru prawosławne zakon nice z Wolniań
ska - i tam urządzić szkołę żeńską. Tamtejszy kościół klasźtorny 
oddać na parafialny, a cele dla duchow ieństwa i służby ko
ścieinej . Obecne tam zakonnice przewieźć do M;ińska i umie
sc1c · ie u benedyktynek, zabierając stamtąd uwięzionych -
u nich 15  przestępców politycznych". 

2. Na mocy powyższego raportu jen. gbr wiln. 22 wrz.
1864 r. Nr 2993 pisze do gbra mińsk: „Ponieważ przy rewizji 



=31=4
=====N=i=sz=e=ze=n=ie kościołów, kaplic, klasztorów itd . . .

" klasztoru dominikanek w Nowogródku wykryło �ię, że tam 
było wśród innych 5 zakonnic, nie wykazanych w spisie, od 
których przyjął śluby kapelan Wadgmait i 2 próbantki,  przeto 
należy z klasztoru tego ściągnąć karę po 50 rb za każdą 
osobę, nielegalnie -mieszkającą czyli 250 rb, z kapelana 200 rb, 
a za niedozór władzy diecezjalnej z tejże władzy 250 rb, nadto' 
kapelana trzeba przenieść na  inną parafię" . . 

3. Wkrótce po powyższ.ej odezwie jen. gbr wiln. 7 list.
1864 r. Nr 3541 pisze znów do gbra mińsk., co następuje: 

„Z raportu pańskiego, datowanego 1 1  wrz. 1 864 r. Nr 149 
widać, że klasztor dominikanek nowogródzki ch pod wzglę.
gcm politycznym jest bardzo nieprawo.myślriym i szkodliwym 
dla pokoju w kraju, bo (przytacza t.u wszystkie fakta z ra- � 

portu gbra Nr 149), przeto po porozumieniu się _ z władz·ą 
duchowną: 

_ 

1) Nlk wojn. wraz z u rzędni kiem, przez pana delegowa
nym, zamkną ten klasztor, połowę tamtejszych zakonnic prze
wiozą 4o benedyktynek mińskich , a drugą połowę do hrygi
dek grodzieńskich. 

2) Razem z klas�torem zamknąć kościół klasztorny, od
dając go pod zarząd policji, a N;ajśw.  Sakrament i sprzęty 
kościelne przenieść do kościoła sąsiedniego. 

3) Budynki klasztorne oddać pod zarząd policji,_ a ziemię
klasztorną pod zarząd Izby Dóbr Państwowych.  

4. 29 list. 1864 r .  Nr 3360 gbr miński doniósł do jen.
gbra wiln. ,  że 25 l i st. 1864 r. klasztor dominikanek w Nowo
gródku został zamknięty, a zakonnice przewieziono: 

a) do benedyktynek mińskiCh: przełożona Kazimiera ·
Niedźwiecka, Dorota Aleksandrowiczówna, He lena Gerlewi
czówna, Monika Okołówna, Róża Kozlaminówna� Wincentyna
Kleczkowska, Karolina Pawłowiczówna, Fi lomen a Kmittówna ,  
józ.efa Ciszkiewiczówna, Hiacynta Michałowska;. 

b) do brygidek grodzień. :  Faustyna Roguska, Magdalena
jeckiewiczówna, Marcina Roguska, . Hermenegilda Roguska, 
Wiliana Korsakówna, Elżbieta Pogos�a, Katarzyna Garkowi
czówna, Maria Wysocka, Dominika Pogoska. Razem 21".1 

1 K. Wiln. -G. G. 1864 Nr 1419 k 1-12. 



Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd.„ 3 15  

5. Gdy 25 list. 1864 r. zamknięty został klasztor domini
kanek w Nowogródku i z ogólnej liczby tamtejszych zakon- · 
nic 1 1  przewieziono do ss. brygidek . grodzi eń., wówczas w tym 
osfat�im· klasztorze oprócz miejscowych sióstr brygidek zna
lazło się- 4

. 
siostry . miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Cie

chanowca, po W. bielsk., _ gbrnii grodiień., -� i . ll domi�ikanek
z Nowogródka gbrnii mińsk.  Szarytki były następuiące: Agnie
s.zka Or�owska, licząca laJ 74 z pow. reżyck.-, gbrnii witebsk�t 
która -wstąpiła do zgromadzenia w 1791  r., Paulina Horbatowska, 
l icząca lat 55, pochodząca z gbrnii grodzień. ,  do zgromadze- · 

ni� przys�ła 1827 r„, Zofia jeśmanówna, licząca lat 50 · z gbrnii 
wiln., w · zgromadzeniu pr"Zebyła już lat 27, Barbara Rokalewi- · 

ezą��a licząca lat 'sa, z - pow. Hdzk., gbrnii i wiln., do zgroma
dzenia _wstą- piła 18  H · r .

- ·  1 
• 

. -__ Wlhótce, bo · 5 st. 1865 r. Nr 59 j en . gbr·· wiln . ' n'ąkazał
--gbrowi grod'zień. wszystKie . szarytki powysyłać . do 

. 
rodzin, 

sk�tł po��stał dla gb r'a ni�' mały" klop-ot, bo tych rodzin albo
nie . było j�ż

· 
wcal� "albo . pyły w takim położeniu, że nie 

możmi" było tam �ikogo u.mieścić".1 
. 

6. Siostry dominikanki z ·N<?wogródka; 'gbrni i  mińskie"',
Tząd · pr:zewióił do . pp: brygid�k ·grodzieńskich . 5 st. 1865 r-�
Nr„ 59"' ]en. -gbr- wi ln. powiadamia gbra grodzień.,  że wystę- · 

puje�-=-efo ntstra �pr. wn._ o wyasygnowanie funduszu na _utrzy
manie .przybyły-eh · do , Grodn-a 1 1  dominikanek, a 2& marca
tegoż roku �Nr 1238 donosi , · że rząd polecił na ·żądan i e  prze
łoionej '.ss. brygidek grodzieńsk ich asygnować 40 rb na każ
de 4 nii e�iące na jedną tam przebywającą dominikankę.2 · 

. ; . __ ...... 

� fp::- mariawitki. 

. . . �_łu�k • . _29 wrz. �8�7 r. Nr 229 1  gbr . miński pis�e do 
jen. gb!�' .wil!'l . ,  jak następ.uje: W · m· rz�u HłUsku, pow. oo� 
brujskiego, gbxnii miń,sk., w 1 850 r. na mocy: rozkazu c�sar
skiego, -O ' którym przysłał. ?;awiadomienie mster spr. w.n. 6 lip. · 

1850 . r'.' Nr 1 738, zost�ł ska-sowciny nadetatowy klas�tor żeński
mą.r)'awitek, , budynki zaś klasztorne razem z placem, na· któ -

\ - -· ' ' -. - ........ „ . 

_ 1��. Wiln: Wojn. G. 1�§4 Nr 1 419 k. 18.
2 A: M . . Gr. k. G. 186.4 Nr 22�8 (472) 'k. 43 i 55. 

' . . 
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rym - one stały, przeJcazanę W . zarząd policji. Wtedy jen. gbr
. wiln. , 5  st. 1868 r� Nr 87 daje 

-
polecenie gbrowi mińsk. tei 

treści_: Mies_zczanie hłuscy i włościanie wystąpili .z prośbą · 
o oddanie im placu ska�owanego rz.-kat. kl'asztoru . mariawi
tek, ąa kt,órym _zamierzają wyb,udować kaplicę prawo�ławną 
i : dom dla urzędu _gminnego. Z„e . swej strony, kończy j�n. gqr, 
nie mam . me pr�eciwko · temu. 1  

· 

' • _.- r 

ROZDZIAŁ XL. 

Gubernia mohylowsk�. 

Oo. bernardyni. 

IJohylów. 1 .  Dnia 12 list. 1864 r. Nr 92 1 M-jew tele
grafuje do swego pomocnika jen. Potapowa, bawiącego, 
w Mohylowie w te słowa: „Zakonnicy wraz ze służbą klasztoru 
bernardyńskiego w Mohylowie udawali się do powstania„ 
a cąociaż' g�r , tamtejszy zapewnia mnie, że klasztor bernar
dyński nie jest. wmieszany do spraw politycznych, jednak 
dochodzą do mnie wiadomości, że tam odbywały się mani
festacje nielegalne i że bardziej byłoby wskazanym kla�ztor 
ten zamknąć ponieważ w �rólestwie Pol. również usuwają 
z widowni życia tamtejsze klasztory. Wobec tego nie wiem„ 
czy byłoby rzeczą pożyteczną pozostawiać w Mohylowie za
konników katolickich. Proszę na miejscu sprawę zbadać i mnie: 
swoje wnioski przesłać telegraficznie lub za pomocą sztafety" „ 

Na powyższe jen. Potapow nadsyfa taką teleg-raficzną
odpowiedź d9 M-jewa: 

-

„Dawni bernardyni tutejsz,ego: klasztoru nie brnli udziałU_
w ·· manifestacjach, ale wiedzieli o wszystkich przygo'towaniach�
do powstania, bo spowiadali s piskowców i 2 ich służących 
poszło do partii, za co klasztor zapłacił karę pieniężną. To. 
można uważać jako Jegalny powód do skasowania klasztoru„ 
co jest bezwzględnie konieczne.. .  Zakonnicy byli spowiedni
kami wielu ziemian, obecnie już zesłanych, a przeto wiedzieli 

1 K. Wiła. G. G .. 1867 Nr 1 270 k. 1 i 7. 
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o ich zamiarach.1 i -2 Bernardyn tamtejszy ks. Jan Konopacki
błogosławił idącego do ' parti i  powstańców organistę klasztor
nego Iwanowskiego. W ogóle

. 
zakonników tych nie można 

- uważać za prawomyślnych politycznie , skóro po skończonych 
ruchach pówsfańczych ks. J. Konopackiego obrali .na swego 
gwardiana" . ' 

- Otrzymawszy ten telegram, M-iew 2 l ist. 1864 r. Nr 3818 _ 

tak pisze dó gbra : mohyl . :
4 . 

_ 

„ Widząc z pańskiego memorandum, (w oryginale: zapiski )  
przysłanego do jen .  Potapowa, fo trzech służących klasztoru 
bernardyńskiego w Mohylowie: Maryn, Panfiłowi cz i Iwanow
ski, poszło do partii powstańczej, za co pierwszy po pozba'
wieniu go praw stanu został wysłany na Syberię, drugi do 
gbrnii orenbursk., a trzeciemu jako karę uznano areszt, 
-w którym siedział podczas śledztwa i wobec wiadomości, że 
wybrany obecnie na gwardiana ks. J. Konopacki  błogosławi,ł
-Iwanowskiego, udającego się do powstania, że klasztor ber
nardyński w Mohylowie brał udział w · powstaniu, za co za
płacił 200 rb kary, zarządzam: 

1) Skasować klasztor- bernardyński w Mohylowie, a za
ko_nników odesłać pod strażą do klasztorów w innych guber
niach, a mianowicie do Kalwarii w pow. telszewskim, gbn;1ii 
kown., 9, do Poławeń, pow. w iłkomiersk., gbrni i  kown., 7, do 

- Agłony, pow. dynabursk., gbrni( witebsk. 5 . 
. 2) Kościół klasztorny berhardynów w Mohylowie pozo

stawić czynnym, postarawszy się o obsługę przy nim księży 
katolicko-świeckich prawomyślnych i dla nich oddać część 
gmachu klasztornego. 

3) Inne _ budynki klasztorne wraz 2 całym ich majątkiem
opisanym · oddać pod czasowy zarząd policji, ziemię zaś i in 
ne wszelkie przynależności pod zarząd · Izby Dóbr Państwo-

I Jen. Potapow jako niekatolik, omawiając szczegół, Że zakonnicy wie
dzieli o planach ze spowiedzi, nie orientuje się, Że w Kościele katolickim 
nie ma absolutnie wyj�tku w zachowaniu tajemnicy �zględem rzeczy, stano
wiących przedmiot spowiedzi sakramentalnej. Dopis. autora. 

2 Aleksander Lwowicz Potapow do 14 lip. 1864 r. tj . do daty, kiedy 
otrzymał nominację cesarską na pomocnika jen. gbra M-jewa był nlkiem kor
pusu Żandarmerii w Petersburgu na całe państwo ros: Dopis. autora. 
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wych. Ruchomy majątek klas'ztoru sprzedać z licyta�ji i pie
niądze; otrzyma.ne  z tego iródła, przesłać do powiatowej kasy
państwowej na specjalne konto. 

4) Książki . biblioteczne tego klasztoru o treści wyłącznie
teologicznej oddać katolickiej władzy duchownej resztę biblio
teki przekazać świeckim władzom szkolnym. 

W myśl powyższego zarządzenia bernardyni z Mohylowa 
- zostali podzieleni 9 gr. 1864 r. o 6 wieczorem na 3 partie. 

Pierwsza wyjechała o 3 po północy io Agłony przez Witebsk 
z urzędnikiem administracyjnym i żandarmem. Do niej należeli 
zakonnicy: Tomasż' '"ł<asperowicz, Dahiel Bonak, Bernard Kost
kowski , Telesfor Zagórski i Jan Sakowicz. 

Druga wyruszyła o 41/2 po północy z urzędnikiem i żan
darmem do Kalwarii przez Bobrujsk. W n·iej byli zakonnicy: 
Jan Konopacki, gwa�dian, Edward Puszkarzew icz, Witali s
Pracewicz, Augustyn Kuczyński, Bonus Jawg iel, Kazimierz 
Piotrowski, Dominik Szukiewicz i Wawrzyniec  Marcinkiewicz ... 

Trzecia partia op'llściła Mohylów o 6 rano w towarzystwie 
urzędnika i żandarma, udając się do Poławenia na Borysów. 
W niej byli zakonnicy: Paweł M�jewskj, Letus Gitwojn, Ja
nuary Sobolewski, Leon Bolcewicz, Antoni Janowski, Kazi
mierz Turowicz i Remigiusz Poskoczym. 

W śród 
-
wymienionych było 10, który�h 

·
rząd przysłał

z Mińska i 2 z Wilna. Ojciec Rozgiewicz, który powrócił z pa- -

rafii do Mohylowa 1 1  gr. 1864 r. został wysłany n_a miejsce 
swego przeznacienia 14 gr. tegoż roku.1 

2. Poza wysłanymi do innych klasztorów pozostali j eszcze
na parafiach następujący bernardyni mohylowscy: 

Ks. Józef Kurjewski w parafii Szktów, powiatu i gbrnii 
mohylowskiej . . . _ 

· 

Ks. Klary Ejtutowicz w Piotrowicach, pow. m,śeisławsk. ,  
gbrnii mohylowskiej. 

Ks . Eugeniusz Witkowski w parafi i Worodźków, pow. 
czerykowsk., gbrnii mohylowskiej. 

Ks. Remigiusz ·Apanasiewicz przy kaplicy haidukowskiej , 
pow. czerykowsk., gbrnii mohylowskiej .  

I A. M. K. G. Mohyl. 1 864 N:r 1 63 k. 4- 15. 
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Ks. Samuel Kropp przy parafi i Si ebież, pow. sicbiesk., 
gbrnii witebs�iej .  

Ks. Iwo Zawadzki przy kościele św. Barbary w Witebsku. 
Ks. Stefan Pezowicz, który wrócił do Mohylowa z Dru

skiennik, powiatu i gbrnii grodzień., dokąd jeszcze .w 1862 r. 
wyjechał na kurację .

4 list. 1865 r. Nr 1 150 gbr mohyl. po�suwa jen.  gbrowi 
myśl, aby klasztor bernardyński w Mohy łowie zamienić na 
więzienie  wojenne.1 

3. Gbr mohyl. 14 gr. 1864 r. Nr 932 pisze do nlka wojn.
pow. telszewsk., że razem · z 8 bematdynami ze skasowaneto
icb klasztoru w . Mohylowie wysyła· z akonnika ja-eka Rozgie-= 
wicza z tegoż -klasztoru; który powrócił z parafii .  Mają oni 
być umieszczeni w klasztorze w Kąlwari i ,  pow. telsźewsk., 
g:brnii kowieńskiej.2 

4. Nłk gbrnii  mohyl. 4 mar. 1 866 r. Nr 180 przedstawia
jen. gbrowi wiło., zgodnie z jego zaleceniem z 21 l ist. 1865 r. 
Nr 3063 i 23 st. 1866 r. Nr 670, kosztorysy sporządzońe:  1)  na .
przeróbkę w Mohylowie kościoła pobernardyńskiego św. An
toniego Padewskiego na cerkiew prawosławną i 2) na popra
wienie skasowanego klasztoru · bernardyńskiego w Mohylo-' 
wie i przystoso wanie go na więzienie wojskowe. 

Prawie tej samej treści nastttpuje druga korespondencja 
od tegoż gbra do tegoż jen. gbra , z postawieniem tylko 
określonej sumy 1 1 726 rb 44 kop na przeróbkę kościoła po- . 

bernardyńskiego w Mohylowi e na cerkiew prawosławną.3 
5. Gdy trzeba było urządzić mieszkanie· dla ks. N. w Mo

hylowie i był pr.ojekt, �i.ęby wykorzy.stać w tym celu część 
pustego budynku ·poklasztornego, gbr mohyl .  15 gr. 1866 r. 
Nr 7897 pisze do jen. gbra wiln., że uznaj e  za niemożliwe 
wyznaczyć cz'ęść skaśó�wahego klaszt-0ru bernardyńskiego 
w Mohylowie dla k·s .  N.4

I K. Wiln. G. G. 1 864 Nr 1384 k. 19-68. 
2 A. M. Telszewsk. Nlk Wojo. 1 864 Nr 53 k. 107. 
3 K. Wiln. G. 9. 1 866 Nr 1234 k. 1 i 8. 
" K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1493 k. -ł.
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Mścisław. Oberprokurator św. synodu w Petersburgu 
20 lip. 1867 r. Nr 3758 powiadam.ia  jen. gbra · wiln. Baranowa,
że odezwa mohyl .  episkopa (prawosławnego, · dopis. · autora)
w sprawie wyznaczenia funduszu na przebudowę . pobernar
dyńskiego , ko'śc,ioła, w MśCisławiu, · pow. klimówick., gbrriii 
mohyl., na cerkiew · prawosławną dla parafii prawosławnej 
afanasjewskiej, czeka na swą kolej w św: synodzie.1 · 

- · ' 

Ors�a. Nlk wojn. pow. orszańsk. 24 list. 1864 r. Nr �41 
.pisze do jen.  gbra wiln., że w m. Orsza, gbrnii rriohyl., obok
skasowanęgo przed 30 laty klasztoru bernardyńskiego stoi 
murowanr katolicki kościół pobernardyński. Chociaż miejscowe 
obywatelstwo starało się o pozwoleaie na odnowienie tego 
kościoła i wznowienia w nim nabożeństwa katolickiego, jednak 
rząd tego pozwolenia nie udzielił. Żeby ten piękny budynek 
nie uległ zupełnemu zniszczeniu i żeby pra.wosławni mogli
zadość czynić swoim potrzebom reiigUnym, proponuję, pisze 
tenże nl-k wojn., zamienić go na cerkiew prawosławną. 

 

. Powyższy projekt jen. gbr wiln. cał_!<owicie przyjął 26 kw. 
1865 r. Nr 1476 i z f_unduszu kontrybucyjnego 

.
pokryto koszta 

tej przeróbki. Fundusz kontrybucyjny był ściągany z Polaków, 
biorących udział w powstaniu.2 

· 

ROZDZIAŁ XLI. 

Gubernia wileńska. 

Ogólny plan w sprawie kasaty klasztorów na terenie 
gbrnii wiln. miejscowego gbra Paniutina. 

Gbr wiln. Paniutin 1 4  l ist. 1864 r. Nr 1 1600 pisze tak do 
jen. gbra wiln.: „Mając na uwadze, że klasztory rz.-kat., które 
·się rządz·ą prawami kanonicznymi, będąc i nstytucjami zamknię
tymi, są poza dozorem policji i śledzić za ich życiem i po-

1 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1323 k .. l3.
2 K. Wiln. Wojn. G. 1864 Nr 1 497 k. J-8. 
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stępowaniem jest policj i trudno, · a niekiedy niemożliwie, 
że w klasztorach nieetatowych dla podtrzymania racji i ch 
istnienia zamienia się samowolnie umarłych żywymi, podszy
wając ich . pod imię i nazwisko umarłych, że w ogólności
wszystkie klasztory katoli ckie brały więcej lub mniej czynny
udział w

.·. pobudzaniu ludności 
. 
do czynów przeciwpaństwo

wych, donosiłem o tym do J. W. Pana i 7 marca, a także 
8 maja 1864 r. Nr 3096 i 5954 prosiłem o pozwolenie zam
knięcia' wszystkich wogóle klas�torów katolickich z wyjąt
kiem jednego męskiego i 2 żeński ch w Wilnie. Następnie na 
mocy pozwolenia J. W. Pana zamknięto w gbrnii  �iln. 6 mę
skich klasztorów i jeden żeński. W tej chwili pozostało jesz
cze na terenie gbrnii wiło. 2 klasztory męskie karmelitów: 
w Wilnie i w Zaświżu, a także 4 żeńskie. 

Oo. bernardyni. 

Troki. 1 .  Sprawozdanie_ z 14 list. 1870 r. o rozebraniu 
starego kościoła P<?bernardyńskiego w Trokach, przylegają
cego do miejscowego więzienia. 

Gbr wiln. 13 paźdz. 1870 r. Nr 1204 wystąpił do Mstwa 
Spr. Wn. o rozebranie przylegającego do miejscowego wię
zienia kościoła rz.-kat. ze względu na jego starość. Poprzednie 
dzieje - kościoła .· tego były następujące: Mstwo Spr. Wn. 
16 mar. 1 845 r. Nr 871 na podstawie rozkazu cesarskiego 
w liczbie innych i klasztor bernardyński w Trokach uznało 
za zbędny ze względu · na małą w nim liczbę zakonników, 
postanowiło go przeto skasować, a gmachy wszystkie prze
-kazać władzy świeckiej. W 1859 r. stare więzienie w Trokach 
chyliło się ku upadkowi. Wtedy więźniów przeprowa9zono 
do budynków pobernardyńskich, które następnie przerobiono 
na więzienie . . 

2. Jen. gbr 22 mar. 1872 · r. Nr 2816 tak p isze . do. 
gbra

wiln.: Wobec wiadomosci pańskiej, że zarządzający diecezją 
wiln . . wypowiedzrłt. się za · pr�azaniem budynku kościelnego
pobernardyńskiego w Troka�·h Wydzj�łowi Budowlanemu,
ponieważ jest zupełnie zbędny dla rz.„kat . . duchowieństwa, 
przeto nie 'stawiam przeszkód; aby Wydział Budowlany prze-

Bojownicy, cz. 2 t. IV. 21 
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prowadził rozbiórkę skasowanego w 1845 r. starego kościoła 
pohernar9yńskiego w Trokach.1 . 

Wilno. 1 . ' Jen. gbr wiln. 28 czrw. 1864 r. Nr 2101 za
żądał od gbra wiln. opinii o . prawomyślności politycznej kla
sztorów rz.-kat. w Wilnie. W odpowiedzi na to gbr wiln. 
16 lip. 1867 r. Nr J732 doniósł jen. gbrowi, że najszkodliwsze 
pod względem kierunku swych myśli  i dŻiałania ze wszyst- · 

kich klasztorów były w Wilnie bernardynów i franciszkanów„. 
Następstwem tego są dalsze dzieje klasztoru ber�ardyń

skiego. 
2. Z pisma gbrą wiln. z 30 lip. 1864 r. Nr 8099 do za-

. rządzającego- diecezją wib�� ' widać, że  �nąd rosyjski skas_ował
bernardynów w W Hnie ,  kośCiół pozostał jako parafialny w rę- -
ku kleru katolickiego, klasztor zaś oddany władzom-·cywilnym.2

3. Klasztor oo. bernardynów w Wilnie nakazał skasować
jen. gbr M-jew ·. gbrowi wiln. 3 sierp. 1864 r. Nr 2381.3 

· - 4. Jen. gbr wiln. 4 sierp. 1864 r. Nr 2398 wysyła odezwę
do · gbra mohyl. ,  w której mu donosi, co następuje:  Poleciwszy 
jednocześnie gbrowi wiln . zamknąć klasztory męskie w Wil
ni€l: bernardynów i franciszkanów za to, że brały udział w ostat
nim powstaniu  i wysłać po porozumieniu się z wileńską władzą 
kościelną do klaszto-ru bernardynów w Mohylowie zakonników 
z bernardyńskiego klasztoru wiln.: br. Remigiusza Poskoczy• 
na, liczącego lat 50 i przeniesiony�h tam z wileńskiego kla
sztoru bonifratrów: br. Dominika Lisieckiego, liczącego lat 59 
i br. Kazimierza Turowicza, liczącego lat 56, proszę pana 
o właściwe zarządzenia.

28 sierp. 1864 r. Nr 1 144 gbr mohyl. powiadamia Kon
systorz mohyl ., że w towarzystwie żandarma 22 sierp. 1 864 r .  
przybyli c eł(> Mohylowa wymienieni powyżej trzej zakonpicy.ł 

Wełoiyn. Departament Spr. Duch. Obc. Wyz. 16 s i erp. 
1874 r. Nr 2541 w odezwie swej do jen. gbra wiln. pisze, że

1 K. Wiln. G. G. 1871 Nr 1 292 le. 8, 27 i 28.
2 Wiln. Rz.  K. D. Kons. 1904 cz.  II  k. 9 i 10 p. 14.
3 K.  Wiln. G . . G. 1879 Nr 1372 le. 17 i 18.
4 A. M. K. G. Mohyl. 1864 Nr 146 k. 1-4. 
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w 1861 r. w m. Wołożynie, pow. oszmiańsk., gbrnii wiln., został 
zamknięty klasztor oo. bernardynów. Kościół poklasztorny 
przemianowano· wówczas na parafialny. W 1864 r. jen. gbr 
M-jew budynki poklasztorne nakazał zabrać dla wojska{ jego 
zaś następca jen.  gbr Kaufman zamknął kościół poklasztorny 
w W ołożynie. O ecnie mster spr. wn. zezwala na sprzedaż 
zmurszałych gmachów ldasztornych, a zyskany z tej sprzedaży 
fundusz poleca użyć na' budow� dzwonnicy dla cerkwi pra
wosławnej w '1f ołożynie.1 

Oo. bonifratrzy. 

-Wilno. 1. Wzmianka o wysłaniu wiln .  oo. bonifratrów 
za udział ich w powstaniu styczniowym do klasztoru bernar
dyńskiego w Mohylowie jest w dziejach kasaty oo. bernardy
nów wiln� miano�icie w odezwie jen. gbra wiln. z 4 sierp. 
1864 r. Nr 2398 do ' gb_ra mohylowskiego.2 • 

2. O wysłaniu 2 innych bonifratrów -do francisżkańskieg-6
klasztoru grodzień. podaje historia kasaty oo. franciszka�ow 
w Wilnie.3 

•• 

Oo. d'ominikanie. 

Druja. 9 maja 1874 r. Nr 4950 )en. gbr wiln. pozwala 
gbrowi gródzień. na rozebranie klasztoru dominikańskiego 
w Drui, pow� dziśnieńsk., gbrnii wiln. z tym, · żeby materjał 
wartościowy uzyć 

. 
�a budQwę no�ej cerkwi tamżę w O rui.i

Ostrowiec. Je_n.- gbr wiłn. 26 paźdz. · 1876 r. Nr 551-3 
donosi gbrowi wiln., że ju� zostało 'wydane zarządzen·ie od
nośnie do , rozebrania budynków klasztoru - dominikańskiego 
w Ostrowcu, pQwiatu i gbrnii wiln., 19 zaś st. 1877 r. ·Nr: 21 
gbr wiln. ódpowiąda jen. gbrowi, że wszystkie murowan,e 
budynki klasztoru ostrowieckiego już są rozebrane, materiał 
z placu usunięty, duchowieństwo cerkwi prawosławnej już 
od kilku lat korzy_sta z budynków drewnia�ych tego klas�toru.r>

1 K. Wiln. G. 1G. 1872 Nr 1324 k. 19. 
2 A. M. K. G. Mohyl. -1864 Nr 146 k. t -4.
3 K. Wiłn. G . .  G. 1866 NT 1396 k. 8. 1 

4 K. Wiln. G. G. 1 873 Nr 1326 k. 18. 
5 K� Wiln. G. G. 1876 Nr · 726 -k. 5y 8· i 9. 

21• 
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Oszmiana. Kancelaria j�n. gbra wiln. 9 paźdz. 1878 r. 
Nr 4982. przeprowadza korespondencję z Urzędem gbrnialnym 
w Wilnie -w �prawie przekazania gmachów . skasąwanego 
klasztoru dominikańskiego w - Oszmianie,  gbrnii wiln„ dla 
Ur�.ędu . miejskiego (prisutstwja).1 

. ' . � 
- -: .. Poporcie. 1. Trocki nlk wojn. 26 1CZ�W. 1864 r. Nr '963 
przypómina wyższym swym wła'dzo.in,··. że są jeszcze . nie zam
knięte na terytorium klasZtoru w Poporciach, pow. trock., dwie 
kaplice katolickie: jedna na cmentarzu grzebalnym, druga we 
wsi Nerowy.2 

2. W oświetleniu różnych wyższych i niższych urzędni
ków rosyjskich przygotowanie do kasaty klasztoru dominikań
skiego w Poporciach i konieczność tego zamknięcia miały się
.przedstawiać w licznych faktach, zebranych w źródle "Trocki
nlk wojn. 1864 r. Nr 131" ,  na które powo'łujemy &ię w odno
śniku. Rzeczy te taki miały przebieg historyczny (bierzemy 
wypadki główniejsze, dopis. autora). 

Nlk woj n. trocki 29 sierp: 1864 r. składa raport do gbra 
wiln. następującej osnowy: „Podług zeznań zaaresztowanego 
Kazimierza Burnejki, jak mi to doniosła Komisja  Śl .  Wiln. 
24 st. b. r. Nr 241 ,  widać, że do pójścia do powstania namó
wił go przełożony (kurat) klasztoru dominikańskiego w Po
porciach ks. Zefiryn Rusecki, a drugi dominikanin Augustyn 
Kudelski n ie  dał mu rozgrzeszenia za to, ż e  powrócił z partii.8 
Obydwóch tych księży badała Komisja Śl .  Wiln. ,  dokąd do
starczyły ich 8 łut. 1864 r. władze rządowe przy raporcie 
Nr 1206. W Wilnie żadnego z tych„ księży sąd nie aresztował, 
więc wrócili obaj do Poporcia.4 

3. Gbr wiln. 21 wrz. 1864 r. Nr 9792 tak pisze do nlka
wojn. trockiego: „Główny nlk kraju rozpatrzył akta procesu 

1 K. Wiłn. G. G. 1 878 Nr 405 k. 2.
2 A. M. Trock. Nlk Wojn. 1864 Nr 1 32 k. 1 18. 

3 Piszemy o tych rzeczach tak, jak je przedstawia raport z wewnętn:- • 

nym wszakże przekonaniem, że odmowa rozgr.zeszenia nie · mogła · mieć tu 
miejs<'a. Ani jednej nie ma zasady w całej nauce moralności katolickiej, któ
raby spowiednika upoważniała do takiego postawienia sprawy. Dopis. · autora. 

4 A. M. Trock. Nlk Wojn. 1864 Nr 131 k. 2 i 3.
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śledczego o dominikanach klasztoru poporckiego i znalazł 
w nich stwierdzone, że zakonnicy ci nie tylko wrogie wyka
zali uczucia dla państwa (rosyjskiego, dopis. autora), ale brali 
czynny udział w zgasłym powstaniu, za co przeor ks. Sylwe
ster Babinowski i _ księża: Zefiryn Rusecki ·i Augustyn Kudel
ski dostali się pod sąd wojo. Wobec tego jen.  gbr, pisze 
dalej gbr wi ln., polecił mi znieść się · bezzwłocznie z· rz.-kat.
władzą diecezjalną i w:ydać 

"
zarządzenie skasowania lclasztoru 

w Poporciach. Zakonnicy tamtejsi mają być rozdzieleni tak, żeby 
5 z nich wysłać do dominikanów w Rosjenach, gbmii kown., 
drugich 5 do dominikanów w Agłonie, gbrnii witebsk. Reszta 
jest pod sądem wojn. Budynki klas_ztorne, grunta i wszystko, 
co się na nich znajduje, przechodzi -na skarb państwa. Wszyst
kie książki z klasztoru i cała biblioteka mają hyc odesłane 
do Zarządu Kuratora Wiln. Okręgu Naukowego. �szystkie 
papiery i rzeczy, mające jakiś związek z polityką, przesłać 
należy do mojej kancelarii .  Wszystkie przynależności  gospo
darcze i :liiemię, należące do klas2toru, przekazać Izbie Dóbr 
Państwowych.1 

4. Decyzję jen. gbra wiln., o której mówi gbr wiln. 21 wrz . . 

1864 r. Nr 9792 do nlka wojo. trock. ,  wykonał prystaw 2 re„ 
jonu pow. trock., -donosząc do tegoż nlka wojn. _22 list. 1 864 r. 
Nr 2622, że zamknął kościół podominikański w Poporciu.2 

5. Trocki nlk woln. 5 wrz. 1864 r. Nr _ 7396 przesyła do
gbra wifo. tego rodzaju swe sprawozdanie o dominikańskim 
klasztorze w Poparciach: „Obecnie w powierzonym mi powiecie 
jest już tylko jeden klasztor dominikański w P.oporciach. Za
konnicy tego klasztoru. tak ci, którzy pracowali po parafiach, 
jak i ci, którzy pozostawali w klasztorze, o ile dało się zebrać 
o tym wiadomości, należ-eli do manifestacyj i -brali udział
w śpiewie hymnów podburzających. Do powstania z tego kła„ 
sztoru poszło 2 robotników, a, jak zeznał uwięziony za . to, że 
był w partii Kazimierz Burnejko, dominikanin Zefiryn Rusecki 
namówił go, że�y poszedł do powstania, a drugi dominikanin 

1 A. M. Trock. Nlk Wojo. 1 86j Nr 146 .k . . 2-4. 
2 A. M. Tro--dc. Nlk Wojn. 1�65 Nr 1 55 k. 134. 
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Augustyn Kudelski nie dawał mu rozgrzeszenia, gdy wrócił 
z partit Obaj ci zakonnicy byli wzywani do Komisji Śledczej . 
Klasztor poporcki uznaję za szkodliwy pod względem poli
tycznym" .1 

6. 24 wrz. 1864 r. Nr 7863 - trocki nlk wojn. zwraca się
z pismem do nlka wojennego powiatów inflanckich, w któ
rym mu donosi, że 4 dominikanów wysyła do klasztoru 
w Agłonie. 

Są 
/
to: Gumulewski Antoni, - liczący lat 60, z klasztoru

ostrowieckiego, pow. i gbrnii wileńskiej. 
_ Wyganowski Domińik, liczący_ lat 57, z klasztoru wiln� 

Św. Ducha. -

Bernard Galicz, Uczący lat 63, z klasztoru szumskiego, 
pow. i gbrnii ;.wile���iej. 

Cz_esław Brakszewicz, liczący lat 60, z klasztoru troc
kiego. 

7. Tegoż dnia za Nr 7864 nlk wojn.  trocki wysłał kore
spondencję do gbra kown. o umieszczenie 5 dominikanów 
w klasztorze rosjeńsk., a mianowicie: 

Faustyna Butrymowicza, liczącego lat 79, z klasztoru wiln. · 

Św. DtM!ha. 
· Piotra Karnego, liczącego lat 72, / z klasztoru agłoń

skiego. 
Leona Pieezorę, liczącego lat 62, z klasztoru ostro

wieckiego. 
Faustyna Kleka, liczącego lat 59, z klasztoru osztniań

skiego. 
PiÓtra Orzechowskiego, liczącego lat 69; z . klasztoru 

trockiego.2 
Z pozostałych 3: . .  Bazyli Łukaszewicz pozostał przy pa

rafii w charakterze misjonarza� Zefiryn Rusecki zaaresztowany 
i Augustyn Kudelski wysłany do komen d a nta wjJeńskiego 
przy raporcie Nr 7861 .3 

1 A. M. Trock. Nlk Wojn. 1864 Nr 1 26 k. 1 65 i 1 66.
2 A. M. Trock. Nlk W"ojn. '1864 Nr 146 k. 18. 
s Op. c. k. 20 i 1 10. 
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8. Nlk wojo. pow. trock. 24 wrz. 1864 r. Nr 7881 składa .
sprawozdanie do gbra wiło. o tych czynnościach, jak nastę
puje: Klasztor dominika�ski w_ Poporciach zamknąłem ostatecz
nie 23 b. m. i roku. W jednej części gmachów klasztornych 
umieściłem część 7 roty ( wzwod) 108 saratowskiego, pułku 
piechoty. Przełożony klasz-t-oru Sylwester Bąbinowski i ks. 
Augustyn Kudelski za . czynny udział w powstaniu oddani są 
pod sąd wojo. i �desłarii do komendanta wileńskiego w celu

.
/

ich uwięzienia, pierwszy przy raporcie z 23 wri. b. r. Nr 7861, 
drugi 24 wrz. b. r� Nr 7876, z pozostałych: - 5 ,.odesłał�m do
Zarządu Gbrnii Kown. dla umieszczen�a ich - w Rosjenach, 
4 do nlka wojn. 'powiatów inflanckich, aby ich odesłał .do
Agłony.1 _ 

9. Tenże nlk trocki 8 paźdz. 1864 r . . Nr 8312 powiada
mia ghra -wiło.., że 9 'Yrz. p. r. -wysłał w 58 pakach, z desek 
zoitych, bibliotek-ę �i klasifQ{\I poporckiego do Zarządu Kura
torium Naukowego w Wilnie.� . Paki z książkami wysłane ·

·
do 

Wilna na podwodach 60 do połowy drogi, inne 60 odwiozą -
na samo miej sce.2 

10. Osobno wysłał tenże n,lk do kancelarii gbra 2 pu
dełka z minerałami i srebrem, a także książki i papie�y, .które 
zabrał z cel 3 aresztowanych zakonników: , Babinowskiego, 
Kudelskiego i Ruseckiego. Na to otrzymał od gbra wiło. po
kwitowanie ' z d�tą 18 paźd.z. 1864 r. Nr 10589.8

1 l .  Całą własność nieruchomą klasztoru: ziemię i budynki 
przejął 4 l ist. 1864 r. na rzecz skarbu jeden . z 'urzędników
lzby Dóbr Państwa.4 

-

12. Dzwony z · kościoła · dominikańskiego w Poparciach,. 
pow. trock., gbrąii w.iln., nlk wojo. t1ocki w piśmie do gbra 
wiln. z · 24 l ist. 1864 r. Ńr 9817 . zaf�etwował dla cerkwi, nie
wymieniając jej · nazwy. Było ich �ł�ery, z których największy 
ważył, jak pisze  prystaw tfock( "2 rejonu 22 l ist. 1864 r., 
39 pudów.5 

1 A. M. Trock. Nlk Wojn. 1864 Nr 146 k. 39. 
2 Op. c. k:. 61. 
a Op. c. k. 70.
4 Op. c. k 72. 
5 A. M. Trock. Nlk Wojn. 1865 Nr 155 ,k. 133, 134 i_ 142. 
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13. 1 łut. 1865 r. Nr. 754 gbr wiln. daje polecenie nlkowi
wojn. frock., aby ' ubranie i inne konieczne do codziennego 
użytku rzeczy ks. Augustyna Kudelskiego jemu oddać, gdyż 
na mocy zarządzenia pomocnika głównego nlka kraju z 25 st. 
1865 r . . Nr 370 zakonnik ten ma wskazany wyjazd na mie
szkanie do gbrnii permskiej.1 

14. Majątek ruchomy klasztoru poporckiego władze rzą ·
� 

, dowe sprzedały i pieniądze w kwocie 1959 rb 44 kop otrzy-
mała kancelaria gbra wiln., która odesłała na tę sumę pokwi
towani� nlkowi wojn. trockiemu 22 łut. 1865 r. Nr 1276.2 

15. Gbr wiln. 27 wrz. 1865 r. Nr 3047 powiadamia nlka
wojn. track., że gmachy klasztoru poporckiego władze rzą
dowe przeznaczają na stałe dla wojska.3 

16. 4 dzwony zatrzymał nlk wojn. trocki dla rozdania
ieh podług własnego uznania dla cerkwi prawosławnych, 
a prystaw 2 rejonu pow. trock.  zawiadamia go, że 3 dzwony 
z kościoła dominikańskiego w Poporciach już zdjęte, czwarty, 
ważący 39 pudów jeszcze wisi, bo dla jego zdjęcia trzeba 
specjalnych przyrządów i ludzi fachowych. 22 list. 1864 r. 
prystaw trocki zamknął kościół podominikański w Poporciach.' 

17. Nlk wojn. trocki 25 łut. 1866 r. Nr 2846 powiadamia
gbra wiłn., że klasztor oo. dominikanów w Poporciach został 
skasowany 23 wrz. 1864 r., o czym wysłana była korespon
dencja do gbra wiłn. 29 wrz. 1864 r. Nr 7947. 

Szumsk. 1. Gbr wiln. 27 gr. 1865 r. Nr 13132 donosi 
do jen. gbra wiln., że klasztor podominikański w Szumsku„ 
powiatu i gbrnii wiln. ,  zajęła służba cerkwi prawosławnej 
(priczt).5 . 

2. Nlk gbrnii wiłn� 27 gr. 1865 r. Nr 13132 donosi do
głównego nlka kraju ,  że parafianie szumscy, powiatu i gbrnii 
wiłn. w liczbie 445 przeszli na prawosławie i z tego powodu 
w m. Szumsku 25 b. m. odbyło się nabożeństwo uroczyste. 

1 A. M. Trock. Nlk Wojn. 1864 Nr 146 k. 1 17 :
2 Op. c . k . 1 1 9. 
3 A. M. Trock. Nlk Wojn. 1865 Nr 1 55 k. · 137.
<t Op. c. k. 134. 
5 K. Wiln . G. G. 1866 Nr 1 1 12 k. 21 .
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W pół roku po tym wypadku 26 lip. 1866 r. Nr 5029 
znów tenże gbr wi ln. pisze do swego ien. gbra i prz�dsta
wiając plan i opis budynków skasowanego klasztoru szum
skiego oo. dominikanów, dodaje, że z chwilą zamknięcia 
kościoła w Szumsku i zamienienia go na cerkiew prawosław
ną budynki poklasztorne zaj,ęło duchowieństwo j służba pra
wosławna, a także urządzoną tam została szkoła ludowa 
i mieszkanie dla nauczyciela.1 

Troki. 1. Gbr wiln. 8 czrw. 1864 r. Nr 6404 w piśmie 
swym do jen. ,- gbra wiln. proponuje, aby kaplicę przy kla
sztorze trockim znieść zupełnie, ponieważ niedaleko od niej 
stoi kościół .parafialny.-2 

2. Gbr wiln� 8 czrw. 1864 r. Nr 6404, zwracając się do
jen. gbra wiln., piśze do niego, . że klasztor dominikański 
w Trokach należałoby skasować, a tamtejszych zakonników 
umieścić w klasztorze poporckim, tegoż powiatu.8 

Klasztor trocki obródć by wypa_dało na biura powiatowe. 4 
3. Gbr wiln. 7 lip. 1 864 r. Nr 7441 zwraca się do jen.

gbra wiln. z tym, że pułkownik Tołąiaczewskij prosi go, aby 
3 dzwony, które są w zamkniętym kościele dominikańskim 
w Trokach, gbrni i wiln. ,  przekazać prawosł. cerkwi mereckiej. -
jen. gbr 18 lip. tegoż roku Nr 9562 daje na to poz�olenie.5 

4. jak doniósł gbr wiłn. 15 sierp. 1864 r. Nr 8625 do ·
wiln. jen. gbra, dzw-ony klasztornego kościoła dominikańskie
go w Trokach oddane zostały do prawosławnej cerkwi me
reckiej .6 

5. Nlk wojn. m. Trok i powiatu 20 sierp. 1864 r. Nr 6876
powiadamia gbra wiln., że w myśl jego zażądzenia z 15  sierp. 
tegoż roku Nr 8622 zamknął 20 czrw. b. r. klasztor domini
kański w Trokach i od tegoż dnia wszystkie ' budynki i ka
plice dominikańskie przeszły pod zarząd policji ,  wszystkie zaś 
grunta z tym, co j est na nich i ze zbiorami � do z arządu 

1 K. Wiln. G. G. 1 866 Nr 1 1 12  k .  2 1 .
, 2 i .a K .  Wiln. G .  G. 1864 N r  1 48  k.  1 i 2.

ł Ibidem. 
5 K. Wiln. Wojn. G. 1864 Nr 1530.
s N:. Wiln. G. G. 1864 Nr 1376 k. 1-4.
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skarbu 17 lip. b. r. Wszyscy tamtejsi zakonnicy zostali ode
słani "'do klasztoru w Poporciach tegoż powiatu 23 czrw. r. b.1 

6. Nlk wojn. trocki 5 wrz. 1864 r. Nr 7396 mówi w swym
raporcie do gbra wiln., że w klasztorze dominikanów w Tro
kach w czasie demonstracyj (politycznych, dopis. autora) 
śpiewano hymny podburzające, a dominikanin ks. Kazimierz 
Kozłowski, gdy administrował parafią Troki, został zaareszto
wany za czynny udział w powstaniu i dotąd siedzi w więzie� 
niu wi lcńskim.2 

7. Nlk wojn. trocki w swym sprawozdaniu o kościoła.eh
-,, w powiecie do r. 1866 mówi, że w skasowanym kościele do

minikańskim Trokach obecnie mieści się ai;chi wum.8 W- innym 
zaś dokumencie j est dódane, że od 20 czdv. 1 864 r. jest to .
archiwum�' 

Oo. franciszkanie. 

Holszany. O losa�h gma_chów . .franciszkańskich w I-ł'ol
szanach, pow . . osz�iańsk., -gbrnii wiln. ,  mówi odezwa Litew
skiego Konsystorza Duchqwnego (prawosławnego:, dopis. au
tora) z 6 lip. 1898 r .. Nr 6178, /który wysyła do kancelarii ien. 
gbra wiln. odezwę następującej osnowy: Gmach franćiszkański 
rz.-kat. w Holszanach, o który konsystorz . zabiega obecnie, . 
'ma być . przeróbfony na użytek służ�y (priczta) i pod · szkołę

· cerl_Uewno parafialną.- Pozostała jeszcze częś·ć--ginachu będzie 
oddzierżawiana, a fupdusz stąd - otrzymywany, będzie służył 
na p9dtrzymanie Całości.5 ·-.... 

Koltyni.any. W raporcie z 2 sierp .  _ 1871 r. Nr ·2, który 
_ nadesłał urzędnik do specjalnych zleceń pułkownik Daniłow 

, .ą o  jen. gbra wiln., c;zytamy, że w 1832 r. w pow. ś:więciańsk. · 
skasował rząd , kościół franciszkański w Kołtyńianach, w ma
j ątk� ziem

-
ianina ,Skirmunta zamieniono go na , parafialny.6 

• 

1 A. M. Trock. Nlk Wojn. 1866 Nr 1 2 1  k. 4 i 7.
2 A. M. Trock. Nlk Wojo. 1864 Nr 126 k. 1 65 i 1 66. 
a A. M. Trock. Nlk Wojo. 18611 Nr 132 k. 1 18 i -n.
4 A. M. Trock. Nlk Wojo. 1 864 Nr 1 58_ k. 1 50.
5 K. Wiln. G. G. 1898 Nr ·561 k/:lL
s K. Wiln. G. G. 1871 Nr -1206' k.' L 
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Wilno. 1. Z pisma gbra wiln. ,  datowanego 26 maja 
1863 r. Nr 1735 widać, że rząd rosyjski usunął fran ciszkanów 
wileńskich dla ulokowania w ich klasztorze swego wojska 
i rannych.1 

2. Gbr wiłn. 26 maja 1863 r. Nr 1755 z wraca się do 
Konsystorza Rz. -Kat. w Wilnie, aby na dzień następny oddać 
gmachy klasztoru franciszkańskiego przy ulicy Trockiej dla 

. użytl.m wojska, a zakonników przenieść natychmiast do innych 
klasztorów.2 

3. 28 czrw. 1864 r. Nr 2001 jen. gbr wiln. zażądał od 
gbra · wiln. opi�ii o prawomyślności po,li_tycz,nej klasztorów 
rz. - kat . . w Wilnie. W odpowiedzi na pó�yż,sze ,$br wiln. 16 lip. 
1864 r. Nr 7732 donióSł , jeq. gbrowi, że ·naiśzkodliwsz:lm ze 
w.szystkich klaszt9ró� wileńskich . pod �względem · kie�unku 
swych -tąyśli i dzi11łania były klasztory franciszkanów r ber
nardynów ·- r dlatego z'bstaJ)t; ska$owąne.3

· 4. Pi-s�o g,bra ·\\riln. z 30 lip. 1�64. r. Nr 8099 do zarzft
dzającego diecezją · wiln. mówi o skasowaniu klasztoru fran
c iszkańs15iego 

'
w Wi lnie, k!óry _został oddany władzom cy ... 

wUnym.4 
5. O zamieszk�.łyc_\l _ 9bcyc.h - zakó1:mikaeh , w klasztorze

oo. , franciszkanów- w1 Grodnie . tak pisze gbr grodzi eń. 28 czrw. 
1 866 r. ·Nr 529 db je� S"�.ra wąn.: W 186.4 i · lS65 r .  były zam
knięte klasztory fr.�.riciszkański w · Wilnie i dominikański w Po'." 
ław_eniu, gbrnii ·k.ow� . i --· przysłani byli wtedy na zamieszkanie
w �lasztorze (ra,Pci�z-�a�skim„ .grodti-eń. bonifratrzy: Skalski 
i Turowięz oraz domini\s.anie:_ Pomi�m, jurew�cz i Frąckiewicz.5 

6. cłezwa zarządzającego �ięce,zją rz.-'kat. �.i ln. Z 30 mitr:: . 
1871 r. Nr · 414 dq jerr . ...- g:bra wiln . . ·wspomina o zamknięciu ko
ścioła f.ra�ciszkańskiego w . �iJąie·:� 

7. Do . Mstwa Śpr. Wn. jen. �gbr" wiln. - pnesyła 27 · łut
18J5 r. 

_
Nr 1377 wyjaśnien.ie

-
szczegółów, które miały miejsce 

1 Wiln. R. K .  D .  Kons.  1 904 c z .  U k. -89 p .  1 1 . 
2 Wiln. R. K. D. Kons. 1863 Nr 31 .
3 K. Wiln. Wojn. G. 1864 Nr 1 4 1 1  k. 1 i n .
4. Willi. R. K. O; Kons. 1 904 cz.  II  � .  9 1 0  p: 1 4. 
5 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1396< k. 8. 
s K. Wiln. G. G� 187 1 Nr 1224 k. L 
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po kasacie klasztoru franciszkańskiego w Wilnie; a mianowi
cie.: Po skasowaniu w 1864 r. franciszkańskiego klasztoru wi
leń�kiego i . przył,ączeniu do parafii ·św. Jana nieparafialnego 
kośc-ioła ś w. Mikołaja, który dótąd należał do franciszkanów, 
W, c�arakterze wikariuszów n aznaczeni zostali QO parafii ·Św. 
Ja.na_ 4 zakonnicy franciszkanie · i · bernardyni. 1 ' 

· . „  __ 

Kanonicy regularni. 

Wilno. 1. Gbr wiln. 26 maja 1863 r. Nr. 1755 zwraca 
się do Konsystorza Rz.-Kat. w Wilnie, aby na dzień następny 
oddać dla użytku wojska budynki przy kościele św. Piotra 
i Pawła w Wilnie, a zakonników natychmiast przenieść do  
innych k lasztorów.2 

2. Jen. gbr wiln. 24 sierp. 1864 r. Nr 2621 tak pisze
do gbra wiln.: Rozpatrzywszy pańskie pismo z 17 lip. 1864 r.
Nr 7769, przyszedłem do wniosku, że w męskim klasztorze 
kanoników regularnych św. Piotra i Pawła w Wilnie w cza- . 
s ie powstania nie tylko śpiewano · hymny podburzające, ale 
sami zakonnicy brali w tym czynny udział, za co zakonnik 
Franciszek Zawadzki był aresztowany, a Bolesław Filipowicz 
i Szymon Danilewicz poszli do partii ,powstańców. Wobec 
powyższego na zasadzie p. 2-go orzeczenia cesarskiego, które 
otrzymałem za pośrednictwem mstra spr. wn. pod datą 22 czrw. 
1864 r. Nr 47 polecam Panu, aby natychmiast zarządził zam
knięcie tego klasztoru po porozumieniu się z władzą duchow
ną. Kościół zostanie parafialnym, zakonników należy przesłać 
do innych klasztorów, gmachy klasztorne oddać po zarząd 
miasta, a ziemię na rzecz skarbu. 

Gbr wiln. ,  wykonując powyższe polecenie, wysuwa 
28 sierp. 1 864 r. Nr 9074 taki szczegółowy projekt w tym 
przedmiocie: 

1) Bibliotekę klasztorną oddać do kuratorium wileńskie
go, wyłączając czysto teologiczne książki dla seminarium du
�hownego kat. w Wilnie. 

1 K. Wiln. G. G. 1 873 Nr 1 484 k. 20. 
2 Wiln. R. K. O. Kons. 1 863 i 1904 cz. II Nr 31 k. 8 i 9 p. 12.



Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd„. 33j 

2) Z księży tamtejszych: Ignacy Tatura jest prefektem
w słonimskiej szkole powiatowej, Stanisław Sakowicz probo
szczem parafii niemoniajskiej ,  pow. trock.,  Teodor Wobole
wicz proboszczem w Wyszkowie, Kajetan Narkiewicz jest 
w domu obłąkanych w Wilnie i Franciszek Zawadzki kape
lanem w majątku Konstantynówka. Tych wszystkich nie nal 
leżałoby ruszać z miejsca. I nnych zaś tak wypadałoby roz
mieścić: ks. Rafała Fijałkowskiego, obecnego przełożonego 
klasztoru, na proboszcza miejscowego, księży: Józefa Korsaka 
i Franciszka Zalewskiego na wikariuszów przy tymże kościel e. 
Kleryków: Igna cego Sudymta, Feliksa Brażew�za, Benedykta 
Tałucia, Tomasza Korbutowicza i Ludwika Jacewicza, a także 
Franciszka Lenkiewicza oddać do miejscowego semin_a r ium 
duchownego. Ks. jąna Borkowskiego naznaczyć na wikarego 
do parafi i  słobudzkiej w pow. wileńsk im. 

3) Część budynkow .klasztornych oddać na potrzeby -
parafii .  , 

Powyższy projekt jen. gbr w\ln. 8 wrz. 1864 r. Nr 2832 
zatwierdził bez żadnej zmiany .1 

Oo. karmelici. 

Głębokie. Kon�ystorz Wiln. · powiadomił bpa wiln. A.
Krasi,ńskiego, że na mocy: decyzji mstra spr. wn. z 22 lip.
1860 r. Nr. 1620 został zamknięty klasztor karmelitów w Głę
bokiem, pow. dziśnieńsk., gbrnii wileńskiej.2 

Szemetowszczyzna. Pułkownik Daniłow, jako urzęd
nik do specjalnych zleceń w raporcie swym z 2 sierp. 1871 r.
Nr 2 donosi jen. gbrowi wiln., że w 1832 r .  rząd skasował , 
klasztor karmelicki starej reguły w Szemetowszczyźnie, parafii 
Świr, pow. św.ięćiańsk., gbrnii wiłn., w� majątku ziemianin� 
Skirmurita.3 

Wilno. 1. Dziennik kancelarii jen. gbra wiln. za r.  1885 
podaje pod datą 25 łut. 1885 r. Nr 46 sprawę, załatwioną na 

1 K. Wiln. Wojn. G. 1864 Nr 1395 k. l i n .  
2 Wiln. R. K.  O. Kons. 1904 cz. II k. 85 p. 1 1 3. 
3 K. Wiln. G. G. 1871 Nr 1 206 k. L 
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skutek, odezwy mstra spr. wn. o zamknięciu klasztoru kar
mel itów w Wiln ie .  Przy tym zapisana uwaga, że akta sprawy 
odesłane zostały 31 gr. 1901 r.  do Departamentu spraw ogól
nych do Petersburga 31 gr. 1901 r. Nr 3553. 

2. Klasztor karmelitów w Wilnie cesarz skasował 23 st.
1866 r . 1  

Zaświrz. 1 .  Pod datą 14 gr.  1864 r .  Nr 2550 gbr wiln. 
powiadomił zarządzającego diecezją wi ln . ,  że rząd rosyjski na 
rozkaz cesarza z 2 czrw. 1 864 r. zamknął kościół i klasztor 
karmelitów w Zaświrzu, pow. święciańsk., gbrn i i  wiln. ,  odda
jąc je  pod opi ekę Zarządu Dóbr Państwa.� 

2. Gbr wiln .  doniósł do jen. gbra wi l n. ,  że 17 gr. 1 864 r .
z rozkazu tegoż jen. gbra został skasowany za czyny po
wstańcze klasztor karmelitów w Zaświrzu w pow. święci ańsk. 
Obecni e gbr wiln. uważa za pożyteczne, aby kościół katol icki ,  
i s tniejący przy tymże klasztorze, oddać na cerkiew dla prawo
sławnych. Wobec powyższego jen. gbr 22 st . 1865 r .  Nr 393 
polecił gbrowi wi ln., by nadesłał bliższe szczegóły, dotyczące 
przeróbki tego kościoła, a 10 lut. 1866 polecił go przerobić 
na cerkiew.a 

3. W 1 864 r. rząd skasował klasztor rz . -kat .  oo. karme
litów w Zaświrzu,  pow. święciańsk. ,  gbrni i  wi l n .  W trzy lata 
później gbr wiln .  28 J ip. 1 867 r .  Nr 5704 wystę puj e do jen .  
gbra wiln. i przedstawia mu proj ekt Komisji Lustracyjnej, 
przesłany do Zarządu Dóbr Państ wa, aby z całości gruntów 
tego klasztoru przekazać na rzecz prawosławnej cerkwi w Za
świrzu ziemi użytkowej 75,9 1 dziesięcin ,  a nieużytków 25,60 
dziesięcin wraz z budynkami poklasztornymi, resztę zaś 98,90 
dziesięcin rozdać j ako nadziały włościanom. Jen. gbr wiln. 
1 sierp. tegoż roku Nr  958 pozwala na  nadziały włościańskie 
w myśl· powyższego projektu. W rok czasu 12 wrz. 1 868 r. 
Nr 9386 gbr wiln. projektuje w odezwie swej do jen. gbra� 
aby budynki poklasztorne oddać w części służbie cerkwi pra
wosławnej, resztę na  szkołę ludową (rozumie się, rosyjską, 

1 K. Wiln. G . . G. 1 886 cz. I Nr 45 k. 1 .

2 Wiln. R .  K. D. Kons. 1904 cz. I I  k .  1 5  i 1 6  p .  23. 
3 K. Wiło. Wojn. G. 1864 Nr 1 5 10 k. 1 -:-4.
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dopis. autora) i na mieszkanie dla nauczyciela. Na to 26 wrz.
1 868 r. Nr 14701 otrzymuje zgodę.1 

Oo� trynitarze.

Wilno. 1. 28 czrw. 1864 r. Nr 2001 jen. gbr wiln. zażądał 
od gbra wiln. opinii o prawomyślności politycznej klasztorów 
rz. · kat. w Wilnie. W odpowiedzi na powyższe żądanie 16 lip. 
1864 r. Nr 7732 gbr wiln. (Paniutin) doniósł jen. gbrowi, że 
śl�dztwa wykazały śpiew hymnów podburzających, o czym 
już doniosłem z.a Nr 7732, -u trynitarzy. Zakonnicy ci, sy'mpa

tyzując z powstaniem pozwalali, a nawet zachę��li w swylJl
kościele do śpiewu hymnów pqdburzających. Odbywało si� 
to �zczególniej w p iątki 

. 
podczas naoożeńs'tw rannych i w czą�

sie nabożeństw majowych: Za to trynitarz ks. Lucjan  Gębicki 
został wysłany do Pe rmu, gdzie miał odsiedzieć (poza karą 
zesłania) rok w więzieni� tamtejszym. Wobec tego należałoby 
zamknąć kl<:isztor trynitarski, zakonników zaś pomieścić tym- · 

czasowo u karmelitów wileńskich, a s tamtąd wysłać i�h. �n: 
lejpo na wakujące wika:r}aty po parafiach , . w części gm�ćhu 
trynitąrskiego pomieścić służbę kości elną par. św. Piotra 
i Pawła, ·resztę zaś zamienić na koszary . dla wo}ska. jezeff , 
pisze dalej gbr wi ln., J. W. · Pan pozwoli llli wprowadzić 
w życie ten wniosek,1 wtedy w Wilnie pozostanie już tylko
jeden klasztor męski karmelitów bosych starej reguły. 

. 

• • .I • • 

2. Otrzymawszy powy ższy wniosek, jen. gbr 1� wrz.
1864 r. Nr 2912 oclpowiada -gbrowi wi ln . , że najzupełniej po
dziela- jego zdanie i poleca: klasztor trynitarski skasować, ko 
ściół i�h j11ko niep,arafla{ny - zamknąć i oddać go pod tymcza
sowy zarząd policji, b�dynki""'k1asztorne od�:ł.ać pod zar�ąd 
miasta, a ziemię pod zarz ąd Izby· Dóbr Państwowych, żakQn-
ników ty�zaso1Np umi�ścić u karmelitów bosych . 

, · 

W . ak't'ach tych i �st doJ'ączonc 'memorandum Audyt�riatu. 

. Polowe-go � 23 wrz. 1864 r., a w_ .· nim powie.dziane,  że �s� '
Lucjan Gębicki., trynitarz, okazał się winnyń:i przechowywa7 , 
nia w

, 
klasztorze przeciwpaństwowych referatów i napi,��i!t 

swych - pog.-lądów o szkodli wym postępowaniu w tutejszym

I K. Wiln. G. G. 1867 N.r 1362 _k. 1-12. 



336 Niszczenie kościołów, kaplic. klasztorów -- itd.„ 

kraju · władz rządowych, 'za co 20 st. 1864 r. jen. gbr wiln. 
postanowił wysłać go na mieszkanie do oddalonych powial. 
tów gbrni i  permskiej z przetrzyman iem go tam w pierwszym
rnku w. więzieniu. 

-

Na skutek powyzszego 16 wrż. 1864 r. z· klasztoru swe
go do karmelitów przeniesieni zostal i  następujący trynitarze: 
ks. Eugeniusz Ostaszewski, syn Józefa, przełożony, liczący 
lat 59, ks. Innocenty Krzyszkowski, syri Ignacego, eksprzeło · 
żony, liczący lat 77, ks. Stefan Wierzbi'ąki, syn Józefa, zastępca 
przełożonego, liczący lat 64, ks. Manswet Reut, syn Augusta, 
liczący lat 27, ks. Bonawentura Szare, syn Piotra, liczący lat 58, 
ks. Celsjusz Sienkiewicz, syn Wiktora , liczący lat 34; ks� 
Ąnzelm Noniewicz, syn Antoniego, l iczący lat 29, ks. Sylwiari 
Łazarowicz, syn Antoniego, liczący lat 54, ks. Jan Olechno
wicz, syn Ignacego, liczący lat 48, ks. Wojciech Ciszewski, 
syn Kajetana, liczący lat 71, ks. Wacław Zawadzki, syn Ka� 
zimierza, l i�zący lat 26, brat Kazimierz Kozłowski-, syn �eba
stiana, l i czący lat 87, klerycy: Piotr Kłosowski, syn Juliana, 
l iczący·, lat -34, Donat Wojdyłło, - syn Antoniego, liczący lat 24', 

- Eugeniusz Rachikiewicz, syri Antoniego, i ic_zący lat 25, Ste�
tan Jazdowski, syn Leopolda, l iczący lat 21, Franciszek Tałuć,
syn Józefa, liczący lat 34. Razem z nimi przeniósł się do kari. 
melitów czasowo mieszkający u trynitarzy kapłan świecki ks. ' - - I 
Alek,sander, syn Benedykta, Tydyński, li czący lat 33.1 i 2 

Klasztor trynitarzy już dawno niepokoił władze rosyjskie. 
Jeszcz� w październiku 1863 r. Nr 3689 Komisja  Śledcza Wifo. 
pisała do jen. gbra wiło., że posiada dowody przeciw klaszto
rowi trynitarzy na Antokolu,  który był terenem, gdzie zbie� 
rali się powstańcy i tu werbowati młodzież do partii. Stąd
powŚtańcy ruszali do lasu, a nawet . - 2- ch księży

-
z kościoła 

antokolskiego_ poszfo -do _ szeregów pdwsta�czych. 
3. Z pisma gbra wiln. z 16 wrz. 1864 r. Nr 9630 do

żarządzającego diecezją wiln. wypływa, że kośćiół i klasztor,. � 
· trynitarzy w Wilnie - rząd rosyjski · skasował i oddał w _zarząd
władzom cywilnym.3

l K. Wiln. Wojn. G. 1864 Nr 1411 k. 1 i n. 
2 K. Wiln. G. G. 1863 Nr 878 k. 2.
3 Wiln. R. K. D. Kons. 1904 ci. U k. 1 1  p. 16. 
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4. jen. gbt wiln. 2 paźdz. 1864 r. Nt' 3129 poleca gbrowi
wiln., . aby zamknięty katolicki kościół potrynitarski w Wilnie:, 
będący pod zarządem chwilowym policji, zamienił na cerkiew 
prawosławną dla szpitala i wojska, będącego w Antokolu. 
Wkrótce przystąpiono do Wykonania powyźszego zarządzenia 
i 1 gr. 1865 r. Nr 3886 gbr wiln. zawiadomił jen. gbra wiln. ,  
że Komitet po dokonaniu przeróbek odpowiednich oddał już 
kościół potry-nitarski w. Wilnie . pod zarząd · prawosławnej wła· 
dzy duchownej.i \ 

Pp. benedyktynki. , 

Wilno. Gbr wi ln. 2d sierp. 1869 r. N'r 4058 poleca 
spr.awnikowi pow. tróck., aby nie pozwalał benedyktynkom 
wiln.: Zofii Rodkiewicz i Liberacie Rudziańskłej chodzić' w ich 
habitach zakonnych. · 

Tenże gbr 6 Hp.  1869 r. Nr' 2950 znów pisze do spraw
nika pow. track., że wydał benedyktynkom wil�. Zofii Rod
kiewicz i „Liberacie Rudziańskiej tr�ymiesięczne urlopy, za 
którymi mają się udać do Birsztan, pow. trock., gbrni i  wiln., 
poleca, aby urządzić nad nimi dozór policyjny i ' aby 1m nie
pozwolić używać habitów zakonnych.2 

Pp. berriardgnki.' 

Wilno na Zarzeczu. 1 .  Gbr wiln. 8 czrw. 1864 r. Nr 6404 
zwraca się do jen. gbra wiln. z następujące] osnowy kore• 
spondencją: -S maja 1864 r. Nr 5454 zapropońowałem zamknię
cie w gbrnii wiln. 4 nieetatowych klasztorów żeńskich i je
dnego męskiego. Qbecnie po porozumieniu się z 3 prałatami: 
Niemekszą, Żylińskim i Tupalskim wysuwam wniosek, aby 

· 26 bernardynek świętomichalskich przenieść do klasztoru św. 
Katarzyny (benedyktynek, dopis. auto�a) w Wilnie, 7 zc;iś 
bemard

.
ynek zarzeezlky-eh pomie·ścić w klasztorze karmelitanek 

bosych, a resztę z tego klasztoru 8 bernardynek zarzecznych
u mariawitek . w. _  Wilnie. 

Klasztor · mariawitek również }est do zamknięcia;. �le na
leżałoby go zatrzymać jeszcze na czas . pewien, aby tam tym
czasowo umieścić bernardynki zarzeczne. 

1 K. Wiln. G. G. 1864 Nr 1429 k. l i 22.
2 A. M. Trock. spr. pow. 1869 Nr 11 k. 155 i 1 93. 

Bojownicy, Ćz .. 2, t. IV. 22 
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Klasztory obydwa bernardynek uważałbym za właściwe 
sprzedać lub obrócić je  na mieszkanie dla urzędników Rosjan„ 
a ziemię tych klasztorów przejąć na rzecz skarbu. 

Kościół bernardynek św_. Michała pozostawić jako po:.. 
mocnjczy dla stojącego obok kościoła bernardynów. 

2 . 15 lip. 1864 r.  Nr 7672 gbr wiln. w korespondencji
do jen. gbra wiln. zmienia swój dotychczasowy projekt, równ ież: 
po porozumieniu się z wys·zczególnionymi wyżej prałatami „  
co do rozmieszczenia świętomichalskich bernardyne k. 16 mia
nowicie proponuje (z ogólnej li czby ·26) przesłać do klasztoru . 
św. Katarzyny ss. benedyktynek w · Wilnie, 10 zaś do karme
litanek bosych, zarzeczne wreszci e be'rnardynki umieścić 
u wizytek .w Wilnie .  

3 . Gbr  wiln . 29  gr. 1864 r .  Nr  1 4057 . donos.i -do j en. gbra
wiln. ,  ż�, - spełn iając jego pÓ ecenie, które Q_trzymaf za Nr 3155„ 
powiadamia, 1)  że  bernardynki zarzeczne przeniesione są do _ 

berńardynek świętomi chalskich, 2) że klaszto.r skasowany 
bern.ardynek zarzecznych został oddany pod zarz'ąd prałata 
Tupalski ego dla służby parafii bernardyńskiej. 

Lista bernardynek zarzecznych przeniesionych do kla
sztoru bernardynek świętomichalskic� tak się przedstawia:

Antonina, córka Dominika, Małachowska, li cząca lat 59„ 
wstąpiła do klasztoru w 1824 r .  

Katarzy_na, dirka Jana, Karwowska, l icząca lat 7 1 ,  wstą
piła do kl asztoru w 1808 r. 

Bonawentura �  córka Ludwika, Łukaszewicfówn.a, licząca 
lat 54, ·wstąpiła do klasztoru w 1830 r. 

„ 

_ Antonina, córka Teodora, Zabłoc_ka, licząca lat 77, wstą-
piła do klasztoru 1804. r. 

Wincenta, córka Jana, Stankiewiczówna, licząca lat 66„ 
wstąpiła do' klasztoru w 1833 r. 

Tekla� · 
córka Onufrego, Szyniewska, licząca lat 47, wstą-

piła do klasztoru w 1837 r. 
Franciszka, córka Marcina, Ciechanowiczówria, licząca 

lat 52, wstąpiła do klasztoru w 1837 r. 
Maria, córka Adama, Kmielówna, licząca lat 48·, wstąpiła 

do klasztoru w 1838 r. 
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Teresa, córka Adama, Gutowska, licząca lat 70, wstąpiła 
do klasztoru w 1840 r. 

Waleria, córka Teodora, Cejs, licząca lat 52, wstąpiła 
do klasztoru w 1840 r. 

Anna, córka Zygmunta, Popławska, l icząca lat 40, wstą- -
piła do klasztoru w 1840 r. 

Teofila, . córka Romualda-, Chryzonowiczówna, licząca lat
23, wstąpiła do klasztoru w 1857 r. 

Koleta, córka T�deusza, - Górczynówna, licząca lat 23, 
wstąpiła do klasztoru w 1857 r.1 

4. Bernardynki zarzeczne jen. g_br wiln. polecił gbrowi
wiln. 4 paźdz. 1 864 r. Nr 3155 przenieść do klasztoru św. 
Michała, gmachy zaś bernardynek zarzecznych oddać dla 
służby bernardynek św. Michała.2 

5. 15  zaś st. 1865 r. Nr 341 gbr wiln. donosi do jen.
gbra wiln. ,  że zgodnie z jego poleceniem, datowanym 2 st. 
1865 r. Nr 1 5, bernardynki zarzeczne, niedawno umieszczone 
u bernardynek ŚV!iętomichalskich, 10 b. m. i roku przeniesione 
zostały do benedyktynek klasżtoru św. Katarzyny w Wilnie.8 

6. Z pisma gbra wiln. do zarządzającego
\
die�ezją wiln., 

z 6 paźdz. 1864 r. Nr 10245 widać, . że_ skasowano klasztor 
bernardynek zarzecznych w Wilnie, gmach chwilowo użyto 
dla służby kościelnej bernardyńskiej.4 

7. Nlk gbrnii wiln. 21  ł ut. 1867 r. Nr 778 donosi do
głównego nlka · kraju, że 10 ł ut. 1867 r. w klasztorze św. 
Michała w Wilnie ss. bernardynek umarła Katarzyna Karwow
ska, zakonnica skasowanego klasztoru zarzecznego.5 

Klasztor św. Michała. 

. Wilno. ·1 .  Dziennik kancela_rii jen. gbra wiln. - -za 1885 r. 
pod dniem 25 łut. 1885 r. Nr 46 podaje sprawę, załatwioną 

- na skutek odezwy mstra spr. wn. o zamknięciu klasztoru ber
nardynek przy kościele św. Michała w Wilnie. Przytem zro-

1 K. Wiln. G. G. 1864 Nr 148 k. 1 ,  2 i 41. 
2 Op. c. k. _ 2 1 .  
3 Op. c .  k .  52. 
4 Wilń. R K. D. Kons. 1904 cz. Il k. 11 i 12 p.  17. 
5 K. Wiln. G. G. 1866 Nr 1487 k.- 8. 

22* 
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biona uwagat . że akta sprawy odesłane zostały 31 . gr. 1901 r.
Nr 3553 do Departamentu spraw ogólnych do Petersburga. 

2. Faktycznie · klasztor· pp. bernardynek świętomichalskich
w Wilnie cesarz zamknął 3 st 1886 r.1 

Pp. karmelitanki ·bose. 
Wilno. Z�rządzający diecezją wiln.  otrzymał pod datą . 

24 łut. 1864 r. Nr 1337 zawiadomienie od gbra wiln. ,  że rząd 
r'osyjski · zamknął kościół i klasztor ss. kaqnelitanek bosych
w Wilnie, oddając te budynki pod zauąd policji.� i 3 

· 

Pp. 'mariawitki. 
Wilno. 1. 15  lip. 1 864 r. Nr 7672 gbr �iln� wysuwa do 

jen. gbra wiln. n.owy projekt co do klasztoru mariawitek 
w Wilnie i tak· o' nim mówi: „W nieetatowym klasŻtorze ma
riawitek przy kościele św� Stefana w Wil nie jesC obecnie 14 
zakonnie. Klasztor· ten nie brał udzia,fu w powstanju, a kp
ściół jest parafialnym licznej pąrafi i kresów Wilna·. Klasztor 
więc ten, pisze dalej gbr, prop�>nowałbym zostawić do chwili ,  
aż' się zmniejszy liczba zakbnnic do ·- tej normy, która daje
prawo skasowania klasztoru nieetatowego (tj . 7, dopis. autora). 
Obet

_
nie mieszka w . �ym ·klasztorze l4 .'�arfa.witek,. a miano

wicie: 
Ludwika Zacharzewska, po 'ślubach 
Zofia Rodkiewiczówna, „ 
J6zefa"' P'orazińska, „ 
F.milia Rudziańska, · „ 
Katarźyna Abr-amowicżówna, · „ 
Gertruda Pawłowska, - „ 
Maria Montwiłówna; „ 

'. Teresa Piotrowiczówna; „ 
Jozafata 'Szymkiewiczówna, „ 
Katarzyna Pawłowska� . „ .-
Francis�ka Motykówna, „ 

1 Gr. K. G. 1886 cz. I Nr 45 k. 1 .  

zakonnych od r. 1802 
„.

· 
„ 1821 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
" 
" -. . 
" 
" 

„ 
" 
" 

- . '" 

" 
„ 
" 

1826 
i835 
1 831 
1834 
1ą36 
\ą4o 
1842 -
1ą41 
1842 

2 Wiło. R. K. D. Kons. 1904 cz. l i  k. 18 p. 28. . , 
3 'O . 4 karmelitankaj:h, kraj opuszczaj�cych, podane są- .sż�zeg6ły w dziale 

o pp. wizytkach. Dopis. �utora·. - · - · - -
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Joanna Waszkiewiczówna, po ślubach zakonnych od r. 1825 
Katarzyna Chryściniaczówna, „ „ „ 1825 
Helena Strumiło, „ „ „ 1841 
„Józefa Piotrowiczówna, która była na kuracji w- Dyna-

burgu, powróciła do Wilna i 12 st. 1865 r. została umieszcżona 
u benedyktynek wileńskich . Prowadzący · obecnie śledztwo 
w klasztorze mariawitek urzędnik do specjalriych zleceń, Sto
r�żenko, 1l list. 1864 r. Nr 175, doniósł mi, że Leokadia Pio
trowiczówna przyszła do klasztoru w 1858 r. nielegalnie pod ' 
nazwiskiem Joanny Waszkiewiczówny, a dwa znalezione tam 
l isty: jeden arcybiskupa W. Żylińskiego i zakonnicy Teresy 
Piotrowiczówny, bawiącej obecnie na kufacji w Dorotpolu, 
pow. dynabursk., gbrnii witebsk., dowodzą słuszności mego 
twierdzenia o nieprawomyślności politycznej klasztorów ka
tolickich. 

„Ośmielam się przeto, pisze dalej gbr wiln., wysuriąć mą 
propozycję, następującej treści: 

_l) Pnełożoną mariawitek Zofię Rodk_iewiczównę za nie
legalne przyjęcie do klasztoru Leokadii Piotrowiczówny, jedy
nie ze względów utrzymania wi,ększej l iczby zakonnic, ukarać 
grzywną wysokości 1 OO rb, nadto usunąć ją  z·e stanowisk'a 
przełożonej i przenieść do jednęgo z żeńskich  klasztorów 
w Wilnie. 

2) Wizytaton ks. ·A. Niemekszę skazać na 50 rb kary
za brak dozoru w tym względzie, który się ujawnił w niele
galnym przyjęciu zakonnicy do klasztoru. 

3) · Zamknąć ldasztor mariawitek Vf· Wilnie, a ko$ciół zo- ,
stawić nadal z prawami parafia lnego. 

4) Część tego klasztoru zostawić dla parafii, resztę zaś
wraz z przyległymi domami i ziemią oddać pod zarząd miasta. 

5) Mariawitki rozmieścić po żeńskich klasztorach, pozwa
lając im, aby mogły zabrać z sobą swój majątek ruchomy. 

6) Bibliotekę klasztorną oddać pod zarząd kuratora tu
tejszego okręgu naukowego". -

2. Na po-wyższą propozycję jen.  gbr wiln  .. 17  l ist. 1864 r.
Nr 3676 taką przesyła odpowiedź gbrowi wiln.: 

„Zważywszy podstęp przełożonej klasztoru mariawitek, 
ujawniony w przyjęciu Leo.kadii Piotrowiczówny, co - mogło 
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rówmez dobrze dziać się i dawniej, zważywsz·y, że, jak Pan 
o tym pisze 14  list. 1864 r. Nr 11600, wszystkie klasztory rz.

, kat. mniej lub więcej działały w tym kierunku, żeby pobu- -
dzać ludność do pows.tania, zarządzam: 

. l) Zamknąc kla!!tztor mariawitek. w Wilni.e, zostawiając
ich kościół nadal parafialnym. 

· -: 2) Zakonnice pomieścić w żeńskich wiln. klasztorach .
. wizytek i benedyktynek.

' 
Przełożoną Rodkiewiczównę ;sunąć 

z· przełożeństwa i oddać ją pod -surowy dozór policji . 
· 

1 3) Wszystkie budynki z wyjątkiem części klasztoru, ko
niecznej dla parafii, wraz z ziemią oddać pod zarząd miasta. 

4) Książki i majątek zakonnic użyć podług projektu gbra" .
3. Na powyższe 28 gr. 1864 r . . Nr 1430 gbr wiln. donosi

do jen. gbra wiln. , że klasztor mariawitek już został zamknięty 
i 1 3  zakonnic przeniesiono do pp. benedyktynek w Wilnie. 

4. Z pisma przełożonej Rodkiewiczówny, wystosowanego
do jen .  gbra wiln. 27 list. 1 864 r. widać, że „założycielem 
zakonu mariawitek był czcigodny proboszcz parafii św. Ste
fana w Wilnie ks. Stefan Turczynowicz, który, na mocy ze
zw_olenia wyższej władzy du chownej, przy parafialnym kościele 
św. Stefana na przedmieściu rudnickim urządził nasz klas2tor, 
poświęcony Najśw. Maryi Pannie, nazywając nas krótko ma
riawitkami tj . naśladowczyniami Najśw. Maryi Panny. Ks. Stefan 
Turczynowicz własnym kosztem pobudował nasz klasztor 
w części z drzewa, w części z muru. On nam ułożył główne 
punkta reguł�, wysuwając jako . główny nasz obowiązek: wy
chowanie chrze$cijańskie nawróconych żydówek, mahometanek 
i karaitek, a nawróco�ych z pozwolenia władzy duchownej. 
W 1794 r.  klasztor nasz spłonął. Wtedy mariawitki , wierne 
swemu powołaniu, nie opuszczają życia zakonnego. Wszystkie 
poświęcają swe wiano na odbudowanie klasztoru murowanego. 
Fundusz ren wystarczył tylko na część budowy  . . . " 1

5 .  Jak świadczy pismo gbra wil n .  z 12  g-r.  1864 r .  N r  12407 
do zarządzającego diecezją wiln . ,  rząd rosyj ski zamknął kla
sztor ss. mariawitek wi leńskich i oddał go pod zarząd miasta, 
kościół zaś pozostał w ręku kleru katolickiego.2 

1 K. Wiln. G. G. 1 864 Nr. 1 48 k. 1-55. 
2 Wiln. R. K. D.  Kons. 1904 cz. I I  k. 15 p. 22.
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6. Jen. gbr wiln. � L st. 1865 r. Nr 125 występuje do
mstra spr. wn. z tej treści pismem: „ Widząc z korespondencji 
gbra wiln., przysłanej mi pod datą 11 list. 1864 r. Nr 11600, 
że w wileńskim klasztorze mariawitek wykryto podejście 
·w przyjęciu samowolnym hez zezwolenia władz państwowych
w 1 858 r. do klasztoru Leokadii Piotrowiczówny, na miejsce
:zmarłej Joanny Waszkiewiczówny, aby w ten sposób utrzy
mać liczbę zakonnic, konieczną dla klasztoru nieetatowego,
mając nadtn na uwadże, że coś podobnego mogło się zdarzać
również i dawniej, mając wreszcie na uwadze, że, - jak stwierdza
-rzeczywisty radca stariu gbrnlny Paniutin, wszystkie klasztory
tutejsze brały udział w pobudzaniu ludności do powstania, uwa
żam ·za konieczne: 1) zamknąć klasztor ma-riawitek . . .  " -(wszyst
ko dalej, jak ·do gbra wiłn. pod datą 17 l ist. - 1 864' r. Nr 3676).1

Pp. wizytki. 
Wilno. l .  Jen. gbr w_iln. 23 l i st. , 1864 r. Nr 3740 pisze 

do gbra wiln . ,  że . jego raport z 20 _ l ist._ 1 864 r. Nr t i762 
w�k�zuje 8 n iewiast, nazywających się siostrami, które mie
szkają w klasztorze wizyt�k wiln., nie mając na to żadnego 
pozwolenia rządowego. Wobec tego, że  niewiasty te nie mają 
prawa tam mies�kać należy je stamtąd usunąć natychmiast, 
a w przyszłości pilnować, aby w żadnym klasztorze nie po
wtórzyło się nic podobnego. Otrzymawszy decyzję powyższą, 
usuwane wizytki zwróciły się do jep. gbra z prÓśbą błagalną, 
aby je zostawił w spokoju na miejscu. Na to jen. gbr 29 list. 
1864 r. Nr: 3786 polecił gbro.wi wiln. ,  aby na razie nie usuwał 
nikogo z k lasztoru �dzytek. 

2 . Całą tę sprawę_ _r_o�zp.oczął. sarn wi-l� _ j e n. gbr, jak to widać.
z koresponden_cji kancelarii gbra wifo . ; ;  !<tóry 20 list. - 1864 r. _
Nr 1 1 762 tak pisał do tegoż jen.  gbra: · „Na mocy pańskiego· 
ustnego polecenia urzędnik, do specjalnych zlec�ń rz. r. st. Sto
rnżenko p�zeprowadził badanie wizytek klasztoru wiln_. i znalazł: 
1) w klasztorze tym mieszkaią 32 zakon ni ce, z których . 16 jest
na . etacie, pozostałe bez etatu; ale wszystkie na mocy pozwo
lenia ·mstra spr wn. 2)· Oprócz zakonnic sta rszych jest 4 no-

t K. Wiln. G. G. 1 864 Nr 1 48 k. 1 -55. 
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wicjuszl<i również. z pozwolenia m_stra, ale ślubów zakonnych 
one jeszcze . nie składały. 3) Poza ·liczbą służby koniecznej 
jest jeszcze 8 niewfast pod nazwą siostr służebnych, na  któ
rych pobyt w kla�ztorze władze rządowe nie dawały zezwo
lenia. 4) Spośród . badanych jedna przedstawiła dowód oso
bisty wątpliwej wartości. 

Donosząc o powyższym, w myśl raportu tegoż Storożenki„ 
gb.r dodaje:- „Do . wizytek wstępują osoby . przeważnie �e sfer 
arystokratycznych i bogatych, które wnoszą do klas.ztqru bo� 
gate wiana, sięgające swą wartością ki lku .tysięcy rb, które 
klasztor zabiera .dla siebie". 

Klasztor ten, korzystając z �cjsłej .swej kla�zury i z. braku 
w nim kon.troH rządowej, mimo oficjąJnego zakarzu władz ·pań� 
sbv.ow:ych, utrzyµlµje · pensję, na której pod · po qrem przygo
towania kandydatek do życia. zakonnego

.
kształCft się córki · 

najbardziej bogatych i najbardziej �pływowych rodzin i:iie 
tyl,ko<""z najbliższych gbrnij" a le nawęt _z Wąłyni�r i Podola. 
Władze _oficjalne na t°' wszystko patrzą przez palee. 

Okoliczności pow.stania . ostatniego, ·a zresztą i wszyst
kich dawniejszych zaburz·eń polity.cznych, gostal.ecznie dowo
dzą� jakim duch·em rokoszu i wrogiego usposobienia do wszyst ..
ki�go, co rosyjskie i prawosła-.,vne, · przejęte · �ą ,PolkL Wiele 
z nich, może całe setki, otrzymały wychowanie w kłasztora,ćh� 
gdzie z religi� łączy-" się ściśle patriotyzm, przewrotnie pojęty
(to jest nie rosyjski. Dopis. autora) albo lepiej powLecłzieć 
polskość.1 Be1wątpie1,1-ia  kobiety przy , swym dużym · wpływie 
w rod:iinie szerzyły te· idee -nie tylko wśró"Ci młndzłeiy, ale; 
je wraz z ni_lekiem matczynym · przelewały jui.:w dzieci. Dlatego, 
j eżeli nie moina powiedzieć, żeby mieszkankr klas�tQrU wizytek 
_(z.akonnice .  Dopis. · autora) brały czynny udział, -vi·. powstaniu, 
to i�dnocześnie nie m9Żna nie -przyznać, że wpływ ich szkodliwy 

1 Tego rodzaju przekonanie i świadectwo nie jedyne spotykamy o tym„ 
jakie jest zadanie dobrej polki w ro9.zinie1 jakimi były polki, wychowane w u .... 
sadach religijnych, jaki wpływ �.a charaktery· swych wychowanek miały kla.
s�tory i -jak wychowanie reJigijne katoHcki� szło jednocżeśnie w kierunku 
patriotycznym. Ddezwa 'M-jewa, nakazująca ghrowi wiło. urządzenie celk�wego
więzienia dla kobiet, skazanych za przestępstwa -patriotyczne to samo m6wi. · 

Dopis. autora. 
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sięga aż do jawnego spr�e,ciwu . władzom. Zakonnice . działają 
nie tylko na pokolenie obecne, ale posiały ziarno zatrute i na 
czasy przyszłe . . Z tych względów, kończy gbr wił.n .  do jen.  
g�ra, których doniosłość. J.  W. Pan raczy uznać, uważałbym 
za właściwe przeciąć. płynący dopływ z bijącego źródła kla
sztornego wizytek, które utrzymują stosunek i łączność z pierw
szymi L najbogatszymi domami szlacheckirrli . Proponuję przeto 
klas�tor ten zamkną�·, zakonnicom zaś dać możność wyjechania 
do . rodzin albo ie - uniie·ścić w innych klasztorach żeńskich 

· m. Wilna. , W klasztorze wizytek wileńskich są obecnie, pisze
gbr, n_astępujące zakonnice: 

' · , 

_ , Wirginia Konstancj a  Tymanówna, licząca_ lat 47, po ślu-
bach lat 26, ptzcł-0żona-:. 

· , 

Maria Ludwik� Gejlandówna, licząca lat 72, po ślubach 
lat 48. · 

Anna Elżbieta H�ller, licząca lat 70, po ślubach lat 3]. 
l;ekla Augustyna Grądzka, l icząca lat 65, po' ślubach 

lat ·36. 
· · 

Joanna Katarzyna Jankowska, lie.Ząca lat 64, po ślubach 
laf 36. 

Maria Karolina Sulistr�wska, ma pomieszane zmysły. 
Joanna Franciszka ·Gedrojć, l icząca lat _ 61, po ś lubach

lat 36. '· 

Maria Julia Kowalska, ii cząca Jat 64, po · ślubach 1 lat 34. 
Józefa l\fałgorzata Cwfecinska, chora. 

; Mada Ksawera Małacho�ska, licząca - lat 59, po ślubach 
lat · 24„ 

· 

Maria Sałezja Czapska, Hcząca lat .46, l>O ślubach lat 24. 
· . Elżbieta Mjchalina Krauze, licżąca lat 49, po ślubach , 

lat 22. ' 

· -

, Maria Kazimiera Balińska, licząca lat ._39, po ślubach lat 12.
Maria 

-
Zuzanna Czapska, li cząca lat 46, po ślubach lat 24. 

Maria Filomena K�ssakowska, l icząca lat 54, po- ślubach 
lat · 8.

Maria Agni
_
eszka Rymkiewic�, licząca lat 43, po ślubach 

lat 9. 
Alojza Aleksandr.a Krauze, li cząca lat 40, po ślubach 

lat 9. 
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Anton ina Katarzyna Chodasiewiczówna, . l i cząca lat 37, 
po ślubach lat 9. 

Salezja Eugenia Fiorentini, licząca lat 37, po ślubach l at 9. 
Helena Teresa Fiorentini , licząca lat 34, po ślubach lat 9. 
Brygida Franciszka Przewłocka, li cząca lat 38, po ślu-

bach lat 4. 
Maria Paulina Danilewicz, licząca lat 36, po ślubach lat 4. 
Zofia Stanisława Zagórska, licząca )at 30, po ślubach lat 4� 
Anna Julia Kaciukiewiczówna, · licząca lat 31, po ślu-

bach fat 3. 
Anna Magdalena Łazarewicz, 1-icząca lat 37, po ślubach lat 3. 
Rozalia Teresa Gornowska, licząca lat 37, po ślubach lat 3. 
Joanna Olimpia Szpinagel, l icząca· lat 43, po ·ślubach lat 3.� 
·Maria Alęksandra O' Bym, licząca lat 25, po śly..bach lat 2:

W klasztorze bosaczek (karmelitanek) mieszkające:  
Maria Aleksandra jelska.
Marcela Gertruda Gąsowska, licząca lat 42, po ślubach

rok 1 .  
Jó7.efa Franciszka Grafte, l icząca lat 28, po  slubach 1/2 -roku.
Maria Antonina · Zawadzka , licząca lat 34, . po ślubach

1/2 roku.
Nowicjuszki: 

Józefa Ksawera Piotrowiczówna, licząca lat 27, w kla-
sztorze lat 2. 

Maria Zofia Bułhakówna, licząca lat 29, w klasztorze lat 2. 
Józefa Kazimiera Mienicka, l icząca lat 28, w klasztorze lat 3. 
Mari� Jadwiga C1'ruścicka, licząca lat 26, w kłas�torze lat 2. 

Siostry służebne: 
Maria Taida Rykówna, liczą-ca lat 28, po ślubach lat 2. 

· Maria Wiktoria Szyrwińska, licząca lat 46, po ślubach
lat 20. 

Józefa Agata Pudżanówna, licząca lat 30, po ślubach lat 2. 
Joanna Marta Pietkiewicz, l icząca lat 36, po ślubach lat 2. 
Anastażja Gabriela Sztokówna, licząca lat 48, po ślupach

lat 18. 
-

Teresa Petronela · Adamowiczówna, l icząca lat 34, p� ślu
bach lat 14. 



Niszczenie kościołów, kaplic, klasztorów itd.„ 347 

Julia Lubomirska, licząca lat 28, po ślubach lat 2. 
Scholastyka Kwintowa, licząca lat 78, po ślubach lat 4. 
3. Gbr wiln. nie poprzestaje na powyższym raporcie lecz

eo chwila donosi o czymś do jen. gbra z życia klasztoru 
wizytek wiln., odgrz�bując rzeczy dawno przebrzmiałe. Oto 
24 l ist. 1864 r. Nr 1 19 1 1  pisze :  „Do mojej wiadomości doszło, 
że na kapelana wizytek wiln .  przyszedł z diecezji mohyl. ks. 
Tomasz Lubowicki . Zarządzający diecezją wiln. objaśnił mię, 
że na skutek decyzji metropolity mohyl. z 21 łut. 1861 r. Nr 540 
ks. T. Lubowicki został przeniesiony z diece'zj i mohyl do wiln. ,  

· a władza świecka na to nie wyrażała swej zgody".
4. 22 łut. 1865 r. Nr 1278 gbr wiln. znów pisze do jen.

gbra: „J ak mnie doszły wiadomości, w rozmównicy klasztoru 
wizytek wiln. gromadzą s ię  panie z tutejszego towarzystw'a.
Wiem, że tam · prowa:dzą wymianę jakichś myśli sekretnych, 
ale nie podobna dowiedzieć· się nic _pewnego wobec klauzury · 

i braku dostępu do klasztoru� Ponieważ '.zaś wiadomą jest
rzeczą, że niewiasty polskie ' brały udział gorący we wszelkiej 
polsko katolick iej propagandzie i obecnie, · gdy się gromadzą 

· .. w klasztorze wizytek, mógą w dalszym c iągu robić to samo, 
k'omunikując sobie nawzajem różne w iadomości zagraniczne, 
doręczając sobie l i sty, stamtąd nadchodzące, a także wysyłać 
na nie· odpowiedzi, przeto, donosząc o powyższym J. W. Panu, 
mam honor prosić o możność wydania obowiązującej decyzji 
ąlbo zabrani ającej tych wizyt, albo pozwalającej bywać tam 
tylko tym, które otrzymają n a  to piśmienne zezwolenie wizy
tatora klasztorów". 1 

s:· Na powyższe gbr w i ln .  Ddpowiedział 27 łut. 1865 r. 
N r. 868 gbrowi wiln . , że zgadza s ię  na  zakaz_ odwied�ania -
klasztoru, chyba w wyjątkowych razach i zawsze za zezwo-
1-eniem gbra. 

6. Wkrótce Rząd postanowił zamknąć klasztor wizytek 
wi ln. W sprawie tej Departament Spraw Duch . Obc. Wyznań 
�4 ,łut. 1865 r .  Nr 366 pisał do jen. w i ln., że mster "spraw �a
granicznych, wykonując nakaz cesarski ,  zakomuni�ował mstrowi  

' · 1 Był ·nim wówczas ks. Antoni Niemeksza, jeden z trzech „prałatów'\ 
c.ałkowicie oddanych rządowi. Dopis. autor.a. 
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spr. wn.  depeszę, która nadeszła z Paryża do Mstwa spr. -.za
gran icz·nych, a w nie· baron Budberg, n iemiecki mster spr. 
zagranicznych .mówi, że nuncjus� · w Paryżu, do'.A?iedziawszy 
się o . sk51�owaniu klasztoru w izytek„ ieqynego- w Wilnie, z w

.
ró

cił się, do barona B,udperga z prośbą, aby . wy.sta,rał się o ,wy-:
słanie � tego klasztoru zako/nnic do F�ancii, gdzie . przełożona 
wizytek_

, 
w Rejms wypowiedziała swą zgodę na ich przyjęcie � 

Baron I' Budberg pro�i o decyzję telegrnficzną, bo · nuncjusz
. 

czeka na rychłą odpowiedź. Przytem mster spr. wn. dodaj e 
od siebie, że, jeżeli i stotnie jest skasowany kłasztar wizytek� 
jedyny w Wilnie, o czym on nic nie w ie, zgadza się na  
wyjazd zakonnic do  Rejms. Raczy wszakże, pisze dalej mster 
do jen. gbra, J. W. Pan donieść, jak ta sprawa stoi i czy 
J.  W. Pan nie widzi jakiej przeszkody do zadość uczynienia 
życzeniom nuncjusza.1 

7. Wtedy jen. gbr wiln. 27 łut. 1865 r. Nr 870 poleca
gbrowi wiln. , aby: 1) powiadomił wizytki,  że z powodu i ch 
nastroju przeciwrządowego i wskutek zbierania się w ich kla
sztorze -niewiast polskich, bezzwłocznie mają  się przygotować 
do wyjazdu, władze przytem administracyjno policyjne zwrócą , 
szczególną uwagę na przełożoną, która prowadziła korespon
dencję sekretną z zagranicą. 

2) Nadesłał wykaz obecnie zamieszkujących zakonnic
w tym klasztorze. 

3) Sporządził spis służby klasztornej .
4) Kościół wizytek jako nieparafialny zamknął, oddając

urządzenie jego i sprzęty do innego kościoła, budynki zaś 
klasztorne pod czasowy zarząd policji. 

8. Prawie jednocześnie z powyższym nakazem, jen. gbr
wysyła 28 łut. 1865 r. Nr 893 do mstra spr. wn. odezwę, 

1 Mosołow w swej książce „ Wilenkje oczerki 1 863-1865. Murawje
wskoje wrernia. Petersburg 1898 r ." Budberga nazywa posłem rosyjskim 
w Paryżu, który w imieniu nuncjusza odzywa się do rnstra spr. zagranicznych 
w Petersburgu, aby wizytki z Wilna mogły wyjechać spokojnie i bez prze�zkód. 
Pociąg z nimi, pisze Mosołow, ruszył o godz. 61 /2 z rana. Zakonnice Mszy św.
wysłuchały o 4 rano. Staruszki służące zalewały się łzami. Wyjeżdżające za
konnice zachowały się spokojnie i poważnie. W milczeniu całowały progi swo
ich cel. Prałat Niemeksza odprowadzał ich do niemieckiej granicy, str. 209. i n. 
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w której pisze: „J uż J. W. Pana powiadomiłem, że zarządzi · 
łem zamknięcie niektórych klasztorów za to, że brały udział 
w powstaniu. Ale - w Wilnie j est j eszcze klasztor wizytek, 
w którym kontrola rządu jest wykluczona, a fanatyzm' zakon
nic daleko posunięty i bardzo szkodliwy pod wźg�ędem po
litycznym,  bo zakonnice, mimo zakam rządowego, wychowu
j ąc  córki tutejszych właścicieli  �iemskich, przeciwko czemu 
wydałem ogólne zarządzenie w 1863 r., wpajały nienawiść do 
wszystkiego, co rosyjskie .  Wpł,ywem tym zakonnice współ
działały do wytworzenia fałszywego i przewrotnego kierunku, 
jakim szczególniej odznaczają się tutejsze niewiasty sfery i n 
teligentnej , z której rekrutują się głównie uczestnicy powsta
nia obecnego. Wizytki, pisze jen. gbr dalej ,  nie licząc się 
z zakazem rządowym utrzymywały stałe stosunki sekretne 
z tutejszymi niewiastami. Z pqejętych listów, które przyiSyłali 
do nich biskupi francuscy: orleański Dupanloup, lijoński, 
szanibryjski, a także _przełożone k lasztoru wizytek w Rejms, 
widać, że, na skutek użalań się zakonnic  wiln. na rząd rosyj
ski, teraz otrzymują propozycję przyjazdu . do Francji .  Jeden 
zaś z bpów francuskich w piśmie oficja lnym 24 łut. prosi bpa  
Krasińskiego, aby  okazał swą pomoc wizytkom w tej podróży� 

„Mając _ to wszystko n� uwadze, kończy jen. gbr, jaką 
krzywdę przynosi w tutejszym kraju polska polityczna pro
paganda rel igijna, a zwłaszcza stosunki wizytek wiln. z za
granicą, chociaż należało wcześniej zamknąć i ch klasztor, 
a zakonnice rozmieścić po różnych domach zakonnych , wstrzy
mywałem się od takiego zarządzenia. Teraz zaś, zważywszy 
opinię i racje gbra wiln., �oraz zdanie j .  ·w. Pana, wypowie
dziane na skutek wystąpienia nuncjusza, _ że nie ma nic przeciw 
wyjazdowi wizytek do klasztoru we Francj i ,  nakazałem gbrowi 
·wiln. ,  aby polecił zakonnicom, by były gotowe do wyjazdu".
. . .

9 . Ną żądanie władz 3 mar. 1865 r. wszystkie zakonnice
(L wyjątkłcm - pomieszanej Sulistrowskiej) podpisały wspólne
oświadczenie, że dobrowolnie wyjeżdżają za granicę. Te·goż
driia gbt wilń. za Nr · 1604 pisze do jen. gbra, że wizytki wiln.
zabiega)'ą, aby wraz z nimi wy)echał na zawsze za gr�nicę ich
ka.pelan ks. T. Lubowicki. _ Mianowicie 1 marca 1865 r. prze
łożona Tyman wystąpiła do jen. gbra z . tym, że, chociaż bez
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s zemrani a poddają się wydanemu nakazowi, aby opuściły 
klasztor i kraj, jednak ze względu, że na 42 wyjeżdżające 
zakonnice 10 jest po 60 latach, 20 spośród nich nie posiada 
języka francuskiego i że podług praw zakonnych spowiednik 
powinien im towarzyszyć w podróży, błaga jen. gbra o ze
zwolenie dla ks. T. Lubowick iego na wyjazd z nimi , na co 
ksiądz się zgadza. 

10. W czasie załatwia�ia tych formalności podróżnych
służąca klasztorna Stefani-a Komar wystąpiła do władz rządo
wych z prośbą, aby i ona mogła jechać wraz. 2 zakonnicami .:

11 . 5 mar. 1 865 r. kapitan · Kazański' donosi do jen.  gbrat
że tego dnia o godzinie  6 rano wyjec�ał koleją z Wilna ku 
granicy pruskiej ,  odwożąc do stacji Ejtkuny 1 41 wizytkę, 4
karmel itanki , bose, służącą i ks. T. Lubow ickiego.2 Razem
przeto . z : wizytkami wyjechały następujące _katmelita:nki: Mau .: 
rycja, córka M ikołaja, Bobnowska, licząca lat 40, Cecyl ia „ 
córka M ichała, Jeśman, licząca lat 45, Konstancja, córka Jó�efa ,. 
Ejmont, li cząca lat 38 i Teresa, córka- Fran ciszka, Gruśc, l icząca 
lat 28.3 , , 

1 2. Zarządzający diecezją - wiln  . . otrzymał pod datą 6 mar. 
1865 r. Nr 1705 pismo, w którym gbr wiłn. powiadamia go„ 
że r.ząd rosyjski na· skutek oznajmionego życzenia ss. wizytek> .'. 
i ż  chcą przesiedlić . .się za granicę, klasztor i ch zamknął i od
dał go pod zarząd Domu Wych9wawczego w Wilnie.4 

Siostry miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. 
Motywy usunięcia sióstr miłosierdzia katoHckiego z Wil

na ,  Grodna, Kowna i Mińska. 

1 Eitkuny w Prusach Wschodnich, po n.iemiecku Eydtkuhnen. 
2. W rozd�. XXVll, t . III ,  cz. 1 Bojowników w odnośniku 2 na str. 597 , · 

zdaje się, słuszne wypowiedzieliśmy włas�e przypuszczenie, że jest mowa 
o karmelitankach wileńskich. Tam jest mowa o przełożonej Maurycji Teresie
i niniejsze źródto wymienia jako karmelitankę wiło. Maurycję. Jeżeli przypu
szczenie nasze jest słuszne, t� nadmienić musimy, �e karmelitanki wiln. 
dostały' się na ulicę Kopernika w Krakowie nie przez granicę J'osyjsko 
austriacką, lecz przez Niemcy, jak to stwie.rdza raport kapi tana Kazańskiego
z · 5 marca · 1865 r. , znaleziony w archiwum państwowym wiln. Do pis. auto�a..: 

s�K.  Wiln. G. G. 1864 Nr 1456 k. ł-67. -
.t Wiln. R. K. D. Kons. 1 904 . -ez. II k. 19 p. 29.
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Na żądanie jen. gbra wiln. 6 kw. 1864 r. Nr 4751 gbr 
wiln .  przedstawia mu stan sprawy sióstr miłosierdzia św. Win·
centego a Paulo w Wilnie w tych słowach: „z tutejszego 
domu wychowawczego należy przede wszystkim usunąć pięć 
s ióstr miłosierdzia (św. Wincentego a Paulo, dopis. autora), 
które, będąr stale przy dzieciach, mówią z nimi po polsku 
i bez·· wątpienia, chociaż zakładem kierują intendent prawo
sławny i . przełożona prawosławna, siostry szarytki podtrzy-

. moją i ja_k tylko mogą uprawiają polską propagandę" . -
To był ogólny motyw, dla którego usunięto siostry mi

. _łosierdzia katolfckiego z dol_!lów: w Wilnie, Grodnie, Kownie 
i Mińsku. 

Po - usunięciu sióstr z Mińska zamknięto icłr kapiicę 
1 sierp. is66 r.  Nr 2941 . 

Z chwilą usunięcia sióstr miłosierdzia z instytucyi miast 
wymienionych krzyżanki prawosławne objęły w nich kieruu_ek 
w�c�owania dzieci i opieki  nad starcami i kalekami bez :wzgl�du na. ich wyznanie. 1  _ 

Szczuczy�. 1 .  Gbr wiln. 8 czrw. 1 864 r. Nr 6404 w piśmie 
. swym do jen.  gbra wi'ln. proponuje szpitala w . Szczuczynie, 
. ppw. 1idzk., gbrnii wiln., przy którym są · 3 siostry miłosier

, 
..-

gzfą, {św. Win centego a Paulo, dopis. autora) na  razie nie
'-zamykać, dokąd lidzki nlk wojn. nie nadeśle w ty� przed
miócic; -swej opinii.2 

· : ,  . ,  . 2. : .  jednoc:leśnie z kasatą _ klasztom domjnik:ańskiego · 
/ w �r_rok'ach (o czym 15  sierp. 1864 r." Nr 8625 doniósł gbr

wiło.  do : j�n. gbra. wiln.) był skasowany przytułek w m. Szczu
cż}mie, p_ow. l idzk., który był w„ ręku sióstr miłosierdzia św. 
Wi:Ocenteg;o .a Paulo. Na doku.mencie, dotyczącym kasaty 
klasztoru qpminikańskiego w Trokach, jest takie memorandum 
ó �tr. • . . 6-6. 
�) · - � - {Jyły główny nlk kraju M-jew wziął pod u wagę rację .g a:: wiln., że w m. Szczuczy-�ie istnieje dom sióstr miłosier
dzia '!- 3 t \�-0 siostra:nii i w 1864 -r. poleci� gbrowi wiło., aby 
natychm

.
iast wydał rozporządzenie przenieść siost,ry do, inn�go 

i K cw�fn.- Wojo. -G. 1864 Nr · 1321 k. 1 i n. 
2 K. Wiln. G. G. 1864 N; 148 k; 1 i 2. 
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�las_ztoru etatowego, budy�ki zaś z ziemią tego domu prze
kazać na rzecz skarbu. Na to gbr wiln.  Paniutin w paździer
niku 1 864 r. odpowiedział jen. gbrowi, że w Szczuczynie 
klasztoru sióstr miłosierdzia nie ma, lecz po skasowaniu tam 
pijarów w 1832 r. urządzony został dom dla 4 sióstr miłosier
dzia, których obecnie faktycznie jest tylko 3. Chociaż tamtejsze 
siostry miłosierdzia, pisze dalej gbr Paniutin, nie brały udziału 
w powstaniu, ale ciąży na nich wina, że nie mają dowodów 
osobistych i uczą dzieci  bez pozwolenia. Przytułek nie otrzy
muje od rządu żadnych zasiłków, lecz żyje z ofiar dobrowol
nych. Wobec powyższych przestępstw, pisze Paniutin, należy 
zamknąć przytułek wraz z kaplicą, która powstała tam bez 
pozwolenia władz państwowych. Gdy to będzie uskutecznione, · 
kaplicę można będzie zamieni ć na kościół dla katolików, 

__ a dotychczasowy kościół katolicki w Szczuczynie zamienić 
na prawosławną cerkiew. 7 dziew�zynek od lat 10-22, kt6re 
wychowywały siostry miłosierdzia, można pomieścić w wileń
skich żeńskich klasztorach, a obłąkanych oddać do odpowied
nich zakładów. 

Jen. gbr wiln. w zasadzie przyjął cały ten wniosek, ty lko 
siostry staruszki pozwolił zostawić w przytułku z zastrzeżeniem, 
że im już nie wolno nikogo nowego przyjmować.1 

Wilno. Jen. gbr wiln. wystosował w r .  1872 i 1 873 do 
gbta wiln. dwa pisma. W pierwszym z 1 kw. Nr 332 tak 
mówi: „Do 1864 r. w Wilnie istniało zgromadzenie sióstr mi
łosierdzia, których było: 5 w domu wychowawczym Dzieciąt
ka Jezus, 18 w szpitalu św. Jakuba, 17 w szpitalu Sawicza 
i 6 w Dobroczynności. Na zasadzie polecenia głównego nlka 
kraju z 11 kw. 1 864 r., usunięto wszystkie 5 z domu wycho
wawczego, a w 3 następnych instytucjach, na skutek · zarzą
dzenia tegoż jen. gbra z 24 paźdz. 1865 r.  Nr 4012, pozosta
wiono po 6 zdolniejszych . . Resztę umieszczono w klasztorze 
św. Katarzyny w Wilnie. Obecnie jest tam s ióstr miłosierdzia 
18". W drugim z 25 lip. 1873 r. Nr 8556: „Do 1 864 r. w Pół
nocno Zachodnim Kraju chorych obsługiwały po szpitalach, 
w urzędzie Dobroczynności Publicznej (wiedomstwo Prikaza 

1 K. Wiln. G. G. 1864 Nr 13 76. 
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Obszestw. Prizrenja) było rz.-kat. zgromadzenie sióstr miło
sierdzia, w 1864 r. ze  względu na wyjątkowe okoliczności 
istnienie zgromadzenia sióstr miłosierdzia uznano za nieodpo
wiednie. Tymczasem w ostatnich czasach dało się wyczuć 
brak sióstr tych po szpitalach.1 

ROZDZIAŁ - XLII. 

Los bibliotek klasztornyc!i w gubernii grodzień�kiej.2 

Biblioteki , skasowanych klasztorów w 1832 r. w gbrnii
grodzień. Mstwo Spr. Wn. na razie pozostawiło na miej.scu 
w tychże klasztorach. Następnie podług wniosków, które 31 gr. 
1840 r. Nr 11923 przesłał gbr grodzień. Doppelmajcr j en. 
gbrowi wiln. Mirkowiczowi, były spisane ich inwentarze i od
..:dano je wówczas pod opiekę duchow.nej władzy katolickiej.

Na razie za_ś �ały majątek omawianych bibliotek wzięli 
pod swój zarząd radca grodzień. pałaty Baranowskij i urzęd
nicy do sp�cjalnych zleceń gbra grodzień. Dawydowicz i Archi
pow. Lie,zono wówczas tomów w poszczególnych bibliotekach: 
karmelitów w Lidzie 251 ,  karmelitów w Żołądku 163, domi
nikanów w Elnie 382, dominikanów w Wasyliszkach 297, fran-

• 
eiszkanów w Szejbakpolu 283 i k anoników lateraneń.skich
w -Krzemienicy 1435. ·

W 1832 r. było skasowanych w białostockim rejonie 
5 klasztorów: dominikanów w Choroszczy, pow. białostocki ,  
reformatów w Boćkowicach, pow. b iałostocki, franciszkanów 
w 
Drohiczynie.

· 
misjonarzy 

w 
Siemiatyczachw>ow. drohiczyiislG i . dominikanów w Klimowi cach, pow. sokólskiego . 

. i K.· Wiła. G. G. 18721 Nr 1 173 k. 5 i 58. 
2 Żeby stworzyć choć względny całokształt sprawy bibliotek zakonnych . 

w gbrnii grodzień., na podstawie źródeł archiwalnych . kancelarii grodzień. 
' gbra, przedstawiamy rzecz tę w jej smutnej kolejności w latach 1832-1865. 
Nie jest zadaniem naszym uwzględniać cały ten okres czasu, bo przedmiotem 

- łliniejszej pracy naszej są lata" 1861-19 15, .ale jedno z drugim się łączy, dla
tego omawiamy w tym względzie r. 1 832 i wynik działalności r. 1832 w sto
sunku do bibliotek, następnie podajemy dzieje bibliotek w Grod�ieńszczyźnie 
przy kasacie · klasztorów po 1863 r. . 

-Bojownicy, cz. 2, t. IV. 23 
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Wykaz k lasztorów, w których w czasie kasaty 1832 r. 
były biblioteki :  

Powiat grodzień.: franciszkanów w Świsłoczy. 
Powiat l idzki: karmel itów w Lidzie, w Żołądku i w Ko

leśnikach , dominikanów w Elnie i w Wysi l iszkach, franci
szkanów w Szej baknie .  

Powiat nowogródzki :  domin ikanów w Połonce i w Wa
liówce. 

Powiat kobryński :  domin ikanów w Buchowiczach, fran-
ciszkanów w Drohiczynie. , 

Powiat wołkowyski: kanoników la teraneńskich w Krzemie
nicy, franciszkanów w Łopienicy i ·dominikanów w Koniuchach. 

O losie bibłiótek· „po r .. ,.. 1863 ty!eśmy znaleźli w źródle„ 
na które powołujemy się -w �odnośniku :  

. Sprawnik pq_w. słonimsk. przesyła sprawozdanie 12 st. 
1_865 r. Nr 43 do gb.ra grodzień. ,  w którym mu donosi, że 
bibliotekę bernardynów w - Słonimie, gbmii grodzieil., tak roz· 
dzi'elono: treści świeckiej odda�o kuratorowi szkoły szlachec
kiej Dubniekowo�i� treści religijnej �obi inwentarz. policyjny 
dozorca -(smotritel) Orłowskij. 

Bibliotekę oo. marianów w pow. brzesk., jak . donióst 
sprawnłk pow. brzesk. 1 1  lut. 1865 r. Nr 500 -do grodzień. 
gubernatora, wraz z całym ich majątkiem ma pod _swoim . za-· , 
rządem urzędnik Pałaty Dóbr Państwowych.1 

ROZDZIAŁ XLIII. 

Gubernia witebska. 
Oo. dominikanie. 
Połock. Gbr kown. 1 3  list. l864 r. Nr 13393 donosi do 

n lka wojn. w Telszach, że . nlk wojn.  pow: połock., gbrnii 
wit(!bsk. przy raporcie z 9 l ist. 1864 r� Nr 1437 przysłał 4 do
mi_ iikanów te skasówanego klasztoru dominikańskiego w Po· 
łocku, gbrnii witebsk., że·�y ich pomieścić w klasztorze do
minikanów w Kalwarii, pow. tels-zewskiego.2 

1 Gr. K. G. 1864 cz. III Nr 57-a k. 1 ,  5, 7, 9, 10, 2�. 28, 40 i 42. 
2 A. M. Telszewsk. Nlk ·Wojo. 1864 Nr 53 k. 90.
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Pp. mariawitki. 
Połock. Kancelaria jen. gbra wiln. 27 kw. 1868 r. 

Nr 5083 zwróciła się do gbra grodzień. z tym, że ponieważ 
w 1867 r. został skaso_wany klasztor (katolicki, dopis. autora) 
mariawitek w Połocku, gbrnii witebsk. i ani w tamtej gbrnii 
ani w mohyl. nie ma gdzie pomieścić zakonnic tamtejszych, 
do .których klasztorów żeńskich tamtejszej gbrni i  możnaby je 
przenieść? 1 Na to gbr grodzień. odpowiada, że w Grodnie 
jest : 17 brygidek i do nich przywieziono już 9 dominikanek, 
a w Słonimie j est tylko 1 1  bernardynek, tam więc możnaby 
pomieścić mariawitki połockie.2 

Ks. Wincenty Hryniewicz , proboszcz ze Słonima składa 
9 gr. 1872 r. Nr 99 do gbra grodzień. raport, że w dniu tym 
w klasztorze słońimskim było 8 bernardynek i 6 mariawitek.8 

Siostry miłosierdzia św, Wincentego a Paulo. 
Kraslaw. 1. Pod datą 31 paźdz. 1864 r. Nr 1 1084 gbr 

wiln .  nadsyła zawiadomienie do zarządzającego diecezją wiln., 
że na mocy decyzji głównego nlka kraju dom ss. miłosierdzia 
(św. Wincentego a Paulo. Dopis.  autora) zostaje zwinięty.4 

2. Piśmienna notatka oficjalna (sprawka) z datą 20 czrw.
1867 r. Nr 95 , przygotowana dla głównego nlka kraju, tak 
mówi o ostatnich dziejach domu sióstr ,miłą;sierdzia w Krasła
wiu:5 „Wskutek zarządzenia, które wydał . jen. gbr Murawjew 
nlkowi wojn. 1 .  oddziału gbrnii witebsk. 25 paźdz. 1864 r.
Nr 9375 i 5 łut. 1865 r. Nr  570, w dom� · tym urządzono:
1) szpital wojskowy i 2) łaźnię. · Ws�ystkie b�dowle gospodar
cze przekazano służbie miejscowej cerkwi prawosławnej, ogród 
zaś i sad oddany na użytek bezpłatny również tej służbie. 
W części gmachu umieszczono tamtejszego duchownego' pra-

1 Czy przy takiej komasacji zakonnic różnych reguł, mogła być mowa 
o normalnym życiu zakonnym? Zapytanie ,autora.

2 Gr. K. G. 1868 cz. I Nr 206 k. 1 -3.
3 Gr. K. G. 1877 c z .  I Nr 225.
4 Wiło. R. K. D. Kons. 1904 cz. II k. 28 p.  42. 

, 5 Dom ten był ufundowany w 1789 r. i służyły w Inflantach Polskich 
. siostry miłosierdzia. św. Wincentego a Paulo w szpitalu tam li rządzonym cło 

i:. 1864. Dopis. autora. -

23* 
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wosławnego" (Odyncewa, który też występował o mieszkanie 
dla pr iczta. Dopis. autora). , 

Z chwilą zaś, gdy do Krasławia przybył pułk piechoty 
księcia Gorczakowa, główny nlk kraju cały ten dom ze wszyst
kimi jego budowlami polecił oddać na pomieszczenie sztabu 
tego pułku.1 

3. Jen. gbr wiln. 7 st. 1876 r. Nr 144 nadesłał do gł�w
nego sztabu wiłn. okręgu wojn. tej treści pismo: W m. Kra
sławiu, gbrnii witebskiej został skasow�ny dom sióstr miło
sierdzia· na skutek zarządzenia jen. gbra M-jewa w 1864 r. 
Budynki były wtedy oddane do czasowego zarządu . policjL 
Zaraz w tymże 1864 r. pozwolono kaplicę tamtejszą przerobić 
dla prawosławnego kultu, a w bu,dynkach umieścić_ służbę 
cerkiewną, szkołę ludową i lazaret. W 1865 r. jen. gbr Kauf
man nakazał gmachy te oddać do czasowego użytku armii, 
a w 1867 r., gdy wojsko stamtąd wyszło, znów je objęła pol icja.2 

ROZDZIAŁ XLIV. 

Praca Korniłowa. Bezskuteczność wysiłków przeciw 
Kościołowi. „Uporstwujuszczyje" w opowiadaniu 

ks. J. Kretowicza. Ks. Żyskar. Dalszy ciąg 
pracy nad „Bojownikami". 

Jak wspominaliśmy na. pierwszych kartach „ W stępu" tej 
części„ M-jew specjalnie szukał odpowiedniego kandydata na 
kuratora wiln. olnęgu nauKowego i wskazał w Petersburg� na 
Korniłowa. Cesarz zadośćuczynił temu żądaniu i przez dość 
długte lata Korniło� kierował oświatą i- wychowaniem w gu· 
berniach tak zw. zabranych, dogadzając szczególniej Murawie- _ 

wowi.8 Poza 'pracą fachową, Korniłow, jakby uzupełniając swoje 
'· zadanie, . urabiał opinię całej 

,
Rosji o tutejszych gbr niach, pisząc 

1 K. Wiln. G. G. 1 867 Nr 12 1 7  k. 4 i 5. 
2 K. Wiln. G. G. 1876 Nr 702 k. 2 i 3. 
3 Jana P. Korniłowa cesarz naznaczył na kuratora nauk;wego okn(gu 

wiln. w j�sieni 1863_ r. 
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l iczne artykuły do różnych pism rosyjskich. Artykuły te w póź
niejszych latach zebrał i wydał je  w specjalnej książce, którą 
wymieniamy w źródłach. W jego, piórem energicznym pisanych, 
wywodach widać tę wielką nadzieję, którą pokładał w syste
mie Murawjewa i tych jego na· jenerał gubernatorstwie na
stępców, którzy szli mniej więcej tymi samymi szlakami. 
Jednocześnie czuć tam ból, jakiego doznawał Korniłow na 
myśl, że panowanie mocnej ręk'ź, że traktowanie ludności, jak 
bezmyślnej masy, zbliżało się ku końcowi. 

„System rządów, pisze Korniłow w jednym ze swych 
artykułów, który wprowadził M. N. Murawjew i podtrzymali 
jego następcy K. N. fon . K�ufman i hr. E. T. Baranow, nie 
długo był stosowany, bo tylko od maja 1863 r. do kwietnia 
1868 r. 

„System rządów wzmiankowanych trzech jen. gbrów 
był tylko krótką j asną chwilą, po której z przybyciem do 
Wilna nowego jen. gbra Potapowa, znów zaczęły się dla nie
szczęśliwego Północno Zacł)odniego. Kraju mroczne lata".1

1 Mylił się w swych wywodach Korniłow co do Potapowa 
rządów. Wprawdzie wielu historyków podziela to zdanie, ale 
czy słusznie? '. . . 

System rządów Potapowa, następnie Albedyńskiego był 
istotnie odmienny od wzmiankowanych pierwszych trzech 
wielkorządoów, z których pierwszy zapracował na tytuł „wie- · 

szatela ", a Albedyński na „uczciwego człowieka". Robota 
wszakże tych dwóch: Potapowa 'i Albedyńskiego była dla nas 
Polaków niebezpieczna, łagodna „ w formie, w karaniu urn i ar
ko wana, ale w korzeniu podrywająca · katolicyzm w narodzie 
i polskość. Memoriały, któreśmy w �woim miejscu przytoczyli, 
zdaje się, . . usprawiedliwiają to nasze przekonanie. Zresztą 
o nie kopii kruszyć nie będziemy. Jedno, ważniejsze chcieli
byśmy powiedzieć w zakońc.zeniu naszej tej kilkutomowej .... 
pracy, opartej na tysiącach omawianych w niej faktach, że, 
mianowicie, stwierdza się w nich słuszność myśli Tertuliana: 
,„Dusza z natury swej jest chrześcijańską", a zabiegi ludzkie, 
choćby najtwardszej a le  /n ieuczciwej ręki, nie mają przed sobą 

Zadaczi.„ Sbornik Korniłowa, str. 352�
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żadnej przyszłości .1 Zabić ani skazić wierzeń religi jnych nie 
zdoła żadna organizacja pań'stwowa ani też · wyniszczyć . tego 
uczucia patriotycznego, opartego nie na osobistych rachubach, 
nie na przynależności do mocniejszej w danej chw il i partii, 
ale na miłości tego, co stanowi całokształt sfery patriotycznej.  

1 Zabiegi rosyjskich władz administracyjno rządowych, połącwne 
z wysiłkiem przedstawicieli prawosławnej cerkwi, czynione w kierunku wyni
szczenia katolicyzmu w dawnej Litwie, wymagałyby opr�cowania s·pecjalnej · 

o nich monografii, aby historia dl-a nauki wieków następnych miała dokładne
dane o tej niszczycielskiej rob�cie. Ze swej strony przytaczamy 'tu tylko jec!en 
szczegół na potwiei-dze�ie tego, o czym mół\'imy w tekści.e: Wi�rzeń reli� 
gijnych nie zdoła zabić ani �kazić zadna organizacja państwowa, choćby "nie 
wiem przez kogo i j ak była wspomagana, - ' 

W drugiej · połowie XIX .wieku przez całe lata __ Wił eń.ski Pra_wosłą.wny.
Konsystorz prowadził u siebie specjalny referat, który wyła_wiał jednostki · 
i rodziny, kiedykolwiek, choćby w najb�rdziej odległych latach� naleiące do, ·  
Unii lub ochrzc.zone w kościołach ;;.nickich. (Może to samo było i w inqych 
Kon·systorzach p'rawosławnyc·h, ale w całej pracy naszej poruszamy wsiędzie, 
tylko to, .czego dotknęliśmy wła·sną ręk�. Ogólniki i domyśln�kl są w niel � 

wykluczone. Dopis� autora). · ' 
Jaką drogą do tego referat ten dążył, n.le w_iemy, , �zy wsz�dzie, gdzie 

dekretował, istotnie dotarł do nitki, wskazującej na przynaleiność ' przodko�
osób wykuanych do Unii, również nie wiemy; To tylko stwierdzam)'., że _ .a' ' 
i�stancję J. E, ks. · ar-cybpa R . .Jałbrzykowskiego otrzymaliśmy od· probos·7;cza · 

J1arafii pobęrnardynS,kiej w Wilnie ks. kan. Jana Kretowicza z archiwum tam
tejszej parafii księgę_ biurową o cieka�ej treści. Na grzbiecie. jej jest oapi�: 
„Ałfawit lic, ?api�an_ych w praw9sławie" (�ykaz �s(óh zaliczonych do prawp:
sławia); na sz.yldzie zaś już wysza,rzanym zewnętrznej jej okładki podobnej 
treści · mocno wyblakły napis: „Licą. zapisannyja ·w prawosławie" (Oą __oby z�-
pisane do prawosławia). . · -

� Na 414 kartach czyli 828· stronach - arkuszowego formatu tej książki
jest pozycyj bez mała 25 tysięcy. 

Na każdej linii na:jwięcej 'wpiśywanych jest pojedyńczych nazwisk. Czę
sto się wszakże- zdarza, na_ każdej niemal stronie, niekiedy po parę razy, że 
obok n�zwiska głowy rodziny dopisane: „Z całą rodziną". Wo!>ec tego przy· 
pus7czeni'e nasze, .zdaje ·się,- będ ie zupełnie uzasadn ione ,  że do książki' tef 
wpisano ołcoło 40 tysięcy wierąych,. często bez ich 'wiedzy, a najczęściej wbrew 
i�h woli przyłączonych do prawosławia. 

W każdym . wypadku, gdy która z parafij katolickich otrzymyw�Ia _Zfl
wiadom!enie o lfimś, że należy do prawosławia, o·bowiązaną b.ył� tę osob� 
wykreślić z listy swych wiernych. -

Wilno rŻąd rosyjski za wszelką cenę postanowił z ruszczy�, a że kató
licy-zm ·stał mu na przeszkodzie, stąd .wynikł; ta walka .z katolicyzmem. 
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Minęli Netonowie, Robespierzy, Bismarkowie, Murawjewy 
i wszyscy, którzy- na ich sposób gnę!>ili Kościół i rządzili nato
·dami, miną ich następcy w Bolszewii, Meksyku, Hiszpanii, Niem
-czech i wszędzie, a szlachetność i wielkość idej, które Bóg za- -
szczepił vi duszy ludzkiej, .pozostaną w- n iej na zawsze. 'fego nas

Żeby plany te swoje ,skutecznie przeprowadzić, władze państw.owe po
stano_wiły (zawsze wtedy działały t przedstawicielami prawosławnef cerkwi, 
najczęściej z ich inicjatywy i z ich podniety) otoczyć Wilno pierścieniem pra
wosławia. Z tych względów we wszystkich okolicznych katolickich parafiach, 
·otaczających Wilno, pozabierano kościoły na cerkwie prawosławne, a.parafian
tamtejszych zapisano jako prawosławnych. Taki los spotkał następujące pa
rafie: Bystrzycę, Miedniki , Ostrowiec, Podbrzezie, Rukojnię i Szumsk. Wier
:nych tych parafij zaliczono do prawosławia. Tym sposobem razem z mieszkań
-cami Wilna przeciągnięto na prawosławie w tej okolicy ponad 60 tysięcy 
wiernych wbrew ich woli. 

Gcły przyszedł ukaz tolerancyjny w Rosji z 17 kw. 1905 r. prawie 
wszyscy ci „prawosławni", których władze cerkiewne i państwowe na7ywały 
�,uporstwujuszczimi" tj. przez upór nie chcącymi korzystać z praktyk religij 
nych w cerkwiach prawosławnych, masowo jawnie wrócili do Kościoła. Za
brane im kościoły i zamienione aa cerkwie zostały nadal cerkwiami, choćby 
-odtąd były prawie bez parafian, ich zaś właściciele pobudowali dla siebie drew
niane kościoły i w nich czcili Boga w wierze Chrystusowej, jaką im przeka
zali ojcowie. Dopiero, gdy przyszła wojna wszechświatowa, kościoły dawne 
wróciły do swych prawych właścicieli. W Wilnie również po 17 kw. 1 905 r. 
nastąpił masowy powrót do katolicyzm� . Tak się zakończyły zabiegi sprawo
sławienia i zruszczenia Wilna i iego okolicy, dokonywane siłą, a Wilno zostało 
j- zostanie polskim, dokąd będzie katolickim .  

Ks .  kan. Jan Kretowicz, prob. par. pobernardyńskiej w Wilnie, n ie tylko 
łaskawie użyczył nam księri, o której wyżej jest mowa, ale nadto nadesłał 
pewne szczegóły, dotyczące tej smutnej, prześladowc:;:ej historii, które poda
jemy tu w dosłownym ich brzmieniu: 1 „W roku 1895, zaraz po ··wyświęceniu 
na kapłana, zostałem naznaczony na wikariat do Ostrejbramy, wówczas roz
ległej parafi i ,  a byliśmy tam tylko we dwóch: proboszczem ks. Wiktor Frąc
kiewicz, kapłan wielkich zasług i cnót i ja, któremu . wypadło od pierwszej 
-chwili objąć prawie samodzi elnie część duszpasterstwa, jak: śluby, chrzty, 
akta Urz. St. C. itd .. . 

„ Dookoła Wilna parafie były pokasowane (przez rząd rosyjski. Dopis. 
:autora) . . . Na Wileńszczyźnie wytworzyło się całe mrowie tak zw. uporstwu · 
juszczych. Byli to ludzie uczciwi, przywiązani do Kościoła, lecz nie mogli 
w świątyniach spełniać obrządków religijnych , bo byli w „spisach", często sami 

1 Myśli ks. kan. J .  Kretowicza przechowujemy we własnym archiwum 
(klasztor ss. bernardynek pod Łysicą, poczta Bodzentyn). Dopis. autora. 
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uczy historia, to nam prz�k.azały pożółkłe 1 1uz bledniejące: 
karty w aktach archiwalnych tego skrawka dziejów naszych, 
kiedy cały naród polski ze swymi kierownikami duchownymi:: 
biskupami, kapłanami i ze szlachetnymi jednostkami świeckimi 
na czele, dobijał się praw mu nąleżnych i dobił się . ich. 

o tym nie wiedząc, a nawet posiadając dokumenty katolików, które swoj�
drogą nie decydowały o przynależności katolickiej. 

„Uporstwujuszczyje, pochodząc z różnych zakątków Wileńszczyzny, cza-· 
sem stawali się mieszkańcami Wilna, gdzie pragnęli mieć posługę kościelną 
którzy zaś mieszkali poza Wilnem, też tu szukali dla si�bie ratunku w ty0:: 
względzie, bo w swoich parafiach byli znani i pilnie śledzeni . 

„Gdy ślub taki czy chrzest prześlizgał się w Wilnie, w ślad za tym 
rozpoczynały się poszukiwania według ksiąg metrycznych, a potem nastawały
skutki, wymierzane na ich sprawców w ' trybie administracyjnym. 

„Zaraz na początku pobytu mego przy Ostrejbramie zawiązałem znajo
mość, przede wszystkim ideową, z ks. Fryderykiem Żys.-..kuem, ówczesnym 
proboszczem w Dorpacie. O nim chcę powiedzieć słów kilka. 

„Rodził s·ię z matki Niemki luteranki, z ojca Francuza, sam był wzorowyrr.o. 
Polakie� i gorliwym kapłanem ,m isjonarzem. Wykształcenie , świeckie otrżymał 
w korpusie kadetów. Nigdy nic nie miał tak dalece, ie buty, sutannę sprawiali 
mu koledzy. 

„Na tle tej naszej znajomośc� utworzyło 'się „kółko agentów», · zadaniem 
których było wy�zukiwać gdzieś na przedmieściu Wilna lokyl i tam �iemnym 
wieczorem doprowadzać pary, gdzie po odbytych spowiedziach ks. F. Żyskar 
udzielał im ślubów. ' -

„To się robiło stale z pewnymi przerwami. 
„Ks. f. Żyskar miał dwie siostry. jedna z nich była gorliwą katoliczką„ 

druga luteranką. Ta ostatnia pracowała jako urzędniczka„. i pomagała nam 
sporządzać akty tym zaślubionym„. 

„ W r. 1899 zostałem przeniesiony z Ostrej bramy na stanowisko pro
boszcza parafii pobernardyńskiej - w Wilnie i tu wraz z aktami kancelarii 
Urz. St. C. znalazłem księgę alfabetyczną z nazwiskami uporstwujuszczych. 
Jaką . drogą ta księga powstała, nie wiem i nigdy tego nie dociekałem. Obec
nie przypuszczam, że - w sposób następujący: Poprzednik mój, kapłan ze 
wszech miar zacny i pobożny, miał brata, który prowadził mu kancelarię pa-
rafialną, a czynił to bardzo skrupulatnie. , 

„Do parafij wileńskich raz wraz nadchodziły dro�ą oficjalną zawiado
mienia o tak zwanych ;,przyłączonych" do prawosławia, których ten właśnie 
brat ks. proboszcza prawdopodobnie wpisywał do tej księgi. Czy . w innyc� 
parafiach znajdują się podobne spisy, nie wiem. Najprędzej, ta książka moja 
będzie unikatem. . . . 

„Od czasu, gdy zostałem proboszczem u bernardynów, ks. F. Żyskara 
już nie widywałem, bo odbywał najpierw więzienie; potem deportację. Wtedy 
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szczęśliwie. Teraz w wolnej ojczyźnie przybywają riowe karty 
dziejów, nie narzucanych obcą ręką, byleby nie wykrzywia
nycl? przez swoich. 

Polska wiedzieć powinna i wiedzieć musi, z jakiego nasie
nia wykwitł duch jej kultury i albo go utrzyma, jeśli będzie
wierną. względem zasad, płynących z katolicyzm-u, albo zginie,
j eśli im się sprzeniewierzy, _szukając własnych nowych. bozków. -

to utracił władzę je'dnej nogi i byłoby z nim dużo gorzej, ale matka, któi-a 
go nadzwyczaj kochała, staraniami swymi w Petersburgu łagodziła los j�go. 
Po odzyskaniu wolności pewnego razu nagle przybył do Wilna„ Matkcc zastał 
pod opieką córki luteranki . i pastora... Matkę swą, jeszcze świadomą, która, 
będąc luteranką, pomagała mu w pracy katolickiej, pozy�kał dla kościoła. 

„Sam życie zakończył w Rosji, jak słyszałem, podczas epidemii. 
„Gdy zabrakło ks. F. Żyska�a, pomoc konspiracyjna dla „opornych" 

trwała jeszcze w dalszym ciągu, ale z . większą ostr.GŻnością · i nie tak rozgło
śnie. Od. czasu do czasu dawało się śluby już to przy zamkniętych drzwiach,
czasem w jakiejś prywatnej kaplicy. Chodziło zawsze o to, aby inter�sanci 
nie znaji kłlpłana, zwłaszcza gdy w grę wch9dzili Judzie nieinteligentni, któ
rym trudno-.._ utrzymać rzec� w tajemnicy . 

„Metryki 'slubńe i chrztu św. w podobnych wypadkach nie były pisaae. 
Zwykle się wyczekiwało, a gdy jaki staruszek proboszcz umierał wówcz.as 
zapisywały się te zaległości w ksiccgach jego parafii. Niektórzy interesanci -
regulowali te formalności po ukazaniu się ukazu tolerancyjnego 1 7  kw. 1905 r. -. 

„ Tolerancja ta, dopóki ni� była skrępowana ministerialnym i komenta
,rzami, ściągała pod .kościoły _formalne tłumy, lecz te warunki trwały niedługo. 

„Zaznaczam, że, ile razy wypadło spowiadać osoby nawet - zdrowe, 
{ałatwiało się to w mieszkaniu. Najświętsży Sakrament tak zdrowym ,jak 
i chorym zanosiło się zupełnie prywatnie. Gdy wypadło udzielić ślubu, często 
z przeszkodą mixtae religionis, czyniło się to za dyskretną wiedzą i zgodą 
Ordynari�s;a. y • . W/ tym wsżystkim trafiały się epizody zabawne, nawet śmieszne. Opo•
. wiem „ jeden. . Pewna umierająca prawosławna wyraziła chęć umrzeć po · kata'.
l icku. Mąż podjął się misji uła.twienia do tego warunków. Stanęło na tym, że 
póź�ym j esiennym wieczorem miał wyprnwić wszystkich zdro'Vych domowni- . 
ków na różaniec lub do miasta sam będzie domu pilnował. Zjawiłem się 
w umówionej porze, zapukałem . . Zastałem dogodną chwilę do wysłuchania 
spowiedzi św. umierającej, · ud-zielenia .jej Wiatyku i wszystkiego, co nakazują 
przepisy Kościoła. Gdy wszystko zakończyłem, nagle ktoś poc-zął stukać do 
drzwi. Trzeba było orientować śię momentalnie, co robić. Wyboru innego nie 
było, tylko gosppdarz .otworzył okno i wyskoczyłem do ogr�du. 

„Spisując te wiadomości, pragnę podkreślić jedno: wiarę i przywiązan ie 
d o- Kościoła ówczesnych ludzi. . . 

Ks. Jan ·Kretowicz". 
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Dla większości narodu drogowskazem życia pozostają 
i pozostaną na zawsze dJ,"ogimi te ideały, dla których cier
pieli i ginęli razem z częścią narodu zdrowego nas i „Bojow
nicy kapłani". 

* * * 
Formalnej syntezy całej naszej dotychczasowej pracy nie 

-dajemy. Z każdego faktu, popartego dokumentem źródłowym, 
wyziera ona z zewsząd. Natomiast kończymy tę pracę na
szymi myślam i , ujętymi w następujących punktach. 

1 .  Pisaliś:I1y wszystko z przekonaniem, że te wspom
nienia historyc·zne dla nas, jako narodu kulturalnego, są i na 
zawsze pozostaną drogie. Nie tylko dlatego! Tuszymy �obie 
nadzieję, że źródła, podane dotąd w 2 częściach naszej pracy, 
ściągną do siebie niejednego badacza, który głębiej od nas 
sięgnie rydlem · swego wysiłku, swego ducha i swe-j intuicji 
po dalsze wiadomości i uzupełni te, które myśmy pominąć ' 
mogli j uż to w aktach badanych, już to w aktach przez nie- ·
dopatrzenie opuszczonych. Przy najlepszej . woli ;iły jednego 
człowieka na obrobienie tych męczeńsk-ich dziefów narodu 
polskiego są za małe, czas jednego życia za krótki, a praca 
przytem· nasza jest tylko ludzką. W wykazie źródeł nie noto-

-waliśmy wszystkich akt, przerzuconych w archiw ach do naszej 
pracy lecz te tylko, w których znaleźliśmy choć ·cok_olwiek. Te, 
które wyliczamy, są przerzuconych nikłym ods_etkier:n. Do części 
drugiej przefrzeliśmy w archiwum klasztoru franciszkańskiego 
w Grodnie 4 tomy, w archiwum państwowym grodzień. 3343, 
w archiwul!! sądu okręgowego grodŻfeń. 23, w archiwum 
państwowym kown. 30, w -archiwum kurialnym kown. 20, 
w archiwum dawnego klasztoru dominikańskiego w Agłonie 17, 
w archiwum państwowym ryskim. 209, z archiwum państwo-
wego eśtońskiego 1 (sprowadziliśmy ten tom drógą oficjalną,
za pośrednictwem Państwowego Archiwum Wiln .), w archiwum 
kurialnym wiln. 84 i ·  w ąrchiwum państwowym wiło. 2941 .  

Źródła - te mog_ą, a . raczej · powinny być drogowskazem
dla piszących monografie czy to osób spośród kleru katolic- , 
kiego, ozy instytucyj kościelnych, czy wreszcie historii samego 
Kościoła. Nie j est rzeczą wykluczoną, że w sygnaturach, przez 
nas podawanych, wkradła się nie jedna omyłka. Niedokład-
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nosc1 w nich, niekiedy braki N-rów zauważyliśmy sami w na
szych notatk�ch. Uzupełnić je  ni� było w naszej mocy. Mimo , 
wszystko istotną wartość naszych materiałów stanowi to, że  
wszystko jest zaczerpnięte z archiwów tylko. 

2. Przechodząc od faktu do faktu, choćby ·najgwałtowniej
i najradykalniej przeprowadzonego przez rząd rosyjski na  
niekorzyść Kościoła, widzieliśmy, że  wywieranie nacisku na 
ducha, nawet wyraźne prześladowanie przekonań religijnych, 
niszczenie i zabier.ani e świątyń Pańskich i �szystkiego, co 
związane jest z kultem katolickim, nie dało ostatecznego żwy
c ięstwa Rosji nad Kościołem. Nie pomogły wielkie kwoty 
pieniężne, które rząd rosyjski (najczęśc iej nie z ogólno pań
stwowych fródeł .lecz w Polsce zdobytych) hojną ręką rzucał 
na tworzenie ze świątyń katolickich cerkwi prawosławnych. 

. . Okazała się bez skutku sztuczność zab iegów rządowy�h, 
połączona z występami · niżsżych duchownych prawosfawnych, 

, a często i samych archierejów w pozoro�aniu konieczności 
i l egalności zamykania świątyń i klasztorów katolickich lub 
ich zabierania na cerkwie fob instytucje cerkwi prawosławnej. 
Sztucznie komponowane zbiorowe w tym . względzie prośby, 
z któryll)i jakoby sama ludność miała występować do władz
rządowych, tylko je  ośmieszyła, gdy ziściła się prawda, że 
„n.ie ma nic ukrywanego, coby z czas.em ujawnionym nie zo
stałon .  Dzieje „Bojowników", przedstawionych w naszej pracy, 
stwierdzają bezsprzecznie, że władza państwowa, działająca 
wbrew myśli Bożej, że op-ieranie się czy�ników państwowych 
jedyme na sile fi zycznej, że rządzenie przy pomocy gwałtu, 

-.._ choćby _z punktu- formalnego było to wszystko najbard.liej 
zgodne z literą prawa ludzkiego ale nieuczciwego, nie daje 
gwarancji trwałości ani pracy owocnej. 

3. Całe męczeństwo, ofiarny i krwawy czyn narodu
polskiego z epoki manifestacyi, poprzedzających powstanie 
styczniowe, samo powstanie, następnie lata tak zwane wolno
.ściowe (1905 i dalsze), które po wojnie japońsko rosyjskiej 
ukazały się na horyzoncie państwa, rządzonego nad Newą, 
walka o prawa narodów, uciemiężonych pod berłem rosyjskim,  
.a więc i narodu polskiego, to upiększony gościniec życia 
naszego cudnymi mogilnymi pomnikami, rozrzuconymi po 
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całej wielkiej Rosji i na emigracji. Co z tej aureoli należy się 
kapłanom, mają odtwarzać tQ po wszystkie czasy nasi „Bojo
wnicy" w swych dokumentach prawdy i w dokumentach miłości 
dla Kościoła i Ojczyzny. W pracy tej nie wykazujemy propor
cji zasługi, któ"ra/ przypada w . udziale duchowieństwu katQlic
kiemu w stosunku do innych stanów ani podkreślamy spe
cjalnie zasług duchowieństwa k,atolickiego nie tylko dtatego, 
że nie łatwó .to uczynić; ale z tego głównie względu, że zawsze 
uwafaliśmy i u�ażamy ofiarne życie kapłana dla Kościoła 
i Ojczyzny za jego obowiązek. Mieliśmy wszakże w swei 
intencji, by faktami dowieść, że ten obowiązek kapłani rozu
mieli i spełnili tak, jak przystoi na tych, którzy w nieskalanei 
wiekami nauce Chrystusa, a _ podawanej przez Kościół kato
l icki, czerpali wskazówki i pobudki głębsze do miłości swego 
powoła nia i do miłości Ojczyzny. Fakty więc tu przedsta�ionc 
nie tylko mają być przekazane wdzięcznej pamięci potomnych, 
ale winny być jakby modelami do odtwarzania ich w nowym 
życiu Polski i następnych dziejach Koscioła. Fakty te mają 
mówić i ciągle przypominać, że bez ofiary nie można zdobyć 
żadnego ideału. Tylko drogą codziennego ofiarnego życia„ 
posuniętego w chwi lacb przełomowych do bohaterstwa, polscy 
kapłani nie utracą  prawa do tytułu „Kapłani przewodnicy 
narodu", jak nazwał naszych „Bojowników" recenzent Słowa, 
wydawanego w Wilnie, gdy w dzienniku tym z 16 lutego 
1934 ·r . Nr 45 (3537) na str. 2 skreślił sprawozdanie o naszym 
skromnym odczycie, wygłoszonym 15 lutego 1934 r. w sali 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie na temat: „O wysiłku 
księży b. Królestwa Pol . w walkach o wyzwolenie Ojczyzny „ 

w latach 1861 -1915".1 
4. Praca nasza o „Bojownikach" ,  śmiemy sobie tuszyć„

będzie dokumentem historycznym, że państwowość polska 
w�ród kajdan niewoli wzrastała w nadzieję swego zmartwych
wstania wysiłkiem całego narodu w znacznej mierze pod 
wpływem czynów kleru, dokony wanych dla Kościoła i Ojczy
zny, a nie z łaski potęg obcych. 

1 Rzecz tę ogłosiliśmy drukiem w książce pad tytułem „Dwa odczyty" „ 

wygłoszone w latach 1934 i 1935 w Wileńskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk ... 
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Bojownicy kapłani niezniszczalne zasady Boże i hasła 
ojczyste, a głównie energ.ię twórczą i gotowość do czynu 
czerpali ze skarbn�cy Kościoła. To też słusznie często spotyka 
się zdanie, że kościoły katolickie były u nas szańcami ducho
wymi dla wiary i bastionami dla polskości kraju. 

5. Jak resztki kurhanów różnych starych zamczysk i gro
dzisk, niewielkie pagórki po wałach i obok nich lub nikłe wklę
śnięcia po fosach i rowach są niemymi świadkami bojowisk, 
na których ścierały się obozy nieprzyjacielskie, tak i karty, 
„Bojowników", dotyczące . niewoli Kościoła i Ojczyzny, karty 
opisujące często krwawe zapasy o ideały wiary i patriotyzmu, 
świadczyć będą o walkach, staczanych mężnie przez . kapła
nów katolickich, z miłości dla dusz Chrystusowych  i rn to, 
co drogie jest dla serca polskiego kapłana. 

6. Takie stanowisko chlubne, płynące z ideologii ka
płana katolickiego, zajmowało duchowieństwo katolickie, gdy 
Ojczyzna nasza wydobywała się z niewoli, takie samo zajmo
wało stanowisko, gdy Bolszewia w 1920 r. znów Dom nasz 
ojczysty usiłowała zdruzgotać. Najchlubniejsze miejsce spo
śród duchowieństwa polskiego zajął tu h. Ignacy Skorupka, 
kapłan archidiecezji warszawskiej. Nie był to wszakże oder
wany i pojedyńczy wypadek czynu ofiarnego ze środowiska 
kapłanów, o czym, gdy przyjdzie czas na to, h i storia wystawi 
im świadectwo sprawiedliwe. Przytoczymy tu tylko zdanie 
j ednego z historyków bolszewickich, opisującego wojnę 1920 r.: 

„ W tym momencie, gdy armia czerwona, forsując istotne 
przeszkody na rzece N arew i na zachodnim Bugu, ods1:1nęła 
się od swej bazy i punktów swych uzupełnień, wtedy stale 
odstępujące wojska polskie zbl iżały się -Oo swoich żywotnych 
centrów i kadr uzupełniających. Wówczas rząd polski rozumiał 
swą sytuację i przy najbardziej wytężonej pomocy Francji 
zaczął rozwijać swą gorączkową działalność. Wszędzie pełno 
oszczerstw, wysuwanych przeciw władzy sowieckiej i armii 
czerwonej. Księża robią swoje (ksendzy na swojem miestie). 
Zarządzona mobilizacja mężczyzn do lat 35, a także po
wszechnie organizuje się armia ochotnicza (str. 3)" .1 Zwra-

� 
1 N. E. Kakurin i W. A. Melikow. Wojna z bełopolakami 1920 1g. str. 263 

Gosudarstwennoe wojennoje izdatelstwo. Moskwa. 
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r.amy uwagę, że jest to wydawni ctwo głównego sztabu armii 
bolszewickiej, a więc wiadomości w nim podane, zaczerpnięte 

. zostały z dokumentów tegoż sztabu. Autorzy tego dzieła tak 
mówią w . swej przedmowie: "Tr1:1d napisan nami gławnym _ 

obrazom na osnowanii archiwnych istocznikow i ot czasti 
tech pieczatnych materjałow, kotoryje pojawiliś po - istorfi · 

etoj kómpanji . u nas i zagranicej"� · � Nadto głównodowodzący północno za.chodnim frontem
- bolszewickim Tuchaczewski w swej pracy o kampanii 1920 r. 

tak pisze między i nnymi: „Kapitał polski wytężał wszystkie 
swoje siły, rozwijając wściekłą agitację przeciw ofenzywie 
bolszewickiej. Księża służyli mu całkowicie i wzywali ludność 
polską do samoobrony narodowej" . r

Zestawienia, poczynione w tablicach na  końcu IV tomu 
niniejszej p racy mówią o stopniu  poświęcenia się duchowień
stwa i bezgranicznego oddania się spra wie  Kościoła i Ojczyzny. 

* * * 
Część II „Bojowników" już j est za nami,  ale końca naszej 

roboty jeszcze nie ma. Temat nie wyczerpany całkowicie. 
Część III powinnaby objąć diecezje: mohylowską, łucko-żyta
mierską, kamieniecką i saratowską. I w tych diecezjach z pew
nością znajdzie się niejeden czyn podniosły kapłana polskiego, 
którego wartość nadawałaby się, by go przekazać potomnym 
jako bojownika za sprawę Kościoła lub Ojczyzny. Trzebaby 
w tym cel u przerzucić archiwa petersburskie, które wcześniej 
czy później drogą rewindykacj i powinnyby się znaleźć w Ar
chiwum Akt Dawnych przy ul. jezuickiej 1 w Warszawie. 
Niejeden miły dla serca szczegół może by się znalazł w ar
chiwach punktów etapowych, przez które przechodzi l i  nasi 
skazańcy, pędzeni w głąb Rosji i w archiwach - miejsca ich 
kary. Ta robota wypełniłaby rolę duchowieństwa polskiego 
z zaboru rosyjskiego. 

1 Józef Piłsudski. Pisma, mowy, rozkazy: Rok 1 920. Tom VJ I .  Warszawa, 
1931 ,  str. 305. 

M. Tuchaczewski . Pochód za Wisłę. Wykłady wygłoszone na kursie 
uzupełniającym Akademii Wojskowej R. K. K. A. w Moskwie, 7-10 lutego 
1923 r., przełożył Antoni Bogusławski, major dyplomowany. 
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Ostatnia wreszcie część IV powinnaby uwzględnić zabory: 
pruski i austriacki . Poszukiwania w archiwach: berlińskim, 
wiedeńsk im, . watykańskim, w archiwa�h miejskich wię�szych
skupisk ludzkich pod dawnymi 2 · tymi- zaborami, wreszcie 
w archiwach tamtejszych Kurii Biskupich dostarczyłyby mate
riału na  wypełnienie całości. Wtedy historia Polski zyskałaby 
całokształt roli duchowieństwa w latach 1861-1915 na terenie 
kraju ojczystego. 

_ Wiek nasz nie daje nam prawa marzyć o tym, byśmy 
cały ten zakres pracy wypełnili .  Ale dokąd Pan Bóg da 
życie, Kościołowi Chrystusowemu i Miłej Ojczyźnie przyrze· 
kamy, że wszystkie siły nasze i każda chwila nasza, wolna 
od zajęć naszego powołania, w tym kierunku pójdą nadal. 
A czego my nie zrobimy, zrobią inni, bo szkoda, aby rzecz 
pozostała n ieskończoną. 

Przystępujemy do części I I I  Bojowników, która obejmie 
uzupełnienia pierwszych dwóch części i' cośmy świeżo znaleźli 
o kapłanach z 4 wymienionych d iecezji w Rosj i.

ROZDZIAŁ XLV. 

Domówienie i zestawienj,a , w tablicach, dotyczące 
pierwszych trzech tomów II części Bojowników. 

Niniejszy tom IV kończy część II (Dawna Litwa i Bia·
łoruś) „Bojowników za sprawę Kościoła i Ojczyzny  w latach 
1861-1915".  · Ponieważ pierwsze trzy tomy tej części oma-/ 
wiają sprawy osób, czwarty zaś „Niszczenie przez rząd rosyj
ski katolickich kościołów, klasztor-ów, dzwonnic, budynków 
kościelnych, zabieranie dzwonów, bibliotek, kiel i chów itd." ' 
wypadło zrobić podwójne zestawienia. Pierwsze dotyczące 
pierwszych trzech tomów, drugie - wyłącznie IV tomu. 
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TABLICA IV.1 i 2 

Kapłani w powstanie styczniowe skazani  na śmierć przez rosyj
skie sądy wojenne i przez władze wykonawcze ' straceni na 

terytorium dawnej Litwy i Białorusi. 

Ks. Dajlida Jerzy rozstrzelany pod Suwałkami 1 kw. 
1864 r. 

Ks. Falkowski Adam · rożstrzelany w Lidzie 13 czrw. 
1863 r. 

Ks. Gargas Antoni rozstrzelany 7 paźdz. 18!)3 r. w- Tel
szach. 

Ks. Iszora Stanisław rozstrzelany 22 maja 1863 r .  w Wil
nie na Łukiszkach. 

Ks. Mackiewicz Antoni konfirmowany 13 i 14 gr. 1863 r. 
na śmierć przez powieszenie. 

Ks. Mosiński Ignacy powieszony w Piotrkowie 5 marca 
1864 r.3 

· 

Ks. Norejko Izydor stracony przez rozstrzelanie. 
Ks. Raczkowski Teofil rozstrzelany 11 sierp. 1863 r. 

(dominikanin). 
Ks. Ziemacki Rajmund stracony przez rozstrzelanie 

w Wilnie na Łukiszkach 24 maja 1863 r. 
U w a g  a. Tabl ica IV części I „Bojowników" wymienia 

czterech kapłanów skaz�nych na śmierć. Taż tablica IV, czę
ści Il: dziewięciu, dotąd zatem - znaleźliśmy 1,3 kapłanów, kt�
rych sądy rosyjskie skazały na śmierć za udział w powsta
niu styczniowym i wykonały 'wyrok. 

1 Cz. I, t. Ili, str. 792. 
2 Z wielu względów kategorie kar i zasadniczą kolejność tablic uważa- ' . 

l iśmy za konieczne utrzymać te same, jakie są w I części „Bojowników". 
Z tej racji niektóre numery tablic w tej części są opuszczone, ponieważ nie 
wszystkie kategorie tych samych „przestępstw" dało się tu wyłowić, jakie 
są w .I części. Tu więc opuszczamy tablice: I ,  Il, III i V (cz. I. "t. III ,  str�
785, 787 i 793). ' 

3 Ks. I. Mosiński należy do bohaterów kapłanów, którzy oddali Życie 
za Ojczyznę na terenie b. Kongresówki, �le o jego bohaterskiej śmierci do
wiedzieliśmy się dopiero w 1936 r., kiedy I część „Bojowników" już dawno 
była wydrukowana, dlatego tu . pomieszczamy o nim wiadomość. Oopis. autora.
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TABLICA VI.i 
Kapłani wywiezief}i na Syberię lub do Rosji dla sprawy Ojczyzny. 

Ks.: 
Abramowicz Leon 
Aleksandrowicz Bolesław 
Babino�ski Syl. dominik. 
Bajkowski Wiktor 
Bajkowski Władysław 
Sakiewicz Jerzy 
Balc"ewici . Jan 
Bartliński Ignacy 
Bartosiewicz Andrzej 
Bartos�ewicz Józef_ 
Bielikowfoz Cyprian 
Bohusz Antonj 
Bohusz Augustyn 
Bohusz�wicz Jan 

. : Borzym Ja.cek
Braśnieki Anastazy 
Brodnic�i . An�stazy
Brudnicki Kajetan 
Brzostow"ic-z Jan 
Bugień Benedykt 2 
Bujno Eustachy 
Bukowski . �tanisław 
Burzyński Fran�iszek 
Buterlewicz Jan 
Butkiewicz FraQc iszek ; 
Byculewicz Hilary cyst. _ 

Byliński Leon kl. 
Chodakiewicz Jan . 
Choromański Kazimierz 
Czepowicz Andrzej 
CzużewięZ;. Mateusz 
Daszkiewicz Antoni 
Dawido\\7iiz Józef 
Dąbrowski Leon 

1 _Dąbrowski Stanisław 
Demidowfoz j akub 
Deszkleniewicz· Ignacy 

tom j str.
l i ! 6 
„ I 9 
l l l  I 597
l i  1 9  

2 l  
24 
25 
33 
37 
40 
53 
64 

l l I  54 1 
I l  66 

76 
82 
86 

I l l  
I I  

I l i  
I I  
I I I  
l i  

1 1 1  
„ , 

I I  

„ , 

lll  
I I  

653 
92 

104 
626 
105 
686 
107 
108 
595 
654 . 
1 16-. 
1 2 1  
1 32 
156 
J 41 
142 
1 4S 

644 
1 52 

1 Część I , tom I I I, str. 7 93.

Ks.: 
Dobkiewicz Adam 
Dobrosielski Aleksander 
Dobrowolski Stanisław 
Domark Kazimierz 
Domiński T eodozy diakon 
Oorżyński Jan 
Drewnowski Rafał 
Drozdys W arzyniec 
Drzewiński Józef 
Dusejko Władysław 
Dyakiewic� Józef 
Dylewicz Leopold 
Dyszo Franciszek 
Dziekoński jap 
Dziewulski Adam 
Dziewulski Antoni 
Ejtutowicz Kazimie-rz 
Fijałkowski Aleksy 
-Filipowicz Bolesław 
Gabszewicz Andrzej 
Gajewslei Edward · 
_Gęhi�ki Lucjan 
Giegużynski Józef 
Gienutowicz Francisze'k 
Gieroczyńslci Andrzej · 

Girtowicz Mikołaj 
Gławdecki · Antoni 
Godlewski Tadeusz 
.Gołębiówski Aleksander 
· Gałkiewicz Adam
Gonstalski Łukasz< 
Gregorowicz : 'Fortunat 
Grekowi cz Mi�hał 
Grocholski Feliks 
Grojfcowski Wacław 
Grygalunowicz Albert 
Grykietys Bartłomiej 

j tom ! 
I Ii . -

" 
Iff 
I I  

„ 

II I 
li 

I l i  

l i  

I I I  
U' 

str. 
156 
160 
16l 
163 
699 
165 
1 70 
1 70 
1 7 1  ' 
1 72 
1 76 
1 82 
1 86 
1 8.8 
1 9-2 
1 93 
200 
207 
648 
2 1 3  
2 l 3  
688 
lj69 
232 
'>35 
2ąo 
242 
24'.7 
254 
254 
261 
265 
266 
267 
658 
210 
273 

2 Ks. B. Bugienia sąd skazał na _rozstrzelanie, tylko konfirmacia zamie
niła ten wyrok na zesłanie. 

Bojownicy, cz. 2, t. IV. 24 
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Grzyhbwski Zyg�nunt . J I l  2·75 
275 
277 . 
277 
278 
283 
283 
285 
78_6 
289 
290 
298 
305 
306 
671 
3 1 1 
3 1 5  
3 1 5  
3 1 7  
323· 
325 
320 
327 
544 
333 
333 
334 
339 

L .- H -{ · �fr · ·I „ 

Kito!".ski Antoni . .  
Knobelsdorf Ryszard 
Kochański Wincenty dom. I I I  

Gucewicz Antóni 
Gulbin Mateusz 
Gurklewicz Karol 
Gutowskj ;Gr.z:eg<?rZ . i-łorbacz�wski f elicjan
Horbacz�wski JÓ:zef 
Horbatowski Józ_ef klerylC 
Hrycewic·z. Kacper 

. Hryncewicz : Just�n
Hryniewicki Aleksander 
Hundius Wacław . . lrowgiewicz' Ant(?ni 
Izdebski Stanisław 
J�błdnowski Walenty 111 
Jacewicz J an Il 
Jachimowicz Antoni kleryk 
Jaczynowski Cezary 
Jakowicz Szymon 
Jakszewicz Jan 
Jakubowicz : Wojciech 
Jakubowski •Antoni 
Janikowicz Szymon 

i Ul 
Janułajtis Franciszek l i  
Januszewicz Wincenty 
Januszewski' Alek�ander 
Jarosz Wincenty 
Jassewicz Onufry 
Jawszyc Józ:ef
Juszkiewicz-; Florian 
Juszkiewicz Jerzy 
J�zumowicz Antoni 
J<;.aczyński Leopold 
Kajro Klemens
Kalimberg Cyprian 
Kalisty. Andriej 
Kamieniecki Władysław „ � 

Kasperowicz Mikołaj 
Kawecki Antoni 
Kawecki Konstanty kleryk - „ 

Kazilewski Mateusz 
Kiełpsz Julian ' 

Ił 

' 344 
348 
359 

'"' 360 
362 
365 
31 >8 
370 
373 
:,75· 
381  
382 
384 
384 
387 

Kolenda Adam_ I l  „ 

Kołakowski Lebn 
Korzen:owski Janl 
Kosiłowski Jerzy 
Kosiński F r'anciszek 
Kossarzewski Ambroży 
Kotowicz Edward 
Kowalewski Feliks 
Kowalewski Ignacy 
. Kowalewski Wenancjusz 

Kowalewski Wincenty 
Kozicki Dominik 
Kozielski Augustyn 
Kozilewski Mateusz 

• Koziorpwski Hilarion 
Kozłowski Franciszek 
Krasiński Adam -bp 
Kryński Feliks 
Krzyżanowski Andrzej 
Kuczan J akub 
Kulw�nowski Henryk 
Kułakowski Józef 
Kułakowski Leon 
Kumpikiewicz · Wincenty 
Kurczewski Bole sław 
Kurszławski Antoni kleryk 
Lebiedziński Ludwik 
Lenczewski Tomasz 
Leonowicz Jan 
Lewczuk Jacek 
Lidejko - Mateusz 
Limont Józef 
Linar:.d , Teodor, · 
Liniewicz Jan 
Lipko Augustyn 
Lipnicki Augustyn 
-Lisiecki F elik.s 
Ludowicz Aleksander 
Łabok Jan 

I I I  

I l  

I I I  
I I  

I I I  
I I  

,; 

,; 

409 
600 
4 14 : .' .· 
4 17 
426 
429 
429 � 
435 

: . 436 
; 438 '. • 

439-
547 

i 583 
550 
440 

. 444., ,c \ 
444 

-

552 
445 
45S-· 
46 1 
477 
480_ 
484 
487 
609 
488 . 
49 1 . 
492 
497 

. 500 
505 
5 1 1  
5 ! 2  
5 1 7  
521  
522 
524 
527 
529 
532 . 
532 

1 Ks. j. Korzeniowski wyrok-iem sądu skazany na rozstrzelanie, konfir ... macja zesłała i'O do katori'i. 
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Łapa Augustyn 
Łatacz Paweł 
Łęko wski Feliks
Łowko�icz Józef
Łukaszewicz Ignacy
Łukas�e�icz Paweł brat
Łukaszewicz Wincenty 
Łukawski Piotr 
Macewie� Ignacy 
Macewicz- Maciej 
Mackiewicz Adam 

Mackiewicz Antoni 
Mackie,wicz Aurelian 
Mackiewicz Zygmunt 
MajewŚki Józef 
Malejewski Dominik 
Malewicz Wiktor 

. Malews1d Aleksander 
Małyszewicz Jan 
Marcino�icz Jan 
Markiewicz Józef 
Martysze�ski Maciej 
Mat�o�i'cz Brókard 
Mączyński Piotr 
Mich�lskf Jerzy 
Michalski Julian 
MienicH ""Lud,wik 
Mierzyn Michał 
Mikutowicz Seweryn 
Milewsk{ Aleksander 
Miłośniclei J 1centy 
Minczewski Józef 
Moczulski Franciszek 
Moczulski Kazimierz 
Mokrzecki Filip 
Mongirl' Władysław
Moniuszyo Aleksander 
M�mtwid Ludwik 
Mosiej .Wincenty
Miiller �łemens · 

L Nagrodzki Julian 
Naraziński Ignacy 
Narkiewicz Jan 
Narwojsz Wi�centy 
Nieciński Ignacy . .  -'. 

li

Ili  
I l  
,, 

i I l i
l i  

„. 

'· ' 

I l i  
l i  
•! 

IU 
. l i  

1 1 1  
J l  

I l i  
u 
„ .  

, „  

" 

534 
537 
539 

. 547 
551 
553 
553 
554 
559 
560 
566 . 
566 
572 
·516
58 1 
587 
592 
594 
595 
596 :_ 
597 ,. 
60ó 
6 1 4  
659 
58} 
6i3 
62-3 
627 
633 
·635 

6�7 
6 1 4  
h�5 
67 5 
68; 1 

. 6 1 5  
684 

· 690 
696 · 
706 
662
710
7 1 4
7ts
725 �i 1 1- - · I 

Nowicki Adrian 
Nowicki Feliks 
Nowicki Jerzy 
Nugarewicz - Wincenty 
Qbrąpalski '.Franciszek 
Olechnowicz Michał 
Olechnowicz Stefan · 

Opolski: Antoni 
Osmólski Wacław 
Ostanowicz • Jan 
Owsiany Józef 
Pacewicz Jan 
Pacewicz Ludwik 
Pawłowski Józef 
Pieślak Konstanty 
Pietkiewicz Jerzy 
Pie.truzewicz Nikodem 
Piotrowicz Andrzej 
.Piotrowicz Antoni 
PiotrowąJd Antoni 
-Piotrowski Onufry 
· Pióro Benedykt
Pisanko ęońifacy 
Pisanko Józef_ 
Plewąko Jah 
Phiro Benedykt 
Pohoski Ludwik 
Pą.!11ikowski Metchior 
Potz Edward . 
·Prokopowicz Ferdynand_
�rzyjałgowski Antoni 
�ą_twiński Ale_ksaoder . Rabcewicz Wincenty kl. 
Radowsza Felicja·n 
Rajuniec Józef -
Rasztutis Franciszek 
Rejchenbach Jerzy ber.n. 
Rodowicz Felicjan 
Rodowicz Jan · 

·Rogaziewicz Kazimierz ·
Rohaczewic:i;· .Kazimierz 
Rom_anowski �aweł 
Rozga Józef _ _ 

Rozwado-;.,ski- Jan 
Różycki Yf alerian 
Rudzki �tefan 

III ·  

I l  

Ii i 
l i  

,;  

III 

_ „ 

tł 

567 
. 57 1 

730 
738 
741 
651 
743 
748 
751 
152 
753 

7 · 
12 
23 
30 
.36 
39 

511: 
. !ł3 
·�9 „ 
,SL
si
58 , 

. 63 
. - 6s. 

69� 
,, . �18 : 

7�� 
" 74 

5s2 
"78 
- 81 

·' 

_„ - . - ą2 � -::1·��;::: . "' ;; )';. '.� ;-.,' eo · 
: . .(�p . -.,, 

"·· . - .- 100 
._, „ '"·� io2 . 
,.,. _ 104 

�9 
•!, . 11 1  

11� 
J24 

I '126 
- :: · 1 l 2� 
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Rudzki Teofil 
Rukujża Karol 
Rusecki Zefiryn 
Ruszkowski Józef 
Rytel Maksymilian 
R:zekoński Adrian 
Sadkowski Alojzy 
S:awicki Adam 
S�wicki }iipolit 
Sękewski To masz 
Sidorowicz Aleksander 
Sidorowicz Franciszek 
Sieklucki Cyprian 
Siesicki Józef 
Sienkiewicz Jan 
Sikorski Eusta<'hy kl�ryk 
Sikorski Salwator 
Siudziński Leonard 
Siwicki Hipolit 
Skibiński Romuald 
Skirmont Cyprian 
Skorupski Michał 
Słonecki Kazimierz 
Słyczko Izydor 
Sobolewski Kazimierz 
Srowgiewic z  Antoni 
Srzedziński Józef 
Stambrowski Jan 
Staniewicz Wincenty 
Stankiewicz Franciszek 
Stankiewicz Józef 
Staszkiewicz Dionizy 
Statkiewicz Ignacy 

Stefanówicz Konstanty 
Strowp Franciszek 
Stulgiński Ferdynand 
Swolken Mikołaj 
Syrwid Onufry 
Sz·arnawski Benedykt 
Szarkowski Józef 
Szarkowski Placyd 
Szatyński Władysław 
Szepietowski Aleksander 
Szroeders Onufry 
Szukano�ski Norbert 
Szulc Ambroży 

I I I  

" 

" .  

" 

" 

„ 

,, 
" 

131 
132 
620 
139 
142· 
63 1 
1 43 
1 47 
148 
154 
156 
1 58 
1 6 1  
1 75 
623 
177 
1 77 
179  
179 
180 
183 
1 90 
201 
202 
. 203 
213 
2 1 4  
220 
22 1 
222 
223 
228 
234 

i 4�n
.; 34 
'231 
239 
536 
249 
259 
264 
267 
273 
275 
283 
288 
288 

Szulc Andrzej 
Szulc Wincenty 

· Sżuro Benedykt 
Szwykowski Michał 
Szymborski Antoni- · ·Śmilgiewic-i Ignacy
Święcki Michał 
Tabeński Mieczysław 
T aiiski Bernard 
Tarasiewicz Michał 
Targoński Urban 
T atare Antoni 
Terajewicz Michał 
Tomaszewicz Wincenty 
Tomaszewski Józef 
Trzeciak Dominik 
Tumenas Dominik 
Uliński Wincenty 
Urbanowicz Leopold 
W alczukiewicz Antoni 
Walentyn�wicz Jan 
W al icki Wawrzyniec 
Walkiewicz Leon 
Wałaszyński Jerzy 
Wariechowski Julian kler. 
Wasilewski Feliks 
Waszkiewicz Leon 
Wejt Mateusz 
W ejsel Henryk 
W ernikowski Konstanty 
Wieliczko Michał 
Wierzbicki Antoni 
Wilcewo Frant!iszek 
Wilamowski Marcin 
Wirszyłło Antoni 
Wirszyłło Jan 
Wiszniewski Wacław 
Wiśniewski Michał 
Witkiewicz Jan 
Witkowski Jan 
Włodkowski Stanisław 
Wojciechowski Józef 
Wojczyński Teofil 
W ojsznar Augustyn 
Wojtkiewicz Jan 
W ojtkiewi<'z Kacper 
Wojniu1z Feliks 

" 

" 
I " 

289 
289 
292 
297 
303 
3 13 
680 
3 16  
317  
318' 
320 
32 1 
323 
325 
326 
335 
338 
349 
355 
362 
362 
365 . 
373 
374 
378 
379 
382 
386 
623 
389 
398 
401 
407 
408 
.414 
4 18  
420 
42 1 
42 1  
426 
429 
434 
435 
436 
441 
443 
636 
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Wolski Józef 
W ołłowicz Wincenty 

W ołnisty Karol 
Wołowski Michał 
W orotyński J óżef 
Wróblewski Konstanty 
Wyganowski Ferdynand 
Wyszyński Mikołaj 
Zagórski Józef 
Zaleski Jan 
Zaleski Julian 

I I I  
" 

, , 

„ 

445 
449 

i 453
451 
455 
458 
459 
464 
467 
468 
473 
476 

Zalewski Leon 
Załęski Feliks 
Zdanowski Ferdynand 
Zgodziński Leopold 
Zieliński Feli ks 
Z nośko Andrzej 
Żaba Ignacy 
Żegiełowski Władysław 
Żuk Dominik 
Żuk Józef 
Żukowski Szymo� 
Żylewicz Jarosław 

III 
" 

" 

" 

,, 

478 
478 
483 
488 
488 
494 
495 
502 
506 

. 5 14  
5 16  
520 

U w a g  a: Tablica Vl części „Bojowników" wymienia zesłanych .na 
Syberię lub do Rosji dla sprawy Ojczyzny 293 kapłanów. Taż tablica VI 
częś�i I I - 363, czyli razem mamy dotąd z akt wydobytych nazwisk 656.

TAB„ICA VII.1 

Kapłani, 'fllywiezieni za Kościół i Ojczyznę pomarli na . SyberiHub 
w Rosji; zaścielając, wraz z cierpiącą tam łosy wygnańcze bracią 
świecką, swymi kośćmi ziemię wrażą, lub skończyli w więzieniu. 

Ks.: I tom \ str. zmarli w m iejscowośdach 
Dusejko Władysław I I  I in t w Połądze 
Kulwanowski Henryk 489 t w gubernii ołonieckiej „ I „ Mackiewicz Aurelian 1'i1 576 t tomskiej 
Markiewicz Józef 606 t w katordze nerczyóskiej 
Matanowicz Brokard 7 16  t 17 list. 1 869 r. w gbrnii tobolsk. 
Narwojsz Wincenty I I  725 zesłany do gbrnii tomskiej 2 
Piotrowicz Andrzej l i l  572 t 2 1  sierp. 1875 r. w Irkucku 
P isanko' Bonifacy 58 t w gbrni i  kostromskiej 
Plewako Jan �5 t kurlandzkiej 
Rusecki Zefiryn 620 t 14 kw. 1877 r. w Nowomoskowsku 
Sa�icki Hipolit 1 48 t w gbrnii tobolskiej 
Szarnawski Benedykt t ł  259 t permskiej 
Szarkowski Józef t ł  264 t . „ kurlandzkiej I 

Wifamowski Marcin " 409 t w Moskwie 
Wiszniewski Seweryn 420 t -w więzieniu 
Wojtkiewicz Jan 441 t w gbrnii ołonieckiej 

U w a g a: Tablic� VI I  1 cz. „Bojowników" wymienia' 39 kapłanów, zmłlr· 
łych w Syberii lub Rosji Europejskiej, ta sama tablica cz. II wylicza 16 tak, Że 
dotąd zmarłych kapłanów na wygnaniu znaleźliśmy w 'aJctach archiwalnych 55.

1 Cz�ść I, tom I I I ,  str. 797. 
2 tródło mówi, ie ka. W. N arwojsż został zabity, ałe :nie podaje 1d1ie. 
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TABLICA vm. 1 
Kapłani więzieni za sprawy Ojczyzny. 

Ks : I tom j str. 
A-bramowicz Leon 
Adamowicz Józef 
Akliński Antoni 

I II I 6 

Aleksandrowicz Bolesław 
Ałeksand�owicz M. karm. 
Andruszkiewicz Jakub
Andrzeje�ski Józef 
Arcimowicz Jan 
Augustowicz Felicjan 
Bajkowski Wiktor
Bajkowski Władysław 
Sakiewicz Jerzy 
Balcewicz Jan 
Balc:tewski Aleksanrler 
Balczewski Modest 
Baniewicz Damazy 
Baniewicz . Sebastian
Bańkowski Feliks 
Bartliński Ignacy 
Bartoszewicz Andrzej 

I 

l l l  
I I  

l „ 

I I I  
n 

Barto�zt:w'icz Jerzy I „ 

Bartoszew icz Józef 
Bauwicz Dom inik
Bejnarowicz Antoni 
Beniuszewicz Stanisław i „ 

Bt-reśniewicz Aleksander 2 i „ 

Ber,zańaki · Józef 
Bielawski· · Józef 
Biełikowic,z Cyprian 
Biernacki, Kazimierz 
Biront Kazimierz
Błażejewicz Wincenty ,; 
Bohusz Andrzej 
Bohun Antoni 
Bohusz Augus tyn ber n .  I I I
Bohus:iewicz Jan I I  
Borejko Andrzej 
Borkowski Jan . kan. la ter. 1 „ 

i i I I I  

6 
8 
9 

652 
1 6  
1 6  
17 
1 8  
1 9  
2 1  
24 
25 
26 
27 

733 
29 
3 1  
33 
37 
40 
40 
42 
44 
44 
45 
49 
52 
53 
54 
57 
60 
64 
64 

54 1 
66 
66 
67 

643 
i Część I ,  tom I I I, str . . 798. 

Ks. : 
Borodzicz Józef 
Bortkiewicz Józef 
Bortkiewicz Rupert 
Borzym Jacek 
Brodnicki Anastazy 
Broniewicz Jan 
Brudnicki Kajetan kapuc: 
Brzostowicz Jan · 
Brzozowski Antoni 
Brzozowski Stanisław 
Brzozowski Wincenty 
Bublewski J an 
Bućzyński Józef 
Budzinowski Adolf kleryk 
Budzyński Saturnin . karm. 
Bugień Benedykt 
Bujno Eustachy franc. 
Bukowski Stanisław 
Burha Aleksander 
Buterlewicz Jan 
Butkiewicz  Apolinary 
Butkiewicz Franciszek 
Butkiewicz L .  kleryk 
Butmin Ludwik 
Butowicz Józef 
Budwid Wincenty 
Burzyński Fr. reform. 
Bylęwski Bartłomiej· 
Byliński Leon kl . karm. 
Byszewski Michał 
Chodakiewicz Jan 
Choromański Kazimierz 
Chrapkiewicz Franciszek
Chwieckowski Marcin 
Ciechanowski Kazimierz 
Ciołkowicz Romuald 
Ciszek Franciszek 
Cukur Władysław 

a .Późniejszy biskup, wysłany do M itawy. 

I tom i 
I 11 I 

„ I 

I I I  
I I  

I I I  
I l  
I l i  
I I  

I I I  
I I  
I l l  
I l  

" 
m I 
I l  . 
I l l  
I I  

I . • 

str. 
69 -
73 
74  
76 
86 
87 

653 
92 
98 
99 

1 00 
101  
1 03 
1 03 
654 
104 
626 
1 05 
106 
1 07 
705 
1 08 
541  
109 
1 10 
1 10 
686 
1 1 1  
654 
1 1  J 
1 16 -
121 
124 
124 
124 
1 26 
128 
1'29 
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Czajkowski v. Szajkowski 
kleryk II 1 30

Czarnecki Mateusz 1 3 1  
Czeczot Tomasz 13 1  
Czuż.ewicz Mateusz 1 36
Dalecki Stanisław 1 40
Danowski Tadeusz " 1 40 

. Daszkiewicz Antoni 141
Dauksza Jan 1 41 
Dauksza Józef 14 1  
Dawidowicz Józef 142 
. Dawrowski Antoni - 1 44 
Dąbrowski Antoni 144 

. ,,Dąbrowski Augustyn 146 
Dąbrowski Leon 148 
,Dąbrowski Stanisław 148 
.Dąbrowski Władysław 149 
Demidowicz Jakub kan. lat. m -644 

i 707
Denisewicz Sz. kan. · lat. 646 
.Dereszk :ewicz Kazimierz Il 1 50
Deszkleniewicz Ignacy " 152
Dębiński Joachim pijar 152 

i III 684
Dębski Witalis Il 1 53
Dłużniewski Wawrzyniec " 155 
D9bkiewicz Adam 1 56 
Dobkiewicz Julian :J 160 ,, Dobrosielski Aleksande� 160 
Dobrowolski Stanisław " 1 61 
09bryłło Tomasz " 162 

·· Dogiel Paweł 1 63 
Domark Kazimierz 1 63 
D9piasz�wicz Adolf 1 63 
D<;>miń�ki T eodozy dia�. I I I 699
09rżyński Jan I I 165
D�wgiałło Adolf 167 
Do\\lnarowicz Stanisław 169 

i 708 
Drewnowski Rafał 1 70 
Drozdys Wawrzynif'c 1 70 
Drzewiński Józef 171 
Dubicki Zygmunt kleryk " 171 

· Dgsej ko Władysław " 1 72 
Dyakiewicz F e.rdynand I " 176 
Dyakiewicz Józęf „ 176 

Dylewicz Leopold . I n I Dymowicz Gerard karmel. „ 

. l ilII 
Dyszo Franciszek , I 
Dziekoński Gabriel Il 
Dziekoński Jan „ 

Dziewulski Adam " 

Dziewulski Antoni 
J::jmont Konstans " 
Ejtutowicz Kazimierz " 

fijałkowski Aleksy 
Fijałkowski Rafał kan. lat. 111 
Fi!ipowicz Bol. kan . lat. " 
Filipowicz Józef II 
G�boński Alfo.ns " 
Gabszewicz Andrzej „ 

Gajewski Edward 
Gan Herkulan 
Gąsiewski Witalis 
Gębicki Lucjan tryn. Ill 
Giedrojć Norbert Il 
Giegużyński Józef ma;j . m 
Gienutowicz Franciszek 11  -
Gienutowicz Kazimierz 

· Gieroczyński Andr�ej 
.Gilus Kazimierz 
Girtowicz Mikołaj ,, 
Gławdecki Antoni " 
Głębocki Michał " 
Godlewski Lucjan " 

182
186
657
186 
187
188 
192 
193 
194
200 
207 
647 
648 
207 
209 
21 3 
213 
217  
225 
688 
229 
669 
232 
234 
235 
238 
140- -
242 
244
246

Godlewski Tadeusz „ , ·� : 247 
Gojlewicz Stef an „ . 251 
Gołębiowski Aleksander 254 
G;łkiewicz Adam „ 2511 
Gofko Gołkowski Marcin " 2.66 
Gonstalski Łukasz 261 
Gorklewicz Karol "· ; '261 
Gosztowt FaLian 263 
Gregorowicz Fortunat 265 
Grekowicz Michał 266 
Gr�cholski Feliks . n 267. 
Groikowski Wacław karm, III 658t
Gruzdź Stanisław II 269 
Grygalunowicz Albert 270 
Grygalunowicz Franciszek 272 
Grykietys Bartłomiej ,, 273 
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Grzybowski Zygmunt II 275 
I Jawszyc Józef II 348

Gucewicz Antoni 

' 

L15 Jemielitty Kazimierz 351  
Gudowicz Julian 275 Jokszewicz Tadeusz 353 
Gugis Franciszek 277 · Jucewicz Józef 355 
Gulbin Ma.teusz 277 Juchniewid H. kl. hern. I l i :545 
Gurklewicz Karol 277 Juchniewicz Józef II '.;56 
Gutowski Grzea-orz 278 Juroszkiewicz Konstanty 357 
Guiewski Stanisław 278 Justynowicz Józef 358 

Gwoźdź Tomasz I I I  405 Juszkiewicz Antoni 358 
Haiiusow�ki Telesfor II 279 Juszkiewicz Florian 359 
Harszle�i,cz Seweryn 282 Juszkiewicz Jerzy 360 
Horbaczewski Felician 283 juzumq_wicz Antoni· 362 
Horbaczewski Józef 283 Kaczanowski Jan 365
Horbato�śki Józef k leryk 285 Kaczyński Leopold 365 
HrycewiĆz Kacper 286 Kaczyński Napoleon 367 
Hryncewicz Justyn 289 Kadłubowski Władysław 368 
Hryniewicki Aleksander 290 Kajro Klemens 368 
Hryniewicz Wincenty 297 Kalimberg Cyprian " 370 
Hryniewski 298 Kalisty Andrzej 373 
Hundius .W acław 298 Kamieniecki Ignacy 375 
lrowgiewicż Antoni 305 Kamieniecki Władysław 375 
Iwicki ; , 306 Kamiński Jan, 377 
I zdebski ,Stanisław 306 Karabanowi cz Wincenty 

" 

377 
Jabłonowski Walenty marj. IU 67 1 K�rpowicz Józef Il i 7 1 2
Jacewicz Jan II 3 1 1  -Kartyński Wincenty Il 380 
Jachimowicz Antoni kleryk 3 1 5  Karwowski Józef 38 1 
Jaczynowski' Cezary 3 1 5  Kasperowicz Mikołaj �8 1 
Jagowd Zenon 316  Kassianowicz Adolf I I I  71'.l
Jasrurzyński Józef 3 1 7  Kawecki Antoni II 382
Ja.kowicz . .  �zymon 317 . Kawecki Konstanty kleryk 384 -

Jakszewicz Jan 323 Kazilewski Mateusz 384 ' 
Jakszewicz Tadeusz ·325 Ke�powski Józef III 7 1 3
Jakubowski Antoni " 320 Kerszys Kazimierz II 386I 
Jakubowicz Wojciech 325 Kiełpsz Julian 387 
anikowic:z Szymon bern. 327 Kisiel AJltoni 395 'f 

i III 544 - Kitowski Antoni 396 
Janisławski Ksawery II 331 Klee-ki Henryk 396 
Januszewicz Wincenty 333 Klepacki Kazimierz 397 
Januszewski A leksander 334 Klewiński Jan kleryk 

" 

400
Jarocki Józef 337 Klukowski Władysław 402 

. Jarośi , Wincenty 339 Knapiński Józ.ef lazar. III 669 
Jasielski Adam 

,, 

339 Knipowicz Jan II 405 
J•siński Antoni ,, 342 Knobelsd,orf Ryszard 409 
Jasiński Józef 343 Koc Szymon 409 
Jassewicz Onu(ry

I 

344 Kociołkowski Wojciech 4 1 2  " Jaworowski Franciszek

I 

" 347 Koćmierowski Jan 4 1 3  
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Kodelski August dom. lil 604 
Kolenda A. z' Michaliszek II  4 14  
K olenda Adam z Holszan 
Kolesiński 
Kołakowski Leon 
Koncewicz Benedykt 
K onopacki Jan 
K ontrym Feliks 
Kontrymowicż Jan I l i  
Korejwo Alfons Il 
Korsak Józef , 
Kor,zeniowski_ Jan 
Kosiłowski Jerzy 
K osiński Frahciszek 
Kossakowski, Piotr 
Koss·akowski - Stanisław 
Kossarzewski A m broży 
K otowicz Edward 
Kotzigk Jan ' 
K o�alewski f eliks 
K owalewski Ignacy 
Kowalewski -�ichał 
Kow'alewski Wenan. b ern. Ili 
Kowalewski Wfoc. bern.
Kozaczewski Zygmunt 
Kozakiewicz Adolf l i  
Koz!cki Do rr. inik 
K ozielski Augustyn 
Kozilewski Mateusz 
Ko2'.iorowski Hilarion hem. ' l l l 
Kozłowski Franci szek II  
K ozlowski Ignacy 
Kozfowski Kazimierz dom. I I I
Kodowski Wiktor I l  
Krajewski P aweł 
Kryński Feliks 
K ryński Piotr marianin III 
Krzywicki Jan Il 
Krzyżanowski Andrzej
Kuczan Jakub 
Kulesza Władysław 
Kul wanowski Henryk 
Kul"-'ieć Maciej 
Kulwieć Mateusz k l. aug. III
Kułakowski 
Kułakowski Apolinary 

4 16  
4 1 6  
4 17  
4 19 
420 
421 
75 1  
423 
425 
426 
429 
429 
430 
43 t 
435 
436 

, 436 
438 
439 
440 
547 
550 
404 
440 
440 
444 
444 
552 
445 
449 
606 

. 450 
455 
461 
674 
476 
477 
480 
483 
484 
485 
526 
6()9 
485 

I I  Kułakowski Józef 
Kułakowski Leon 
Kumpli kiewicz Wincenty 
Kuprewicz Sylw ester 
Kurczewski Bolesław , „ 

Kurszławski Ant�ni  klery k / „ 

Kurtyński Wincenty ;
- I i III 

Kuszelewski Wincenty kl. I Il 
L andsberg Franciszek i l l l 

. Laudański Romuald I I l  
Lebiedziński Lud wik 
Lenczewski Tomasz 
Leonowicz Jan 
Lewc zuk Jacek 
Lewicki F_ranciszek 
Lidejko Mateusz · 
Limo.ot J ózef 
Linard Teodor 
Liniewicz Jan 
Lipko Augustyn 
Lipnicki Augustyn 
Lipniewicz I ldefons 
Lisiecki Feliks 
Lu bowicki To masz 
Ludowicz A lelcsander 
Łabok J an 
Łapa Augustyn 
Łapa Ignacy 

" 1 " 
I " 
I ,. 
I „ ! 

ł J 

Łapiński W a wrz. dom. III 
Łatacz Paweł I l  
Ławrynowicz J erzy 
Ławrynowicz Zygmunt 
Łękowslci Feli ks 
Łowkowicz Józef 
Łowmiaiski Michał 
-Łód ź  Konstanty 
Łukaszewicz Bazyli dom.  I l i  
Łukaszew icz Ignacy I I  
.Łukaszewicz P .  b r .  bern. III  
Łukaszewicz R. bern.  
Łukaszewicz Wincenty I l  
Łukawski Pi otr 
Łukowicz Józef 
Łukowski Szymon 
Łupejko Wiktoryn 

487 
488 
488 
49 1 
49 1 
492 
493 
753 
494 
755 
496 
497 
500 
505 
5 1 1  
5 1 2  
5 1 2  
5 1 7  
521 
522 
524 
527 
529 
529 
531  
532 
532 
534 
536 
6 1 0  
537 
538 
539 
539„ 
547 
55 1 
543 
6 1 2  
55 1 
553 
558 
553 
554 
�57 
558 
558 
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Macewicz Ignacy 
. Maciutowicz Antoni bern. 
Mackiewicz Adam bern . 

Mackiewicz Antoni z Pod
brzezia 

Mackiewicz Antoni z Su-
wejniszek 

Mackiewicz Aurelian 
Mackiewicz Józef 
Mackiewicz Karol 
Mackiewicz Zygmunt 
Mączyń-ski Piotr 
Majewski Józef 
Malejewski Dominik 
Malewicz Wiktor 
Malewski Aleksander 
Małyszewicz Jan 
Marcinowicz Jan 
Markiewicz Grzegorz 
Markiewicz Hipolit 
Markiewicz Jerzy 
Markiewicz Józef 
M�rkiewicz Piotr 
Martyszewski �aciej 
Masiulis Michał 

Matanowicz Brokard karm. 

Matusewicz Józef 
Mazulewicz Feliks 
Michaelis Antoni 
Michalski Jerzy · 

Michalski Julian 
Mi�hałski Stanisław . 
Mickaniewski Jan 
Mickiewicz Ignacy 

Mienicki Ludwik 
Mierzyn ·M ichał 
Mieszkowski Tadeusz 
Mikutowicz Seweryn 

I I  
III. 
I l  

i I I I  

I l  

" 

" 

i I l i  

I l  

i lll 
I I  

"· 

559 
558 
566 
566 

570 

572 -
576 
580 
580 
581 
583 
587 
592 
594 
595 
596 
597 
597 
598 
606 
606 
6 1 2  
6 1 4  
6 1 5  
758 
659 

i 7 16  
6 1 8  
619 
62 1 
623 
6'23 
623 
626 
626 
7 17  
627 
633 
634 
635 

Milewicz Longin 
Milewski Aleksander 
Miłkowski Edward 
.Miłkowski Mikołaj 
Miłośnicki Jacenty dom. 
,Minczewski Józef 
Miniat Władysław 
Minuczyc Feliks · 

Mirynowicz Michał 
Misiewicz Longin 
Miżutowicz Franciszek 
Moczulski Benedykt 
Moczulski Franciszek 
Moczulski Kazimierz · , 
Mokrzecki Filip dorń.1 
Moncewicz Joachim 
�ongiałło Hi lary 
MongieUo Gelazy aug. 

Mongird Władysław 
Moniuszko Aleksande� 
Moniuszko Melchior 
Montwid Ludwik 
Monzolewski LudomiT 
Morawski K lemenś 2· 
Mosiej Wincenty 
Mosińs�i Ignacy 
Miiller K lemens karm. 
My ko Józef ·. kleryk 
Nagrodzki Julian 
Naraziński Ignacy 
Nątbut Maurycy 
Narkit:wicz · Ignacy 
Naruszys Jan 
Narwojsz Wincenty 
Nawsuć Stanisław 
Nieciuński Ignacy dom. 
Nowicki Adrian kl. bern. 
Nowicki Bogusław 
Nowicki Feliks bero. 
Nowicki Jerzy 
Nowicki Józef 

n .  I : : I „ 

I I I ' 
I l  

Ili 
Il . 

I l i  
Il · 

m 

11 

" , ,  

III 

Il 
,, 

ni- · 
Il 

m ·  
" 

u m 
n 

„ ! 

657 
·· 657
660 
66 1 
6 1 4  
665 
:669 
67 1 
672 
674 
760 
fl75 
675 
681 
615 
682 

·.684
528 
533 
684 
690 
b95 
696 
699 
7ÓO 
706 
700 
662 
7d8 

' 7 1 0  
7 14 
7 1 5  

' 7 1 5  
719-
725 
726 

' ' '6 1 7  
567 
728 
57 1 
730: .  
135 

1 Ks. F. Mokrzecki był skazany na śmierć, którą późn�ej zamieniono mu: 
na katorgę. 

· 2 Ks. K. Morawski umłlrł w więzieniu grodzieńskim.
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Nugarewicz Wincenty l i  
Obolewic.z Karol 
Obrąpalski Franciszek 
Ol�chnowicz M. kan. lat .  I l i

Olechnowicz Stefan li 
Olesiewicz Józef 
Oleszkiewicz Jan 
Olszewski Julian 
Olszewski Kazimierz 
Op�lski Antoni 
Opolski Mikołaj 
Osiński W al enty 
Osmólski Wacław 
Ostą.nowicz Jan 
Ostaszewski Eug. tryn. 

Ostrejko Józef 
Ow�iany · Józef_ 
Pacewicz Adolf 
Pac�wicz Jan 
Pac�wicz juli�n 
Pacewicz Ludwik 
Pacewicz · Michał 
Palczewski Franciszek 
Parys Erazm 
Pawłowski Józef 
Pieślak Konstanty 
Pietkiewicz Jerzy 
Pietkiewicz Ma.rcin 
Pietrłtszewici Nikodem 
Piotrowicz Andrzej 
Piotrowicz Antoni 
Piotrowic:t Ferdynand 

i l l I 
I l  

" 

,, 

Piotiowicz Stanisław 1 ,, 
Piotrowski Aleksand. dom. 
Piotrowski Antoni 
P io�rowski O�ufry 
Pióto Benedykt 
Pisanko Adam 
P is�nko Bonifac:y 
P isanko Józef 
Plewako Jan 
Pluro Benedykt • 

738 
740 
74 1 
65 1 
743 
744 
746 
747 
747 
748 
75 1 
75 1 
75 1 
752 
752 
69 1 
753 
753 

5 
7 

1 1
1 2 
1 3  
18 
2 1  
23 
30 
36 
38 
39 

572 
43 
47 
48 

6 1 7  
49 
5 1  
52 
52 
58 
63 
65 
69 

Płaskowicki Adolf 
Podgórski Paweł 
Pohoski Ludwik dom. 
Pongańsk i Ignacy 

Posnikowski Melchior 
Potz Edward 
Prusełaj tys Jan 
Przyjałgowski Antoni 
Putwiński Aleksander 
Rabcewicz Wincenty kl. 
Racewicz Stanisław 
Raczkowski Jan 
Raczkowski Teofil dom. 
Radowsza Felicjan 
Radziszewski Apolinary 
Radziukinas Maciej 
Radziwonowicz Jakub 
Ragiel Flórian hem. 
Rajewski Jan 
Rajuniec Józef 
Rakowski Hilary marianin 

Rasztutis Franciszek 
Ratowt Feliks 
Rauba Józef 
R�jchenbach Jerzy b�rn. 
Rekść Longin 
Renier Józef 
Reutt Antoni 
Rohaczewicz Kazimierz 
Rodowicz " Fel icjan 
R�dowicz Jan 
Rogaziewicz Kazimierz 
Rogow�ki Stefan . 
Rojcewicz Dionizy 
�o je wski · Jan 1 
Romanowski Paweł 
Rosiński Jarosław 
Roszkowski Feliks 
Roub� Józef 
Rowbicki Bonifacy 
Rozga Józef2 

I l i  
" 

" 

" 

" 

" 

72  
73 

618  
74

i 722 
74 
74 . 77  
78 
8 1  
82 
87 
87 

619  
88 
89 
90 

539 
585 
90 
9 1  
93 

i '680 
96 
96 
97 

586 
98 
99 

. 99 
·99
100 
1 02 
104 
104 
107 
l08 
1 1 1 
1 17 
120 
1 2 1  
1 2 1  

'122 .· 
. - 1 Ks. J.. Rojewski skazany na  stracenie przez rozstn.elanie. Gdy sprawa 

.Przekazana z'ostała do ponownego rozpatrzenia, ks. J. R. umarł 22 łut. 1869 r. 
2 Ks. J. Rózga skazany na stracenie, konfirmacja zamieniła mu na zesłanie. 
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Rozwadowski Jan 
Różycki W a lerian 
Rubowicz Albin 
Rudzki Stefan 
Rudzki Teofil 
Rukujża Julian 
Rukujża Karol 
Rupejko Kajetan 
Rusecki Zefi ryn dom. 
Rustejko Wiktor 
Ruszkowski Józef 
Rutkowski Władysław 
Rymejko Józef 
Rymkie-wicz Jan 
Rytel Maksymi lian 
Rzekoński Adrian fran. 
Rzepnicki Maciej pijar 
Sadkowski Alojzy 
Sarosi_ek Beńedykt 
Sawicki Adam 
Sawicki Benedykt franc. 
Sawicki C:iesław 
S�wicki Hipolit 
Sawicki Józef 
Sejpułnik Andrzej, 

' Serejko . Feliks
Sęczykowski Aleksander 
Sękowski To masz 
Sidorowicz Aleksander 
Sidorowicz Franciszek 
Sidqrski Wincenty 
Siedlecki Izydor 
S ieklucki Cyprian 
Siemionowicz Tomasz 
Si enicki Fab i an 
Sienkiewicz Jan dom. 
Sienkiewicz Piotr 

Siesicki Justyn 
Sikorski ' Eustachy kleryk 
Sikorsk i Salwator 
Sipajło Aleksander 
Siudziński Leonard 
Siwi cki Hipolit 
Skibiński Romuald 
Skirmont Cyprian 

I I I 

i " 

I l i  

i 

I „ 

„ 

1 24 .; I1 26 
126 
1 28 
1 3 1 
1 32 . 

1 3 2  
1 34 
620 

136 

1 39 
1 40 
1 40 
1 4 1  
1 42 

631 

684 
1 43 
7'1.6 
147  
632 
148 
1 48 
1 50 
1 5 1  
1 53 
1 54 
1 54 
1 56 
1 58 
1 60 
1 6 1  
1 6 1  
170 

773 

623 

-172 

i 726 

1 75 
1 7 7 
1 77 
r n� 
1 79 
1 79 
1 80 
183 

Skopp Leon 
Skorupski Michał 
Skrzybkowski Paweł 
Sobolewski Augustyn 
Sobolewski Kazimierz 
Sobolewski Napoleon 
Sokołowski Józef 
Sonulewicz Józef 
Srowgiewicz Antoni 
Srzedziński Józef 
Stabrowskl Zygmunt 
Stachowski Jerzy 
Stakiałło Stanisław 
Stambrowski Jan 
Staniewicz W incenty 
Stankiewicz Franciszek 
Stankiewicz Jan 
Stankiewicz Józef · 
Stankiewicz Kazimierz 

. Stański Mateusz aug. 
Starkowski Bart. marianin 
Stasiewicz Bronisław 
Staszewicz Romuald 

Staszkiewicz Dionizy 
Staszkowski Piotr 
Statkiewicz Ignacy 

Steckiewicz Piotr franc. 
Stefanow icz Konstanty 
Strowp Franciszek 
Stulgiński Ferdynand 
Stupel Antoni 
Sudymtt Jerzy 
Swolken Mikołaj aug. 

Syrwid Onufry 
Sz1adursk.i Antoni
Szajnowski Benedykt 
Szaki·en Felicjan 

Szarnawski Benedykt 
Szarkowski Józe 
Szarkowski Placyd 
Szatyński Władysław 
Szemiol Piotr 

i I l i
i I " 

j " 

I I  
i I l i

1 88 
1 90 

200 

203 

203 

203 

204 

205 

2 1 3  
2 1 4  
2 1 7  
2 18  
2 18 
220 
2 2 1  
222 

223 

223 -

225 
530 
634 
227 
227 

i 776 

228 
23 1 
234 

i 421
634 
234 
237 
239 
245 
246 
533 

i 536
249 
252 
254 
254 
43 1 
259 
264 
267 
273 

. 274 
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Szepietowski Aleksander 1  I I I  275 Walentynowicz Jan ' llI 362
Szroeders Onufry 283 Walicki Wawrzyniec „ 365 
Szujpo Michał 287 Walkiewicz Leon 373 
Szukanowski Norbert 288 W ałaszyński Jerzy 374 
Szulc Ambroży 288 Warecki Wawrzyniec 375 
Szulc Andrzej 289 Warjechowski Julian kl . , ,  378 
Szulc Wincenty 289 Wasilewski Fe l i  ks 379 
Szwykowski Michał 297 Waszkiewicz Konstanty 382 
Szyłejko Jakub '.l99 Waszki_ewicz ·Leon 382 
Szyłejko Józef 300 Waszkiewicz Leopold 384 
Szymański Antoni 302 Wawrowski Augustyn 384 

· Szymborski Antoni 303 W ażyński Ale ksander1 I 384 
Ściepużyński Justyn 3 1 2  Wejsel Henryk 623 
Śmilgiewicz Ignacy 313 W ejt Mateusz 386 
Święcki Michał marianin 680 W ;mik owski Konstanty 389 
Świrski Jan 3 1 6  W ęckowicz Józef 390 
Tabeński Mieczysław 31 6  Wieliczko Michał 398 
Tański Bernard 3 1 7  Wierciński Jakub 398 
Tarajewicz Michał 323 Wertel Kajetan „ 400 
Tarasiewicz Michał 318 Wierzbicki Antoni 40 1  
Targoński Urban 320 Więckowski Włodzimierz 403 
Tatare Antoni 32 1  Wikewo Franciszek 407 
Tatarzyn-Augustyn 323 Wilamowski Marcin 408 
T ołoczko Władysław 323 Wilbik Stefan 413 
Tomasz�wicz Jan 324 Wirszyłło Antoni 4 14 
Tomaszew)cz Mikołaj 729 Wirszy'łło Jan . 4 1 8  
Tomaszewicz Wince�ty 325 Wiszn.iewski Seweryn " 4�0 
Tomaszewski Józef 326 Wiszniewski Wacław „ 420 
T owkiewicz Jan 327 Wiśniewski Michał I 42 1 
Truskowski Władysław , ,  333 Witkiewicz Jan 421 
Trzeciak Dominik 335 Witkowski Jan 426 
Tumenas Dominik 338 _Witórtt Wincenty " 429 
Turkiewicz Julian 340 Włodkowski Stanisław ,, 429 
Tuskiewicz Michał 34 1 Wojciechowski Franciszek 43 1 
Twardowski Bol. archp 341 Wojciechowski Józef 434 
Tymiński Józef 344 Wojczyński Teofil 435 

' Ukryn Jan H 347  W ojniusz Feliks franc. 636 
Uliński Ignacy 347 W ojsznar Augustyn 436 
Uliński Wincenty · 349 W ojsznar Kazimierz 437 
Urbanowicz Alojzy 354 W ojszwiłło Edward 438 
Urbanowicz Leop�ld " 355 Wojszwiłło Ignacy 438 
Urbikowicz Mateusz " 361  Wojtkiewicz Aleksander ·  440 
Uteras Józef kleryk 361 Wojtkiewicz Jan 44 1-
W alczukiewicz Antoni 36'.l W ojtkiewiez Kacper 443 

l Ks. A Szepietowskiemu karę.. śmierci zarnienioao na zesłanję. 
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Wolski Józef 
Wołłowicz Wincenty 

W ołnisty Karol 
Wołowski Michał 
W oniewicz Florian 
W orotyński Józef 
Wróblewski Konstanty 
Wrucha Józef 
Wyganowski Ferdynand 
Wysocki Stanisław 
Wyszyński F eli�s 
W ysżyński Mikołaj 
Zabłocki Karol 
Zaborowski dom: 
Zacharewicz Józef
Zagórski józ.ef
Zaleski Jan· 
Zaleski Jerzy 
Zaleski Juli�n 
Zalewski Leo.n 
Załęski Feliks 
Zauściński j an 1 

Ill 

. 
" 

" 

" 

445 ' 

449 
i 453

451 
455 
457 
458 
459 
405 
464 
465 
465 
467 
468 
6Z4 
468 
468 
4 7_3 

. 

4 76 
476 
478 
478 
4 8 1  

Zawadzki Franciszek 
Zawadzki Wacław tryn. 
Zdanowski Ferdynand 
Zdzitowiecki Benedykt 
Zgodziński Leopold 
.Zieliński Feliks 
Ziemacki Rajmund 
Znośko Andrzej . 
Zubrzycki Jerzy 

Żaba Ignacy 
Żakiewicz Jan 

\ 

Żakowicz Mateusz 
Żalewicz Tomasz 2 
Żebrowski Cyprian 
Żcgiełowski Władysław 
Żuk Dominik-
Żuk Józef 
Żukowski Szymon 
Żylewicz Jarosław 
Żyliński Teodozjusz 

III 
. t t  

" 

" 

" 

" 

482 

692 
483 
4�6 
4$8 
488 
4g9 
4�4 
494 

i 731
. 495. 

497 
i 790

49"8 

500 . 
5Ql

. 

502 
506 , 
5 1 4  
51�6 I 
520 
52.2 

�! U w a g  a. Tablica VIII części I „Bojowników" więzionych duchownych , � 
podaje 349, a. tal>lica VI wywiezionych 293 (� których ka idy przed wywiezie� ;-� 
niem był więz_iony), stąd w I częsci mamy wskazanych 642 więfoio-w. Taż 
tablica VIII �zęści Il podaje więzionych 723, a tablica VI wy-wiezionych 363 
czyli ·razem! ,w II części ,więiniów niamy 1 089, .razem przeto. w· obydwóch c�"ę- .
ściaełi mamy więzionych przez rząd rosyjski duchownych katolickich w okr.esie 
czasu 1061..::._19 1 5  r. : 1 73 1 .

. - . '-

TABL_iCA JX.3 

Kapłani postanowieniem administracyjnym władz rosyjski�h 
usunięci za_ granicę l!aństwa luli „skompromitowani " politycznię 

albo skazani na Syberię '[IJ�ględnie do Rosji na "wygnanie 
_sami pokryjomu �ydalili #ę za gr�_nicę.

Ką_. :  
Bąkowski Józef 
Borpciński Antoni 
Brzeziński Antoni 

I 11 r 42 , I „ I 75 

_ 
. „ 89 

Ks . : 
Ciszek Franciszek 
Drozdys JW awrzyniec 
Dyakiewicz Józef 

1 Ks. J. �auściński był aresztowany dwukrotnie. 
_ 2 Ks. T. Zalewicz był dwa raży aresztowany. 

8 CztiŚĆ I, tom III, ·str. 803.

·; I  II I . 128

·· 1 : I !��
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Mienicki Ludwik 
Pieślak Konstanty 
Piotrowicz Stanisław 
Radziszewski -Adam. ' 

Sieklucki Cyprian 
Szelichowski Wincenty 
Śnigurski Adolf 
Zgodzi�ski Leopold 

m 161 . 
274 . 
315  

. 488 
U ;,;; a g a. Tablica I X  częś�i J „Bojcwników" wylicza kapłanów, usunię-

tych poz� gra� i.cę kraju 49. Taz tablica części II - 14. Razem dotąd w tej
kategorii mamy wyliczonych 63 d_ucho"wnych katolickich.

TABLICA x. 1 
Zakonnice� które rząd rosyjski usunął za granicę kraju po 

wypadkach 1863 r. 

\ tom \ 
D.ąbr�wska Ann;� szarytka ! I I I  I 
Gajewska. A�iela_, szarytka ! 

„ I 

śtr. \ tom j 
695 I ' Oss_endowska Kle�entyna, /1 II

.
I

_ 
11 695 sza�ytka 

str. 

696 

U w a g  a. · . W tablicy tej' I części „Bojowników" mamy wymienionych 
6 zakonnfo;"{tu 3 · czyli razem dotąd dała się wyłowić w aktach 9 nazwisk 
zakonnic, które iząd rosyjski usuną! z_a grani.cę kraju.

TABLICA X1.2
Kontrybucje . i kary pieniężn,e, ktare rzqd rosyjski ściągizqł 
z duchowieństwa katolickiego za cz.as .o d pa.wstania s-tycznfo,.. 
wego do 1975 _r. Ża różnJ' sprawy patriotyczne, · a także skazał 
jego_ majqtek na sekwe,str i konfiska(ę za. udział w powstaniu 

Ks.: 
damkowicz ;s · 

damowicz Kaztmierz 
kliń:sK:i Antoni 
abinowski Sylw�ster 

A 
A 
A 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

ajkC!wski Władysław 
alc�u�as Donat 
aniew.icz Aleks; · 
artłiński lgnacy 
artoszewicz Andrzej 
erzański Józef 

Il 
„ 

I I I  ,, 
I I  

: „ I" I " " " 

s.lgcznfowgm. 

Ks : 
6 I s :  Bielawski · Józef 
7 50 Bi ront J Ózef 

703 _1 00  . B i  ront Kazimieri 
597 _S i K Bitowt Jerzy 

2 1  . k Błażejewicz Wincenty 
28 50 
29 1 5  ; Boguszewski Roch
3.3 '30 i S  Bogwiłło Rufin· kleryk 
37 K Bohdanowicz Antoni 
49 200 , - Bohusz Antoni 

1 i 2 Część I , tom m: str. 804. ' 

\ � \ str./ rb.... -
II  52 50 " 56 200 " 57 100 " 59 500 " 60 

i lll 703 400 
II  62 100 
Ili 540 1 5  
II 62 15-0  

„ 64 K 

, i:ł Konfiskata majątku zaznaczona jest, w tej tablicy literą -K, sekwestr l iterą S. Wszystkich konfiskat było 123.y. se_kwestrów 58. 
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_Borerko Andrzej
Borkowski J an 

. .Borodzicz Józef 
Borzy� Jacek 
Borźym · Frnnc. Wal .  
Boublewski Andrzej . 
Bowkiewicz Józef 

B raiewicz Adam 
Broniewicz Jan 
Brzeziński Antoni 
Brzozowski Antoni 
Bugi eń Benedykt 
Buj no Antoni 
Bujno Eustachy franc. 
Byculewicz Hilary -
Byliński Leon kleryk 
Byszewski Michał 
Cerran Edwar d  

.J:I I 66 , 100 
I " 67 I 150 
l " 69 4 
: „ 76 I_( 
1 111  624 100 j :u I 704 I 50
j , „ i 385 I l, · li 558! 250
i1 11 82 I 100 

' " 87 1 200 
„ I 89 1 K : „ I 98 1 50

: „ 1 104 1 K 
\m 1 104 2s
1' " 626 1 s 
l , , 595 i sI . I 

! " ó54 I K 
j l l  1 1 1 j K 

f " 1 1 3 1 4
Chwieckowski Marcin ) I l i 706 J 50 
Ciołkowicz Romuald t I I j 126 100 
Czepowicz  Andrzej ! „ 1 132 IS i K 
Czyżewski augustianin 1 ; 1 1 1 1 526 25 
D ąbrowski An toni ; II 1 144 j 200
Demidowicz Jakub kan.  lat. ) 11 ! 644 i S 
Dereszkiewicz Kazimierz : I l  i 1 50 50 
Dmochowski �azyli bern.  i I II I 542 100 
Dobkiewicz Adam ! Il . i 156 K 
Dobrosielski Aleksander ! „ 1 160 K 
Dobr�ewicz Andrzej [ „ I 162 500 
Dormejko Hygin kl. ber. ! I I I  '1 543 15 
Dorżyński Jan i fi i 165 K 
Dusejko Władysław : „ ! 172 S 
Dyakiewicz Ferdynand ·� i 176 50
Dyakiewicz Józef ' :: l 176 K 
Dylewicz Leopold - ·i „ i 182 l K 
Dymow icz Gerąrd karl11. im ; 657 i 100
Dyszo Franciszek . ' I l . 186 ; K 
Dziemi anowicz Wincenty · „ 1 92 I 100 
Ejdrygiewicz Stani sław 1 93 · 50 
Ejtowicz Antoni . , „ 196 50 
Ellert Juliusz I , , 201 25
Falkowski Adam 1 „ 202 K 

Filipowicz Bol{ kan. lat. : iii \ 648 . K 
Filipowicz Józef . • I l ! 207 200 
Fordon J ózef · · „ i 208 . 13
Gaj'ewski Edward „ li 213 . K· 
Gargas Antoni ' i ,, 221 K 
Gąsiewski Witalis -� ,, 225 1 1 00
Gębicki Lucian try n. ;<;.' mj·. 688 IS i K 
Giedmin Marceli II i '2'27 20 
Giedrojć Antoni - ,? ,, , 228 Si K 
Giedrojć M arcjan ' 1 229 1 5:()() 
Giedrojć Norbert -, „ 229 200 
Gienutowicz Franciszek ; „ 232 K 
Ginter Feliks _ ,  239 150 
Girtowicz Mi kołaj „ 240 S 
Gławdeclci A ntoni „ 242 1 K 
Godlewski Tadeusz 247 K 
Godziński Antoni . „ 25 1 25 
Gołkiewicz Adam 1 „ 254 K 
Gołko Gołkowski ! ,, 260 200
Górski Czesław .� „ 264 1 : 1 00 
Grekowicz Michał . ,, 266 S i  K 
Grocholski Feliks i „ 1 267 IS i K  
Gulbin Mateusz „ ! 277 200 
Hitter Feliks mJ 710 ! 100
Horbaczewski Józef Il ! _ 83 i K 
Hryniewicz Wincenty „ I 297 I 200

1 i ·1 Hundius W acław i „ ! 298 K 
Iwanowski Bazyli ·j ,, J 305 200
Iwaszkiewicz Grz. ber. : Ili ! 543 i 50 
lszora Stanisław Il 1 307 I K 
Jabłó'nowski Wal. mar. ) III 67 1 I s i K 
Jacewicz Jan 1 1 1 31 1 j S i K 
Jakowicz Szymon „ ! 3 1 7  j K 
Jakubowski Antoni . „ 1 320 I S 

. Jałowiecki And_rzej 2 ! „ 1 326 j
Jamont Ambrozy I „ .1 327 J 100 
Janikowicz Szymon i „ ! 327 J 

� l ll l 544 I K 
Jankowski J an k i l i 332 ! �OO 
Januszewski Aleksander ! „ : 334 j 100 
Jassewicz O nufry ! „ i 344 I K · 

Jatowtt J an , , , 1 347 j 300
Jawgiel Daniel ber. I mi 544 \ 50

1 Ks. Czyżewski za  nienoszenie medalu, otrzymanego od rządu rosyj 
skiego. 

2 Jest mowa o grzywnie, ale jej zakres nie wskaza n v .  
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Jaworowski Ignacy I I I / 347 150 
Jawszyc Józef " 348 S i K  

· Jemielitty Xazimierz i „ 351 100 
Jucewicz Antoni I .. 354 50 
Jucewicz Jozef " 355 1 50 
Juchniewic_z Wincenty l 

I 1i'1 356 
Jurgiewicz Jan 7 1 I I 25 
Justynowicz Józef II 358 200 
- Juzumowicz Antoni „ 3 52 S i K 
. Kalimb_erg C ypri-an „ 37-0 K 

· Kamienie�ki Ignacy ,_ ,  375 130 
Kamieniecki Władysław " 375 K 
Kasperowicz Mikołaj " 381 K 
Kawecki Ant-oni " 382 K 
Każdajlewicz Izydor „ 385 150
:Każdajlewicz Jan I l l  7 1 2  100 
Kiełpsz Ju1ian l i  387 s , 
Kiersnowski Jan mar. I I I  674 100 
Kisi.el Antoni " 7 1 3  50 
Klonowski Jan I l  40 1 50 
Kłopotowski -Józef 
Knipo-wicz Jan 2 - 405 
Kochańsł_ci Wjncenty dom. I I I I Kodelski August ! „ 

404 1 100 

6001 K 
604 s 

Kodź J u.styn 
Kon9packi Jan bero. 

kontrym Feliks 
Korn Bolesław 
Kossakowski Piotr 
Kossakowski Stanisław 
Kossarzewski Ambroży 
Kowalewski W enanc. bero. 
Kozicki Dominik 
Kozłowski Franciszek 
Kozłowski .Hiłary 
Kozłowsłci Szymon 
Koźmiński IÓi-z.i-mierz 

,, 714 
l i  4 20 

i 1ll 547 
li 1 421
" 424 
,, 430
„ 431 
" 435 

Ili 547
I I 440 
" 445 
„ 449 

I I I 385 
li 453 _ 

50 
15 

200 
15 

200 
s 
s 
s 
K 
K 

100 
100 

50 

Krasiński Adam biskup ! li 
Krestowicz Jan I "Kryński Fel iks „ 

Kryński Pfotr marianin , III 
Andrzej / 11  Krzyżanowski 

Krzyżanowski Fr. I „ 
-

Kuczan Jakub I · : 

Kuczyński Józef · I " Kulw_ieć Mateusz kl. aug, II I
Kurtyński Wincenty 1 11 
Lenczewski Tomasz „ 

Lenkszewicz Antoni 

I " Lidejko Mateusz " 

Lilejko Jozafat 3 I " Limont Jozef " 
Lipko Augustyn 
Lisiecki Feliks 
Łapa A�gustyn 
Łapiński Wawrz. dom. III 

Łaszkiewicz Felicjan Il 
Łękowski Feliks 
Łoszakiewicz Aleksan. 
Łowkowicz Józęf 
Łukasz-ewicz Bazyli. dom. I I I  
Łuka�zewicz „Francisz7" I l  
Łukaszewicz Ignacy 
Łukaszewicz P. hr. bern. III 
Macewicz Maciej Il 
Maciutowicz Ant. bero. III 
Ma�kiewicz Adam bern. Il 

i lll 
Mackiewicz Ant. z Pod-

brzezia. II 
M_acki wi�z Antoni z Su-

wejnis:zek „ 

Mackiewicz Aurelfan „ 

4?5[ 350 -
460 1 3
461 K i 25 
674 s 
417 K 
480 500 
480 s 
4Śl 50 
5261 50 
493 1 100 
500 s 
5os j 200 
51 2i 100 

5 1 6 1 i K

517 S i K 
524 K 
529 K 
53A K 
6 10 - S, K 

i 200 
537 K 
539 K 
544 300 
$47 100 
612 100 
551 
55l K 
553 K 
561 s 
558 S i  SO 
566 
56� - K 

570 K 

572 s 
576 S i K 

1 Ks. ,W.  Ju _chniewicz skazany i zapłacił grzywnę, ale źródło nie wy
mienia jt>j wysokości. 

2 Ks-. '.J. Knipowicz skazany na ł"rzywnę, ale źródło nie podaje jej_ wy-
sokości. - ' 

3 Ks. J. Lilejko skazany na grzywnę, ale źródło nie podaje jej .wy-
sokości. , ' , 

-.i, Ks. F. Łukaszewicz skazany na grzywnę, ale źródło nie wską.zuje jej 
wysokości. · ' , 

8-o jowµicy, cz. 2, t. IV. 
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Mackiewicz Zygmunt 
Majewski · Antoni 

-M alewicz Wiktor 

II 58 1 
" 586

594 

K 
200.K 

'Małyszewicz Jan s. Stanisł.. „ · 596 s 

Markiewicz Hipolit 
i 1 00 598 s 

·. .• � l t i 100 
Markiewicz Józef , ,, 606 1 K 
-Martyszewski Maciej , . 

„ I 614 11 K 
Matanowicz Brokard karm . i  I I I  659 K 
Matkiewicz Alfons J 1 1  6 1 6  l OO 
Mażelis Mateusz „ 620 1 5
Mickiewicz Ignacy „ 626 100 
Mienicki Ludwik „ 627 S i K 
Mierzyn Mateusz 
Milewski Antoni 
Minczewski Józef 
Miniat W ładysław 
Moczulski Franciszek 
Moczulski Kazimierz 

. Mokrzecki Filip  dom. 
Moniuszko Aleksander 
Miiller Kl-emens karm. 
Nagrodzki Julian 

· Nakuto.wicz Bened. bero. 

63j 50 
" 660 200 
„ 665 K 
„ 069 1 �oo 
„ b7S K 
„ 68 1 K 

I I I  6 1 5  K 
II 690 K 

l l l  662 K 
II 7 1 0  S 
" 7 1 4  1 00 i lll 567 

Narkiewicz Jan l i  7 1 5  K i 25 
Narkiewicz Zach. kl bern. l l l ';;67 1 5  

I l  7 , 0  K 
I 7 _· 5 K I : : 727 K

" 7 28 100 
hem. lI I 567 K 

Narwojsz Antoni 
Narwoj-sz Wincenty 
Norejko Izydor 
Norejko Kaz :mierz 
Nowtcki Adrian . kl. 
Nowicki Jerzy 
Nowicki Józef 
Nugarewicz Wincenty 
Obrąpalski Franciszek 
Olesiewicz Józef 

li 730 S i  K 
,, 735 1 00 
„ 738 K 
„ 74 1  K 
" 744 100 

Opolski Antoni I I  748 K 
·ostaszewski Eugeniusz „ 752 50 1 
Pac�wicz Jan l I I  7 K 
Pacewicz Mic_hał · 1 • · „ ; 1 3  52
Pawłow"ski Józef " i 23 !K i 50 
P�włowski aug: „ 1 529/ 252 
Pieślak _ Konstanty · „ 30 \ S i K 
Pietkiewicz aug. ; „ 529 1 25 11 
Pietkiewicz Jerzy I „ i 36 11 K
Pi etraszewicz N i kodem · I " I 39 S' i K
Pio trowicz Andrzej bero. ,; 1 572 K 
P iotrowsk i  Joachim „ f 50 100 
P isanko Adam 4 " j 52
Pisanko Boni facy „ i 58i S 
Pisanko Józef i b31 K 
Plewako Jan· I " 65 S 
Pohoski Ludwik dom. :: 6 18  K 
Powie rza Stanisław 74 25
Prokopowicz Ferdynand „ 582 S 

1 Przyjałgowski Antoni 78 S 
Pukszta aug. „ 529 25 5 
Putwiński Aleksander 8 1  K 
-Rabcewicz Wincenty kl. „ 82 S 
Raczkowski Teofil dom. „ b l Y  K 
Radowsza Felicjan 88 K 
Rajuniec J ózef ,„ 91 K -
Reutt Manswet 6 „ 092 . 
Rodowicz Felicjan „ 1 00 K ' 
Rodziewicz Józef „ l 04 50 7 
Roszkowski Feliks 1 20 1 00 
Rouba Józef „ L � ;  200 
Rozga Józef „ I n K 
Rudzki Stefan „ l 2h K 
Rudzki Teofil „ 131 75 
Rukujża Karol „ 1 32 S 
Rusecki Zefiryn dom. „ 620 K 
Rustejko Wiktor „ 136 1 00 
Rzekoński Adrian franc. „ 63 l K 

1 Grzywna o wysokości niewymienionej w aktach. 
2 i 3 Za nienoszenie medalu, otrzymanego od rządu rosyjskiego. 
4 Ks. A. Pisanko w czasi e powstania płacił grzywntt, ale źródło nie wskazuje jej wysokości. · 

5 Za  nienoszenie medalu otrzymaoero od rządu rosyjskiego. 
6 Ks. Reutt Manswet płacił grzywntt, ale źródła nie podają jej wysokości. 
7 Za rozmow� · w sklepie po polsku. 
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Sałatyński '.Antoni 
Sambor Dydak bero. 
Sarosiek Bronisław 
Sarosiek Maksymilian 
Sawicki Hipolit 

t.1 ! !:�l 5� �:�::�::t�n�!:Y ! 1�� I �i� I - !: 1 „ / 1 43 1 15 Szymborski Antoni ; „ 1 303 _
· S ,

I „ 1 146 1 
. . 

3 Szymkiewicz Julian a 1 „ 31 1 25 -j. „ [ 1

.

48 1 1 03 Szyszniewski Józef 1 1„. 3
3

1
1
.8

2" 

·1· 0
2

0
5 

1 I i K Tarassowicz Julian 
Sienkiewicz Ksawery : „ !1 172 1 1 00 Tomkiewicz Adolf I " ' 327 100 
Sienkiewicz Piotr i „ 172 \ '.200 Towtkiewicz Leopold . ' „ 332 K 
S�esicki Józef 1 „ 1 1 75 1 K Truskowski Władysław . J " 333 200 
Skarżyński Gerard bern. „ · 590 50 Twarowski P iotr franc. I „ 635 . ·99 
Skibiński· Romuald „ 1 80 K Tymiński Józef . j „ ·344 100
Skirmopt Cyprian.- " 183 K. urn.ski Wincenty_ . I „ 349 1 00 
Skrodzki Kazimierz „ 187 2 l3/4 Urbanowicz Leopold I „ 355 S
S0łobodzi�s�i Edward " ' 20 1 200 Walicki Wawrzyniec I it 365 - s 
Sbnulewicz Józef _ „ 205 300 · \Yan.ibu � Feliks br. ber. ,1 593 25 
�onulewicz Kacper , . 2os 200 Wasilewski Piotr 1 „ 381 1 00 
Srog.o, Jan „ 21.3 1 50 Ważynski Alek

.
sander · i· ; ; 384 100 

Srowgjewicz Anto�i. „ 213 S W egiel Bolęsłąw . „ 3.85 '.2 
Srzedziński Józef . ,, 2 1 4  K Wełłowicz Fr. br. bern. , ,  593 ·25 ,
Stankiewicz Józef „ 223 S i K Wertel Kajetan „ 400 S 

' . Stankiewicz- Józef kl: b�rn. „ 59 1 1 5  Weryh� Augustyn „ 389 100 . 
Stańskł' .Mateusz „ 592 .50 W ęckowią Józef . „ 390 S ,. 
Stański Mat�u,sz. aug. 530 . 50 \Vęck�wic� Paw-eł . „ 397 · 50 
Stasze�ic_z Romual� „ 227 

· 25 Wierzbicki ' Antoni „ 4Ól K . 

. Stas.ikiewicz Dionizy „ 228 · K · Wikarowski 4 „ 407 ' 25 
Steckiewicz Pióh"franc:.. ,,� ó.34 200 ' Wilamo'wski Marcin „· 408 S
Stefanowicz Konsl,i;int.y _ .„ 234 S. � Wir;szyłło A.nfoni _ __ " - ·  "· 414 . . _S . 
SfruiniJło• B,ronisła..w 

- • ,, 238 1 50 . Wiszniewski Wada w 4 ,, 420 S 
Sfolgiń�ki F�rdy���,;;«r . -�� - 239 -K - - -w:· s:· 2: ,Kei<>�rsz-czew!�� · 
S�yrwid Onufry · ,, . " · · ' . • �„ . 

249 K' .· pow. ihumeńsk. · , 42 l  \� 
Szajkunas Michał „ 253 · 25 Witki.ew'icz Jari
Szakien F�łicjan 254 200 Witkowski Jan 
Szarkowski Placyd 1 ,  207 S Włodkowski- Słanisław
Sz�rski Aleksander „ 273 100 . WQjniu�z Feliks franc.
s;awkliński izydor au,g. 1. „ 539 25 Wojsznar Augustyn 
Sz��iehmas Antoni . 

„ 281 3 W ojsrnar Kazimierz · ,. 

Szemiot Piotr 3 , 1  274 W_ojszwiłło Ignacy 
Szfapo�icz Adam „ 28-I 25 W:ojtkiewicz Kacper 
Szulc Wincenty „ 289 100 Wojtkiewicz Piotr -

Szuro Benedykt 
. Szy-d.łow,ski Ignacy 

i S Wolski Józef 
292 K Wołłowicz Wincenty 

„ 298 · 25 W ołnisty ·Karol 

. „ A21 25 
„ 426 K 

I. I  42?. K :
636 'K. 

" 436 · s . 
" . 437. ,1.Qó 
" 438 
„

·
. 44f ('t' .L 

" 44i 1 ' 56 
" �45 s 1K: 
" ·453··· "'t<)J
„, . 451 K 

1 Za _nienosz�nie '.medala otrzyJllanego od rządu rosyj�ki�go,�� 
2 200/o od całego majątku. · · 

. . 3 Za przemawianie po polsku lło -wiernych po nab-ożenśtwie� 0 • ·· � 
ł Za nionoszen. ie medala. · · 
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Wróblewski Konstanty 1 1 1 1 1459 �J Wyganowski Ferdynand „ 464 
Wysocki Sta.nisław 1 „ 465 Zagórski Józef „ 468 100 

I „ , 473 
i K  

Zaleski Jan K 
Zare�ba Franciszek : " J480 1 00 
Zawadzki Tadeusz I „ 1 483 30 
Zdanowski · Ferdynand I l i  i483 S i K 
Zdzitowiecki Benedykt I „ 1486 200
Zieliński Feliks , .. 1488 S i K
Ziemacki · Rajmund „ 489 K 

Zakonnice I § / str. ( rb I 
Andrzejews_ka Tekla ! Im, 693 / WO li 
Dąbrowska Anna szar. „ 1 695 1 

K 
Oss�ndowska Klem. szar. ,, 695 S 

Zieinęcki Lucjan 111 1 493 , I OO 
Żaba Ignacy. „ 495 S i  K
Żawryd Andrzej „ 501 100 
Źegiełowski Władysław l i  502 S i K.Żejmowicz Jan br. " 594 25
Żuk Józef ,, 5 14 S i K
Żukowski Szymon .. 5 16 K 
Żylewicz Jarosław " 520 K 
Żymkie�icz Kazimierz " 523 25 
N. N. 1 05 
Konsystorz Wileński 80 

Zakonnice I § I str· I rb 
Rudzińska Jadwiga ben. fm 1 693 / 200 
Rymaszewska Katarzyna ' / . I bene.dyktynka „ 69.3 200 

TABLICA xn.1 

Kapłani, · którzy, należąc dó konspiracji lub biorąc czynn_y 
udział w -przygotowaniu powstania stycżniowego i w samym 
powstaniu z orężem w ręku, · przyspieszyli wraz ze świeckim 

społeczeństwem wskrzeszenie Ojczyzny. _ 

Ks . .  
Abramowic z  Leon 
Aleksandrowicz Bolesław 
Brudnicki .Kajetan
Bu.rzy�ski Franc. reform.
Byliński Leon kleryk 
Czepo:wicz . Andrzej
Dekłrz Dominik 
DębińskH Joachim -
Dębski Ludwik 
Dębski Władysław 
Filipowicz Bolesław 
Gąsiewski Witalis. 

I I · 1 :Łom 1

I l i  I 
I III 

II 

I l i 
I I  

str. 
6
9

653
686
654
132
149
152 
153
154
648
<i25

Ks.: / tom i s�r. 
Giedrojć Aleksander I II I 221
Gieroczyński Andrzej I " L 235 
Gławdecki Antoni 242 
Iwicki 306 
Jachimowicz Antoni kl. 315 
Kozłowski Wiktor 450 
Narwoj:&z Antoni 720 
Perkowski Jakub IJI . 2i/ 
Rudzki Stefań 128 
Sejpulnik . Andrzej 1 51 
Sk_orupski Michał 1 90 
T arasiew�cz Michał 318 

U w a g  a. Tabli<' a Xll częsc1 I „Bojowników", biorących udział w kon- . spiracji lu� czynny udział w .przygotowaniu powstania i � 'samym powstaniu
z orężem� :W ręku, wskazuje 1 88 kapłanÓ'W. Taż · tablica części li - 24. Czyli
dotąd ra�� mamy takich z akt wypisanych 212': „ 

•. • · 
1 C�c;ść I, tom III, str. 809. 

I ,  
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TABLICA XIIl. 1 

Kapłani, których rząd rosyjski wykrył i ścigał za zwalczanie 
szkoły rosyjskiej i języka rosyjskiego, za jawne domaganie się 
i tworzenie szkół polskich, · czytelni i bibliotek ludowych, roz
powszechnianie pism i książek polskich, a także wprowadzanie 

języka polskiego w urzędach parafialnych, gminnych 
i instytucjach państwowych oraz w walce z hymnem 

'„ Boże caria chrani" 

Ks.: 
Aborowicz Michał 
Abramowicz Adam 

Afanasewicz Konstanty 
Armalis Jan 
Balczunas Donat 
B�lczunas Józef 
BałQbaii Ludwik 
Bałtrena·s. Bartłomiej 
Baniewicz Wincenty 
Bartoszewicz Dominik 
Bielawski Józef 
Bijejko )Vincenty 
Bilmin Adolf 
Błaguszewski Michał 
Bogdyszenko Win�enty 
Bohdanowicz Antoni 
Borej ko Ańdrzej 
Borodzicz Józef 
Brażewicz Adam 
Breczko Jan 
Brej�o Jan 
Bro�iewicz Jan 
Brzozówski Stanisław 
Bublis Aleksander 
Bucznis Franciszek 
Bujwis Daniel 
Btidwid • Wincenty 
Burht Aleksander 
Burżo Jan 
Cerran ;Edward 
Chalecki Alfons 

j tom� 

i I I  

, , 

„ I " 

" 

" 

" 

str. 
414
415 

5 
7 

18 
28 

• 28 
29 
29 
31 
40 
52 
56 
56 
60 
61
62
66 
69 
82 
83 
86 
8/ 
99 

101 
102
105
1 10
1 06
107
1 13
116

.i CzEfŚĆ I, tolJl I II, st�. �11 . 

Ks. 
Cienzielewski Zygmunt 
Cybulski I zydor 
Czapas Konstanty 
Czaplik Józef 

Czarkowski Zygmunt 
Czegis Antoni 
Darguż Józef 
Dawidowicz Justya 
Dement Józef 
Demidowicz Jakub / 

Diakowski Napoleon 
Dogiel Paweł 
Downarowicz Jan 
Dyakiewicz Ferdynand 

· Dziemianowicz Wincenty 
Ejdryg:ewicz Stanisław 
Ejner Ignacy 
Ejtutowicz Kazimierz 
Ellert Juliusz 
Fordon Józef 
Frąckiewicz Jerzy 
Gajgałas Franciszek 
Gim:iewski Sylwester 
Ginter Feliks -
Godlewski Lucjan 
Godziński Antoni . 
Gołko-Gołkowski Marcin 
Górski Czesław 

I tom i 
I I ii 

I 
i ii 

" 

,, 

I l i  
I I  
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Grygalunowicz Fraaciszek „ 

Gugis Franciszek 
Hajduk Aleksa11der " 

str. 
455
456
130
451
130
130
132
140
' 1 43
150
644 
1 55
163
169
176 
192 
193

. 196
200
201
208
208
2 l7 
138
239
246
251
260
264 
212 
277 
219 
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Hołownia Jan 
Hryniewicki Jan · 

Hryniewicki Teofil 
Jaczynowski Cezary 
Jamont Aml;>roży 
JapJciewicz Piotr 
Jar(>cki Bolesław 

Jarocki Józef 
Jar�sz Dominik 
Jasiński Antoni 
Jok_lmos Jan 
Jozepajtis Jan 

Józ�fowi�� Antoni
Juce�i�z Antoni 
Ju�ewicz Józef 
Ju;hń,owic:i Florian ·
Jąnd'tił Władysław 
Kajro Klemens 
K'aribanowicz Wincenty -
K�rp·owicz Julian 
Karhowski Jan '
Kazilęwski Mateusz 
'Kaidajlewicz I zydor 
Kibeli.s. Kazimierz
Kiersnowski Romuald 
Kisi�f .Antoni
Klepacki Kazi.mierz 
Klimrr\ Stanisław 
·Klonowski Jan

/ :Ko.ciełło Jan
�o.ndr1tt Jan
K�ri,op�cki Jan 
Korn Bolesław 
Kozilewski Mateusz · 

Kozłow�ki Hilary 
Kr�towicz Jan 
Kryńs�rJan ·• · 

Krystopanis Bene�ykt · 

Krzyżanowski Antoni 
Ku�żyńiki Józef · 
Kulikowski Bolesław 
Kuprowicz Konstanty 
K wiklis . Stanisław
Lekstutowicz Kazimierz 

1 1  I 283
295 

III 691 
II 3 1 5  

327 
331 

. J 562 
i I I  336 

337 
338 
342 
352 
571 

i I I  354
354 

„ - 354 
,, 355 

'356 
356 
·'3.68 

„ I 377 1 581 
II · · 379 

lll 
li 

·-384 
3�-5 
386 
395 
395
397
400
401
4 1 1
,420' . 
770' · 
424 
444 
449 
460
475
476
480 < 
481 
484 . 
489 . 
495 
500

Leszczyński Bolesław 
Łabok Jan 
Ładuź Jan 
Łajewski' Mateusz 
Ł-opuski julitrn 

Łoszakiewicz Aleksander 
Łukszo Franciszek 
Maczuk Antoni 
Majewski Antoni 
Malinowski Hipolit 
Martink�s Ignacy 
.Masiulis Michał 
Matiaszys Józef 
Mazulewicz · Feliks 
Maielis Mateus7. 

Mes�ty1c Michał 
Michaelis Antoni 
�ichfiiewicz Adolf _ 
Mickaniewski Jan 
Mierzyn Mateusz 
Milewski Antoni 
Miłkowski Edward 
Miłkowski Mikołaj" 
Mirzwiński Władysław 
Mitoz Ad�m 
Mockus Wincenty 

Moczulski R<>łesław 
Moczuls.ki Jerzy 
Narbut Ewaryst 
Na!hut Maurycy 
Narkiewicz Jan 
Narkiewicz Julian . 
N!łrwojsz Wincenty 
Nieczyporowh:z Jan 
Noniewicz Anzelm 
Obo!ewicz Paweł 
Olechno Antoni 

01-echnowicz Kajetan 
OJechnowicz Michał
Olszewski K"Oostanty
Ołśzewski Stefart · 

Il  

i Il

I 
II 

5 1 0  
532 
533 
533
630
544 
544 
558 
586 
586'
660
6·J 2  
615 . 

. 616 ' , 
619 
668 

i Ił 620
708 

I " 669 
n I . _:621 ... 
' '  ' "  625 � -

:: : 1· _626 . 
„ 633 .

- " . 660 
„ I 66'0 

I 661 
„ I 6:n ·

1 ·  67.5 
r I 6'i/9 

(Jl  I 615 
t I 683 · 

n i 681 
„ I· 114 

111 
n 

"i· 
i I l  

nr 
II -

7 15 
-7 1 S
720
725 
'7-26
691 · .

740'· · . 
-'698 - ": 
742� -- -

c 743'- � 
65 1- . 
748
748
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Opolski Mikołaj 
Opólski Teofil 
Pacewicz Wincenty 
Panasiewicz Antoni 

Pasławski Mikołaj 

Pawłowski Jan 
Perekszlis Karol 
Peti:ejkis Kazimierz 
�e��ońattis Jan 
Pjefrosz Antoni 
Pietrulis Alfons 

· Pł�s�owicki Adolf 
Pożełło, Aleksander 
Procku-lias Adam 
Pu'zyrewski Marcin 
Raczkowski Jułian 
�.;sztu_tis 'Franciszek 
Rodz.ie�icz Jozef 
_RoRP �dward biskup 

R0-sołow$ki Ignacy 

Rudak 'Feliks 
R)rrrikdwicz Ale.ksander 1 

Sadowski, Jan 
Sała_tyń_�ki- Antoni

Sarosie.k Bronisław
Sa�ro� iek Maksymil ian 
Sęrej.�o Feliks
Silic.ki Piotr ' 
S ipajło .Aleks�nder 
Skrodz�i Kazimierz 
Sobo_lewski _ Napoleon 
Song�jłło Antoni 
Sopoćko -Michał 
Sper�k,i . ... Bolesław

�ro_go Jan 

Stachowski Jerzy 

II 
I 

I I I  
I 

i I I I  
I 

i l I I  

I 
I I I  
" 

.. 
" 
" 
„ 

111 
" 
" 
1 

i lH 
l 

i il l  

i l l l 
I 

i l  U 
" 
" 

I 
Ul 

,, 

,,- , 

i tl l  

,, 

751 
702 . 

18 
709 

20 
7 1 1 
2 1  
23 

7 1 1  
27 
29 
42
43 
72
75 

7 7  

735 . 

87 -
96' 

1 0 �  
743 
1 1  l 
749 
120 
127 
759 
1 4 1  
759 
760 
1 43 
1 43 
146 
1 53 
775 
178 
1 87 
_ o s
204
210
783

. 2 12  
2 13 . 

i 440 · 
218 

Stalewski Kazimierz 
Stahionis Kazimierz 
Staszewicz Romuald 
Staszewski Konstanty 
Stejszis Antoni 

I I I I  I 220
22 1 

Stru�iłło Bronisław 
Syrowicz Romuald 
Swifas Paweł 
Szarski Aleksaridd 
Szerejwo D.ominik 

·1 
i I I I 

, i .Ul 
Szerejwo Józef 
Szemielunas v Szymelun A . . 
SzlapQwicz Adam 
Szniukszto józef 
Szuj po Michał 
S:zuro Benedykt 
Szwertberg Eugeniusz 
Szymkunas Józef 
Szyroki Stanisław 
Szyszkiew'icz Wacław 
Szyszniewski Józef 
Śnieżko Błocki i Adolf 
Ś_wil Antoni 
Taszkun Wincenty 
Tomaszewicz Jan 
Tomkiewicz Adolf 
Tumenas Dominik 
TyryLs Antoni 
Uk;yn ·. Jan 

· U szył to Jan , W alu�as Kazimierz 
Wasilewski Piotr 
W egid Bol�sław 
Węckowicz Paweł 
W ierciński Jakub 
Wiłunas Franciszek 
Wojciechowski Józef 
W oj-dag Jarosław 
Wojtekunas Józef 
Wójtekunas Piotr 
Wysocki Stanisław 

i lll 

I 
Ili 

.„ 

227 
799 .. . 
801 
237 
238 
246 
248 
273 
813 

. 280 . 
. 280 . 
821 
281 
28l 
'283 
287 
292 
293 " 
31 1 
31 1 
312 

-312 
315 . •  

·830 
320 
324 
327 
338' 
346 . 
1347 
361 
853 
:.;81 · ·
j85 
397 , 
' 398 < 

4-13, 
434 -

. 435 
44_0 

. . 440 -
465 . 

1 W tomię I nazwisko to jest podane Rymkiewicz, a w Ili RymkQwi�z. 
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W yszyń,!ki Wiktor 
Zalewski Feliks 
Zapaśnik Stefan 
Zaremba Franciszek 
Zawadzki Tadeusz 
Zinkus Jerzy 

III 467
478
480
480
483 
493 

Znośko Andrzej III 
Zwierowicz Stefan .bp I 
Żaba Ignacy I I I  
Żebrowski Cyprian 
Żo_chowski Jan 
Żyżys Szymon 

494
892 
495 
501
505
523

Zakonnice, skazane na grzywnę przez rząd rosyjski za pols ki 
język w szkole. 

Andrzejewska Tekla 
Rudzińska Jadwisra -

I tpm f str. I 
I m i 693 t Rymaszewska Katarzyna
j „ I 693 

I tom i str.
I III I 693I · 1 -

. U w a g  a. Tablica XII I części „Bojowników'' wylicza 334 kapłanów, 
zwalczających szkołę _rosyjską, }ęzyk rosyjski, usiłujących wprowadzi-ć szkoły 
polskie, tworzących czyteJn�e i biblioteki ludowe i wprowadzaiących język 
polski do urzędów. Taż tablica części li podaje ich 236.- RaŻem pi:zefo w tej · 
dziedzinie - wy�óżnifo si� i, było k�ra�ych , który:ch - n'azwiska� dotąd udało się
wyłowić, 570 kapłanów.

- T .ABLICA; XIV . 1

_ Kapłani, przez rząd rosyj�ki prześladowani w rozmaity -spo_s�b 
za manifestacje różnego rodza;u, wiece i pochody patri�lyczne,, -
uczenie ' i rozpowszechnianie _ hyrrl;nÓw narodowych, z� usuwii.nie_ 
-widomgr;h znaków państwowości rosyiskiej, przeciwdziałanie -

. w chwifoch, .J!dy rozmaici urzędnicy rosyjscy urządzali urocży
stości k_lJ_ uczczeniu cesarza lub jego rodziny, za- polśkie !ztan-
dary i ffmblematy narodowe, czym budzili wspólnie z ,całym
narod<!wo uspQsobionym społeczeństwem swieckim ducha pa- -

triotyr.znego, a tym samym zdobywali wolność Ojczyzny. 

Ks : 
aa iie wicz Aleksander 
Brzoiowski Wincenty 
Cza plik-Józef 
Demidowicz Jakub kan. lat 
Ejner Ignacy 
Grygalunowicz Albert 
Jakszewicz Jan 

l tom j str. 
424 I I I I I I I 100 -

„ 1_ no , 
· I I I - 644 
I I 196

270
323 

1 - Część I, tom I II, str. 815. 

I Ks.: j -tom \ str:.
Jaworowski Franci szek I I I  I 347 
)awszyc ·Józef I 348 
Kamieniec-ki Ignacy 375-
KlUk9wsłci Władysław 402 
Kołakowski Leon 4 17 . 
Lenczewski To masz 500 . 
Malejewski Dominik 592 
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Markiewicz Józef 
Matkiewicz Alfons 
Michael s Antoni 

- Mioiat Władysław 
Montwid Ludwik 

I l  

Nakutowicz Benedykt Ill 
Owsiany Józef I I  
Pisanko Adam I l i  
Rudak F.e_liks 
Szakien Felicjan 

606 
6 1 6  
621 
669 
696 
567 
753 

52 
1 27 
254 

Szaroawski Benedykt I l i  259 
Szulc Ambroży 288 
Tarassowicz Julian 318 
Tymiński Józef 344 
Węckowicz Józef 390 
Witkiewicz Jan 42 1 
Witort Antoni 428 
Zaleski Jan 473 
Zdzitowiecki Benedykt 486 

U w a g  a. W tablicy XIV części l „Bojowników" jest wyliczonych l 90'
kapłanów, karanych przez rząd rosy jski za różne manifestacje patriotyczne, 
rołpowszcchnianie hymnów narodowych, emblematów narodowych, usuwanie 
z urzędów ząaków państwowości rosyjskiej . Taż tablica Il części ma ich 33.
Razem karanych, wyszukanych dotąd w · aktach mamy ich 223. 

TABLICA XV. 1 
Kary pieniężne za -„galówki " popłacili kapłani. 

Ks.: 
Akliński Antoni 
Błaż,ejewicz Wincenty 
Boublewski Andrzej 
Brzozowski Wincenty 2 
Bujno Antoni · 

Chwieckowski Marcin 
Hitt�r Feli.ks 
Jurgjewicz Jan 
Kaidajlewicz' Jan 
Kisi�l Antoni 
Kolenda Jtilian 
Kuprewicz Kazimierz 
Ławrynowicz Zygmunt 
Mazfilewid: Feliks 
Nak9towicz Benedykt 
Nowicki . Józef 
Petkiewicz Romuald 

I � I s tr. I rb I I ml  103 ! 100 I

I " I 703 , 250 I„ 704 1 50 
704 
704 1 25 

" 

" 

" 

„ 

" 

" 

706 1 50 7 l0 100 
7 1 1 25 
7 1 2 100 
7 1 3  50 
7 1 4 50 7 1 5  50
716 1 00
717 25 7 1 8  1 00 7 1 9 25 
no I 50

Ks.: 
P iątkowski Flawiusz 
Poogański Ignacy 
Puchalski Jao 3 
Putlewicz Dominik 
Rakewicz Piotr 
Rutkowski Michał 
Sł9bodziński Edward 

. Sienkiewicz Piotr 
Steckiewicz Piotr 
Strowp Julian 
Szukszta Tytus 
Tomaszewicz Wincenty 
Tomkiewicz Kazimierz 
Welżewski Józef 
Wiałłowicz Józef 
W ojeń'ski Adam 
Żebrys Kazimierz 

Razem 

1 -� J str. I rb 

I rn \12 1  I 25 
„ 

1n2 j 101 

I 
"

1
723 

" 723 200 
1 " 1 724 100

50 i " 1 725 1 „  774 100 
" 1726 1 0  

I „ .n1 1 . 2s

i " 1 728 . 50 
I „ 1 728 150
I „ 729 1001 „ 729 25 „ 1 730 1 00

I „ 1 730 100 
i " 1 73 1 100 I „ 132 50

. 2435
N a d  t o: 1) o dwóch jest mowa w tekście „Bojowników", że płacili 

za „galówki" karę, tylko akta nie wymieniają jej wysokofoi. 
2) Opuszczamy wyciągi z akt o ś ledztwach, przenosinach . z probostw

na wikariaty · i wpisywaniu za to samo przestępstwo na listę będących poddozorem policji. 
1, Część I ,  tqm III,  str. 818.
:i  Ks. Brzozowski W. był' karany, ale akta nie wymieniają wysokości 

srrzywny. 
s Ks. Puchalski J. płacił karę, ale akta nie wyrnieniajll ile. 
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TABLICA xv1. 1 
1. Kapłani więzieni za „ galówkę " i wywiezieni z kraju:

Ks.: 
Butkiewicz Apolinary 
De�idowicz Jakyb 
Matauowicz Brokard: 

i tom j str. 
i 1 1 1 / 705 
I „ j644 i 101

. I 659 i 7 1 6  

I Ks. :  
Sienkiewicz Piotr 
Tomaszewicz Mikołaj 

I I 1 tom 1 

\ m I 
1 ·i I 

str. 
726 
729 

2. Za powyższe „prze'!llinfe.nie" siedzieli · 'lif wię�ieniach:

Ks. : / tom j str. I Ks� : . I t omi 
I �· I. str· . . 

I Kerpow�ki
.
Jó��f

-· 
. . , .

1 I lr , . • Jasielski Adam I II I 339· 713 
Karpowicz Jó�ef I l l l  7 1 2  I ' K•yński I'. eliks I li  461 

Kassianowicz Adolf I . _.  l 7 1 2 _Nakutowicz Benedykt ll m I 561- . 
l) w a g  a. W tablicy 7XYI cz.ęści I" „Bojąwnik.ów� mamy .· w.:YUc.zon.y.ch· '· 

kapłanów, więzi�nych -Za gałówki 10, tu więzionych 6 j 5 było'. zą to wy.wie-. . 
ziÓ_nych, _·którży ró_wnież sied?:ieli . w więtien!ach� .·Wszystkich więc, ?<>tąd .pr�ez; · ,  J. 
naś z ,akt wynotowanych, było w więzieńiach � .  t_ej racj i 2L

TABLICA xvn.s 
Kary pieniężne,  które rząd· Posyjs.ki śeiągn.ął z kap-łanów . ·za · 

· „prz-e�rocz e nia " paszportowe'.4 - - � • '  

I str. i •rb ' · I Ks. : I str. l ib Ks. : I 
Ambrożewicz Józef . 
Balczunas Joz.ef 
Bandz\ewicz Kazimierz 
Baronas Boi. 
Barszcz· Ignacy 
Bartoszewicz Jerzy 
Bartos�ewl?ki Jan 
Bejnarowicz Jarósław 
Berno:t Franciszek 
Bielkiewicz. Stanisław 
Bie.rzyński Antoni 

I 732 1 · · 1 00 . 
733 1 25 
733 25 
733 1 0  
733 . 10  733_ 50734 1 0
731 . ·· 50 . 
734 25
734 25 
734 25 

;:i• --0-. 

Część ł, tom II I ,  str. 8 19.

Bij�jko Benedykt 
Badriunas J�n 
ęl!'jko Michał 
Burba Aleksander 
Burzanowski A bern. 
<;hochłowski Zygmtińt 
Czajkowski Onufry 
C��rpon·as Kazimierz 
Dalecki Michał · 
Daniszewski' Andrzej 

. :Dani�sew icz . Jóżef 

a Ks. Nakutowicz B. za to samo karany .był grzywną. 
3 Część · I ,  tom Ul, str. 8 19. . 

I 735. j 40. 

j 736 • . 10_ 
737 ' sp
737 40 
131 so 
.Trą _· 1 5. ' 

738-- 25 ; : 

739 Vi , 
739 30 
739 100 
?59 1 5  ' 

• 4 Ponieważ wszystkie kary paszportowe w·N li'cżone są w II I tómie, czę• 
sc1 Il ,  przeto prży nazwiskach p_odajemy tylko strotiicę 'tego tomu, . Dop1�, 
autora. · · ·-,· · / 

· · j 

" 
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Dąbrowski : Edward 740 1 5 1 Lenqzfowicz Józef I 755 25 
Dekarz Dominik 740 1 00 Lenkiewicz Antoni 756 2.Ś 
Dereszkiewicz Kazim. · 740 50 Lenkiewicz P lacyd bene·dJ 756 25 
Dojnia'l( Wincenty 740 25 Leparski Kacper 756 ' 10 -· -

Dowbór Antoni 74 1 100 Leszczyński ' Bolesław ' ']56 · 1 00 : · 
Ejdziałowicz Julian ·14 1 ..100 Lewandowski Florian' 756- 30 

. .  

Elert Wiktor 74 1 50 Lidejko Józef 757 25 
Galicz Jan ·742 40 l:.ipriiewicz I ldefons 757. '25 
Gaucłuszewicz Józef 743 25 Łukowicz Józef ?'ST 50- I• 

Gedwiłło Tytus 743 10 Łuksźa Józef 757 15 
Gienutowicz Franciszek 744 50 Malewski Antoni - 758 25 
Głodeń Jerzy 744 50 Martinkus Ignacy 758 50 
Grekowicz Antoni 744 1 5  Matkiewicz Alfons 75'} 1 50 
Gudiiiiski Józef 744 25 Mi lewicz Franciszek 75:9 100 
Hryniewicki Teofil 745 50 Milewski Antoni i 759 1 0  
Jacewicz 'Jan 746 1 00 Miłaszewicz Adolf 759 50 . 
Jamont Jakub 746 25 Miłaszewicz Jao 760 50 
Jakubowski 1Ludwik 746 50 Mironas Józef I 760 50 
- Jamlewicz Stanisław 747 1 00 Moczulski . Bolesław 1 761 50 
Jarułajtis . Wincent� 747 7 5  Mokrze<'ki Jan I 761 100 

Jaworowski lg�acy 747 150 Myko Józef 762 10 . 
Jaworski Ę>ominik 747 100 �arbutt Kazimierz 76'2. 50 

Jaworski Roman 748 50 Narkiewicz Adolf 761. 50 
Jucewicz Józef. 748 50 Narkiewicz Józef 762 2� 
Jurgielewi�z Józef 748 50 Narkiewicz Leon 763 100 
Kamieoiec�i · · Ignacy 748 1 0  Noniewicz Anzelm 763 200 

Katyl Józef 749 25 Olszewski Władysław 764 75 
Kawłak An.toni 749 10 Paszkiewicz Samuel I 764 100 
Kazimierajtis Kaz imierz 749 50 Patkowski Jau 765 1 00 
Kiecaris Jan 750 50 Pawlukas Antoni 765 25 
Klepacki Kazim i erz 750 1 0  Pietras.zewski Julian 765 75 
Kociełło Jan 750 100 Piotrowski Adolf 766 25 
Kełodziński Antoni 750 50 Pitkiewicz Rajmu?d 766 25 
Kontrymowicz Jan 75 1 25 Płuk Franciszek 76ó 60 
Kórn Bolesław 751 lOÓ Podgórski Tomasz 766 1 0  
KQrsak J óz�f 752 25 Polikowski Jan 767 100 
Kościa Konstanty 752 10 Połtaroka's Tomasz 767 50 
Kozłowski Jerzy 752 1 00 Pongański Ignacy 767 1 00 
Krzyźewicz Antoni 753 100 Prapulinat Adam 767 25 

Krzyźewicz Franc iszek 753 1 5  Punis Kazimierz 767 50 
K�lesza Władysław 753 100 Raczkowski Adolf 768 25 
Kurtyński Wincenty 753 1 00  Rajewski Jan 768 25 
K'ł,szlejico Jan · 754 15 Renadzki Apolinary 769 25 
.Kutkiewicz Rufin 754 1 5  Romanowski Kazimierz 770 50 
Landsberg Franciszek 755 50 Rudzki Teofil 770 75 
Leliach Emilian 755 1 0  Rumszewicz Antoni 770 25
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Rutkowski Michał 
Samulewicz Franciszek 

.Sarosiek Józef 
Sawaszyński Tad eusz 
Semelewicz Fel iks 
�t(drowski Kazimierz 
Sienicki Fabian 
Sienkiewicz Celsjusz 
Sienkiewicz Ksawery 
Skaczkowski Jan 
Skirmunt Jan 
Sokołówski Józef 
Stachowski Jerzy
Stankiewicz Wincenty 
Staszewicz Romuald. 
Staszew'icz Wawrzyniec 
Stasz kiewicz Józef 
Staszkowski Piotr 

_ Stt(porze�ki Jan
Strzałl�owski Józef
Styrowicz Romuald 
Suchocki Karol -
Swiackiewicz Edw�rd 
S �arski Aleksander 
Szep�cki Paweł 
Sdagier Stanisław . 
.Szlagier Wincenty 
Sztomberg Aleksander 
Szwegżdowicz Donat 
Szymanowski Piotr 

- Szymkiewicz J ó zef 
Szyszko Konstanty 

770 
77 1 
772 
772 
772 
773 
773 
7 73 
773 
774 
774 
774 
775 
77ó 
776 
776 
777 
, 777 
777 
777 
778 
778 
778 
779 
779 
780 
780 
780 
780 
781 
782 
782 

1 0  
1 00 
50 
75 

1-05 
50 

50 
. 25 . 
100 
' 1 5  
25 

1 25 
50 
50 

50' 
10 
50 
25 
50 
25 
25 
50 
25 

100 

40 
15  
1 5  
1 0  

100 
50 
is 
25 

T amulewicz Bolesław 
T arwid Kajetan
Tracewski Klemens 
Tumenas Dominik 
Tyrylis Antoni 
Ubowicz Franciszek 
Urbanowicz Kazimierz 
Walentynowicz · Franc. 
Waszkiewicz Franciszek 
Wierciński Ignacy 
Wierciński Jakub 
Wi erzbicki Franciszek 
Wit(ckiewicz Józef 
Wit(ckowicz Paweł 
Wit(ckus J6zef 
Wikewo Francilizek 
Wilczyński Piotr' 
Wilimowicz Wincenty 
Wirszyłło Michl!'ł 
W oje_ński Adam 
W ołłowicz Wincenty 
W qrotyniec Zenon 
Wróbl�wski Aleksand�r 
Wysocki Stanisław 
Zawad_zki · Franciszek 
Znośko Andrzej 
Zorys Jan 
Żakowicz Mateusz 
Żebrowski Cyprian 
Żur�kowsk.i Wawrzyniec 
Żybowicz Julian 
Żyburyński Jan 

Razem 

1 782 i 
782

.
· 1

I 782 
783 
783 
784 
784 
784 
785 
785 
786 
786 

. 786 
786 
786 
787 
787 
787 
787 
788 
788 

- 788 
788 
789 
7�9 
789 
789 
790 
790 
790 

- 791 
791 

25 
25 
50 
1 0  
1 5  
25 
50 
25 

· , 75 
10 
25 
50 
25 
50 
30 
75 
·15
65 · 

lQO 
lÓO 
10-
25 
·:25 .
15 
-30 
50 
35 
25 
·50
25 
25-
SD 

�405 

O j�dnej karze ściągni«ctej. za to przewinienie, jest w akt,ch wzmiaµka,
ale nie podan.a jej wysokość. 

Za powyższe � przew inienie był wywieżiony z kraju ks. Rudzki Tęofil 
I ni 770. 
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TABLICA XVIII. 

Następująo;g kapłan i, przez rząd rosyjski wykry-ci, walczyli 
przeciw trebnikom i wprowadzeniu do kościoła języka 

rosyjskiego po r. 1863. 

Ks.: 

Akliński Antoni 
Adrzej!-!wski Wiktor 
Bibułowicz Jan 
Billewicz . Fortunat 
Błag�s�ewski Michał 

6ohdanowicz Stanisław 
Boublewski Andrzej 
Bujno Antoni 
Buterlewicz Jan 
Ciołkowicz Romuald 

Ciołkowicz Włodzimierz 
Czajkowski Onufry 
Dauksza Józef 
Danis�ewski Andrzej 
Dereszk;iewicz Kazimierz 
D ojniak Wincenty 
Drz ewiński Stanisław 

· Dylkiewicz Antoni
Gan -Herkulan
Gawroński P a�eł
Gecewicz Jan
Gła z  Antoni
Godecki Kostka Hugo
Gorczak Feliks
GórskL Paweł
Hryniewicz Marcin
Ihnatowicz Walerian
lssajewicz Władysław
Jacewicz Cyprian
Jawt�k Jan
Jelski Wincenty
Jezierski Franciszek . 
Kamiński Adolf
Klukowski _ Władysław
K�ntrym K��pe·r· 
Korkuć Adolf

j tom i 

i I l  
I 

i li 

" 

str. 

4 1 7  
4 19  
428 
432 
434 
60 

435 
438 
445 
447 
456 
1 26 
1 27 
456 
465 
466 
470 
473 
479 
479 
489 
494 
968 
502 
504 
968 
506 
552 
552 
553 
553 
568 
568 
570 
580 
592 
594 
594 

Ks.: 

Korsak Henryk 
Kuc zewski Kazimierz 
Kulikowski Józ�f 
Ławcewicz Dominik 
Ławrynowicz , Zygmunt 
Łazarewicz Antoni 
Majewski Józef 
Majewski Konstanty 
Malewski Antoni 
Michaelis Antoni 
Misiukiewicz Telesfor 
Moczulski Feliks 

Moncewicz Joachim 
Nowicki J ózef 
Olszewski Julian 
O rłowski Michał 
Piotrowicz Stanisław 
Pisanka Adam 
Pongański Ignacy 
Pórzeziński Jan 
Powierza Stanisław 
Pucha-Iski Jan 

- Rowhicki Bonifacy 
Ro�ieński Hiero·nim 
Rubsza Albert 
Rybałtowski Grzegorz 
Sar9siek Benedykt 
Sawrynowicz. Józef 
Sienkiewł�z . Ksawery 
Słomiński Jan 
Sobolewski Augustyn 
Soroko Józef ' . 
Stankiewicz Adam 
Stecki W oj ci ech 
Strzałko Franciszek 

Szabłowski Wincenty 

I .tom i 

,, 
,, 
I I 
I 

I I  
I 

III  

" 

i I I I  
I 

str. 

597 
609 
610 
628 
629 
539 
656 
656 
659 
669 
968 
686 
968 
682 
696 
699 
969 
7 1 7  
7.22 
728 
728 
7�8 
730 
750 
122 
1 27 
754 
760 
769 
774 
779 
782 
958 
7_97 
800 
802 
239 
807 
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Szarski Aleksander 812 Tracewski Klemens
Szukanowski Norbert ,, 817 i IIJ 
Szuściclci Antoni 819 Tronczynski, Paweł I 
SŻymkiewicz Benedykt 822 Ukryn Jan 
Szymkiewicz Józef 823 w alentynowicz Jakub ,, 

i ll l  31 1 i Ili 
Tamulewicz Józef I 83 1 W �ckowi'cz Józef I 
Tołwiński Józef 837 Wojtkiewicz Jerzy 
Tomaszewiez � ilip 83 7 Zdzitowiecki Benedykt 
Tomkiewicz Adolf 839 Żakowicz . Mateusz
Tracewski Ignacy 840 Żurakowski Wawrzyniec łl 

-----

841 
333 
841 
843 
852 
362 
860 
970 
889 
939 
945 
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Ks : 

Ąbelewicz Józef 
Ą,borowi�z Michał 
Abramowicz Adam 

Abramowicz Leon 
Adamkowicz 1 
Adamowicz Jan 
Adamowicz Józef 
Adamowicz Kazimierz 

Adamówski St�nisław 
Afanasewicz Konstanty 
A)diński Antoni

Ałeksandrowicz Bolesław 
Ąleksandrowicz Marian 

Aleks1ejewicz Ignacy ' 
Ambrożewicz Józef 

Ąndru�zkiewic� . Ja kub 
Andruszkiewicz Leopold 
Andruszkiewicz Michał 
Andtz,ejewski Józef 
Andrzejewski Stanisław . 
And rz�jewski Wi ktor 
Anton.ielis Antoni 
Antoniewicz 
Arci�owicz Jan 

Armalis -Ja� 
Audyc.ki Antoni 
Augustowski Kazimierz 

I tom i 

i I I

i 
I I  

i I I I  
I 
I l  
I 

I I  
i I l i  

I I  
I 

i III 
I 

i Ili  
II  

II 
lll 
I 

III 
II 
I 

i I I  

" 

str. 

4 1 4  

4 1 4  

4 1 5  
5 
6 
6 

4 1 7  
6 
7 

703 

4 1 7  

7 

4 1 7  

.8 

703 

9 
970 

652 
4 1 8  

4 ! 8  

73� 

1 6  
4 1 8  

4 1 9  

16 
732 

419 
732 -

17 

419 
17 
18. 

-420 

420 

Ks..: 

Augustowicz Feli cjan 
Awgulis J an 
Awgun Józef 
Babinowski Sylwester 
Bajkowski Wiktor 
Bajkowski Władysła'tV 
Sakiewicz Jerzy 
Balcewicz Jan 

. B alczewski Aleksander 
Balczewski Modest 
Balczunas Donat 
Balczunas Józef 

Bałaban Ludwik 
Bałoban Ludwik 
Battrehas Bartlo�iej 
Band7iewicz Kazimierz 
Baniewicz Aleksander 

Baniewicz Damazy 
Baniewicz Sebastian 
Baniewicz Wincenty 

Bańkows�i Feliks 

Baranowski Antoni 
Baranowski Jan 
Baronas Bolesław 

Bartliński Ignacy 
B.arszcz Ignacy 
Bartoszewicz Albin 
Bartosuwicz Aleksander 

j tom i 
I II I 

I 

I i i  
I I  

I 
II  

i III 
I 

II  

I II 
I 

iH 
III 
II 
I 

i II 
I 

i II 

, U 

i HI 
II 

III 
I 
" 

str. 

18 

420 . 

42 1 

597 
19-
21 · 
24 

25 
26 
27 
28 

421 
28 

733 
421 

29 
29 

733 
421 

29 

733 
29 

42 1 
3 1 · 

422 
31 
32 
33 

422 

733 
33 

733 
422 
423 
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Bartoszewicz Andrzei II 37 I Bieżański Antoni li 56
Bartoszewicz Bazyli III 687 Bijejko Benedykt III 735
Bartoszewicz Dominik I 423 Bijejko Wincenty I 433 

i Il 40 i li 56 
Bartoszewicz Jerzy 40 . Bilewicz Jan I 433 . 

i I l i  733 Billewicz Fortunat 432 
Bartoszewicz Józef II 40 Bilmin Adolf Il 56 
Bartoszewicz Pius 42 i III 735 
Bartoszewski Jan I I I  734 Biront Józef Il 56 
Bauwicz Dominik . · I l  42 {!iront Kazimierz 57 
Bąkowski Józef I 423 Bi rułowicz Franciszek 59 

i I I  42 i I l l  735 
Bejen Gustaw I 424 Bitis Wincenty 1 · 433.;_ \ Bejnarowicz Antoni l i  44 i III !735 
Bejnarowicz Jarosław I 424 Bitowtt Jan . I 433 

i I I I 734 Bitowt Jerzy II 59 
Benetowicz Józef I 424 Bizowski Anton i I · 439 .

Beniuszewicz St�nisław 425 i 11 1  736 � 

i Il 44 Błaguszewski Michał I 434. 
Bereśniewicz Aleks. bp - I ·425 i li - ,60 . 
Bereśniewicz Aleks. K. l i  45 Błażejewicz Wincenty . 60 
Bereśniewicz Antoni 426 i I I I 703 •, 

Bereśniewicz Izydor 426 Bogdyszenko Wincenty I 435 
B�rnatowicz Jan 427 i li 6 1  
Bernot Fran ci szek Ili 734 Bogq,szewski Roch I 435- " -
Bern-ikowicz Kónstanty I 427 i l i  62 
Bertułis Piotr I I I  703 Bogwiłło Rufin III 540 . � 

Beriański Józef II 49 Bohdanowicz Antoni I 435 
Białozór Wiktor I 428 i U .62 
Biały Stanisław u 52 Bohdanowicz Ludwik II' 63 
Bibułowicz Jan 428 Bohdanowkz Stanisław I 435 
Bie,lawski Józef 428 Bohusz Andrzej 64 

i l i  52 Bohusz Antoni " 64 
Bielikowicz Cyprian I 429 Bohusz Augus!yn 435 

i Il 53 i 966
Bielkiewicz . Stanisław l ll 734 i I II 541 
Bielski Antoni li 53 ' Bohuszewicz Jan I r 60 
Bielski W·incenty I . 429 Boiarunowicz Kazimierz I 4316 . 
Bieniasz- Krzywiec Jan " 429 i lII 736. 
Biernacki Kazimierz 432 Bojarzyński Kazimierz I 436. 

i II . 54 Borejko And\r77e.i. · · u 66 
Bierzański Gabriel lil 539 Borkowski Jan 67 
Bierzański Hieronim . 539 i l ll 643 
Bierzyński Antoni 432· 'Borkowski Józef · I 436 

i I I l  734 Bor:kowski W awr�yniec Il 68 
8ieżański Aleksander II 55 Borodzi.cz Józef " 69 "' ' u 

, 
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Borowski Edward Il 73 Buczyński Józef I i }1 1 444 
Borowski Piotr I 436 103 
Borstejgo Józef 437 Budgi_n Saturnin 444 
Bortkiewicz Antoni 437 Budriunas Jan 445 

i n 73 i III 736 
Bortkiewicz Józef 73 Budwid Wincenty li 1 10 
Bortkiewicz Rupert 74 Budzinowski Adolf kleryk 103 
Boruciński Antoni 75 Budzyń Saturnin III  654 

- Borysik Kazimierz I 437 Bugień Benedykt I I  104 
· Borzym Jacek II 76 Bujko Michał III 737 
Borzym Walenty I l i  624 Bujno Antoni I 445'soubfewski Andrzej I 438 i ll l  704 

i III 704 Bujno Eustachy „ 626 <:: Bowkiewicz Józef I 438 - Bujwis Daniel II 105 
Branicki �gnacy 440 i III 737 

; � Braśnicki Ana�tazy - l i  82 Buklarewicz Michał I 445 
Brażewicz Adam I 440 Bukont Jerzy 446 

i Il 82 Bukowski Francis%�k 446 
Braż.ewicz Aleksander I 440 Bukowski Stanisław II 105 

� Breczko Jan I I  83 . Bulwin -Leon I 446 
Br""ejwo Jan 86 Burba Aleksander 446
Briczkus Tomasz III  736 II 106 

_ Bfodnicki Anastazy II . 86 l i lII  737 
Brodows�i Władysław I 441 Burghard Jan _ , I 446
ąrondzo Antoni II 87_ Burzanowski Hieronim m 137 
Bro!1iewicz Jan I 441 Burzyński Francisz�k 107 

i I I 87 Burżo Jan II 686 
Brudl}icki Kajetan I li 653 Buterlewicz Ja� I . 447 
Brzeski Jan - I 442 i Il 107 
Brzeziński Antoni Il 89 Butkiewicz Apolinary III - 705 
Brzostowicz Jan 92 Butkie\yicz Franciszek I 4�7 
Brzozowskr Antoni 44l i I l 108

i l i  99 Butkiewicz Jan I 448 
• Brzozowski Stanisław I 442 Butki�wicz Józef „ 449 

i Il 99 . Butkiewic� Leonard IIl 541 
Brzozowski Wincenty I 443 Butkis Konstanty I 449 

II  100 . Butrnin Florentyn 449 
.i III 704 Butmin Ludwilc l i  109 

Bublewski Jan l i  101 'Butpwicz Józ�f 451 
Bublia · Aleksander I 444 i II

� / 
1 10 

i II 101 Butwidt Filip I 449 
- · Bublis Feliks m 704 ęyculewicz Hilary . 59.S 

/ i 736 i III 959 
Bqcznis Franciszek II 102 Byle wski Bartłomiej I 451 

i III 704 i Il 1 1 1  
Byliński Leon III 654· 

-
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Byszewski Michał I l  1 1 1
Ceran Edward I 452 

i I l  1 13 
Chalecki ·Alfons I 452 

i li 1 16 
Cherubowicz Michał I 452 
Chmielewski Franc. lcl. I I 954 

i III 738 
Chochłowski Zygmunt I I  1 16 

i I l i 738 
Chodakiewicz Jan I I  1 16 
Cholawo Kazimierz I 453 

i III 738 
Choromański . Kazimierz II 1 2 1  
Chrapkiewicz Franc·iszek " 1 24 
Chroszczunas 455 
Chwieckowski Marcin 455 

I I  1 24 
i ll l 706 

Ciechanowski Fortunat I I 124 
Ciechanowski Kaiimierz 124 
Cienzielewski Zygmunt 455 
. Ciołkie�icz Romuald 456 

i Il 126 
Cisz·ek Franciszek 128 
Cukur ·Władysław . 129
Cy'bowicz Jan 456 
Cybulski Izydor ' 456 
Cyparewicz Jan III 738 
Czajewicz Ludwik I I 130 
Czajkowski v. · Szajkowski 

„ kleryk 1 30 
Czajkowski Onufry I 456 (I l  . 738
Czapas Jan -

" 
738 

· .-:- -Czapas Konstanty
Il 

130 
Czaplik Józef I 457 

i II 130 
Czarkowski Zygmunt " 130 

i III 707
Czarnecki M�teusz Il 131 
Czarniawski Adam I 457 _ 

Ozeczot To masz n 1 3 1  
Czegis 'Antoni I 45-7 

i Jl 1 32 
Czelkis Piotr I 458 

Czepan Kajetan 
Czepowicz Andrzej 
Czepronas Kazimierz 

CzeFkielewski Józef 
Czerniawski Ignacy 
Czudowski Leon 
Czużewicz Mateusz · 
Czyż Józef 
Czyżewski augustianin 
Dajlida Jerzy 
Dalecki Michał 

· Dalecki St. z diec. mohyl.
Dalecki Stanisław z pow.

dziśnieńskiego 
Dalecki St. z diec. wiln.
Dalinkiewicz Antoni
Dango Andrzej
Daniłowicz Hilar.y
Daniszewski Andrzej

DaniUsewicz Józef

Danowski Tadeusz
Dargiewicz Antoni
Dargiewicz Jan
Darguż Józef
Darzyński Jan
Daszkiewicz Aleksander
Daszkiewicz Antoni
Dauksza Jan

Dauksza Józef

Dauksza Kazimierz
Dawidowicz Antoni
Dawidowicz Józef
Dawidowicz Justyn

Oawrows.ki Antoni 
Dąbrowski Aleksa�der 
DąBrowski Andrzej 
Dąbrowski Antoni 
Dąbrow•ld Augustyn 

I l  
I 

i II I 
I 

I l  
I 

II I 
I l  
I 

i I I I  
I 

I I  
I 

i I I I  
I 

i I I I  
I I  
I 

III 
Il 
I 

II 
I 

i II 
I .  

i . I l  
I 

I I  
I 
II 

i I l i  
li , 
I 

I I  
„ 

458 
1 32 
460 
739 
461 
461  
461  
1 36 
462
526
139
462
739 · 
462 

140 
462 
462 
464 
463 
466 
7.39 
4�3 
739 
140 
�6� · 
541 - -� 
14  
.464 " 
464 
14-1  
464 
141 
465 
. 141 
4()6 . \ 466 

·-
142 I 
4;6,8 . 
143
739 
144 
468 
46'1 
144 
146 
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Dąbrowski Edward III 740 Domaracki Franciszek I 476 

Dąbrowski Franciszek I 469 Domark Kazimierz II 163 

i Il 147 Domaszewicz Adolf 163 

Dąbrowski Leon 148 Domaszewicz Albin 476
. 

Dłłbro�ski Stanisław 148 Domaszewicz Jan 477 

pąb;owski Władysław 149 Domiński Teodozy III 699 

Dekarz Dominik , I 469 Dorżyński Jan II 165 
ff.. II 149 Oowbór Antoni I 477 

i IIl 740 i Ilf- 741· 

Deksni� Józef I 469 Dowbór Felicjan I 477 

Dement Józef- II 150 Dowgiałło Adam 111 107 

Demidowicz Ja)cub lil 644 Dowgiałło. Adolf II 167 

i 707 Downar Piotr 
•r'I' 

.... „ 169 

Denisewicz Szymon-· 646 Downarowicz Jan� 478 

Deresikiewicz Kazimierz I 470 i Il 169 
II . 150 Downarowicz Stanisław . I 478 

i III 740 /' .. Il lb9 

Dereszkiewicz Wincenty I 471 i III 708 

Deszkleoiewicz Ignacy 472 Drewnowski Rafał li 170 

i li 152 Drozd:ys Wawrzyniec 170 

Dębinski Joachim 152 Druktein Franciszek I 478 
i III 684 Drzewiński Józef Il 171 

Dę�aki Ludwik II 153 Drzewiński Stanisław I 47.9 

Dębik� Witalis I 473 Dubicki Zygmunt . Il 172 
i Il 153 Dubowik Edward 171 

Dębski Władysław 154 Dulko Aleksander I 479 

Diakowski Napoleon „ 155 Dusejko Władysław Il 172 

Długoborski Józef I 473 E>yakiewicz Ferdynand I 479 

Dłużniewski Wawrzyniec II 155 i li 176 

Dmochowski Bazyli III 542 Dyakiewicz Józef 176 

Dobkiewicz Adam Il 156 Dygajtis Antoni 479 

Dobkiewicz Julian 1 60 Dy,lkiewicz Antoni . " 479 

Dobrosielski Aleksander 160 i 955 

Dobrowolski Stanisław 161 Dylewicz Leopold II 182 

Dobryłło To masz 162 Dymanowski Protazy 955 

Dohrzewicz Andrzej 162 Dymowicz Gerard 971 

Doburzyński Józef 1 63 li 186 

Doczkus Piotr III 740 i III 657 

Dogfel Paweł li 163 Oyrgiałło Piotr I 480 

Doj.niak Wincenty I 473 Dyrmejko Hygin III 543 
i III 740 Dyszo Franciszek Il 186 

Dokurno Edward I 47.S Dziekoński Gabriel 187 

i III 741 Dziekoński Jan 188 

Dolin1dewicz Antoni I 475 Dziemianowicz Wincenty 192 

Doliński To masz ·" 475 Diieszulski Aleksander 480 

Domański Antoiii 475 · D.zi�szulski Jerzy 480 

26• 
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· Dziewul�ki Adam
Dziewulski Antoni
Eidrygiewicz Stanisław
Ejdymt Jan

Ejdziałowicz Julia!1 
Ejdziatowicz Julian 
Ejmont Konstanty 
Ejner Ignacy. 

Ejsmont Roch 
Ejsymont Antoni 
Ejtowicz Antoni 

Ejtutowicz Kazimierz 
Elert Wiktor 

Ellert Juliusz Alojzy
Endryk 
Epojan Terezjusz 
Erdman Witold 
Falkowski Adam 
Falk owski Adrian 
Falkowski Czesław dom.
Fijałkowski Aleksy 
Fijałkowski Rafał 
Fijałkowski Stanisław 
Filipowicz Bolesław 
Filipowicz Franciszek 
Filipowicz Władysław 
Fi szer Michał 
Fordon Józef

Frąckiewicz Jerzy 

Frąckiewicz Wiktor 
Gaboński Alfons 
Gabszewicz Andrzej 
Gabszewicz Józef 

Gajewski Edward -

I I  

I 
I I  

i I I I  

I 
I I  
I 

i I I  
- I 

i I I  

, ,  

i I I I  
I I  
I 

II 

III 
I I 
I I I  
I I  
I I I  
I 

I I  

I 
I I  

i I I I  
I 

I I  
i III  

I 
I I  

i I I I  
I 

i I l

1 92 
1 93 
193 
480 
1 94 
741 

7 41 
480 
1 94 
481 
1 98 
950 
48 1 
482 
196 
200 
202 
741 
201 
48'.l 
482 
202 
202 
482 
600 
207 
647 
207 
648 
483 
207 
208 
483 
208 
742 
487 
208 . 
708 

i 742 
487 
209 
213 
488 
742 
488 
213 

Gajgałas Franciszek 

Gajlewicz Adam 
Galicz Jan 

Gan Herkulan

Gargas Antoni 
Gargas Franciszek 
Garlicki Cyprian 
Gasewicz Augustyn 
Gauduszewicz Józef 

Gaudziewicz Jan 

Gaul Józef
Gawdeszis Jan 

Gawroński Paweł 
Gąsiewski Witalis

Gecewicz Jan 
Gedrojć Kazimierz 

Gedrojć Piotr 
Gedwiłło Ignacy 
Gedwiłło Tytus

Gejżewski Julian 
Genis Józef 
G1tbicki Lucjan 
Giedgowd Piotr 
Giedmin Marceli
Giedrojć Aleksander 

Giedrojć Antoni 
Giedrojć Mar.cjan 
Giedrojć Norbert 
Giegużyński Józef

Gienutowicz Franciszek 

Gienutowicz Kazimierz 
Gieroczyński Andrzej 
Gierulski Stanisław 

I . 
i Il  

I 

i I I I  
I 

i I I  

i I I I  
I 

i I I I  
I 

i I I I  
I 

i I I  
I 

i I I I  
I 

I I I  

I I I  
I I  

i I I I  
I I  

" 

i I I I  
I I  

i I I I  
I l  

i I I  

488 
2 1 7  
505 
489 

· 742
489 
2 1 7  
221 
492 
492 
492 
493 
743 
493 
743 
493 
494 
743 
494 
495 
225 
968 
496 
708 
498 
498 
709 

i 743 
499 
499 
688 
226 
227 
227 
743 
228 
229 
229 
232 
669 
232 
744 
2.34 
235 
500 
238 
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Gilus Kazimierz II 238 Grefei Kazimierz I I I 506 
Gim but I 956 l i m . 744 
Gimżewski Sylwester I l  238 Gregorowicz Ferdynand li 265 
Giniatt Józef 239 i I I I 710 
Ginof Kazimierz I 501 Grekowicz Antoni I . 507 
Ginter Feliks l i 239 I I  265 
Gintowt Aleksander I 50 1  i IU 744 
Gintowt Józef 501 Grekowicz Michał I I  . 266 . 
Gintyłło Adam I I  240 Grocholski Feliks ,, 267 

Gintyłło Antoni 240 Grojkowski Wacław Ili 658 

Girtowicz Mikołaj 240 Gruzdź Stan,isław l i  269 
Glindzicz Józef 501 Gruźdź Konstanty I 508 

i li 242 Grygaliński Szymon li 269 

Gławdecki Antoni 242 Grygalunowicz Albert E. " 270 

Głaz Anto�i 502 Grygalunowicz Franciszek " 272 

Gf�bocki Michał 244 Grygorowicz Fortunat I 508 

Głodeń Jerzy 503 Gry kietys Bartłomiej li 273 
i Ili 744 Grzybowski Alfons I 509 

Głowacki Hipolit I 503 Grzybowski Zygmunt I I , 275
i I I  246 Gucewicz Antoni 275 

Godecki �ostka Hugo I 504 Gudelis Jan I 5;09 

Godlewski Lucjan I I  246 · Gudowicz Julian Il 275

Godlewski Tadeusz 247 Gudowski Leon 276 

Godwiłło lgrlacy " 251 Gudwitowicz Karol 509 

Godziński Antoni 505 Gudziński Józef " 509 
i li 251 i ll l 744

Gojlewicz Stefan 251 -Gugis Franciszek I 5 1 0

Gołecki Józef ' I 505 i I l  277 ' 
Goł�biowski Aleksander li 254 Gublin Mateusz I 5 1 0

Gałkiewicz Adam 254 i li 277

Gołko-<;iołkowski Marcin 260 Gurlclewicz Karol " 277 

Golom bicki Kazimierz I 506 "\ Gutowski Grzegorz " 278 

Gomalewski Piotr Il 26 1 Gutowski l�nacy Sil  
Gonstalski Łukasz 261 i III 745 

Gorczak F e.liks I 968 Gutowski Wincenty I Sł l
Gorklewicz Karol I I  261 Gużewski Stanisław I I  278 

Gosiewski Henryk . " 264 
Gosz to wt Fabian 263 Hajduk Aleksander " 279 

Gościrńjński Wincenty 264 Halicz Jan 51 1 

Gotowtt Jerzy 506 Hankiewicz Sylwester 5 1 1  
Górski Czesław 506 Hanusowski Sykstus I I  279 

i I I  264 Hanusowski Telesfor 279 
Górski Paweł I - 506 Harasimowicz Maciej I 5 ! 2
. Grandyszewski Antoni 510 Harszlewicz Seweryn II 282 

i 95 1 Hitter Feliks I i :u 51�
ll l - 709 710 J . } 
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Hołownia Jan I I  
Horbaczewski Felicjan 
Horbaczewski JózeJ 
H_arbatowski Józef, kleryk „ 

Hrehorowih Fortu na t I 

� Hrycewicz Kacper
Hryncewicz Justyn 
Hryniewicki Aleksander ' 
Hryniewicki Jan 

i Il 

i I l  

283 
283 
283 
285 
5 1 9  
265 
286 
289 
290 
520 

Hryniewicki Karol I 
295 
52 1 
550 Hryniewicki Kazimierz 

Hryniewicki Teofil 

Hryniewicz Marian 
Hryniewicz Wincenty 

Hryniewski 
·Hryszki ewicz Dominik
Hundius Wacław 
ldzel Franciszek 
lhnatowic.z Walerian 
llcewicz Józef 
lmbras Józef 
łrowgiewicz Antoni 
l ssajewicz Władysław 
lszora Stanisław 
�wanowski B azyli 
Iwanowski W al enty 
Iwaszkiewic z  Grzegorz 
Iwaszkiewicz Maurycy  
Iwicki 
Izdebski Stanisław 
Jabłono�ski Walenty 
Jabłonowski Wiktor 
Jacewicz Cyprian 

Jacewicz Jan 

I l i  

550 
i 973

691 
i 745 

552 
552 

i I l  : 297 
298 

I 965 
Il 298 

552 
552 
552 

III 745 
I I  305 
I 553 
l i  307 

305 
306 

I I I  543 
I 953 

I l  306 
306 

I I I  67 1 
553 
553 

i III 744 
I 554 

Il 31 1 
i lll I 746 

Jachimowicz Antoni Il ,,315 
Jaczynowski . Cezary I 554

' i II 315 
Jagiełło Kazimierz I 555
Jagmin Konstanty 555 
Jagowd Zenon Il 31 6 
Jagu rzyński Józef 317 
Jakowicz Szy mon 3 17 
Jakóbowski Ludwik llI 746
Jakszewicz J a n  ·u 323 
Jakszewicz Tadeusz 325 
Jaksztas Feliks I 555 
Jakubowicz Wojciech I I .325 
Jakubowski Antoni 320 
Jakub owski Kacper J ulian I 555 
Jakubowski Ludwik Il 323 
Jakuszko Jan 326 
J ałbrzykow ski Romuald I 556 
Jałowiecki Andrzej I l  326 
Jamont Ambroży 327 
Jamont Jakub Ili  746 
Janczewski Antoni 559 
Jancze wski Benign 559 
Janielupas Stanisław 559 
J.ani kowicz S7ymon II 327 

i Ili 544 
Janisławski Jan li  331 
Janisła wski Ksawery 33 1 
Jankiewicz Piotr 331 
J ankowski Jan z Niedzingi 560 
J �akowski Jan z Uzugościa 561 

i li �32 
Jankowski Józef .332 
Jankowski . Maciej 332 
Jankowski Marcin I 560 
Janowicz Tomasz II 332 

746 
Janukowicz Piotr I 560 
Janulewicz Stanisław III 747 
Janułajtis Franciszek I I  333 
Januszewicz Wincenty 333 
Januszewski Aleksander 561 

i Il 334 

1 Omyłkowo wydrukowano Gregorowicz zamiast Hrehorowicz. Dopis. 
autora. 



Januszkiewicz Antoni 
Januszkiewicz Michał 
Jarmołowicz Franciszek 
Jarocki Bolesław 

Jarocki J Ózef 
Ja_rosławski Cyprian 
Jarosz Dominik 

', ]aFos�- Win�enty 
. .__ Jaroszunas Jan 

Jarqłajtis · �incenty 
. Jas'ielski Adam . 

Jasienas Antoni 
Jasieński · Stariisław 
.j asiiiski Antoni 
Jaśfuski . Józd

Jasińskj Stanisław 
Jassewicz·· Oi:mfiy 

. Jastrzębski Franciszęk 
Ja�z-czyński 
jaśk:Te�icz Jan 
J�l1wt J�n 

Jaw·giel- D aniel 
Ja"wgie_( l('.�rol 
Jaw:or?w�lfr �ranciszek 

-. -.--

·� Ja��rnwskł Ignacy

� .J�w·o�ski 
. Jaworski 

- „ 

Dominik 
Ro.ni an

Jawsżyc Józef 
Ja:wtok Jan · 

� . .  
J azdowski Stefan 

, .Jel�nie�-� ki Eustachy 
Jelski 1Vincenły 
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Palczewski Franciszek m 18 Pietrosz Antoni lll 42 
Pallulon Mieczysław l 708 Pietrulis Alfons 43 
Palukas Julian lll 1 9  Pietrzkiewicz Ignacy 7 16 
Panasiewicz Antoni l 709 i Ili 42 

i lll 20 Pikturno Józef l I 7 1 6  
i 764 Piotrowicz Andrzej m I 572 

Pan cer Sylwester 1 7 1 0  Pio!rowicz Antoni l 7 17 
Parafianowicz Bonifacy lll 20 i lll 43 
P,arys Erazm 2 1  Piotrowicz Ferdynand ,, 47 
Parekszlis Karol 7 1 1  Piotrowicz Kajetan 47 
Pa�ławski Mikołaj 7 1 1 Piotro wicz Stanisław . 7 1 7  

i 1ll 21 i lll 48 
P�szkiewicz 23 Piotrowski Adam l 

I 
720 

P�-szkiewicz Samuel 764 Piotrowski Adolf 720 
Pidkowski Jan 7&5 lll 49 
Pitwlukas Antoni 764 766 

__ P awłowski 529 Piotrowski Aleksander 617 
Pawłowski Dominik l 7 1 1  Piotrowski Antoni 49 
Pawłowski Jan lfI 23 Piotrowski Franciszek I 721 

. Pi.awłow-ski Józef 23 i lll 50 
PeJelCszlis K aror 7 1 1  Piotrowski Joac·him l 969 

. Pe �i-Jcowski Jakub 712  i lll 50 

. �, :· .;,.. i . lll 27 Piotrowski Mateusz 72 1  
P etkiewicz Romuald no Piotrowski Michał 766 
P�tkus Nikodem 7 p  Piotrowski Onufry 5 1  
R�trajti� Antoni 7 13 Piotrowski Stanisław _ _721 
P�tre]kis K azimierz m 27 Piotrowski Walerian 722 
Petronaitis Jan l 713 Pińro Benedykt · lll 52 

29 Pisanko Adam I 722 
Peia I;)o_młnik 29 i lll 52 
E'ę'lkowski Sylwester 29 721 
Piątkowski Flawiusz 7 2 1  Pisanko Bonifacy 58 
P.ielecki· Kacper 765 Pis�mko Józef 63 
Pieka�ski BarJłomie) 30 Pitkiewicz Rajmund 766 
Pieślak Xonstanty 30 Pl atpir Aleksande r  723 
Pietkiewicz 529 P leskaczewski Adam 723 
Pietkiewicz Alojzy 715  Plewa-ko Jan lll 65 

i 111 36 Plur�, Benedykt 69 
Pi�tki�wicz Je.rzy 36_ Płaskowicki Adolf l 726 
Pietkiewicz M arcin 7 1 5  i lll 72

i lll 38 i 166 
Pietkięwicz _Stanisław l 7 1 6  Płuk Franciszek 726 
Pietranis Ju styn 713 i m · 766 
P ietraszewicz Nikodem Hl 39 Podbereski Klemens l ·727 
Pi etras�ewski Julian l 716 ' Podgórski Paweł m 73 

-- i lll 765 , Podgórski Tomasz 1 727 

lll 76f> 
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Pohoski Ludwi lll I 6 1 8  Ra('ewicz Stanisław lll 87 

Pokalnis Józef l I 727 Racżkowski Adolf l 736 
Polikowski Jan lll ! 767 i Ul 768 
Politowski Antoni 

1:1 I 727 Ractkowski Jan 87 
Połtarokas Tomasz 767 Raczkowski Joachim 737 

Pongański Ignacy I I 728 i lll 723 
i Ul 74, ,722 Raczkowski Julian l 739 I i 767 i lll 87 i 768 

P opławski J ózef l I 727 Raczkowski St�fan l 739. 
Porzeziński Jan " I 728 Raczkowski Teofil Ul 6 1 9  

Posnikowski Melchior lll I 74 Radowsza Felicjan 88 
Potz Edward „ I 74 Radziszewski _Adam 88 I 
Powierza Stanisław l i 7'28 Radziszewski Apolinary 89 

i m \ 74 Radziukinas Maciej 90 
Pożełło Aleksander l 729 Radziwonowicz J akub 539 

i lll 75 Radzwończyk
. 
Józef l 740 

Prapulinat Adam 767 Ragiel Florian lłl 585 
Prawda Jan l 729 Rajchenbach Jerzy 586 
Pre ker Ul 76 Rajewski Jan " 90 i 768 
Procku nas 7 7  Rajuniec Józef 91 
P rokopowicz Ferdynand 582 Rakewicz Piotr 724 

Proński P iotr l 729 Rakowski Ail�rzej 769 
Prusełajty.s Jan lll 77 Rakowski �ilary " 680 i 93 
Przemocki Chryzogón l . 730 Rakociński Ignacy „ 687 
Przesmycki Jozafat 730 Ra.kujża Karol 724 
Przyjałgowski Antoni lll 78 Rasztutis Franciszek 96 
Puchalski Jan l 730 Ratowt Feliks 96 

i lll 723 �atyński Julian l 740 
Puchalski Spiridion 687 Rauba Józef m 97 
Puchalski Stanisł. Witold l 731 Razmo Albin 769 
Pujdak Jan lll 80 Razulewicz Antoni „ „ 98 
Pukiel Julian 80 I i 7fłJ 
Pukszta 529 Razutis Franciszek 769 
Pulejkis Józef 732 Rekaszyc Ludwik 98· 
Punis Kazimierz lll 767 Rekść Longin 98 
Putlewicz Dominik 723 Renadzki Apolinary 741 

Putwiński Aleks. 733 i lll 769 ; 
i lll 8 1  Renier Józef · 99 

Puzilewicz Antoni l 735 Reutt Antoni 9'9 
P uzyna Adam 735 Reutt Manswet 692 
Puzyrewski Marcin 735 Rodowicz Ale-ksander 74i 

i lll 100 
Rabce wicz Wincenty lll 82 Rodowicz F el�cjan 100 
Raboński Alfons 86 Rodowicz Jan 741 
Racewicz Adam 86 i lll 102 
Ra cewi cz Aleksy · 736 .' Rodowski Justyn l 74 1 



Rodzif'wicz Jqliusz 742 
i lll 1 03 

Rodziewicz �eonard l 742 
Rodzie wie�� Jozef . m 1 04 
Rogale�ic� Edward" _ -. 1Q4 
Rogaziewicz Kazi�1.e�z 104 "' 

· Rogowski Stefan . 104 
Rogoziński Fran eis zek 1 05 
Ro.haczewicz Kazimierz 199_ 
Ro.jcewicz Dionizy -:� > „, 107' 
Rojecki \Yincenty 

"""' .... r • ł 742 . .::.. 
Rojewski J an , . - lll 108 • .� '""ę...; • 

Rokicki Adam ... - 1 1 1
Romanowski Kazimierz· 770 
Romanowski Mateusz 742 
Romano.wski Paweł 743 ,-<1-::_ ; i lll 1 1 1
Ropp Edward bp 1 743 

i lll 1 1 1  
Rosiński J arosław l 748 

i lll 1 1 7  
Rosołowski Ignacy 1 749 

i l ll 1 20 
P; . .. Roszkowski Feliks 1 20 

Rouba Józef 750 
i lll 121  

Rowbicki Bonifacy . 1 750 
i lll 1 2 1  

R owieński Hieronim 1 22 

Rowiński Józef l 750 
Rozga Józef lll 1 22 
Rozwadowski Jan 1 2 4  
Różycki Walerian 1 26 

i 524 
Ruhko Jerzy 751 
Rubowicz Albin 752 

i lll 1 26 

Rubsza A lbert Wójciech l 97 1 
127 

Ruczyński Wilhelm I 752 
Rudak Feliks lll 1 27 
Rudnicki Jan 588 
Rudzki Stefan 128 
Rudzki Teofil I 752 

Ul 1.31 
i no: 

Bo jownicy, cz. 2, t. IV.

Rukuj�a Julian
Rukujża Karol 

Rumszewicz Antoni 
Rupejko Kajetan · 

R�s�}:ki Jan 
/ . ·  Rus.ecki · Zefiryn

· R��tejko· Wiktor

Ruszkowski Józef 
Rutkowski Klemens 

Rutkowski Michał ... -· 
. - � - -

f 
,.,. 

Rutkowski Władysław 

Rybałtowski Grzegorz 
Rychlewicz Rudolf 
Ryłło Stanisław 
Rymejko Józef 

Rymkiewicz Aleksander 

Rymkiewicz Feliks 

Rymkiewicz Jan 
Rymkiewicz Plato 
Rym kowicz Aleksander 
Rymowicz Adam 
Rymowicz Jan 
Rymowicz Wincenty 

Rynkiewicz Ludwik 
Rynkiewicz Robert 
Rypiński Leon 
Rytel Maksymilian 
Rzekoński Adrian 
Rz.epnicki Maciej 
Sach�rka Jan 
Sadkowski Alojzy 
Sadowski Jan 

. �ał�tyński Antoni 
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1-'.2" 
1 32, , 
724\ 
770 
134 

i 72
.
4 

,. -136 
620 

. 15'/; 
. _ 

l'.36 i-._: � 
39 

75.3 
140 
753 
725 

i 770 
. 7 53 

1 40 
754 
140 
754 

. 755 
-140 
755 
771 
757 

i 957 
1.41 
141 
1 4 1  
1 4 1  
757 
1 42 
771 

,757 
758 

. 957 
1 42 
691 
684 
758 
1 43 
759 
951 
760 
143 

27 
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Sambor Dydak lll 589 Siemiaszkiewicz Jan 772 
Samulewicz Franciszek 771  Siemioriowicz Tomasz 774 
Saro�ek Benedykt 760 i lll 170 

i lll 726 Sienicki Fabian 773 
Sarosiek Bronisław l 760 Sienkiewicz Celsjusz lll 773 

i lll 1 43 Sienkiewicz Jan 623 
Sarosiek Józef l 761 . Sienkiewicz Jerzy I 774 

lll 772 Sienkiewicz Józef lll 1 72 
Sarosiek Maksymilian l 763 Sienkiewicz Ksawery l 774 

i lll 1 46 lll 1 72 
Sartkiewicz Józef 147 773 
Sawaszyński Tadeusz 763 Sienkiewicz Piotr 172 

i lll 772 726 
Sawicki Adam l 764 Siesicki J usty n 175 

lll 1 47 Sikorski 727 
i 772 Sikorski Eustachy kler. 1 77 

Sawicki Benedykt 1 48 Sikorski S alwator 1 77 
i 632 Silicki Piotr l 775 

Sawicki Czesław 1 48 Sinkiewicz Celsjusz lll 727 
Sawick i  Hipolit 148 Sipajło Aleksander 178 
Sawicki Józef ; 1 50 Sipowicz Hieronim l 7 75 " I Sawicki Mieczysław i 765 Siudziński Leonard lll 1 79 
Sawrynowicz Józef 769 Siwicki H ipolit 1 79 
Sawrynowicz Kanuty lll 1 50 Skaczkowski Jan 774 
Sciepunyński Justyn 1 3 1 2  Skalski v .  Sokolski Julian 699 

i 726 Skarzyński Gerard 590 
Sejpulnik Aodrzej 1 5 1 S kibicki Michał l 776 
Semelewicz Feliks 772 Skibiński Romual d lll 180 
Senko Stanisław l 769 Skirmont Cyprian 183 
Serejko Feliks lll 1 53 Skirmont Jan � 187 
Sęczykowski Aleksander 1 54 i 774 
St:drowski Kazimierz 773 Skopp Leon 188 
Sękowski To masz 1 54 Skorupski Michał 1 90 
Sidorowicz Aleksander „ 156 Skripko Kazimierz l 777 
Sidorowicz Franciszek 770 Skrodzki Kazimierz lll 1 87 

i lll 158 Skrynda Kazimier z l 777 
Sidorowicz Onufry I 770 Skrzybkowski Paweł lll 200 

i lll 773 Skulski Stanisław 200 
Sidorski Józef 1 77 1 Słobodziński Edwa�d l 778 
Sidorski Wincenty 771 lll 201 

i lll 160 727, 
S iedlecki Izydor 161 i 774 
Sieklucki Cyprian 161  Słomiński Jan 779 

1 Nazwisko to podane jest Ściepużyński i Sciepurzyński . 

2 Najl:wisko to podane jest Skirmont i Skirmunt. 



Słonecki Kazimierz 
Słyczko lzydOł' 

Sobczyński Paweł brat 
Subolewski Antoni 
Sobolewski Augustyn 

Sobolewski Kazimierz 
Sobolewski Napoleon 

Sokołowski Józef 

So.ngajło Antoni 

Songin Józef 

S onulewicz Józef 
Sonulewicz Kac1per 
S-opoćko Michał 
Soroko Józef_ 

Sperski BoleS'ław 

S.pudas Ignacy 

Sragis Feliks 

Srogo Jan 

Srowgiewicz Antoni 
Srzedziński Józef 
Stabrowski Zygmunt 
Stachowski Jerzy 

"'� ,' 
-

Stach�wski Józef 
Sta'kialło Michał 
Stakiałło St iiliisław 
Stakien Roln;,iirld 

Stalewski X��imierz 
Stambrowski Jan 
Staniewicz Aieksańder 
Staniewicz Paweł 
Staniewicz Wincenty 
Stanionis Kazittlierz 
Staniulis Antoni 

I lll 201 
l 779 

i lll 202 
633 
781 
782 

i Ul 203 
203 
782 

i Ul 203 
204 
774 

l > 782 
lll . '..ł04 
l 783 

205 
205 
208 
2 1 0  
958 

i lll 591 
l 783 

i lll 2 1 2  
l 796 

i ll l 2 1 3  
l 796 

i l ll 213  
213  

i 775 
'.ll3 

" 2 ł 4  
2 1 7  

" 218 
i 775 

775 
796 

lll 2 1 8  
l 796-

i lll 2 1 9  
220 
220 
220 

l 797 
lll 221 

2n 
l 797 
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Stankiewicz Adam 797 
Stankiewicz. Antoni 797 
Stankiewicz Franciszek lll 222 
Stankiewicz Jan 223 
Stankiewicz Józef 2 23, 

591 ,  
776 

Stankiewicz Kazimierz 797 
i lll ' 225 

Stankiewicz Piotr 226 
Stankiewicz Wincenty , , 776 
Stankun Jerzy 798 

i lll 226 
Stański Mateusz august. I 953 

lll 530, 
i 592 

Stapulionis Antoni l 798 
St arkowski Bartłomiej l ll 6J4 
Stasiewicz Bronisław 227 
Staszew'. cz Romuald 1 798 

lll 227, 
776 

Staszewicz Wawrzyniec 228 
776 

Staszewski Konstanty 1 799 
Staszkiewicz Dionizy Ul 228 
Staszkiewicz Józef 1 799 

i lll 777 
Staszkowski Franciszek 231 
Staszkowski Piotr 23 1 

i 777 
Statkiewicz Ignacy 800 

i lll  234 
Stecki W oj ci ech 1 800 
Steckiewicz Piotr 801 

i 969 
lll 634 

i 727 
Stefanowicz Konstanty 234 
Stefanowski Sylwester 1 80 1 
Stefanowski Władysław lll 236 
Stejszis · Antoni 1 801 

i lll 237 
·Stęporzecki Jan " 777 
Stokiałło Stanisław 801 
Stonkus Ftanciszek 802 

'},„ 
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Stoszko Franciszek lll 237 Szarkowski Placyd ! i �Il 
81 1 

Strowp Franciszek 237 267 I 
Strowp Julian 728 Szarnawski Benedykt I 259 
Strumiłło Bronisław 238 Szarski Aleksander 1 812 
Strzałko Franci szek 802 1 11 273 

i lll 239 i 779 
Strzałkowski Józef l 803 Szawkliński Izydor . 539 

! i lll "777 Szawlewicz Piotr l 8 1 2  
Strzelecki Kazimierz l 803 Szatyński Władysław 1ll 273 
Stulgiński Ferdynand I lll 239 Sz elichowski Wincenty 274 

. Stupel Antoni 245 Szemielunas Antoni 281 
Styrbowicz Sykstus 803 Szemiot Pio!r 274 

i lll 778 Szepecki ,P aweł l 8 1 3  
Styrowi cz Romuald l 804 Hl 275 

lll 246 i 779, 
i 778 Szepietowski Aleksander 275 

Surhacki Tomasz l 958 Szerejwo Dominik 813 . 
Suchocki Karol Ul 778 i lll 280 
Suchocki Paweł l 804 Szerejwo Józef 280 
Stidymt Jerzy 804 Szeszko Jan 280 

i lll 246 Szidagis Józef 781 
Sulżyński Stanisław l 805 Szkop Józef 814 
Swiackiewicz  Edward ll1 779 Szlagier Stanisław 814 
Swiłas Paweł 248 i lll 780 
Swolken Mikołaj 536 Szlagier Wincenty l 814  
Sydaborowicz Klemens 248 lll 281 
Symonajtis Justyn 249 i 780 
Sy�onowicz Antoni 805 Szlapowicz Adam 8 14 
Syrpowicz Cyprian 805 i 111 281 
Syrwid Onufry Ul 249 Szlejwis Kazimierz l 8 1 5  
Syrwid Tomasz l 806 i lll 282 
Sza błowski Adam 806 Szlupowicz· Alojzy 1 8 1 5  
Szabłowski Wincenty 807 i 1 ll 282 

. Szadurski Antoni 1ll 252 Szła mas Bolesław l 815 
Szadzewicz Franciszek l 809 Szłamas Stanisław lll 282 

i lll . 252 i 779 
Szajkunas Mic�ał l 809 Szmigero Sylwester 1 815  

i Ul 253 Sznapsztys Józef lll 282 
Szajnowski Benedykt 254 Sznejder Onufry lll 283 
Szakien F elicjim 810 S zniuksdo Józef l ' 816  

i lll .254 i lll 283 
Szania�ski Ad'olf . 728 Szołtmir Piotr l 816 
Szapałło Franciszek 264 Szopara Ignacy 816 
Szapałło J:0zef 8 1 1  i lll 780 
Szapowski „ 81 1 Szostakowski Julian 283 
Szarkowski Józef ru 264 Szpakiewicz Leon 816 



Szroeders Onufry 
Sztomberg Aleksander 

� Szujpo Michał 
Szukanowski Norbert 

Szukocki Karał 
Szukszta Tytus 

Szulc Ambroży 

· SzulC Andrzej
Szulc Wincenty
Szumowski Antoni
Szuro Benedykt
Szuścicki Antoni
Szwaranowicz August
Szwarc Wilhel�
SzweKźdowicz Donat

.Sz�ertberg Eugeniusz 
- Szwykowski Michał 
Szydło.wski lirnacy 

Szydłowski Józef, 
Szydłowski Marian 

. S zyłejko Jakub 

' '  . 

S zylejko Józei 
Szyłkiewicz Wiktor 
Siymanowski Piotr . 

. -· 

• Szymanowski Roman
Sty·rnański :Antoni . 
Szy ma

.
ński G' omas-z 

Szymborsk( Antoni · 

Szymełun Antoni

Szymkiewicz Benedykt
Szymkiewicz Józef

Szymkiewicz Julian 

Sz1mldewici �udwik 

lll I
" I 

i lll 
l 

i lll 
l 

i lll 
, ,  

lll 
l 

1ll 
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lll 

i Ill
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lll 

l 
lll 

I 
111 

·. I 
lll 
1 

i lll 
l 

llł 

i lll 
I 

4 2 1  

283 Szymkiewicz Paweł 828 
780 Szymkunas Józef 828 
287 i lll 31 1 
817 Szyroki Stanisław l 829 
288 i lll 3 1 1  
81 7 Szyszkiewicz Wacław „ 3 1 2  
8 1 7  Szyszko Konstanty 782 
728 Szyszkunas Józef 3 1 2  
817 Szyszniewski Józef 312 
288 Ściepużyński Justyn 312 
289 Śmilgiewicz lrnacy 313 
289 Śnieżko Błocki Adolf 830 
8 1 8  i lll 3 1 5  
292 Śnigurski Adolf 315 
8 1 9  Świackiewicz Edward 31� 
8 19 Świderski Wincenty l 829 
820 Święcki Józef lll 316 
820 Święcki .Michał 680 
292 Świl Antoni l 830 � 

i 780 · Świrski Jan lll 316 293 
297 Tabeński Mieczysław 316 
820 Talmont Jan I 831 
298 Tamulewicz Bolesław lll 782 
820 Tamulewicz Józef l 831 
298 T anajewski Mieczysław ·832 

299 i lll 316 

300 Tański Bernard 3 1 7  

302 Tarasi��icz Filip 958 \ 

820 Tarasiewicz Józef 833 
' 301, Tarasiewicz Julian 834 

728 Tarasie�icz Michał lll 318 

i 78 1 Tarasiewicz Nikodem l 835 
82 1 Tarassowi�z Julian lll 3 18 

302 T argońs�i Urban 320 

82 1 Tarwid Kajetan 782 

303 T arwid Klemens l 835 
821 T arwid Leonard Ul 592 
781  Tas_zkun Wincenty 320 
822 T�are Antoni 

. 321 

823 Tatarzyn Augustyn 323 
•31 1 Tatwiński Władysław 323 
i 782 Tawroszewicz Stanisław l 8:ls 

824 Tawroszewicz Wiktor m - 323 
31 1 T erafewicz i Michał 323 
825 T eżrk KoJstanty 836 

./ 
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- Tiunowicz Józef bern. I 9_;9 Tymiński Antoni III 344 
Tołoczko - Władysław III  323 Tymiński Józef 344 
T ołw �ski Józef I 8J7 Tynter P aweł l 842 
Tomas-Jan II l 324 Tyrek Bazyli III 345 

,_

To�as Józef 782 Tyrylis Antoni I 843 
Tomaszewicz Ja!l 324 I l i  346 
Tomaszewicz Filip I 837 i 783 

->- T�maszewicz Mikołaj I l l  729 Tyszkiewicz Adam 3 16 
TomaszeW.icz Wincenty I 837 Tyszkiewicz Antoni 346 

I I I  325 Tyszkiewicz Stanisław 843 
i 729 

Tomasz-ewicz Władysław 837 Ubowicz Franciszek 111 784 
_ __-Tomaszewski Jan 839 Ukryn Jan I 843 

i III  326 i Ili 347 
Tomaszewski Józef- ' 326 Uliński Ignacy 347 
Tomaszewski Piotr 327 Uliński Wincenty 844 
Tomkiewicz Adolf 839 i 111 349 

i III 327 Umiński Jan 354 
Tomkiewicz Stanisław I 840 Urbanas Michał I 845 
Tomkowicz Kazimierz Ili 729 Urbanowicz �lojzy Ili 354 
Torkowski Leopold 327 i 784 
Towkiewicz Jan 327 Urbanowicz Antoni I 845 
T owtkiewicz Leopold 840 Urbanowicz Franciszek III 784 

i Il i  332 Urb�mowi cz Kazim ierz 784 
Tracewski Ignacy I 840 Urbanowicz Leopold 355 
Tracewski Jan 840 Urbanowicz Mateusz 846 
Tracewski Klemens 84 1 i III 730 

UJ .333 Urbikowicz Feliks I 846 
i 782 Urbikowicz Mateusz li l  361 

Trejbszo Witalis 84 1 i 730 
Tronczyński Pawd 84 1 Usse) Fe-:-dynand 846 
Truskowski Władysław III 333 Uszyłło Jan III  361 
Trz eciak Dominik 335 Uszyński Modest I 846 
Tumas Józef 338 i i '.'.] 784 

i 783 Uteras Józef kleryk 361 
Tumenas Dominik 338 Użumed�ki Metard i I 846 

i 783 
Turkiewicz Julian 340 Walczukiewic z Antoni i l 847 
Turkowicz Julian 842 ni 362 
Tuskiewicz M aciej 842 Walentyno wicz Antoni 847 
Tuskiewicz Michał III 341 Walentynowicz Francisiek j „ 852 
Tw ardQwski Boi. arcbp 841 I i I I I  784 
Twarianowicz Antoni 842 WalentyJJowicz  Jakub I 852 

i l ll 783 i III 362 
Twarowski Piotr 635 Walentynowicz Jan 362 
Tycboczewski Wincenty Walicki Piotr 

I 
" j 344 l " 365 

' 



413 

Walicki Wa wrzyniec Ili 365 Wiederowski Michał 861 
W aliniewicz Jakub I 853 i III 785 
Walkiewic z Leon I l i  373 Wi eliczko Kazimierz I 861 
Walter Jan 373 Wieliczko Micha� 861 
Walunas L(azimierz 853 j Ill 398 
W ałantinas Kazi mierz 854 Wierciński Franciszek I 862 
W ałaszyński Jerzy I II 374 Wierciński Ignacy III 785 
W am but Feliks 593 Wie rciński Jakub . ,, 398 
Warecki W awr7yniec 375 i 786 
'Wari echowsk i  Julian 378 WiP-rzbicki Ant�ni " 401 
W arpechowski Józef I 854 Wierzbicki Franciszek 403 

Wasilewski Feliks III 379 i 786 
Wasilewski Piotr ,, 381 Wierzbicki Jó-ief „ 403 

W asilewski Teofil 855 Więckiewicz Józef „ 786 I 

W.aszkiewicz Aleksander 856 Więckowicz Paweł „ 786 
Y/I aszkiewicz Franciszek 857 Więckowski Włodzimi erz 403 

i III 785 Więckus Józef 786 
W1�szk1ewicz Konstanty I 858 Wikarowski -407 

i Ill 382 Wikewo Franciszek 407 

Waszkiewicz Leon 382 i 787 

W aszkiewi<'z Leopold L 859 Wilamow�ki Marcin 862 

i lll  384 i Ili 408 -

W awrowski Augustyn 384 Wilbik Stefan „ 413 

W ażyński Aleksander 384 Wilczyński Piotr 863 

Wegieł Bolesław 385 i UI 787 

W ejsel Henryk 623 Wilimowicz Wincenty 787 

w_ ejt Mateusz 386 Wiłłowicz Bonifacy I 863 

W elż ew ski Józef 730 Wiłunas Franciszek l l l  · H3 

Wełłowicz Francisze-k 593 Wirpsza Zygmunt I 863 

Wełutis Jan 785 Wirszyłło Antoni llI  414 

W embre Józef 785 Wirszyłło Jan 418 

W erciński J�kub -I 862 ' Wirszyłło Michał 863 

�- . W er,ejkó Feliks III  388 i III 787 

W ern-i kowski Konstanty 389 Wirulski Jułian I 865 
_. Wertel Kajetan 859 Wiszniew.ski Ada I l i  419 

i m · . 400 Wiszniewski Seweryn 420 

W eryc1ha �ugustyn - I 860 Wiszniewski Wacław 420 -
i III �89 WiSniewsk.i Michał 42.1 

W:erycho Józef - I 860 Wjśniowski Bartłomiej " 421 

Wetuwis An t oni 111 �9- Witkiewic� Jan 421 
W ęckow,cz Józef ' l 860 Witkowski Jan 426 

i Ili 390 Witkus Ignacy 864 
W ęckowicz Paweł 397 i Ili 788 
Wiałłowicz Józef 730 Witkus Józ�f I 864 
Widmont Jan 860 Witort Antoni " 864 

Widm�at Wawrzyniec 966 
I i IJI 428 i 
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Witortt Wincenty I I 

Wizbór Jan _ / i �.l i 
Władyc7.ka Aleksand�r 
Włod.kowski . Stanisław 
Wojciechowski Edward 
Wojci echowski Franciszek 
Wojciechowski Józef 
Woj�zyński Teofil 
w ojdag Jarosław 
Wojdyłowski Jan 
W ojeński Adam 

Wojewódzki Henryk 
Wojewódzki Józef 
Wojnowski Dominik . 
W ojniusz F ełiks 
Wojsznar Augustyn 
Wojsznar Kłzimierz 
W..Oj szwiłło Edward 
W' ojszwiłło Jgnacy 

· Wojtekunas: Józef
W ojtekunas Piotr 
Wojtekunas Wincenty 
Wojtki_ewicz Adam 

' 'Wojtkiewicz Aleksander 

Wojtkiewicz Jan 
W ojtk'iewicz Jerzy 
Wojtkiewicz Józef 
Wojtkiewicz  Julian 
Wojtkiewicz Kacper 

W ojtkłewicz Piotr 
Wojtkiewicz Sylwester 
Wolski Józef 
Wołczacki Kazimierz 
Wołłowicz Wincenty 

Wołnisty Karol 
w·ołonczewski Maciej bp 
Wołooczewski Marcin 
W ołowi cz Dominik 

,, 

Ili  

i I I I  

I 'i 
Ill 
1 

Ili 

I 
lII  
I 

„ . 

III 

„ 

865 
429 
4 29 
594 
429 
730 
431  
434 
435 
435 
/88 
731 

i 788 
865 
866 
866 
636 
436 
437 
438 
438 
440 
440 
866 
866 
868 
440 
441 
970 
443 
970 
443 

i 73 1 
445 
869 
445 
869 
870 
449, 
453 

i 788 
451 
870 
883 
870 

Wołowski Jan 
Wołowski Michał 
W oniewicz Florian 
W orotyniec Zenon 
W orotyński Józef 
Wróblewski Aleksander 
Wróblewski Józ e f  
Wróblewski Konstanty 
W ydźga Mikołaj 
Wyganowski Ferdynand 
Wysocki Franciszek 
Wysocki Stanisław 

Wyszyński Bohdan 
Wyszyński Feliks 

· Wyszyński Józef
Wyszynski Mikołaj 
Wyszyński Wiktor 

Zabłocki Karol 
Zaborowski 
Zaborowski Ignacy 
Zacharewicz Józef 
Zagórski Bonawentura 

Zagórski Józef 
Zagórski T ade.usz
Zagrakalis Kazimierz 
Zajtz Ludwi k 
Zakrzewski Wojciech 
Zaleski Jan 
Zaleski JerZ) 
Zal eski  Józef 
Zaleski Julian 
Zalewski Feliks 
Zalewslci Leon 
Zał�ski Feliks 
Zapaśnik Stefan _ 
Zapkus W incenty 
Zaremba Franciszek 
Zarzecki Adam 

Zauściński Bronisław 
Zauściński Jan 

. " 
„ 

1 1 1  

" 
I I I  

I 
III  

I 
I l i  
I 

i Ili 

III 

45'5 
455 
457 
788 
458 
788 
884 
459 
463 
464 -
884 
8-85 
465 

i 789 
886 
465. 
467 
467 ' 

. 467 

468 
624 
887 
468 
887 
594 
468 
888 
8ąs 
473 
473 
473 
476 
731 
476 
478 
478 
478 
480 
789 
480 
481 

i 483 
889 l 481 
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Zawadzki Franciszek I 970 Żegiełowski Władysław III 502 
Ili 482 Żejmowicz Jan 594 

i 789 Żejmowicz Kazimierz 941 
Zawadzki Tadeusz 483 Żekiewicz Kazimierz 94 1 '=-. -i  ót': 
Zawadzki Wacław 692 Żeksnis Piot� 941 
Zawkiewicz Antoni 889 Żeleszkiewicz Grzegorz Ili 504 
Zdanowicz  Ludwik 889 Żeleszkiewicz Jerzy I 942 �t 
Zdanowski Ferdynand III 483 Żemejko Jan 942 
Zdzitowiecki Benedykt I 889 Żemiętowski Wincenty 942 

i I I I  486 Żero Jan " 943 ' 
Zgodziński Leopold „ 488 Żero Józef 94:r -
Zieliński Feliks 488 Żmijewski Józef lII 504 
Ziemacki Rajmund 489 Żochowski Jan I 944 ��-
Ziemęcki Lucjan 493 i lII sos'' 
Zienkiewicz J ózef 890 Żołnowski Antoni 505 

i I I l  789 Żotk:ewicz Mamert I 944 � ,-
Zimkus Jerzy I 890 Żuk Dominik I l l 506 /, 
Zimnoch Antoni 891 Żuk j<?zef z gbrnii mohyl. 512 
Znośko Andrzej 89 1 Żuk Józef z gbrnii wiln 5 1 4  _,.., 

Ili  494 Żukowski Feliks 945 
i 789 i I II  516 

Zorys Jan 89 1 Ż�kowski Franciszek I 945 
i III  789 Żukowski Julian 945 .r"':'. 

Zwierko Aleksander I 898 Żukowski Szymon III 5 16 
Zwierowicz Stefan bp 892 Żurakowski W a wrzyniec Y45 
Zubrzycki Jerzy , I l i  494 i lll 790 

i 731 Żwyłowski Antoni I 946 
Zymkiewi�z Kazimierz I 939 Żwyłowski Tytus 947 
Zymontt -Tomasz Ili 495 tybowicz. Jul ian m 791 
Żaba Ignacy 495 Żyburyński Jan 791 
Żakiewicz Jan 497 Żylewicz Jarosław 520 

i 790 Żylińskt Jan 521 
Żakowicz · Mateusz · i 939 Żyl iński Jó·zef I 947 

III  498 Żyliński Teodozjusz I li 522 
790 Ży!Ilkiewicz Kazimierz I 948 

Żalewicz Tomasz 500 i III  523 
Żawryd· Andrzej 501 Żyskar Fryderyk I 948 
Żebrowski Cyprian l 940 Żytkiewicz Jan " 948' 

l lI 50 1 Żyworonek Wincenty 949 
i 790 Żywotkowski Zenon 950 

Żebrowski Leon - 941 Żyżys Szymon III 523 
Że'brys Kazimierz „ 940 

i J l l  732 -

-. 
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Śpi.s zakonnic, wymie�ionych w tomie III części II 
„Bojowników". 

Benedyktynki. Str. 
Str. Pawłowska Gertruda 695 

Andrzejewska Tekla 693 Pawłowska Katarzyna 695 
Rudzińska Jadwiga 693 Piotrowiczówna Leokadia 695 
Rutkowska Walentyna 693 Piotrowiczówna Teresa 695 
Rymaszewska Katarzyna 693 Porazińska Józefa 695 

Rodkiewiczówna Zofia 695 Bernardynki. Rudziańska Emilia 695 
Chrzczonowiczówna Magdalena 693 Strumiłówna Helena 695 
Górska Agata 694 Szymkiewiczówna Józefata 695 
Hurczynówna Maria 693 Zachorzewska Ludwika · 695 
Kołbówna Benigna 693 
Małachowska Antonina 693 Ss. miłosierdzia. 
Prozatowiczówna Cypriana 694 Białucka Julia 698 
Wirwiczówna Delina 693 Boblewska Cecylia 698 

Karmelitanki bose. Borysewiczówna Franciszka 697, 698 
Boniuszkówna Anna 698 

Bobnowska Maurycja 694 Branicka J u styna 697 
Ciechanowiczówna Marta 694 Ciaszyńska Franciszka 698 
Ejmontówna Konstancja 694 Dąbrowska Anna 695 
Grożdżówna Teresa 694 Gajewska Aniela 695 
Gutowska Eleonora 694 Hoon Rachela 698 
Jankowska Józefa 694 Horbotowska Paulina 697 
Jasiewiczówna. Anna 694 Jeśman Zofia 697 
Jeśmanówna Cecylia 694 Kaczanowska Józefa 698 
Klimaszewska Stanisława 694 Kalinowska Róża 697, 698 
Lenczewska Dominika 694 Korzunówna Benigna 698 
Łunkiewi czówna Wincenta 694 Kowalewska AniP la 698 
Matusewiczówna Augustyna 694 Lityńska Mari�nna 699 
Rakietowiczówna Aleksandra 694 Łukasze.wiczówna Joanna 698 
Salwińska Aniela 694 Mackiewiczówna Joanna 698 
Sicheniówna Maria 694 Malinowska Tekla 697 , 698 
Szczerbińska Honorata 694 M arcinkiewiczówna Bogumiła 697 
Szlclennikówua Kazimiera 694 Markiewiczówna Justyna 697 

Mirage Maria 698 
Ss. mariawitki. O rłowska Agnieszka 697 

Abramowiczówna Katarzyna 695 Osądowska l(lementyna 699 
Chr ystyniczówna Katarzyna 695 Ossendowska Klementyna 695 
�utykówna Franciszka 695 Pankratiew Anna 69!ł 
Montwiłłówna Marianna 695 Paszkowska Apolinara 697, 698 



Połubińska Weronika 
Poniatowska Franciszka
Q.akielewicz Barbara„ 

Ratowt Apolonia 
� Rodziewicz�wna Konstancja

Rogojska A'noa 
Rudnicka Teofila

• Rutkowska Anna -
Sk:idderówna Izabela 

· Soniowska T ekła

Str. 
697, 698 

698 
697 ,· 

698 
698 . 
698, 
698 
699 , 
698 
699 

Stefanowiczó wna Anna 
Szuścfoka J Ózefa 
Taraszkiewiczówiia Marianna 
Tazuszeal Joanna 
Trynkowska · Tekla 
W encewicz Michalina 
Wilczynska Zofia 
W ojci�howska Izabela 
Włodo)vska Jadwiga 
Zahorska Faustyna 

427 

Str. 
698 
698 
697 
698 
699 
698 
698 
698 
698 
698 



ROZDZIAŁ XLVI. 

Qomówienie, i zestawienia w tablic:ach, dotyczące 
IV tomu li części „Bojowników". , 

Kończąc pracę nad tomem IV, czę�ci li ,;Bojowników", 
omawiąjącym� - „Niszczenie przez rząd rosyjski ·k atolickich 
kościołów, kaplic,  klasztorów', dzwonnic, budynków lrnściel
nyeh, _zabieranie dzwon._ów, bibliotek, kiel ichów, ob�azów itd„", 
pragniemy jasno i wyraźnie pówtórzyć to, cośmy wielokrotnie · 

podkreślali we .wszystkich popr·zednich -tomach, a mianowicie: 
W ,:Bojownikach" tak ó ludzi ach jak ,i o rze.czach poda- ,

liśmy · tyllfo to, cośmy znaleźli w źródłach, na� które się po- _ 
wołujemy przy każdym Of!lawianym przez nas fakci-e. $tąd 

. „Bpjownicy" w tym IV tomie nie podają i n ie  mogą podawać 
wszystkiego, ,có„ się działo w rzeczywistości przy niszczeniu 
i zabieraniu„ Kościołowi katolickiemu jego własności. 

Źródła nowe, do których myśmy nie zdołali dotrzeć, 
-będą te rze-czy ciągle uzupełniać . . Komu ehodzi o cał9ść · 

· bezwzględną szkód kościelnych, nie może popr�zesta�a.ć na
. badaniu jedynie naszych „Bojowników". 

TABLICA I. 

Kapłani zesłani za udział w powstaniu .  

Gę_,bicki Lucjan'. 
Jabłonowski Walenty 
Jakubowski Antoni 
l(it9w�ki AptoQi 

Str. , 1 
l 335 

250-
1 42, 1 43 

ioo 

Kowalewski W enanły 
> Kudels�i Augustyn 

Pisanko Bonifacy 
Prokopowicz Ferd�nand 

Str. 
257 
328 

79· 
�57 
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TABLICA II. 

Zabici przez· wojsko i policję w czasie obrony ·swych kościoł6w. -

Archimowiczowa Antonina 
Czerniewicz Michał 
Janulewicz .Antoni 
Kanonowicz Wincenty 

Str. 
9 1  
9 2  
9 2  
9 1  

Malinowska Emilia 
Malinowski Michał 
Nowysz Józef 

TABLICA III. 

Str. 
91 
90 

85, 91 

Ranni od strzałów 'wojska i policji podc�as obrony swych 
· kościqłów . 

H(yszkiewicz Józef 
· łi�praŚz Józef � 

�· . �dprasz Piotr 
· · .' ' . Ftit-w�ka Katarzy�a 1"-:... 

...... 
Str.' 

85, 86 . 
85 

. 85 
85 

Soroczyński Antoni 
W or�nowicz Ignacy 
Woronowicz · Piotr 

TABLICA IV. 

Sfr.. 
85' 
85 

-85 

�· -..._ . . Obnaż:imz i ·publicznie rózgami lub pałkami sieczeni świecćy 
katolicy za · obronę swych świątyri. 

D eniziuk Wincenty 
Str. 

22 
· n 
22 
2;l 

Połeński Franciszek 
S zeduk Józef 
Wiszniewski Antoni 

· Gna·t Klemens 
. Jadłow�ki Micłiał 

Kostka T�ofil 

·st:r. 
22 
2'J, 
22' 

Nadto w Krożach 16 ludzi nie wiadomego nazwiska batoże.ni publicznie / 

njlhajkami - 289, 
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ROZDZIA� · XLVII. 
Zakony, o któryęb jeSt wzmia.nka w IV tomje, Il cz�ścf 

, · 

,,Bojowni�ów". · 

Str. Str: - -

Augustianie �; 255 . jez°'ici .300�..,, 
Ba-ty Hanie 221 Kanonicy tateraµ�ńscy �- 138, 353, „ 

Benedyktyni 300-' 0 l  
: 

337, ,333, 354.· 
Bene dyktynki 7-9, 252-253, . 265- � Karmelici bosi 7-9�>245-248, 

300, 307-3 1 ) ,  337 262----:�óS, 333-
Bernardyni 7- 1 0, 1 4 1 , 2�5-239, 33'5, 353, 354„. 

256-259, 301-305, . Karmelitanki 8, 9� 338, 340 
316-319, 321-�23, 33 1 - Katarzynki 7, 8 

Bernardynki 7-9, 2.37, 253, Marianie 8, 9, 248!....:.252, 354 
265-300, 337-340 M:riawitki 8, 9, 315, 3 1 6, 

Bonifratrzy 9, 3 l3 33j„. 34f'-3 tf 
Brygidki 7-9, 236, 240, · 253 Misjonarze lazaryści � Bj\ 307, 353 
Cyslersi 1 0, 305-307 Pijarzy 352 : . 

Cysterski 31'1-3 1 3  Roch i ci 131 
Dominikanie 7-10, 7 1 ,  1 92, 201, 206, Reformaci 353,-

239-244, 259-262, Siostry ubogie 227 
323-330, 35 1 ,  3_53, 354 S zarytki 8, 95, 25tł-255, 

Dominikanki 313-3 1 5  350-'353-, 355, 356 
Franciszkanie 7-9, 146, 1 56, 236, Trynitarze 8, 9, .335-337 

238, · 244-245, 322, Wizytki 8, 338, 343-.351 
330-332, 353, 354, 362 

I ·  



OGÓLNY ALFABETYCZNY SPIS NAZWISK, WYMIENIONYCH 
W IV TOMIE li CZĘŚCI „BOJOWNIKÓW". 

Str. 
Abramowiczówna Katarz.  mar. 340 
Adamowicz Dionizy br. bern. 304 
Adamowicz Ignacy 29 1 ,  294, 29.7 
Adamowidzówna Teresa P. wiz. 346 
Albedyński urz. 357 
Aleksan der  200 
Aleksandrowicz Jan 86 
Aleksandrowiczówna Dor. cyst. 3 1 4  
Aleksy archiep. __ 76 
Andrejewskij 266 
Andrulis Józef · 293, 295, 296, 298 
Andrzejewska Apolonia ben. 254 
Andrzejewski Feliks 278, 279, 292, 

' 295, 297 
Anżelika Tekla szar. 254 
Apanasiewicz Remig. ks. bern. 3 1 8  
Arapinowicz Michał 84, 87 
Atuzas Piotr 293 
Audziewicz bp 20 

Babinowski Sylwester ks. 325, 327 
Bakinowski Feliks b r. bern. 304 
Balcewicz Leon bern. 
Balewicz Henry.le ks. 
Bal ińska Elżbieta 
Balińska Maria Kaz. wiz. 
Baliński 
Baliński Ignacy 
Bałłandowicz Aleks. swiasz.  
Bałwanow icz urz.  

26 1 
1 34 
1 96 
345 
220 
196 
108 
243 

Baranow urz. 58, 86, 1 34, 1 53, 
164, 169, 1 92, 209, 
. 

210, 320, 357 
Baranowski bp 29Ó 

Str. 
Baranowskij u rz .  353 
Ba-zylewicz Brunon 46, 47 
Białogłowajtis v. Białogłowis W. 292, 

295, 296, 298 
Biały 266 
Białysie wicz Leon b ern. .302 
Bibikow Il urz. 235 
Bielska Katarz. ben. 271-273, 276 
Bielski Ignacy Bolesław 291 , 297 
Bieńkowski Jan 29 
Bierzański Gabri el ks. 238, 
Błażewicz Barnaba ks. ·238 -
Bobnowsk� Maurycja karm.  350 . 
Bolcewic:i Leon b ern. 3 1 8
Bołtuć Serwat ks. 238 
Bonak Daniel bern. 3 1 8
Borejsza 108, 1 09 
Bork 183 
Borkowski Jan ks. 333 
Borkowski Tadeusz ks. 306 
Borodowski żyd 94 
Borowski 221 
Borowski Edward ks.  270 
Brakszewicz Czesław dom. 326 
Brazłowski Józef 282, 295, 298 
Brażewicz Feliks kl. kan. reg. 333 
Brzezińska Anna 313 
Bucewicz Wincenty 29 1 ,  294, 296, 298 
Budberg urz. 348 
Budrajtis 285 
Buknis Maksym bero. 304 
Bulwin Leon ks. 21 
Bułhak Ignacy 160 
Bułhakówna Maria Zof. wiz. 346 
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Burbo Franciszek 
Str. 

291 ,  294, 296, 298 
· Burnejko Kazimierz 
Burnejko Marek br. bern.
Burz�nowski Hieronim bern.
Butkiewicz Leonard bern.
Butrymowicz Faustyn d om.

Cejs Waleria hem . 
Chilińska Benedykta ben. 
Chili ńska Kazimiera ben. 
Chilkiewicz K l odoald ks. be r. 
Chmielewski Franc. kl. bern. 

324, 325 
304 
303 
257 
326 

339 
3 1 1  

308, 3 1 1  
237 
304 

Chodasewiczówna Schol. bern. 3 1 1  
Chodasiewiczówna Ant. K. wiz. 346 
Chomiczówna Eufemi a  ben. 3 1 1 
Chomiczówna Placyda· ben. 3 1 1  
Chołodowicz Aleksander ks. 306 
Choromańska Ben. ben. 27 1 ,  274, 276 
Chruścicka Maria Jad. wiz .  346 
Ch ryściniaczówna K at. mar. 34 1 
Chryzonowiczów na T eof. ber. 339 
Chwedyk Jan 85 
Ciedianowiczówna Franc. ber. 338 
Ciecierski 255 
Ciszewski W oj cie eh ks. 336 
Ciszkiewiczówna Józefa cyst. 3 1 4  
Cwiecińska Józefa Mał. wiz.  345 
C zaj kowski Ludwik br. ber. 238 
Czajkowski Mikołaj 46, 47 
Czaj kowski Szymon 46, 47 
Czaplińska Kazimiera ben.  308, 3 1 1  
Czapowslci Kazimierz 292, 295 
C zapska Maria Salezja wiz. 345 
Czapska Maria Zuzau. wiz. 345 
Czytejkis Anna 293, 295, 296, 298 
Czyżewski Piotr 292, 295, 296, 298 
Ćwirkówna Kat. b en. 308, 31 1 

. Dajlida Jerzy ks. 
Dalin urz. 

368 
46 

Danilewicz Maria Paul. wiz. 346 
Danilewicz Szymon kan. reg. 332 
Daniłow urz. 330, 333 
Daniłowicz Franciszek bern. 304 
Daniuk Józef 85 

Str. 
Daniusewicz Józef ks. 264 
Dawidowska Ant. ben. 308, 31 1 
nawydowicz urz . 353 
Dąbrowska Kar. ben. 308, 3 1 1 
Dąbrowska Mare. 293, 295, 296, 298 
Dąbrowska Zofia 227 
Oąbrowski 1 1 3-1 1 5  
Dąbrowski Anastazy bern. 304 
Dejsza urz. 189 
Deksnisówna Ludmiła 100 
Demidowicz St. kl. mar. 249, 250 -
D eniziuk Wincenty 22 
Dereszkiewicz Wincenty ks. 79 
D mochowski Bazyli ks .  , '  256 
Dobaszyńska Adela 313 
Dobjakowicz Henryk 85 
DoLkiewicz Antoni 29 1 ,  294, 297 
Dobkiewiczowa Izabela 29 1 ,  297 
Domaszko Marceli ks. 264· 
Dominikowa Teodora 292 
Dominikowskij Josif swiasz.
Donat archiep 

' 

Doppelmajer urz. 
Downarówna Salomea ben. 
Dragomirow un.  
Dubniekow urz. 
Dukszyński Wawrzyniec ber. 
Dupanloup bp 
Durnowo urz. 
Dy manowicz Protazy ks. 
Dymowicz Gerard ks.  
Dynik Wincenty 
Dypik Wince nty 
D zi�gielewski Stefan dom. 

14 1 ,  1 42 . 
1 10  
353 
3 1 1  
299 
354 
304 
349 

268, 269 
237 
264 
297 
292 
260 

Ejmont K?nstancja karm. 350 
Ejsmont Feliks ks. 29 1 , 294, 297 
Ejtutowicz Klary ks. 3 1 8  
Eliasz J a n  285 

Falkowski Adam ks. 
Fedorowicz Waleria szar. 
Fi\ałkowski Rafał ks. 
Filipowicz Bolesław kan. reg. 
Filipowicz Modest ks. 

368 
254 
333 
332 
237 



Fiorentini Helena Teresa wiz. 
Fiorentini Salezja Eug. wiz .  
Francewicz Leon 

Str. 
346 
346 
1 4 1  
33 1 
260 
359 

Frąckiewicz dom. 
Frąck_iewicz �aro! ks.  
Frąckiewicz Wiktor ks. 

Gagarin urz. 
Gajewski Eustachy ks. 
Galicz Bernard dom. 
Gali cz Jan ks. 
Galinowski Serafin br. ber. 
Gan Herkulan k�. 
Gan Stan:sław tere. ber. 
Gankiewicz Syl wester ks. 
Gargas Antoni ks. 
Garkowiczówna Kat. cyst. 
Gasperowicz A.  tere. ber.  
Gawlik Zygmunt 
Gąsowska Marcela Ger. wiz. 
Gedrojć Joanna Fran. wiz. 
Gedrojć Kazimierz 
Gejlandówna Maria Lud.  wiz. 
Geleża urz. 
Georgewskij Mik. swiasz. 
Gerdwoin Anzelm ks. 
Gerlewiczówna Helena cyst. 
G�bicki Lucj an ks. 
Gidejkis v. Widejkis Jan 

Gierczak Benedykt - \ 
Gimbut Sylwi n ber. 
Gintowt Letus ber. 
Gint wojn Letus ber. 
Gizbert Studnicka Janina 
Głodowski Błażej  ber. 
Gnat Klemens 
Gojlik Kazimierz 
Gołecki Józef ks. 
Gorczakow urz. 
Goriełow urz. 
Gor�owska Roz. Te r. wiz. 
Gorso urz. 
Gozdowski Feliks ks. 
Górczynówna Koleta ber. 

1 30 
263 
326 
202 
238 

43 
304 

2 48, 249 
368 
3 1 4  
304 

14  
346 
345 

86 · 
345 

84 
244 
158  
3 1 4  
335 

292, 295, 
296, 298 
292, 297 

257 
261 

302, 318 
100, 1 0 1  

257 
22 

1 1 8  
68 

�56 
'84 

346 
1 32 
238 
339 

Bojownicy, cz. 2, t. V. 

433 

Str. 
Grafte Józefa Fr. wiz. 346 
Grądzka Tekla Au2'. wiz. 345 
Gregołowicz Teofil br. ber. 238 
Grekowiczówna Albina ben . 308, 3 1 1 
Gresiuk Józef 29 
Grodowski Błażej ber. -26 1 
Grudecka szar. 255 
Gruść Teresa karm. 350 
Grygułło Józef 292, 295, 296, 298 
Grzegorz archier. 275 
Gr1ybowski Adam 230 
Grzymołowski Innocenty ks . 306 
Gudwiłowicz Karol ks. 140 
G u mulewski Antoni dom. 326 
Guran Kajetan cyst. 306 . 
Gurzewski Antoni 293 , 295, 296, 298 
Gusiński Ignacy dom. 260 

Gustis Michał 293, 295, '297 
Gutkiewicz Pantaleon dom. 260!- 261
Gutowska Teresa bern. 339 

Hajdymowicz Piotr 
Haller Anna Elżbieta wiz. 
Horbatowska Paulina szar. 
Horodziankowski ł 
Horwat Otto 
Hryniewicki Jan ks. 
Hryniewicki K.  bp 
Hryniewicz Wincenty ks. 
Hryszkiewicz Józef 

286 
345 

254, 3 1 5  
187 
1 68 

78 
266, �st 

355 
85 

lgnatij arch.  25, 33, 35,  37,  38, 40, 
43, 46-5 1 ,  5 6, 62-65, 
67, 70, 7 1 ,  75, 78; 79, 

1 08, 1 16, 1-23 ' 
lhman Zofia szarytka 254, 

· lmLra Emilian
lszora Stanisła w 
Iwanicki Wasileoko urz. 

99 
368 
27. 
3 1 7  Iwanowski 

Iwanowski Adolf 
Iwanowski Alian dom. 

292, 29�--,..-2�8 
260, 261 . 

9i. 
, .  

Iwanowski Stanisław ks. 
Iwaszkiewicz Maurycy ks. 308. 309- "·. , 

28 . 
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Str. 
Jabłonowski Walenty ks .  250 
Jacewicz Ludwik kl. kan. reg. 333 
Jaczynowski S. 247 
Jadłowski Michał 22 
Jakimowicz Adam 85 
Jakubowski Antoni ks. 1 42, 1 43 
Jakubowski Szymon ks. 1 31 
Jakuszewicz Piotr 85 
Jałbrzykowski R. arcbp 358 
J ankiewicz Cyprian ks. 238 
Jankiewiczowa 227 
Jankowska

_ 
Joan

.
na K.  wiz. 345 

Jankowski Józef ks. 86 
Janowicz Bonawentura kl . dom. 263 
Janowski Antoni bero. 261 ,  .318  
Jantowska Emilia cyst .  3 1 2  
Januszczyk Ignacy 46, 47 
J anuszc�yk Józef 46, 47 
Januszczyk Piotr 46, 47 
JanusŹczyk Tomasz 46, 47 
Januszkiewicz Józef 46 
Januszkiewicz Paweł 46 
Jarułajtis Domicela 293, 295, 

296, 298 
J,asewicz : Helena 29 1 , 294, 297 
Jasiński Włodzimierz bp 1 3, 1 4 
J askołd Konstanty kJ>. . 88 
Jastrzębski Fr. ks. 270, 278_:._290, 282, 

283, 286, 290, 294 
Jasułajtis Michał 29�, 295, 296, 298 
Jawgiel Bonus b ern. - 318 
Jawgiel K arnl ks. 271, 274, 278-

280, 282, 286, 294 
Jawgiełło Eustachy bel'n-. 257 
Jazdowski Stefan kl. tryn. 336 
Jaźwińska Florentyna cyst. -3 1 2  
Jit�kiewiczówna Magd; cyst.. 314 
Jelscy . . 1 1 8 

, . -.·. . I 
Jelska Ma�ia Aleksandra wiz. - 346 
Jeraszew,: Ałeksander 293 "
Jeśman Cecylia, karm. 350 
Jeśmanówn'a: Zofia szar. 3 1 5  
Jezierski ·Jó�.ef 29 1 ,  294, 

295, 297 
Juchniewicz JQ.zef hen. 301 • 

Juchni ewicz Józef Piotr ks. 
Judycka Apolonia bero. · 

Judycka Michalina bero. 
Jundził Tadeusz 
Juraszkol Kazimien ks . 
Jurborg urz. 

Str. 
1 31 - 133 

308 
308 

66 
263 
282 
_33 1 Jurewicz dom. 

Jurewicz Franciszka 
Jurewicz Medard dom. 
Jurgiewicz Jan ks. 

29 1 ,  294, 296 
260 

308, 309 

Kachanow urz. 

Kaczanowska G. ben. 

-
20; 22, 1 32, 

1 58, 267-269 
27 1 ,  'J,72, 276 

Kaczuk Tomasz 
Kadłubowski Władysław ks. 

87 
55, 56 

247 
266, 282 

Kajgorodow urz . 
Kamiński . Maurycy 
Karny Piotr d�m. 
K:'arpowicz Izydor 

326 
293 , 295, 
296; 298 

Karwowska Katarzyna bern. 338, 339 
Kasperowicz To masz bern. 318 
Kassi anowicz Adolf ks. 76 _, -

Kaufman urz. 34, 68, 1 20, 1 29, 1 35, 
138, 139, 1 50-1 53, 
1 69, 1 72, 1 74, 1 83, 
1 84, 1 86, 207-209, 
240, 323, 356, 357 

Kaweckij urz. 87 
K azański urz. / 350 
Kazaryn B azyli 95 
Każdajlewiczówna R. ben. 27 1 ,  2 72 ,  276 
K enstutis Roch rochita 131  
Kibort ks. 257 
Kiełczewski Jerzy 1 6 1 · 

Kiersnowski1 Jan ks. 249, 250 · 
Kieta rowski Ignacy 297 
Kimbar Rqfin ks. 257 
Kimont ·A ntoni · 292, 295,
-/ ' 

296, . �98 
Kisiel Antoni ks. 1 1 1  
Kito'Wski Antoni Jcs; 200 
Kle�zkow�ka 

'
Wincenfyńa cyst. . 3 1 4  

Klek F aus,tya d�m. 326 



Str. 
Klimowicz Bernard ks. 264 
Klingenberg M. urz. 266, 268, 27 1 ,  

273, 285, 290, 299 
Klott 189 
Klott Benedykt 1 90 
Kluk Ludwik ks. 91 
Klodzicki Józef 46, 47 
Kłopotowska Maria 291 
Kłopotowska Marcj anna 285, 297 
Kłopotowski Fr. 29 1 ,  294, 296 
Kłosowski Piotr kl. tryn. 336 
Kmielówna Maria bern. 338 
Kmittówna· Filomena cyst. 3 14 
Knisztofik Mikołaj dom. 260, 261 
Kobyłecki urz. 22, 23, 35 
Kociukiewiczówna Anna J. wiz. 346 
Koczak Stanisław 46, 47 
Kolba Stanisław 95 
Kołbowa 234 
Komar Stefania 350 
Komarewicz urz. 84-86 
Kononowicz Józef 85 
Konopacki Jan ks. 3 17, 318 
Kontowicz Jan kl. karm. 263 
Kopka Józef dom. 260 
Korbulowicz Tom. ki. kan. reg. 333 
Korejwo Jan 135 
Korniłow urz. 356, 357 
Korniłow Iwan · 239 
Korsak 2 1 2  
Korsak Józef ks. 333 
Korsakówna Wiliana cyst. 3 1 4  
Kostka Teofil 2 2  
Kostkowski Bernard ks. 302, 3 1 8  
Kossakowska M aria F .  wiz. 345 
Koszko W incenty ks. 145 
Kotarowski Ignacy 291 
Kotzigk Jan ks. 88, 90 
Kowalewska Maria J. wiz . 345 
Kowalewski Bazyli urz. 239, 241 
K owalewski Wenanty ks. 257 
Kowecka Urszula cyst. 3 1 2  
Kowerski Stefan 219 
Kowszewicz Amat berń. 257 
Kozakowski 264 
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Str. 
Kozlaminówna Róża cyst. 314 
Kozłowski k)I. 243 
Kozłowski K azimierz ks. 330 
Kozłowski Kazim. br. tryn. 336 
Kozłowski Roman ks.  237 
Kożyn Jerzy urz. 284, 286, 289 
Krasiński A. bp 333, 349 
Kraszewski W erem. cyst. 306 
Krauze Alojza Al. wiz. ·345 . 
K rauze Elżbieta Mich. wiz. 345 
Kretowicz Jan ks. 358, 359 
Kropp Samuel ks. bero. 319  
Krukowski Paweł ks. 54 
Krupski Aleksander bern. 303 
Kruszewski 114  
Kryński Piotr ks. 248, 249 
Krzyszkowski Innocenty ks. 336 
Krzyżanowski Modest ks. 249 
Krzyżewiczówna A. ben. 271 ,  272, 276 
Kuczyński Augustyn bern. 318  
Kudelski Augustyn ks. 324-328 
Kukiewiczówna Mare. bero. 3 1 1  
Kuleszyński 1 14 
Kułakowska Renata 100, 101 
Kuprasz Józef 85 
Kuprasz Piotr 85 
Kurnatowskij swiaszcz. 47 
Kurjewski Józef bern. 318 
Kuryłłowicz Antoni ks. 236 
Kutki ewicz Rufus ks. 263 
Kuzniecow urz. 299 
Kuźmiński Hipolit dom. 260 
Kwintowa Scholastyka 347 

Landsberg 271 
Lejzor Awel żyd 25 
Lelewicz Leon bern. 303 
Lenkiewicz Fr. kl. kan. reg. 333 
Lenkiewicz Józef ks. 258 
Leontiew urz. 266 
Leosewiczówna Michalina cyst. .3 1 2  
Leszczyński 96 
Leśniewski Adam 182 

Leśniewski Józęf 182 
Lewicki Józef 295 

28* 
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Lewicki Michał 
Linoszewska Katarzyna szar. 
Lipikówna Honorata cyst. 
Lipski bp 
Lipski Antoni bern. 
Li siecki Dominik bonifr. 
Lubecki 

Str. 
292, 297 

254 
3 1 2  
1 7 3  
303 
322 
240 

· Luhomi;ska Julia 347 
Lubowicki Napoleon mar. 249,  250 
Lubowicki  Tomasz ks. 347, 3 49, 350
Lubowicz Fr. 29 1 ,  294, 296, 298

Łagoda urz. 
Łakis Juwen'llis br. bero. 
t.azare_w icz Anna Magd. wiz .
Łazarowicz Sylwian ks .  
Łozows�i Józeł ks. 
Łucka szar. 
Łukaszewicz Bazyli dom. 
Łł1kaszewicz · K orneli ks. 
Łukasze wicz Romuald ks . 
Łukaszewiczówna B. bero. 
l:ysżk_owski 

3 1 0, 3 1 1  

304 
346 
336 
306 
255 
326 
263 
238 
338 
243 

Macieje"wski Piotr dorr.. 260, 26 1 
Mackiewicz Antoni ks. 368 
Mackie�icz Michał 1 37 
Majewski P. bero. 261 , 30 1 ,  302, 3 1 8  
Makarewicz Juliusz 1.3 
Malczewski 233 
Malewi«z urz. 1 9  
Malinowski Piotr 85 
Malinowski Wiktor 84 
Malip Paweł 20'.l 
Małachowska Antonina bern . 338 
Małachowska Maria Ksaw. wiz. 345 
Małyszewicz Wawrzyniec ks. 306 
Maria Aleksandrówna cesarz. 207 
Marcinkiewicz Wawrz. ks. · · 302, 3 1 8  
Marczewsk i St. 292, 295, 296, 298 

; ,Margiewicz J. 29 1 ,  294, 29S, 297, 298 
Martynkus Marianna 292, 297 
Maryn 3 1 7  
Matulewicz Jerzy bp . 93 
Matusiewicz Awertan ks. 264 
Matwiejew Dominik 292 
Matwiejewa Scholastyka 292 

Str. 
Mazykinoj 2 1 9  
Me rsz Jerzy 1 00, 1 0 1  
Michał archiep. 1 39, 146 
Michałowska Hi acynta cyst. 3 1 4  
Michniewicz Franci�zek dom . 260, 261 
Michniewic z M. br. bero. 258 
Miciutowicz Antoni ks. 237 
Mieciewicz Katarzyna 297 
Mienicka Józ efa Kazimi .  w iz .  346 
Mienicki Ryszard 299 
Mienicki Wincenty ks. 232 
Miłośni cki Jacek ks. 259 
Mirkowicz urz. 353 
Mitk·owski Kazimierz 86 
Młynarczyk Julian ks. 1 3  
Mockus Józef_ 291,  295, 296, 298 
Moczulska Gertruda cyst. 3 1 2  
Moczulski Feliks 1 56 
Mokrzycka Maura ben. 308, 3 1 1  
Moniuszko Melchior ks. 78 
Montwiłówna Maria mar. .340 
Morawski Florentyn bern. .303 
Mosiński Ignacy ks . 368 
Moszczyńska Otylia ben. 308, 309, 3 1 1  
Mosznowski żyd 94 
Motykówna Fraiiciszka mar. / 340
Możejko A ks. 270, 278-282, 284, 

'.L85, 287, 293 
Mozejko Franciszek ks. 1.31 
Możejko Teodora 297 
Możejko Tomasz he m. 257, 261 
M roczkówna Bernarda cyst. 31 2 
Mrozowski A. 247 
Murawiew 6, 45, 46, 1 34, 1 35,  1 43, 

1 73,  190, 2 1 9, 299, 
3 1 6, 3 1 7, 322, 323, 
3 44, 35 1 ,  355-357 

N. ks. 
Nacierowicz M ichał  
Nakutowicz Benedykt ks .  
Narbutt Kazimierz ks .  
Narkiewicz Jan ks.  
Narkiewicz K ajetan ks.  
Nazajew urz .  
Nazimow urz. 

3 1 9  
88 

237 
45-47 

48 
333 

87 
235 



Str .  
Niecewicz v .  Mieczajus i Mieczej 

Katarzyna 292 
Niedźwi!!d zka Kaz. cyst; 31 4  
Ni�meksza ks. . 337, 341 ,  347, '348 
Niewi�rowski Jan ·ks. 249, 250 
N ikotin 1 35 
Niziajew urz. 
Noniewicz Anzelm ks. 
Norejko Izydor ks. 
N orgiałło Franciszek 
Norkus Stanisław 
Norwiłło Józef 
N owicka Ewa 
Nowicki Agaton bern. 
N ow kuński Hipolit 
Nowysz Józef 

. Obrębski Jakub 
Obst Julian 

87 
336 
368 

291, 294 ,  297 
293, 295, 29 7 

29 1 ,  297 
29 1 ,  29 7 

257 
2 69 

85 
10 

265 
O'Byrn M aria Aleksandra wiz. 346 
Odyncew swiaszcz .  
Odyńcówna Zofia ben. 
Ogińscy 
O kołówna Mqnika cyst. 
Olechnowicz Jan ks.  
O leszkiewicz J an ks. 

356 
31 1 
2 1 6 
3 1 4  
336 
306 

Olszamowski Bolesław 86 
Oluka Adam 95 

· Orłowska Agnieszka szar. 254, 3 1 5
Orłowskij urz. 354 
Orzechowski Piotr dom. 326 
Orzeszko Ferdynand 107 
Orzeszkowa 1 02 
Orżewski urz . 266, 267, 273-275, 285
Oski erko 1 67 
Osmolska Tekla ben . 308, 3 1 1 
Osmólski Karol ks. 249 
Ostankiewicz Gądzizalw dom. 260
Ostaszewski Eugeniusz ks . 336 
Ostrowski Piotr dom. 260 
Osztorpa Franci szek 1 4 1 
Ozerow urz . 2 1  

Pacewicz Dominik · 1 32 
P acewiczówna Alek. cyst„ . 312 
Pallulon bp 1 30, 1 32, 133, 270, 

271 ;  · .273,, 290 
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Str. 
Panfiłowicz 317 
P aniutin 'urz. · 207, 320, 335, 343, 352 
Pacynko ks. 31 1 
Paszkiewic z Oderyk kl .. bero. 238 
Pawłowiczówna -Karolina cyst. . 3 1 4  
Pawłowska Gertruda mar. 340 
Pa�łowska Katarzyna mar. . 34{) 
P awłomki Fabian . b e�n. · 258
Penikajtis W.

-
293, 295, 296, 298 

Petronowicz Franciszek bero. 257 
Pezowicz Stefa n bern.  303, 3 19 
Pieczora Leon dom. 326 
Pieniewska M. ben.  27 1-274, 276 
Pietkiewic:"z  · urz. 49 
Pi etkiewic7 Joanna Marta wiz. 346 
Pietkiewicz Felicjan 29 1 ,  294, 295 
P ietkiewic7. G. 29 1 ,  294, 296, 298 
P ietkiewicz Monika 291 ,  296, · 298 
P ietraszkiewiczówna W. bero. 3 1 1  
Piotrowicz Fr. 29 1, 294, 295, 297, 298 
P iotrowicz Joachim ks. 249, 250 
Piotrowiczówna Józefa mar . 34 1 
Piotrowiczówila Józefa K. wiz. 346 
Piotrowiczówna L. m a r. 34 1, 343 
Piotrowiczówna T. mar. 340, 341 
P iotrowski Kazimierz bern. 318 
P isanko Bonifacy ks. 79 
P lewe urz. 24 
Pławska Katarzyna 85 
Podbereski Klemens ks.  1 82 
Pogorska Elżbieta cyst. 3 1 4  
Poleński Franciszek 22 
Pomiam dom. 331 
Pomian Dominik dom. 260 
Popa.kula Szymon 189 
Popławska Anna be

·
rn. 339 

Popławski Mateusz 29 1 ,  297 
Porazińska Józefa mar. 340 
Poskoczyn Rem.  bern . 26 1 ,  3 1 8, 322 
P otapow urz. 3 1 6, 31 7, 357 
Pracewicz Witalis bern . 3 1 8 
Prejss Czesław 1 00, 1 01 
Prokopiukowa 274 
P rokopowicz Ferdynand ks. 257 
Proniewiczówna Fr. cyst. 3 1 2  
Przewłocka Bryg. Fr. wiz. 346 
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Str. 
Przybór 1 06 
Pudzianówna Józefa Agata · wiz .  346 
Putresz Izabela 85 
Puryński Piotr b ern. 
Pu sł owska 
Puszkarzewicz Edward bero. 

Rabazel Makary 
Rachikiewicz Eugen.  kl. tryn. 
Raczkowski Teofil ks .  
Radzi wiłłowie: Ant., Elżb. i M.  

· Rafał ks.

258 
1 1 2  
3 1 8  

87 
336 
368 
310 
257 

Ratomski Winka 
Razmin A ntoni 
Regulski Mieczysław 
Rejtan Stefan 
Rćnadzki A. ks. 

1 58 
278, 279 

24 
1 58 

270, 27 1 ,  278, 
28 1 ,  284, 286, 290 

Reut Manswet ks. 336 
Rodkiewicz Zofia hen. 337 
Rodkiewiczówna Zofia mar. 340-342 
Roguska Faustyna cyst. 3 1 4  
Roguska Hermenegilda cyst. 314 
Roguska Marcina cyst. - 314 
Rokale wicz Barbara szar. · 254, 31 5 
Romanowski I ldefons hem. 303 
Romaszko 3 1 0  
Romerowa 
Rozgiewicz Jacek bero. 
Rubsza · Albert ks.
Rudniew urz. 
Rudziańska Emilia mar. 
Rudziańska Li hera ta b en. 
Rudzińska Jadwiga szar. 
Rusanowska Józefa cyst. 
Rusecki Zefiryn ks. 
Rusiecki Feliks bern. 

2 1 8  
3 1 9  
264 
27 1 
340 
337 
254 
3 1 2  

324-327 
304 

Rutkowska Walentyna szar. 252, 254 
Rykówna Maria Taida wiz. 346 
Ryłło 'Stanisław rochita 131  
Rymaszewska Kaz'. ben. 277 
Rymgajło J. 29 1 ,  294, 295, 297, 298 
Rymkiewicz Maria A. wiz. 345 
Rymkus J an 293, 295, 298 
Rymowic;:z Bruno ks. 264 
Rypiński Leon ks. · 238 
Ryx Marian bp 13, 1 4  

Str. 
Sabanejew urz. 1 9-2'.l 
Sachar żyd 94 
Sakowicz swiasz. 7 1  
Sakowicz Jan b r .  ber. 302, 318 
Sakowicz Stanisław ks.  333 
Sakowiczówna Gertruda ber. 3 1 1  
Samario urz. 306, 307 
Samulewicz Grzegorz ks. 261 
Saprynowska J adwira cyst. 3 12  
Sawicz 

· 
352 

Sawinicz urz. 247 
Sawnor Józef 29 1 ,  294, 296, 298 
Sawocha Jan 95 
Sieklucki Cyprian ks. 17 
Sielpniewska Alek. ben. 27 1 ,  274, 276 
Siem aszko Josif arch. 42, 55, 80, 

1 08, 1 16, 193, 20 1 ,  
206, 207, 209, 21 3 

Siemiaszkówna S. hen. 27 1 ,  274" 276 
Siemionow Jan urz. 286 
Sienkiewicz Jan dom. 260, 26_1 
Sienkiewicz Celsjusz ks. 336 
Sierociński 243 
Siesicka 1 36 
Siniewicz Mikołaj ks. 221  
Sipowicz Hieronim ks. 131, · 1 32 
Skalski bonif. 331 
Skilski Tymoteusz ks. 263 
Skirmunt 330, 333 
Skirmuntowa 156 
Skorupka Ignacy ks. 365 
Skrzydlewscy 233 
Skwarczewska Mecht. cyst. 3 1 2  
Skworcow urz. 240 
Slizeń 57 
Sliżewicz Robert ks. 
S moleński Aleksander urz. 
Sobolewski Ignacy br. her. 
Sobolewski J anuary ber. 
Sokowicz Jakub 
Sonulewicz Wincenty · ks. 
Soroczyński ·  An toni 
Soroczyński Karol ks. 
Sorokiewicz . Tomasz br. ber. 
Sorokin urz. 
Soroko Józef ks. 

306 
286 
302 

26 1 ,  3 1 8 
1 5, 16 

1 3 1  
85 

249, 250 
238 

87 
238 



Sotkiewicz A. bp 
Sperski Bolesław 
Staniewicz 

Str. 
13 

Stankiewicz Anioł ·ks .  
Stankiewiczówaa Win. ber. 
Stański Mateusz ks . 

1 00, 101  
1 28 
263 
338 
237 

Stefankiewicz v. Stopiankus v. 
Steponkaitis A. 292, 295, 296, 298 

Stefanowic:z; v. Stonkus lg. 29 1 ,  294, 

Stepanow �rz. 
Steponkus Józef 
Stolarczuk Franciszek 
Stonkus Ignacy 
Storożenko urz. 

296, '.2 98 
87 

292, 295, 297 
20, 24 

294, 298 
150, 1 52, 302, 
305, 306, 3 1 1 ,  
341 , 3 43, .344 

Stri elecki Joann swiasz. 207 
Strumiło Helena m ar. .341 
Strzembosz Tadeusz 87 
Stulgiński Sylwester cyst. 306 
Sudymt Ignacy kl. kan. reg. 333 
Sulistrowska Maria K. wiz. 345, 349 
Swiecznikow urz. 284 
Swięcki Michał ks. 248, 249 
Szantyr Arkadiusz 231 
S:r.arowski Roch 292, 295-298-
Szirski Aleksander ks. 78 
Sz"�lewicz Franciszek ks. 264 

. Sz�duk Józef 22 
Szepiel Mateusz 1 18 
Szewagił urz . 1 1 6 
Szewczukow Aleksander 293, 297 
Sziffe Józef 87 
Szlagier Stanisław ks. 282 

-. Szpiłowskij swiasz. 140 . 
SzpinageL .�ąanna Olimpia wiz. 346
Szorc Bonawentura ks. 336 
Sztokówna Ana5*azja G. _wiz. 346 . 
Szukiewic1 Dominik bern: 302, · 3 1 8
Szukiewicz Joa�him ks.. :' 26J . 

Szumowski Antoni ks, · 69 
Szyller Stefan · . 

' - . . . 14  
Szymanowskij swiasz. �·-� . J� . Szymański ,_ 114' 
Szymkiewiczówna Jo:r.af. m aro  341-

. „ _ .,... _ 
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Str. 
Szymonowicz Pius bero. .304 
Szyniewska Tekla bero. 338 
Szypiłło Stanisław 292, 296, 298 
S zyrwińska Mar. Wik. wiz. 346 
Szyszko Bernard ks. · 306 
Śniadecki

: 
1 6  7 

Świętożecki Bolesław 16.3

Tałuć Bened. kl. kan. reg. 333 
Tałuć Franciszek kl. tryn. 336 
Tamulewicz Mat. br. karm. 263 
Tara�iewicz Filip ks. 237 
T arulewicz Antoni - 285 
Tatura Ignacy ks. 333 
Tawrosewicz Ant. tere. bern� 304 
Teplicka. szar. 25S 
Tertulian 357 
Timirazjew urz. 20 
T ołmaczewskij urz. 329 
Tołstoj Anatol 136 
Tomast:e\\'.icz urz. 194 
Tomaszewski Jan ks. 1 30-1 33 
Topczewski Adolf 29 
Towiański Hier. bern. 303 
Trakszelis Feliks 292, 296 
T r�skowskij swiasz. 147 
Tuchaczewski M.  366 
Tukalski Jan 85, 87 
Tupalski ks. 337, 338 
Turczynowicz Stefan ks. 342 
Turczyński Herk. bero . .304 
Turowicz Kazim. bero. 261 , 318-
Turowicz

. 
Kazim. bonif. 322, 331 

Tydyński " Alelćsander' 'ks. 336 . · 

Tymanówna Wirg. Kon. wiż. 34_5 
Tyszkiewićz 1 1 6, 215  
Tyszkiewicz Jan -2 1 7, 2 J8 
Tyszkiewicz Józef 1 - 2 1 7:

, 
2 18 

Tyszkowski Euzebiusz b ero. 257 

Ur usow Turczaninow 
. H�'pleti'ski:-.. swiasz .  

U zł owski ' · :,_ t 

Wadgmait .ks. 
W alński Placyd ks. 
W arpecbowski Józef b. 

266 
278 

. 1:69 
,)& • .  · --:' 313, 3 14 

306 
19 
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Str. 
W asilenko 274 
Wasile wski Feliks 57 
Wasilewski Józef 293, 295, 297 
Wasilewski Mateusz 46, 47 
Wasilkiewicz Stanisł�w roch. l- 3 1 
Waszkiewiczówna J. mar. 34 1 ,  343 
Ważyński Kazimierz 46, 47 
Wejtkówna Ks awera bern. 3 1 1  
Werozumski Dionizy bern. 3 0 1  
Werstak Jan 86 
Werstak Stanisław 85 
W erstak Walery 84, 85 
W �cławicz , 1 83 
Wichman Piotr urz. 286, 294 
Wie.rciński J ózef ks. 272, 276 
Wierzbicki Benedykt ben. ::iOl 
Wierzbicki Stefan k s. 336 
W ilk Leonowi�z 
Winogradow urz. 
W itgensztejn 
Witkowski Eugeniusz 
Wiszniewski Antoni  
Włodarska Wacława 
Włodkowski Stanisław 

bern. 

ks. 
W obolewicz Teodor ks. 
Wojdyłło Donat kl. tryn. 

1 6 1  
109 
1 62 
3 1 8  

2 2  
100, 1 0 1  

1 7  
333 
336 

Wojniłowiczowa 
Wojtkiewicz bp 

3 1 3  
1 5 1 ,  1 54, 1 56, 1 58, 

1 65 - 1 67,  169, 
1 73, 300, 30 1 

Wojtkiewiczówna L. ben. 27 1 ,  272, 276 
W ołonczewaki bp 134 ,  1 35 
Woronowicz Ignacy 85, 86 
\VI vi OUOWicz Józef 84, 85, 87 
w_ oronowicz Piotr 85 
W osiński A. 247 
W roczeński Wiktor ks. 308, 309 
Wróble wska Konstancja 3 1 3  
Wróblewski 2 1 1 
Wyganowski Dominik dom. 326 
Wyst>cka M aria cyst. 3 14 
Wysocki Jakub ks. 71 

Zabiełło 1 60 
Zabłocka Antonina bern. 338 

Zacharzewska Ludwika mar. 
Zadornowski Kacper 
ZaR"Órska Zofia · Stan. wi z .  
Z agórski Bonawentura ks. 
Zagórski Telesfor bern. 
Zaj ewska Sc holastyka 
Zajewska Teodora 

Str. 
340 

98 
346 
2 56 

302, 3 1 8  
295, 2 9 7  

297 
Zajewski 285 
Zajewski Dominik 290, 295, 296, 298 
Zaleska 2 1 6  
Zalewski Franciszek ks.  333 
Zalewski Ignacy 2 1 8  
Zamojski Aleksander 166 
Zawadzka Maria Antonina wiz. 346 
Z awad zki Anzelm bern 304 
Zawadzki Fr. kan. reg. 332, 333 
Zawadzki Iwo bero. 3 19 
Zawadzki Wacław ks. 336 
Zawadzk i Wincenty 292, 295, 296, 298 
Zdanowjczówna Ter. ben. 308, 3 1 1 
Zdorow urz. 1 9  
Zenowicz De spot 1 9 1 ,  2 1 2 
Ziemacki Rajmund ks. 368 
Zmaczyńska Alojza cyst. 3 1 2  
Zubrzycki Jerzy ks . 271 

Zabo ks. 
Żandarmski urz 
Żotkiewicz Michał urz. 
Żółtowska 
Żółtowski Modest bero. 
Żukow 
Żukowska Ro�alia szar. 
Żukowski Wincenty 
Żukowskij 
Żurakowski Waw. ks. 
Żutow t Jakub 
Żylewicz bern. 
Żylewicz Ludwik bero. 
Żyliński Piotr ks. 
Żyliński W acła_w bp 
Żyskar Fryderyk ks. 
Żytomierska szar. 

233 
3 1 0, 31 1 

286 
3 1 3  
304 
274 
254 

292, 297 
266 

48, 249, 250 
293, 295, 299 

257 
257 

309, 337 
1 6, 182, 3 4 1  

360, 3 6 1  
255 



ALFABETYCZNY SPIS MIEJSCOWOŚCI, WYMIENIONYC� 
W IV TOMIE li CZĘŚCI „BOJOWNIKÓW". 

Str. Str:. 
Aden i 268, 275, 282 Brużale 292. 
Al'łona 9, 317, 3 1 8, 325--327 , 362 Brygi 231 
A!h�rtyn 1 09 Buchowicze 354 
Antokol 337 Buda �184 · 
Anto lepty 262, 275 Budzław 8 
Antopol 103 Bystrzyca 204. 207, 359 
Antuszew 175 Cbackowicze 179 

Babylićz e 1 84 Chlewiszcze 98 

Bali ogródek 1 96 Chocbła 199, 200, :.!25 

Barbaryszki 197, 198, 224 Chocinisk 18l 
-Ba-tury n 1 99 eholawszczyzna 1 43, 144, 170 

Bezdzież 43-47, 120 Chorostów . 171 
Białystok 8, 1 9, 95 Choroszcza 1 27, 355 

Bielica 180, 181 Choroszewo 185 

Bielsk 248, 252 Chotów 144 

Bieni�a 1 92, 1 93, 207 Chożów 200, 201 ,  225 

Bijuciszki 204 - Chorostów 1 65, 166, - 1i1, .172 
Birsztany 337 Chwałojnie 8, 262-265 

Błudzin 180 Ciechanowiec 8, 95, 254, 255 

Bobownia 157 Cudzieniszki 205, 207 

Bo_br'.ujsk 172, 173, 318 Cycin 213 

Boćkowi ce 353 Cytowiany 8, 256, 257 

Bodzentyn 359 Cza busy 160, 162 

Boguszewieze 1 63 Czarnawczyce 29, 1 19 

Bohiń 188, 189 C zausy 176, 177 

Bolsie 1 29, 138 Datnów 8, 257, 258 . 
Borki 1 68 Daugi 1 98 

Bo ruń 194 Dąbrowa 1 1 4, 1 15 
Bąrysów 318 Dąbrów 1 12 
Boryssowszczyzna 1 59 Dereczyn 53, 54, . 59 
Borystenów 186 Dębino 194 
Braszewicz·e 47 Dobośnia 160 
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Dobrxyniew 
Do listów 
Donia 
Dorotpol 
Ooroszewicze 

Str. 
127 
1 27 
237 
341 
1 66.  
360 Dorpat 

Drohiczyn 
Druja ':'.- _ 
Druskienniki 
Dry�wiaty 

30, 252, 254, 353, 354 
323 
319 

Dubicze 
Dubinki 
Duhrowy . 
Du kora 
Dukszty 
Dumanowszczyzna 
Duniłowicze 
Dworzec 
Dworżecko 
Dynaburg 
Dywin 
Dziatkowicze 
Dziedzina 
Dziembr9w 
Dz.iewiątkowicze 
Dzisna 

Ejtkuny 
Ekimania 
Ekirttano · Druczany 
Elna 
Eustażyn · 

Franciszkopol 
Fµtoran,ka 

Giegużyn 
Giełczyn 
Gtębokie 
Goniądz 
Gorysz 

f35 
1 9 1  
205 
145 

1 40, 1 4 1 ,  170, · 1 7 1
205, 220 

1 60 
20 1 ,  202, 225 

184, 1 86 
175 
341 

48 
1 7, 18, 1 1 9, 1 22 

21 1 ,  212 
191 

54-58, 1 26 
1 90, 2 1 3  

350 
233 

230, . 231 
353, 354 

1 82 

232 
181  

218 
127 

8, 189, 212, 333 
127 
1 85 

Grabów 
Granne 
Grigorowicze 
G rodno 

Gródek 

.Gudogaje

Haj na 
Hłucki 
Hłusk 
Hniezna 
Holszany 

Str. 
1 66 

1 0, 18, 19, 22-24 
1 90 

7-10, 38, 46, 138, 
235, 236, 238-247, 
253, 255, 260, 3 1 1 , 

3 1 5, 331 ,  350, 35 1 ,  362 
145,  1 65 
: ' 

223 

139 
179 

315, 3 1 6  
1 15 
330 

Hołowieńczyce 180 
Homarów ka 164 
Horodec 49, 1 04, 1 20 
Horodyszcze 95, 149, 150, 173, 

219, 225, 226, 300, 
301, 306, 307 

Horodziej 3 1 0  
Horodz iłów 193 
Hory . Ho�ki 175-177 
Hory Horodzicze 180 
Horyścia 185 
Hozna 95 
Hrozów 157 . .
:ł rudopol 1 55, 1 10 

lkaźń 1 90 
Ilia 202, 203,· .  225 
Ił osk 103 
ls zlrołdź 1 50 
I wieniec 1 45, 146 

Jałówka 74 
Janin 161 
Jaoopol 1 5-17 
Janów 182, 187 
Jasionówka 1 27 

.. - 1 Archierei- Donat wystąpił do gbra grodzieńskiego, że · w gorliwości 
ks� Antoniego Kisiela, który przyjeżdża z nabożeństwem do Hrudopola widać, 
ie · ksiądz ten dąży do utrzymania w · tej okolicy ducha łacińskiego, bezmyśl
nie i próżno marzy o wskrzeszeniu Polski. 



Jasny Las 
Jaszuny 
Jegry 
Jewlicze 
Juchnowicze 
Juraciszki 
Jurewicze 
Kalinówka 
Kalwaria 
Kal we 
Kamersi 
Kamienica 

Str. 
161 
220 

10 
1 68, 1 69 

127 
214 

1 57, 1 6 1,  1 62 

127 
7-9, 259, 317-3 1 9, 354 

292 
137 

220, 221, 223 
185 Ka puści n 

Kapustyn 
Karpowicze 
Kartuz Bereza 
Kazaczyzna 
Kelmy 

215 
68, 69 

5 1 ,  52,  1 09 
1 34 

270, 274, 278-280; 
282, 286, 294 

10, 130 
221 
221 

Kc;stajcie 
Kie na 
K,ijany 
Kim harówka 
Kirianowce 
Kiszpowo 
Kłesin 
Kleszczele 
Klimowi ce 
Klimów ka 
Klukowicze 
Kniażyce 
Knyszyn 
Kochanów 
Koczyszcze 
KC\leśniki 
Kołki . 

. Kołtyniany 
Kołup 

305, 306, 31 1 ,  3 1 2  
192 
1 1 3  
2 1 9  

25, 2_�, 1 1 9, 122 

. 353 
69, 70, 1 1 3, 1 24, 126

99 
1 75-177 

127 
99, 100 

Koniuchy 
Konstantynów ka 
Korkoiyszki 
Koroleszczewicze 
Korsuny 

149, 1 66 
354 
1 87 
339 
231 
354 
333 
1 96 
1 64 
104 
1 �  l<orzepi� 
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Kościukowi cze 
Kowna ty 
Kowno 

Str. 
175, 1 76 

128 
7' 8, 130, 133, '256, 258, 
267-27 1 ,  300, 350; 351 

265� _ 350 
355, 356

115 

Kraków 
Krasław 
Krasna 
Krasnesioło 
Kretynga 

Krewo 
Kroki 
Kronie 
Kro że 
Kruhłe 
Krupczyce 
Krzemienica 
Krzyc zew 
Krzywoszyn 
Kublicze 
Kudep 
K�lep 
Kurzeniec 
Kuźnica 
Kwasówka 
Lachowicze 
Leopietów 
Leszczyłów 
Leszno 
Letee 
Lida 
Liniewo 
Lipno 
Ludwinów 
Luszew 
Łabiszyn 
Łopienica 
Łosk 
Łosza 
Łuko ml 
Łukonica 
ł.ysa Góra 
Łysica 
Łysków 

203 
7-CJ; 130; 133, 

257' 258, 265 . 
1 93, l94, 224 

' : 7, 8 
2 1 5, 2 1 6, 223, 225 
7, 8, 10, 265-300 

96 
50 

353, 354 .  
175 

1 50, 151,  1 72, 1 74 
228 
232 
229 
203 

70 
1 20 

1 05, 157, 1,58, 174 . 
1 87.' 

227, 228 
1 41 
234 

353, 354, 368 
96, 97 

232 
105 
175 

_/ 154, 15� 
. 354

1 94 
221 

175, 178 
55, 58, · 1 23, 1 26 

1�8 
359 

76, 78, 80, 81 , 1-15, 121 



. •  'f... 

Mała ·Brzostowi ca 
Małe Dolce 

M°rik�wicze ' �Miirków ·. •Jł-; 

�ai�alany 
M.-twiliszki �łi�dniki · 

·f,łi,!lejczyce 
Mielnik 
,Mił;rzynówka 
;Międzylesie 
�iAdzyrzecz ; 
Jdi&fiel9wszczyzna 
t;łi�ołajewszcz,.yzna
Mikulina-Ru d�ia 
Miikowszczyzna 
.Miłejków 
Mińsk 

Str. 
179 

38, 39 
140, 171,  172  

219,  220 
' 195 
39, 40 

2 1 3  
.359 

32, 33 
26, 27 

97 
107-109 

76, 77 
40 

1 47 
175  

.102 
1 94, 2 14 

1 69! 301 ,  302, 307, 
3 1 3, 318, 350, 35 1 

1 5 1  Mir 
Moczulna 
Mo:hylów 

Mołczadź 
Mołodeczna ' 

1 1 5 
175, 1 76, 238, 316-

319, 322, 323 
60, 123, 1 24, 1 26 

· Mołodów
Mozyrz 
Mrozowi ce 
Mścisław 
Myssa 

Narewka 
Nawłok 
Nerowy 
Niedzingi 
Niędź�i�dzice 
Niemirów 
Nieświź 
Niewódnica 
Nicbniewicze 
Ni z ki 
Nowa P1uja 

/ 200, 204 
105, 1 06 

312 
33, 99 

320 
194 

77 
1 89, 190 

324 
1 98 
1 58 

26-28 
9, 238, 260, 3Q l , 302, 303 : 

1 27 
1 5 1 , 1 52 

180 

Nowe . Nowosiołki 
Nowoaleksandrowsk 

212 
1 69 
1 28 

Str. 
Nowogródek 1 52, 3f3-315 
Nowosady 106 
Nowosiołki 169 
Nurka ny 1 36 

O bolec 175 
Ochów 1 55, 1 56, 171 , 172 
Okmiany 293 
Olsa 1 62 
Olsiady i37 
Olsze w 61 ,  1 27 
Orany 198 
Orsza 320 
Osowiec 166 
Ostrowiec 206, 224, 323, 359 
Ostrowo� 178 
Ostrowno 1 7  5, 1 76, 187, \88
Osz miana · 324
Oziaty 106 
Ozierany 175, 177, 178-, 188 
Ozierce 204, 2 1 2  

Paryż 348 
Paskiewicze 164, 1 65 
Petersburg 207, 340, 348, 356, 361 
Pęczyna I 1 81 
Pieczary 181 ,  182 
Pińsk 170 
Piotrków 368 
Piotrowice 318 
Płuszne 292 
Podbrzeź 206-208, 226, 359 

Podhacie 167, 1 68 
Podludowicze 228 
Podworynki 29-2 
P ohoście 1 86 
Pohrebyszcz.e 183 
Poiany 292 
Pojeziory 1 36, 282 
Pokrożeńce 271 , 278, 282 
Poła weń 8, 259-262, 

3 1 7, 318, 331 
Połock 354, 355 
Połonka 354 
Połowce 99 
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Str. Str. 
Poniemuń 40, 4 1 ,  1 02, 1 23 Rymie 1 69 
Poniewież 1 36, 138 Rymsza 1 83 
Ponizów 190, 1 9 1 Rzesza 2 1 0 
Popor cie 8, 2 1 6, 324-328, 330 Sadów 30-32, 1 22 Porozów 78-80 Selicze 1 80 Porudomina v. Halm 208, 223, Serafin 1 41 

224, 226 Siebieź 3 1 9  Posta�y 2 1 9  Sielec 52 Pruźana 52 Sieliszcze 228 P-rychaby 23 1 Siemiatycze 353 Przełaje 1 98, 1 99 Sito 1 34, 1 35 Przesł�w 1 9 1  Skrundzie 64, 67, 68, 1 27 Przewałka 4 1, 42 Skryhałów 166, 1 67 · Przybrzeź 1 7 9  Słobodzińce 230 Przydrujsk 230 Słobódka 206, 2 10, 223, Przygod�icze 102, 103 224, 226, 227 Psuja 1 9 1  Słonim 7, 8, 237- 239, 354, 355 ·Pupiahy ': 292 Smiłowicze 1 43, 307 
Radoha . 1 75- 1 77 Smolany 1 75 
Radośzkowicze 1 99 Sm�rgonie 1 95, 2 14  
Rajpol 229 Snihiry 186 
Raśna" 8, 1 75, 248-252 Snów 1 52 
Redo ml 1 75 Sobacze wo 1 86 
Reginów 1 55, 1 1 0 Sokolnikowo 231 
Rejms 348, 349 Sokołów 1 12 
Rendzinowszczyzna 62, 63, 67, 1 2 7 Soleniki 2 1 1  
Rep la 1 16 Sotkale 292 
Retnów 1 1 1  Sp as '.201 ,  204 

. Rohotua 62, 63, 65, Stanisławowo 185 
67, 1 27 Stara Bielica 1 81 

Rosj�ny 7-9, 260, Stare Troki 2 1 7  
261 , 325, 327 Starojelna 1s2, 1n 1 14 

Równe 233, 234 Staszynki 1 65, l70 
Różanystok 70, 7 1 ,  1 20, Stawy 35 

1 2 1 , 1 24, 1 28 Stołpce 1 45, 1 48 
Rubieżewicze 147, 1 7 1  Stradlica 233 
Rubowszczyzna 183 Strawieni ki 21 6, 2 1 7 -
Rudawa 42, 1 20 Stróża ny 230 
Rudnia 55, 65 -67 , 1 1 6, 1 1 7  Strumienna 1 87 
Rudomina 208, 209, 226 Studzienni ki 1 1  7 1 1 8; 1 2 1 ,  1 25 
Rukojnie 207, 209, 2 1 0, 359 Stwołowicze 1 52, 1 53, 1 70, 171, 174
Rosiły 99 Suprynowicze 185 

1 Odnośnik przy Hrudopolu dotyczy i Reginowa. Dopis. autora. 
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Suraż 
Suwałki 
Suźany 
Swier·zeń 
Swoja tycze 
Swołna 
Szaciłki 
Szamowszczyzna 
Sz_arkowszczyzna 
Szawle 
Szczuczy_n 
Szejbakna 
SzejbakpQle 
Szemetowszczyzna' 
Szktów 
Szło ni pe 
Szudziadów 
�zumiacz 
Szumsk 

Szuszków 
Szwanirori 
Szydłowiec 
Szydłów 
Szymkajce 
Śledzianów 

- Święciany 
ŚWir , 

Ś�irel 
· Świsłocz
Telgze
T�res�k·i 
T �rościanka
Traby . Traszkuny
Troki 

Trz.danny . 
Tunikowsze�yzna- Tupiczy� 
Turośń 
Uchwice 
Uhowo 

Str.' 
12i 

368 
221, 222 
175, 178 

1 53 
231 

. 139 
185, 1 86 
2 1 2, 2 1 3  

264 
8, 213, 35 1 ,  352 

354 . 
35� 
333 
318 
293_ 

7 1-73 
175 

1 94„ 207, 21 1 , 

328, 329, 359 
i32 ' 
292 
1 18 

277. 278, 282 
. 

293 

18-725, 33 
2 1 5, 224 

33.3 
182 . 

' , -

354 

258, 354, 368 
1 1 8  
187 
214 

8,  258, 259 
8, 243, 244, .32- 1 ;  

322, 329, ,330, 35 1 
1 27 
214 
182 

. 127 

231, _232 
127 

Uszacz 
Użańce 
Użwenty 
Wajgowo 
Waka 
Waliówka 
Warszawa 
Wasiliszki 
Wasilków 
Wenusów 
Werejki 
Werki 
Wiadziec 
Wiażyn 
Wielanów 

Str. 
228, 229, 232 

167 
264 

293 
2 17 
354 

255, 366 
192, 353 

73, 1 1 3, 1 1 4, 119 •. 121 · 

128 
82 

:.no 
175 
203 

Wie-łka Brzostowica 
Wielka Łopienica 
Wielka Wieś 

35, 36, . < 
38, 42, ·4�- - � - � 

- 1 ! 5· ,  - . 

109 _ _. 
- 3'6, 37, 

lt8 .
. 

Wierzchowice 
Wilczuki 
Wilno „ • . }-9, 189, �1 1 .  222, 

227, 252, 255, 310,' :łi 1, 
3 18, 322, 323, 327' 331 -

352, 357-361, 368 
134. 137, -

-
z5ą'
186- .-

. 
Wiłkomi�rz 
Wiszniak 
Wiszniew 
Wisz yo ty 
Witt-bsk , 

Władykiszki 
W ojdaciszk1 
Wojniewicze 
Wolniańsk 
Wołczyn 
Wołkowysk 
W_ołfl\a 
W.ołożyn 

Wołpa 
Wornie 
Worodźków 
W róblewszczyzna 
Wyków 

. WysHisiki 

197 .' 

26-l·_: 
318, 3 1 9  

218  
'l'Jll 

214  2 1 5  -. � r „ 
.37, 38, · 12  - . 

' u s · 
. 1 48' ' 

8, 1 95, 196, · 2 1 .S, 
223, 224, 322, 323. 

·-„· .81 
138, 255, 290: 300 

t7s� 318 
293 

181 
354 



Wysoki Dwór
Wysokie 
Wysokie Koło 
Wyszków 

Zabiałyszyn 
Zabłudów 
Z-aborze 
Zad wiej 
Zajelniak 
Z�koziele 
Zamość 
Zapotocze 
Zasław 

Str. 
2 18 Zaświż 
183 Zawiszyn
138 Zawołoczyce 
333 Zbirohi 
182 

Zdaniszki
Zeł wa 

1 27 Zubiszki 
2 1 3  Zyle 

1 53, 1 54 
162, 1 63 

1 07 Żeladź 
1 58, 1 59, 1 72 Żołądek 

179 Żuprany 
148, 1 7 1 ,  1 73 Żyżmory 

-----
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Str. 
321, 334 

143 
162 

50, 51 ,  126 
293 

10, s2.;.....94, 12s· 
218 

183; 184 

1 97, 224 . 
353, 354 

1 94 -

116 



KOŚCIOŁY I KAPLICE, ZABRANE NA CERKWIE LUB Oi>D'ANE
WE WŁADANIE PRAWOSŁAWNYM, WYMIENIONE 

. W IV TOMIE li CZĘŚCI nBOJOWNIKÓW". 

Aqtolepty 
Ąntopol 
B .turyn 
B�zdzi�i · 
Bienica 
Bohownia 
Boguszewicze -
,tłohili 
Boryssowszczyzna 
Braszewi�ze 
Bystrzyca 
Chlewiszcze 
Chochła 
Chocinisk 
Cholawszczyzn� 
Chorostów 
Chotów 
Chożów 
Cu,dzieniszki 
Cyd 
Cz arna wczyce 
Czausy 
Dereczyn 
Dubrowy 
Dukszty 
Dumanowszczyzna 
Daniłowicze 
Dy win 
Dziatkowicze 
Dziewi·ątkowicze 
Grabów 
Grodno 

Str. 
262 
1 03 

199 
43-47 

1 92, 1 93, 207 
1 57 
1 63 

188, 189 
1 59 

47 
207, 359 

·98 
1 99 
1 81 

1 43, 1 44, 170 
1 65, 1 66 

W1 
200, 201 
205, 207 

2 13 
29 

176, 1 77 
53, 54 

ł1�? 
. 

205.,
� 

.6 
„ _  60 

· ic>1; _
.
262 

:::-

8}: �9 -
-17, :18
5�-58 

.:. }  · 1 66 
239-243 

Haj na 
Homarów ka 
Horodec 
Horodyszcze 
Ho rodzi.łów 
Hrudopoł 
Ilia 
Ił osk 
lszkołdź 
ja-łów ka 
Janopol 
Jasny Las 
Jewlicze 
Kamienica 
Kijany 
Kim harówka 
Kirianowc� 
Kinpowó 
Kleszczele 
Klimów ka 
Kochanów 
Koczyszcze 
Korsuny 

· Koi;z-eriie 
J<�w�aty 
KFasław 
�ta.snesioło 
!Krewo 

:· �iupczy�e 

· 

rzywoszyn 
Kublicze 
Kudep 

Str. 
139 
1 64 

49 
149, 1 50 

1 93 
1 10 

202, 203 
103, 104 

1 50 

74, 15 
1 5-l7 

·1 6 1
1- 68, 169 

i 220, 221-
22-ł 

305-307 
1 92 
1 13 

25, 26 
69, 70, _ 1 1 3  

99-101 
149 
104 -
168 
1 28 . 

355, 356 
203 . 

1 93, 194 
- 50 

1 50, 1 5 1 ,  1 74 
228 
232 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	377
	378
	379
	380
	381
	382
	383
	384
	385
	386
	387
	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	395
	396
	397
	398
	399
	400
	401
	402
	403
	404
	405
	406
	407
	408
	409
	410
	411
	412
	413
	414
	415
	416
	417
	418
	419
	420
	421
	422
	423
	424
	425
	426
	427
	428
	429
	430
	431
	432
	433



