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Dukw11em erekcyjny Parofii Śniętego Rocha 11· Bi111Ymstoku 11·\'
.1tm1 il 20 maja 1925 1: 11· \Vil11 ie biskup ivi!eriski ks. Jerzy M11t11/e-
1vic::. Akt ten noszący 11umer kancelaryjnr 1796. Pr::echm1·YH'C111Y 

jest 11· Archiwum Archidiecezji Białostockiej, 1v tec::ce ::atytulmrn
nej „ Ko.s'ciół .l'w. Rocha". 

Nie pomniejszając znllczenia tej decrz;i, 11· niniejszej publikacji 
jednak postanmviłem ogłosil' drukiem w serii 11ydcnrn11ej obecnie 
przez Bi(lłostockie TowarzystH·o Ncwkmve - „Ko§ciól Katolicki 1111 
Podlasiu Zbiór dokumentÓ1\' erekcyjnych i .fi111duszowyclz" nie ok! 
bpa J. Matu!eivicza z 20 maju 1925 1:, a petycjf parnfian białostoc
kich ii sprawie budowy nowej .l'wiątyni parafialnej. Pro.1'ba napisll

na 11· miefcie Białymstoku 5 sierpniu 1918 1: skiermvww zostołcz do 
proboszcza białostockiej parafii Farnej p11-. l\!niebmv::ifcia NPM, 
kwumiko diecezji 1vile1iskiej, ks. A. Songajłlo. Akt wyrnża wolę 
spoleczno.<ci polskiej, katolickiej, która ivspó/nie z duszpasterzw11i i 
hierarchią ko.frie!ną tivor::yli Ko.l'ciół /Ul Podlosiu. 

Niniejszy tomik jest kolejnrm w serii „ Ko§ciół Kuto/icki 1w Pod
lasiu zbiór dokumentr51v erekcyjnych i fimd11.szmvych ". Ukazały sif 

już tllkie ::.eszyty dotyczące pmvstunia parafii: Niewodnica Ko§ciel-
1w, Bioh'sto/..: - parafia Fanw, Boćki, Krnsnybór i Wasilków. 

Józef" Maroszek 





W 1905 r. biskup wilcriski ks. Edward Ropp wizytując S\rnj<l 
diecezję, odwiedził także parafię białostocki\. Było to wydarzenie 
na które oczekiwano 44 lata. bo władze carskie kategorycznie 

walczqc z polskości<\ i katolicyzmem na tego typu działania duszpa

sterskie kategorycznie nie udzielały zezwole1i. Doniosłość wizytacji 
bpa Ropa diecezji wileńskiej można przyrównać do I pielgrzymki 
Jana Pawła do ojczyzny. Euforia, która ogarnęła \vszystkich Pola

kó\v, \vszystkich rzymskich katolików i trwajqcych potajemnie \\ 
swej wierze unitów, dokonała revvolucyjnych zmian \V świadomości 

i religijnej i narodowej. Ożywiła nadzieje i aspiracje. 17 września 
1905 r. opuszczając Białystok, po zakończonej wizytacji tutejszej 
parafii bp Rapp wypmviedział do Białostocczan słowa: Pami\'fajcie 
1beci kochane, parnfiClnie biułosroccy, febys'cie tę górkę s'w. Roclw 
str:egli. Tutaj musi staną( kos'ciól i czekajcie tYlko stosmvnego cz.Cl
su. 1 \V 1926 r. szacO\Yano, że nu uroczystm'i' s'iv. Roclzu - patrona 
ko.l'cioła - zbiern się pobożnej ludnofci do 12 tysięcy. 2 

5 października 19 l 8 r. parafianie skierowali clo władz kościel
nych i Ś\\ieckich - wówczas okupacyjnych niemieckich - kolcjnq 

prośbę o pozwolenie budowy kościoła. Pisali: PamfiClnom. 10 miej
sce jest drogie. Wszy.1cY koclwją go hard;:o. 4 października l 9 1 8 r. 

ks. A. Songajłło, dziekan białostocki, w swym raporcie do admini
stratora diecezji wile1'iskiej, proszqcym o pozwolenie na budowę 
kościoła na wzgórzu, donosił: Do 1804 1: 1v kaplicy [św. Rochaj 1w
bożelist1va odbywały się stule. \\' tym jedna/..: czasie, juk wida( z in
wentcll"za białostockiego kościoła, kaplicę ::,wnieniono na arsenał 
ivojs/..:owy, a plebanię z.rujnowało miesz.kające w nim żołdactwo. Od 
lat kilkzubesięciu, aż do ro/..:u bieżącego w kc1plicy ,{1v. Roclw, raz 
tylko do roku odbywalu się Msza święta, w uroc::,ystoś( św. Rocha. 
Na mocy jus praesumptionis, iv fym roku [tj. 19 18] od uroczystości 



Il 

{11. Rochct \1pm1rnd::ile111 11 kuplicY. 11· kct±dą 11icd;:icl(" i .<11 i1·ru 
1'vts::1· fo·iętą o godz. 8-ej m110.; 

Kiedy przed kilku laty. \\ petersburskim Archi\vum Historycz
nym Rosji. odnalazłem projekty budowy kościoła Farnego \\ 
Białymstoku, powstałe u 'chyłku ubiegłego stulecia, stanąłem jak 

\Hyty. Na jednym z wariantÓ\I' ujrLałem dobrze znany kościół Far

ny. W jego bryłę wmontm\any był w całości, jakÓ jedno z przęseł. 
Stary Kościół, tak, że ponad dach nawy bocznej wystawała strzeli

sta. barokowa wieżyca z hełmem4 To wariant bliski realizacji, ten 
który oglądamy i dziś, choć projektant okazał więcej szacunku wo
bec przeszłości, zachował i wieżę i nawę świątyni Wiesiołowskich 
z 1621 r„ a w miejscu prezbiterium \vzniósł ową słynną białostocką 
przvhudóivkę, neogotycką olbrzymiq katedrę. 

Znacznie bardziej zwraca uwagę wariant drugi, bo oto dzieło 
projektu Piusa Dziek011skiego miało być posadowione na wzgórzu 

św. Rocha. Dwie potężne neogotyckie wieże, tak dobrze znanej 
białostockiej Fary miały zamykać oś ulicy Lipowej. Taką ewentual
ność przyjmowano na wypadek, gdyby władze carskie zechciały 
zezwolić na budowę nowego. drugiego kościoła w mieście, które 
osiągnęło \\' tym czasie 1 OO tys. mieszkańców, miasta w którym 
mieszkało kilkadziesic)t tysięcy katolików, a okoliczne wsie i osady 
należące do parafii białostockiej - Antoniuk, Białostoczek, Ogrod
niczki Wysokostockie, Marczuk, Starosielce, Bażantarnia, Kolonia 
Łowiecka na Wygodzie, Nowe. Skorupy, Pieczurh Dojlidy, Zawa
dy, Bacieczki. Usowicze i inne zamieszkiwali niemal wyłącznie ka
tolicy, które czi;sto stawały się siedliskiem ubogich robotników, 
licznie przybywających ze \vsi do przemysłowego centrum. Ta 
chłopska z pochodzenia ludność nie zamieszkiwała w samym mie
ście. zdominowanym przez ŻydÓ\\, ale \vybierała nil swe miejsce 

zamieszkania właśnie najbliższq okolicę, by codziennie wędrować 
do przy w białostockich fabrykach. Dla duszpasterskiej obsługi 
białostockich parafian pozostawał wciąż maleńki wiejski kościół z 

1621 r. W mych rodzinnych wspomnieniach odnotowano nieby
wały ścisk niedzielnych i świ<1tecznych nabożer\stw, fakt możliwo

ści jedynie w okresie wielkanocnym przystąpienia do spowiedzi, 
wielogodzinne oczekiwania na mrozie i deszczu, w niekończących 
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się kolejkach. gdy kilku kapłanów śmiertelnie utrudzonych starało 

się sprostać obmYiązkom duszpasterskim . Kartkę do spowiedzi 

\\·ielkanocnej traktowano jako najwyższe dobro. a niedotrzymanie 

ściśle określonego terminu równało się z nie przystąpieniem do sa

kramentów. 

Władze nie kwapiły się na zezwolenie budowy nowego ko
ścioła. Nie po to po kolejnych zrywach powstańczych 1830 i 

1863 r. zlikwidowały w dziewięciu zachodnich guberniach i zamie

niły na cerkwie prawosławne aż 80 9c kościołów rzymskokatolic
kich. by zdobyć się na zezwolenie na budowę świątyni, w tak szyb

ko rozwijającym się ośrodku jakim był Białystok. Polakom pozo
stawały usilne prosby u gubernatora i w Petersburgu. Wymownymi 

dokumentami są zachowane w Petersburgu supliki do cara i projek
ty nowego kościoła. Władze konsekwentnie odpowiadały, że dopó

ki w mieście nie zostanie wzniesiona druga cerkiew. do tej pory o 
zezwoleniu takim mowy być nie może. Prawosławnym, względnie 
w mieście nielicznym, wystarczała cerkiew św. Mikołaja przy 

ul. Lipowej i przez długi czas nie udawało się, mimo starań i pro
tekcji władz, na przystąpienie do budowy w mieście drugiej cerkwi, 
przy ówczesnej ul. Wasilkowskiej, dzisiejszej Sienkiewicza. 

Wariant budowy kościoła na wzgórzu św. Rocha jest ciekawy 
jeszcze z innego względu. Otóż powstał w pracowni Józefa Piusa 
Dziekol'iskiego ( 1 844- 1 927 r. ), która wykony\vała niezwykle liczne 
projekty dla kościołów w Królestwie Polskim i całym Imperium. 

Szczególnie wiele wykonała ona projektów dla budowli, które po
\\·stawały po edykcie tolerancyjnym 1905 r. Pracownia ta zatrud
niała zdolnego projektanta - Oskara Sosnowskiego ( 1880-1939 r.), 
później najwybitniejszego polskiego architekta, t\vórcę polskiej 
szkoły architektury doby międzywojennej, szefa Katedry Architek

tury Polskiej Politechniki Warszawskiej. Jak wiemy, to on właśnie 
wykonał realizowany od 1 926 r. projekt Świątyni Niepodległości 
na wzgórzu św. Rocha. Pracując w warszawskiej pracowni Dzieko

ńskiego, Sosnowski musiał być dobrze obznajomiony z problema
mi budowy kościoła Farnego w Białymstoku. To - jak sądzę - w 

decydujący sposób wpłynęło na kształt sylwety miasta Białegosto

ku, bo oto architekt - artysta najwyższej miary - zaistniał w 
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panoramie miasta jego dwoma podstawowymi komponentami: 

Farą-przybudówką i triu mfalną świątynią odzyskanej Niepod
ległości. 

15 sierpnia 1927 r. \\' krakmvskim Czasie ukazał się artykuł Ka
zimierza Kalinowskiego, zatytułowany Kamienno Litania: 

Było to w I 920 1: w Rzymie. W jednym z kościołów siedzieli ii· 
stallach, na mszę czekając, dwaj Polacy z WcLrszawy. Jeden hYł dy
rektorem, Szkofr Sztuk Pięknych, drugi dyrektorem wielkiego ban

ku. Zachwycając się architekturą, ekonomista szepnął do artysty: 

„ Gdybyśmy wznosząc w Polsce nmve kościoł-:.; mogli budmvać rze

czy tak piękne .. . " A 1w to malarz: „Będą jeszcze piękniejsze". 

I szeptem jął opowiadać /JrZ)jacielovvi rzeczy nadzwyczajne, o za

krojonych na skalą olbrzymią, genialnych na skalę olbrzymią, ge

nialnych projektach jednego z polskich architektów. Bankowiec 

słuchając tego, pod ogromnym wrażeniem, otworzył swą dużą 

książkę do nabożelistwa i na wolnej karcie, długo coś pisał w 

głębokim wzruszeniu. „ Testament mój" - rzekł z cicha, cały przeję

ty, podsuwając ołówkowe zapisy pod oczy towarzysza. 

Zadzwoniono. Ksiądz wyszedł do ołtarza, więc dopiero po skoli

czeniu mszy wznmviono rozmowę już poza kościołem. Malarz opo

wiadał szeroko, jak architekt wtajemniczywszy go tv swój pomysł, 

pokazywał mu w pracmvni szereg gotowych planó1i,: 

Myśl zrodziłll się 1v okopach, w czasie wojny światowej. Budow

niczy, 'zmęczony bezczynno§cią na ,fi-ancie, pracował myślą. I oto w 
modlitewnej zadumie wysnuwa się w duszy udręczonej okrucie-

1istwem wojny „Litania do Najśtviętszej Marii Panny". Poszczegól
ne nazwania i tytufr w myśli plastyka przybierają kształty architek

toniczne. W ciszy nornej, wśród najtragiczniejszej scenerii :-,ycia, 

wyrasta pod okiem artysty wizja kamienna. 

Przed grozą wojen i zła wszelkiego opasze Polskę mur obronn); 

złożony z bastionów niezwyciężonych. Tu „Arka Przymierza", tam 

„Brama Niebieska", ówdzie „Dom Zloty'', tu strzeli w niebo „ Wie

ża z Kości Słoniowej", tam stanie „Stolica Mądrości", hen błyśnie 

„ Zwierciadło Sprawiedliwości", wzejdzie „ Gwiazda zaranna", 

ukaże się „ Pocieszycielka Strapionych", wyrośnie „ Uzdrowienie 
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ChorYch ". ::olrn'irnie „ 1?1i:11 /)11cho11·1111 ". tu /lochrli 1ir; „M111ku /)u
/ore7 RlldY". /0111 pojm1·i „.�11 tfm JJu111111 nud Po1111w11i". 1w rm-
11ie ::o.1iąd::ie „ Krr5lm1·n Korom· Polskiej··. I wk he:: lik11, pod oso
/J/i1nmi we::1rn11iw11i ku.<ciulr 11m1·e. po 11·.1::ech ::iellliuch Polskie/z. 
nu c::e<l' JJogorud::icY. 

'Lres::tą 11ieko11iec::11ie .1w11e .<ll'iąrrnie i klas:.Wr\'. ule i :.11/.:.ludY 
dobmc:.nmo.fri public::nej, s::piwle, domr Wfflzm1·1111 c:.e, pr:..rntlki 
d/!1 sierot, sturcr.iw, kulek, im1·11/id1!i1-, ochrom· i uc:.el11ie. Ale nude 
11·.1:.Ystko ko.l'ciołr lwor::_n' mialr foką komie1111ą lit1111i1'. k[(irą pol
.1ko :.iemill modlifuby się pOJ!rzez 11 ieki do s11·e1 Orr;dmrniczki i Kró
!rJll·ej. 1)'/e .'wierdz mislycznrch, k1r5nm n011·oc::e.111r orclzitekt di! :.11 
111uterictl :ela::obeton, 111ujolikę i .1:.koło. Nie t:rlko pr::_rn::dobi Polk1' 

fórmą z.godną z duchem c:.usu, ole s1vą lre.frią duchmvą dod!l Od
md::onej R::ecz.ypospolite111wcY nie du z./omuniu. 

Nazwisko tego budmrnic::ego. kt15n· w ksz.tołtr realne dni 110-
\l'Ych z.akią( chce sivą ivi:.fr poetYC::/71/, br;dącą niejoko 11·.rmz.em 
munifestującego się H' .\:wiecie po ko1okli::111ie irnjemrrm :11ror11 in
teligencji ku religijno.<ci - to Oskur So.1nmv.1ki. doktor orclzitdwn-. 
Jlrofesor Politechniki \\lors:.ml'skiej, lcwreot wielu ko11k11r.11!11.· i 
/11·órco oryginalnrch. swoi.11ego s1y/11 bud011'/i. O jego ru s::l'mki111 
11mjekcie opmviodnłu ::nu/.:omi1r 111u/urz prof: K({z.imierz Swbm11·s/.:i 
w roku 1920 1v R::ymie, :.11a11em11 ekunomi.l'cie i dffekrormi·i bu11-
kri1v. Jó::efóil'i Kmpo11·iczmvi. fr11 irnbec or/_\'.\TY-prz_1jocie/11, 1uko 
.1\1·i({(/ko, Zlll'CIZ /lim \\' ko.<ciele ::mbil ::apis z mnjąrku s11·ego / d11·ór 
Biołus/oczek, przy trnsie z Biolegostoku do 'Labł11dmvc1} 1w /Jud011'i( 
pienr.1z.ego ko.{ciolu:. miej Li/unii K!lmie1111ej, u stoną<' miulu w 
.1'11·iątr11iu, pospołu z zuklode111 clwrytutnrnnn jego fil!ldocji. n511'-
11ii'; /lOd 11·eziv1111iem:: Litunii do NA1P I/Il kresnclz ll'.1clwd11iclz Pol
ski, 11· rodz.i111rrn1 mie.<ciefi11011.1istr - JJiah-mstoku, gd:.ie i Stubro11" 
ski k01ic::Ył gimnu::jwn. Obuj nutYc11111iost opmvied:.ie/i o n111/:11 \" 
c::.ujnym p0111r.<le doktom So.111011·.1kiego jes:.cze pum o.1obo111 : ko
lonii polskiej w Rzymie i Hspc5lnie 11us1a11mvili ::.oją( sir; jego renli
:.11cją. Prz)jaciele ich ::e sfer 1vu1yk111iskich uznali, :e z11uc::ny111 
ułlltivieniem sprmvy by/oby u::,yskm1ie odpustó11· dla nmrn po-
1vst11Jącrclz iv Polsce ko<ciolóH, :: crkl11 we;cH·wi litanijnrch, bo 
mając wkie ::11pe1vnienie. pos:.c::ególne p11rufie po 1vsi11ch i 111io-
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stach przystawałyb. r chętniej od razu do budO\vy. Zai11tere.1mvali się 

tym rodacy na wpływmvn:h stanowiskach, jak generoł jezuitów i 

patriarcha Jerozali111y i przyrzekli poparcie. Prałat Florczak injed

nał posłuchanie u papieia, który serdecznie uradomtł się trn1 pol

skim, niesłychanym 11· świecie pomysłem i chętnie pr::.yobiecał dla 

katolikó·w ową litanię stanowiących odpusty. 

Na tej właśnie audie1nji zt Ojca Śtviętego, \V pa111iętny111 dla nas 

przez „ Cud Wisły" roku 1920, padła po raz pierwszy z inicjatywy 

Kazimierza Stabrowskiego myśl utworzenia przez Stolicę Apo

stolską święta Królowej Polski, w dniu 2 maja, zrealizO\vana 1v kil

ka lat potem. 

Po powrocie z W łoch do kraju prof Stabrowski z dyrektorem 

Karpowiczem zawiązali w Warszawie, pod protektoratem metropo

lity [Edwarda] Rappa komitet, który by pomógł w czyn wproi"rndzic' 

ideę prof Sosnowskiego. Niestety umarł wśród tych przygotmvwi 

do rozpoczęcia wielkiej akcji religijno-patriotycznej śp. Józef Kar

powicz, który się do tej pracy najbardziej zapalił, a sam jako finan

sista umiał zabrac' się do niej w sposób realny. Próboivał pro{ Sta

browski jeszcze cokohviek przedsięwziąc' w tej mierze i po śmierci 

p1-z)jaciela, po której wszystko od razu utknęło, ale ju± na darmo. Z 

całego pomysłu zrealizmvało się, dzięki zapisowi Kwpowicza, jecly

nie tę drobną cząstkę, która dotyczyła Białegostoku, bo na�! nim tyl

ko wschodzi „ Gwiazda zaranna", jako pierwsza dotychczas bu

dowla z Litanii Kamiennej Oskara Sosnowskiego.' 

2 lutego 1 925 r. ks. Adam Abramowicz (zm. 1 969), kanonik ho

norowy Kapituły Wileńskiej został wyznaczony przez biskupa Je

rzego Matulewicza na stanowisko proboszcza nowo powstałej para

fii św. Rocha w Białymstoku. Zachował się list Oskara Sosnow

skiego do ks. Abramowicza, datowany 20 lutego 1925 r., gratu

lujący nowo mianowanemu proboszczowi tego stanowiska i wyja

śniający zaszłości zvviązane z projektowaną budową białostockiego 

kościoła. 

Przed wojną jeszcze powziąłem ideę plastycznego ujęcia Litanii 

do Najświętszej panny i w czasie tułaczki szereg szkiców 1ysunkowo 

opracowałem. Zapoznałem z nimi pana Kazimierza Stabrowskiego, 
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d1rd:1ore111 [Józefem] Korpm1 ic:em, 
::11 bY tności li' R;_\ mil', o idl'i le/ 11111 w1pu111inul. fr nie ::ujiulonY do 

nie;, gcl::ie sic ::nujdm1·u!i, obietnic!( solenną ::luirl i 11· 111·ej ksiąj(' 
do naboże1i.1111·a 11pis11I, ie lllY.<l C({fą \\' c::_rn 1 1 --c ieli i n11 ::iemiuch 
R::ec::/!OS/)()fitej \\' .1::eregu 111io.11 ::reoli:: uje . 7u pofredn ikie111 1){/
tri11rclzy [Cejlonu] Zulew skżego u::rskal blugoslmvie1i.11H·u dlu 
pr::edsięivzięcia, ::murlego Ojrn -�H·iętego Benedykta XV [ i obie1ni
C\' szczególnych odpustóiv dla .1\vią0·1i, kt15re postmvione ::o.1tm1ą. 

Jako; po /HZJ)eid::ie do kraju śp. pun direktor Kurpcm·ic:: ::a

hrnł się do orga11i::m1·w1ia pr::edsi\'\\·::ięcia, pmrnilll Komirer Na
c::eln», lee:: cluls::ą procę jego, nud hrnr::e11ie111 kmnitetÓ\\' pro1vi11-

1jonulnych, przenvała .<mier(. Tem niemniej ::obmvią::uł 011 SYIW do 
11·rpełnienio ślubu, który sam uc::ynił. 

O prmvd::ie słóiv 1noich .(wiadc;Yt' mo;e szereg osób 11·tujem11i
czonych w organi::a1ję pr::edsięn·::,ięciu pr::ez zmarłego, a w pien\'
szym rzędzie i.ona jego, pun Kazimier:: Swbroil'ski i ks. abp Ropp, 
który pr::emmviając 1w pogr::ebie �'JJ- ch -rektoru Karpowic::,a :: om
bom-, \1-·::mianko1vuł ogólnikmrn o .1'/ubie zmarłego. 

Stosunek ::e mną był usta/om-, jako :: pmjektoclm1·cą i nllc::elmm 

architektem, kierm1·11ikie111 1vs::Ystkich g11wclzó11-. jukie pod we::m1-

11i111ni Litanii po1vstoć miałY. \\!c1ru11ki lnly umóll ·ione po kilkc1kmt
nyclz rozmowach, s::kic jeneralny ro::111 ieszc::enia budrnkói1-, jukie 
na początek 11· Białynzstoku miuno budo1vu( H' mrfl iyc:ni 

::.marłego, inkonunY przeze mnie - pr::e:: niego prz)JętY. 
Ten szkic ro::mieszczeniu (brnojnmiej nie projekr) pr::,esłct łt'm net 

żądanie pana Karpowicza juniom , :: 11'll!w1kami, jakie ze ,(p. Oicem 
omr5ivione jui. były. 

Żn·::enia pomy,\'lnego cloprmrnd::enio fmc/owY du skutku oraz. 

s::cz\'.{lżwego ur::fdowonio 1w 1w11·em st1111011·isku, z całego St'rcu 
składom. 

Z wysokim pmvażcm iem - Oskar SosnoH ·ski . 
Znajomość Kazimierza Stabrowskiego ( 1 869-1 929) z Józefem 

Karpowiczem. jeszcze z okresu budowy neogotyckiej Fary zaowo

cowała powstaniem (we współczesnej nam katedrze) ołtarza bocz

nego św. Antoniego. Jego budowę sfinansował Józef Karpowicz 
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( 1858-1923 ) . a malarz Kazimierz StabnJ\\ ski namalO\\ al do nic>!:o 

obraz przedstm\iaj;1cy <\1·iętcgo z Pad1\'y.r' 
� 

Józef Karol .tvtarian Karpowicz urodził się 11 listopada 1858 r. 
Taką datę pc�daje cpitarium nagrobne na cmentarzu Farnym '' 
Białymstoku.' Był synem Wacława Aleksandra Stanisława Karpo

wicza poruc::niku od i11i:y11icrr511· ( 1824--1880) i Aliny z Sakcmi
czów ( 1834-1895 ), a bratem Stanisława i .Jana KarpmYiczów.' 8 III 

1871 r. deputacja mi1'iska uznała jego szlachecki rodm1 ód. 12 I 
1876 r . .Józef Karpcmicz 11 st<\pił do Szkoły Handlcrn·ej 11· Petersbur

gu. którą ukmi.czyl I 9 V 1878 r. Ze świadectwa uko1'iczenia szkoły 
można wnioskować. że był słuchaczem pilnym, szczególnie uzdol

nionym w zakresie języków obcych. Oceny bardzo dobre uzyskał z 
języków: niemieckiego i francuskiego. Józef Karpm1·icz od 13 XII 
1897 do 8 I 1915 r. był deputatem szlacheckim powiatu białostoc
kiego.9 W sierpniu 1883 r. z ambony zabludcrn·skiego kościoła 
1Yyszły zapowiedzi przedślubne Józefa Karpowicza. kawalera z 
dworu Bialostoczek i Zofii Srnorczewskicj, panny, z d11 oru w Sabi
nie (par. Grodzisk. pow. Sokołów Podlaski. gubernia siedlecka). 1

11 

18 l 1885 r. w majqtku Białostoczck urodziła się pierworodna córka 
.I ózefa i Heleny ze Smorczewskich KarpmYiczó11 - Monika. Rodzi
cami chrzestnymi byli: Jan Sakowicz i Alina z Sakmviczów Karpo

wiczowa. babka dziecka. Aktu chrztu dokonał dziekan białostocki 
ks. Wilhelm Schwartz, Kolejno rodziły się inne dzieci: 6 I 1887 r. 
lv1aria. 16 V 1886 r. J ózcL 28 III 1893 r. \Vaclm\".11 I 900 r. Wacla11 
Jan. 12 Około 1890 r. bracia .Józef i Jan Karpowiczem ie dokonali 
podziału ojcowizny. Dwór Białostoczek i część majętności \\ ziął 
Jan, który niedługo później odsprzedał S\\ój dział l\falinowskim . 

.Józef Karpowicz otrzymał z działu 148 ha. koło zabłudowskich 
Lubnik. W cześniej znajdowały się tam jedynie grunty maj<itku 

Białostoczek. Sami przenieśli się do no1Yo wybudowanego tam 

dworu. Nowe założenie dworsko -- ogrodowe zyskało nazwę Józe
fmvo, od jego twórcy i pierwszego właściciela Józefa Karpmvicza. 
Osobliwością parku dworskiego w Józefowie był kamień z inskryp
cją, upamiętniającq 600 rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem, 
ustawiony w 191 O r. 11 W jednej z alei spacerowej ustawiono kap

liczkę. 19 listopada 1921 r. Józef Karpowicz ofiarował J ózcfowo 
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S\\ojenrn sym1\\·i \Vacła\\O\\i (len był nolll\\all\ jako \\·łaścicicl 

ma.1<1tku 24 I 1027 r. 1. 1 Józef Karpm\·iu zm<1rł 6 ma.1'1 102� r. 

Kościół bi;1łostocki nie był picrn szą Ś\\iqtyniq budowan'l przez 

ks. Abramowicza przy \\Spółdziałaniu z Oskarem Sosno\\skim 
Kiedy 27 IX 192 1 r. z nie\Yyjaśnionych przyczyn doszczc;tnie 

spłonął zabytkcrn y. pochodzący z 1779 r., kościół w Goniądzu. Ku
ria \Vileńska powierzyła parafię goni<1dzkq i odbudmn; spalonej 

świqtyni ks. Abramowiczowi. doświadczonemu budmrniczemu ko
ściołów w Dereczynie k/Słonima i Uhm\ie k/Łap. Już 24 Jl 1922 r. 
ks. Abramem icz monitował telegraficznie biskupa !\latu le\\ icza o 
zatwierdzenie prnjcktu budowy nowego kościoła w Goni<Jdzu, któ
ry złożył w Kurii już przed dwoma miesiącami .  Zachcrn·;my projekt 
goni<1dzkiej świ<1tyni nosi jednak datę 18 lipca 1922 r przez Mini
sterst\YO Robót Publicznych. 

Dramat pożaru pięknego barokowego, zabytkmwgo kościoła 
został wynagrodzony przez \'iybór najwybitniejszego polskiego ar
chitekta okresu mięclzy\\·ojennego. Kościół goni<idzki stał się jed
nym z najważniejszych polskich zabytków umiejętności kompono
wania nie tylko bryły obiektu architektonicznego, ale i panoramy 
miasteczka. Każdy. kto choć raz odwiedził Goni�1dz. zapamiętał ten 
widok na zawsze. Architekt doskonale wczuł się w klimat, \Yiel
kość miasteczka. jego pagórkowate rozplanowanie. Wkomponował 
\\ opustoszałą po pożarze przestrze11, \\ otoczenie starej zieleni. ko
ściół w pełni oparty o zasady skomponowania bryły i stylistyk<; 
polskich kościołów barokcrnych. zarówno tych. które należą do 
nurtu w ile!'iskiego baroku. co i realizowanych na ziemiach koron
nych dawnej Rzeczypospolitej. Jest to jednocześnie architektura 
\\"Z bogacona o formy modernistyczne. ió Sosnowskiego f{1sc:r1101v11/ 

111. in. układ pr5:!11ohorokm1 ego. cc11tru!ncgo kofrioł11 o elijilYc;mm, 

C:'\' 11.wfłużonrn1. 11·ielobuc:n.rm planie - pisał 1\. Miłob9dzki.1<' Ta
kim kościołem była fara goniądzka. Sam ks. Abramcrnicz dobrze 

wspominał \\spół pracę z Sosnowskim: D:ic1i 15 11'r:e1'11 io 1924 1: 10 

dla Goniąd:u d::ic1i historYC;:ny. \V tym dniu bo11·ic111 .!. Ekscelenc ja 

ks. Jer;:Y Mutu/civic:: biskup wi!c1iski dokona/ pm'H·ifcenia i konse

kracji nmvcgo ko.1'ciołct. Nmvu .\:H·iąt\'llic1 wybudmvww staraniem 

parafii i ks. kanonik.n A Abrnmmvic::a pre::entu;e sif im1Jonująco. 
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Zbudowana w stylu barokowym, z odcieniami budmvli polskich. 
Plan y kofrioła sporządził pan O. Sosnowski profesor Politechniki 
Warszawskiej. 17 

1 4  lutego 1926 r. Koło Architektów w Warszawie rozpisało 

Program i warunki LXXXVI konkursu na projekt kościoła vi· 
Białymstoku. Nowa świątynia miała mieścić 3 tys. osób. 18Na rozpi

sany konkurs, którego jury urzędowało w Warszawie napłynęło 76 

projektów, wybrany do realizacji został nagrodzony projekt Oskara 

Sosnowskiego. Kościół na wzgórzu św. Rocha pierwotnie, zgodnie 

z zamysłem twórców miał być realizacją wezwania loretańskiej li

tanii - Gwiazdy Zarannej symbolizującej jutrzenkę Niepodległości 

Polski. Architekt posłużył się więc w swym projekcie planem 

gwiazdy. Również w dekoracji, cięć w betonie, stropach i pilastrach 

motyw ten pojawiał się bardzo konsekwentnie. Uwieńczeniem 

gwiaździstej bryły stała się postać Matki Boskiej, u stóp której 

umieszczono złoconą majestatyczną piastowską koronę , wzoro

waną na wawelskiej króla Kazimierza Wielkiego. W ten sposób po

mysłodawca przeszedł od wezwania Gwiazdy Zarannej, do nowo 

dodanego wówczas w litanii wezwania Królowej Korony Pol

skiej.20 

Sosnowski był przekonany, ze projektant architektury nim 

przystąpi do swej pracy musi respektować tradycję, nią się kiero

wać. Historia winna mu wyznaczyć podstawę ideową. Dlatego też 

studenci profesora spędzali wakacje i praktyki na dokumentacji i 

ewidencji zabytkowych zespołów architektonicznych i urbanistycz

nych. Ogromne i dziś bezcenne zbiory Zakładu Architektury Pol

skiej Politechniki Warszawskiej, przy ul. Lwowskiej obrazują to w 

sposób pełny. Teresa Zarębska, uczennica Profesora pisząc o credo 
jego twórczości zawodowej i naukowej stwierdziła: Była nim, jak 
sądzę idea wywodzenia koncepcji projektu budowli z wiedzy o miej
scu i kontekście przestrzennym, w jakim się mają znaleźć. „ Genius 
loci" był dla Oskara Sosnowskiego głównym motywem „na wejś
ciu" wszelkiego myślenia i naukowego. Wysunięcie go na plan 
pie1wszy wynikało z integracji licznych pól obserwacji, dokonywa
nych przez p1yzmatgeogra.fii i przyrody, dziejów osadnictwa i kra
jobrazu, techniki i sztuki. Zdobyte umiejętności nie, funkcjonowały 
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Białystok, 5 sierpnia 1918 1: 

Prośba rzymskokatolickich parafian białostockich Parafii 

Farnej vVniebowzięcia NMP do proboszcza białostockiego 

i kanonika wile1iskiego ks. A. Songajłło o budoH·ę kościoła 
na wzgórzu św. Rocha. 

Orgi11a/11y dok11111e11r papiero11-y 
Cemralne Arclzim1111 Hist01ycz11e Lit11y 11' \Vi/11ie. 

Fond 694, opis I. nr 34. k. 2-7 
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1v u111y.1'le intelektzwlisty „ ró1v110/egle ", lee:: wią::oh' sir. pro

irad::.ąc go do ivynolo::c::ofri metodycznej i do pragmurYki nuce

clzmvanej ivysoką indyividualnofrią21. 

Sarn respektował białostocką przeszłość poprzez: 

1. Zachowanie urbanistycznego, zabytkowego układu sprzężenia 

wzgórza św. Rocha z Nowolipiem, barokowego układu stwo

rzonego w czasach Jana Klemensa Branickiego, gdy w 1742 r. 

wzniesiono na wzgórzu murowaną altarię świętoroską, jako je

den z elementów winnicy hetmańskiej, a w 1767 r. wileński 

architekt ogrodów C. G. Knackfus wytyczył 4-rzędową aleję 

lipową (ul. Lipowa) i rozwidlenie dróg u stóp wzgórza św. Ro

cha. Gwiazda Zaranna Sosnowskiego zastąpiła rozebraną ka

plicę św. Rocha. Jej wezwanie utrwalono w nazwie parafii, re
spektując tradycyjną nazwę. Wieżę świątyni ustawiono tak, że 

nie zasłoniła widoku nawy. 

2. Nawiązanie do tradycji wzgórza, na który w 1839 r. przenie

siono z odebranego rzymskim katolikom cmentarza św. Marii 

Magdaleny pochówki zmarłych. Wzgórza św. Rocha, które 

było świadkiem wielkiej profanacji dokonanej w 1864 r., gdy 

w ramach pacyfikacji Powstania Styczniowego w ciągu jednej 

nocy wykopano przeszło 20 krzyży. Gwiazda Zaranna w kon

cepcji Sosnowskiego wyrastała z grobów tych, których naj

większych marzeniem była niepodległość, umęczonych car

skim bezprawiem i prześladowaniami religijnymi. 

3. Jednocześnie Sosnowski był przekonany, że architektura win

na być harmonijnym elementem natury, stąd białostocka 

Gwiazda Zaranna była jak cios skalny, który przebija czaszę 

wzgórza i jak skalna góra góruje nad krajobrazem, opok<1 na 

której wzniesiono kościół. Stąd też na zewnątrz i wewnątrz 

świątyni w nieskm'iczoność powielany jest motyw kryształu 

górskiego, podkreślający naturalny charakter budowli. Struk

tura kryształu kościoła białostockiego jest też nawiązaniem do 

specyficznych cech miejscowej architektury kościelnej, pokry

wających XVI-wieczne sklepienia świątyń Łomży, Wizny, Su

praśla i Wilna. 
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4. Hud(rn ly otoczono tz\\. \\lrłumi. ollankowanymi 4 basztami. 

nawiqrnjqcymi do inkastelowanej architektury sakralnej. typo

wej dla obszarÓ\\. \Vlk. Ks. Lite\\·skiego. gdy dla obrony przed 

moskalami \\·yposażano gotyckie świ<)tynie \\' Wilnie. Supra

ślti. !Vlalym iVlożejkm\ ie \\' baszty. ale też do fortecznej archi

tektury barokowej Jasnej Góry, Lachowicz, Tykocina, Oko

pów Św. Trójcy. czy Kamieńca Podolskiego. Jak silne miały 

być ,.fortyfikacje" białostockiej Gwiazdy Zarannej niech 

świadczy fakt że projekt Sosnowskiego przewidywał 2 kon

dygnacje owych wałów, czego jednak nie zrealizowano. 

5. Wyraźnie nawiązał projektant do Ostrej Bramy najważniejsze

go sanktuarium archidiecezji wilei1skiej, w której usytum\·any 

był Białystok. Ten triumfalny łuk, przez który wkraczali do 

Wilna królowie polscy, zwycięscy hetmani. czy \Heszcie pol

skie formacje \\ międzywojniu powtórzył i w obwarowaniach 

Gwiazdy Zarannej. Półkolista szyja bramna wiedzie więc na 

dziedziniec kościelny. Realizacja projektu białostockiej 

świqtyni zbiegła się w czasie z uroczystościami koronacji ob

razu Ostrobramskiego. 

6. Realizował tradycję procesji Boż.ego Ciała, a wzgórze kościel

ne ponownie (od l 9 19 r.) stało się celem procesji. Problem ten 

w Białymstoku był niezwykle nabrzmiały. Kiedy w 1839 r. 

doszło do likwidacji Kościoła unickiego. cerkiew pra

wosłmYna zakazała dawnym unitom uczestniczenia w obcho

dach tego kultywmvanego przez nich święta eucharystyczne

go. Zamiast Bożego Ciała zorganizowano cerkiewne święto 

sojedinie11ju uni11t1!iv z prmvashnrnuju cerlrn"iu. Jednak \\. 

1840 r. c.hmni unici zamiast świętować sojedinienie masm\O 

udali się na procesję Hożego Ciała. \VÓ\\ czas \\ladze zakazały 

rzymskim katolikom odbywania procesji Bożego Ciała poza 

obrębem cmentarza przykościelnego. Katolicy z 9 guberni 

Ziem Zabranych z zazdrością spoglądali na mieszkm'iców Kró

lestvva Polskiego, gdzie takich restrykcji nie było. Jak wielka 

wii:;c była radość społeczeństwa kiedy na mocy ukazu toleran

cyjnego po raz pierwszy od 65 lat pozwolono procesji wyjść 

14 



na Bccomuju plo.1::czud� - późn iejszy Rynek Kościuszki i jak 

11 ie I kie było rozgoryczenie, gdy strzaly które 11 Óll' c zas padły 

zapoczqtkowały rzeź znaną na całym ś11 i ecie j ako pogrom 

hiulostucki. Db wl�1 clz , które pogrom same zorgan izoll'aly 

było to okazją do zakazania procesj i. Dopiero wolność 1919 r. 

przyniosła możliwość tego eucharystycznego święta, gdy po

nownie procesj a z Fary zaczęła podążać na 11zgórze św. Ro

cha. 

7. U trzymał rnlpustm1 y charakter zespołu, poprzez wyposażenie 

świątyni w 2 zewnętrzne ołtarze przed którymi 16 sierpnia 

gromadziły się tłumy pielgrzymów, poszukujących pomocy 

dla swego zdrowia i wdzięcznych za doznane łaski. Ongiś w 

czasach Branickiego przy krynicy, wybijającej u stóp wzgórza. 

zwanej przez XYIII-11iecznych białostoczan Małą Kaskadą 

znajdowało się źródło ze ś1Yięq wodą. To jedno z podstawo

wych form kultu rozpowszechnionych w tych stronach \Y 

I ć wierci XVIII 11·. przez wielkiego reformatora, unickiego 

Kościoła - metropolitę Lim Kiszkę, opata bazylianów z Su

praśla, któremu region kulturowy Podlasia zawdzięcza po

wstanie ośrodków odpustm1ych m.in. 11 Grabarce. Świętej 

Wodzie k/Wasilkowa, Hodyszewic, Starym Kominie. Leśnej 

Podlaskiej i właśnie w Białymstoku. Sosnowski tradycji świę

tego źródła nie podtrzymał, hmviem Kaskada poci św. Rochem 

zajęta została przez fabryki włókiennicze przy ul. Św. Rocha. 

Równoległej i Wroniej . 

Przy całym nowoczesnym zestawie materiałów budowlanych. 

przede wszystkim żelazobetonie, kościół posiada też cechy archi

tektury gotyckiej . Zwraca ll\\agi; przede wszystkim wyniosła wie

ża, element wertykalny, ażur półkolistych luków poclkreślajqcy 

triumfalny charakter budcm·Ji jest zasadniczym elementem pomnika 

Marii Królowej Polski. \V 1 l)36 r. na 78-metrowej wieży ustawiono 

figurę Matki Boskiej, 3-metrowej wysokości. Pomysł umieszczenia 

Immaculaty, a nie krzyża nie był nowy, powtarzał minaret zamie

ni<mej w latach 1672-1699 na meczet katedry w Kamie1'icu 

Podolskim który w okresie międzywojennym znalazł się państwie 

sowieckim. Kamieniecka l'vlaclonna triumfowała \\ zwycięstwie naci 
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islamem i Turkami, białostocka triumfowała zwycięsko nad mo

skiewska ideologiq i bolszewizmem. Obie przetrwały najgorsze 

lata. Naśladownictwo Kamieńca Podolskiego, to jeden z podstawo

wych wyznaczników przekonań Kamiennej Litanii, o fortyfikowa

niu świątyń, bastionów polskości i zabezpiecze1'i bytu państwowe
go. Kto wie, czy o losie Białegostoku w czasach Jałty. pozostawie

niu go w granicach Polski nie zadecydował ten Świętoroski Szaniec 

Maryjny? 

Pomysł uwieńczenia wieży nie krzyżem, a rzeźbą Maryi 

wywołało reakcję Kurii Wileńskiej. W Centralnym Państwowym 

Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie zachowała się w tej spra

wie korespondencja. Proboszcz ks. Adam Abramowicz 8 marca 
1937 r. pisał do abpa Romualda Jałbrzykowskiego: O życzeniu Wa

szej Ekscelencji, by na wieży kościoła-pomnika na Wzgórzu św. Ro

cha, stanęła nie figura Matki Boskiej, jak [jest] zaprojektowana i 

odpowiednio zastosowana, z całą konstrukcją, a krzyż. Zakomuni

kowałem o tem panu prof Oskarowi Sosnowskiemu. Spotkałem się 
z rozgOJ)'Czeniem z jego strony i żalem, iż jego stworzenia świątyni, 

w myśl re.fl"enu litanii: „Gwiazdo zaranna" ulegać ma przeobraże

niu. Tem bardziej tego nie może zrozumieć, że projekt zastał za

twierdzany przez Waszą Ekscelencję, z figurą na wieży, i że figurę 

na wieży ma i św. Stefan iv Wiedniu i katedra św. Jana lV Warsza

wie, nie mówiąc już o figurze Matki Boskiej na kościele-pomniku, 

która objaśniam - lV szczegółach, prawie że znajduje się na warsz

tacie. Przyłączając, do niniejszego pocztówkę p. Sosnowskiego, 

błagam pozostawić lvszystko in statu quo ante, to znaczy wieże z fi

gurą Matki Boskiej, lub zarządzi{ inaczej bez tu wyrażonych ży

cze1i, które jakkohviek równo warte są dla mnie rozkazmvi, to jed

nak tvskutek poważnych Profesora zastrzeże1i, może znajdą u Hftz

szej Ekscelencji złagodzenie, a mnie zmniejszą w znacznej mierze 

kłopotów, naprawdę nie oczekiwanych. Przy tej sposobności proszę 

o błogosławie1istwo, oczekując łaskawej odpowiedzi i całując Jego 

dostojną dł01i - mam zaszczyt pisać się powolnym sługą Waszej 

Ekscelencji - ks. Adam Abramowicz. Na dołączonej do listu pro

boszcza karcie pocztowej prof. O. Sosnowski pisał do ks. Abramo

wicza: Wielebny księże kanoniku. Bardzo byłem przywiązany do ko-
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.l'cioło 1w Górze .1'11·. Rochu, gdrjed11uk ide{/ 111 oju mu doz11!ll' z111io11. 

11ie nęci 1\'cale prarn 11ud 11i111. Pa11 Struszak obecnie jest jeszcze 
chmJ, ale po trochę do zdro11·ż({ przn1wd:i. Mówiła mi jego żo11({. 
że częś( rysu11ków już 1nzygot01rnł i 01w zamierza je H·'krótce 

przesłct(, gdy t\'lko starania przy chorym nie będą jej ubsorbmv({ły 

wyłącznie. Sto zło tych przesła11e mi przez Szanow11 ego księdzu ka-

11011ika, przekazi(je p. Straszakml'i i łączę pozdro1Vienia i ll')TllZY 
szacunku - O. Sosnowski. 22 15 stycznia 1939 r. w „Dzienniku 

Białostockim" przytoczono fragment sprawozdania Komitetu Bu

dowy Kościoła: Uk01iczenie budowy vvieży, na której stoi statua 

Matki Boskiej, oświetlona na uroczyste .1'1vięto reflektorami. Wew

nętrzne tynkowanie jeszcze nie ukmiczane, wstawiano okna i 
oszklono kopułę. Autor sprawozdania proboszcz parafii św. Rocha 

ks. A. Abramowicz wyrażał nadzieję, że jeszcze w 1939 r. świąty

nia zostanie oddana do kultu. 

Wieża miała spełniać jeszcze jedną niezwykle ważną funkcję 

służąc jako dzwonnica, nagłaśniając całe miasto dźwiękami przy

wołującymi na nabożeństwa, towarzysząc w ostatniej drodze mie

szkańców. Dzwony świętoroskie kontynuują tradycje zabranych 

przez uciekającego z miasta zaborcę rosyjskiego, latem 19 15 r. N aj

większy dzwon zwany Wielki, wiszący w wieży starego kościoła 

Farnego ważył 100 kamieni, a opasywały go napisy: 

Twój jest dzieli. 

Twoja jest noc. 

Panu Panóiv. 

Kościół i parctfia białostocka pm'więcili. 

Roku 1832 dnia 1 lipca. 

imię moje Kazimierz. 

A ci co mnie po trzeci raz przeleli: 

Aleksander Rymaszewski, 

Wincenty Włodkowski. Litwini. 

Jak twój w serce grzeszne 1\lnosząc rozrzeivnienie. 

Wezwie do pokuty. 
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Zopml'ic ::/Jw1 ienie. 

Zmarłr pm1"ier::Y ci nwl::ieje i lmY 

Z nvemi ulecą do niebu \1.·iernn-/z głosy. 

Tłumac:u stroi 110.1::ych i w.1::yslkich żnłofri .' 

O stmi się ::.H·iustw1e111 pm1·s::ech11cj mdo.fri . 

. ,Powszcchm1 radości<!., mogła być jedynie odzyskana niepod

ległość , a gorycz słÓ\\ ,.Tłumaczu strat naszych i \\ szystkich 

żałości'', odnosi się do utraconej niepodległości. DZ\\On zawieszo

no \V momencie całhrn itej klęski Pmvstania Listopackrncgo. gdy 

kilkaset krokó\\' od białostockiego kościoła farnego rezydował 

zbiegły z Warsza\\'y wielki ksi<1żę Konstanty, przyczyna nieszczę

śliwego zrywu PolakÓ\\. Przelany po raz trzeci dz\Hll1 o imieniu 

Kazimierz był nicwątpli\\'ie wnukiem dzwonu z najstarszego ko
ścioła białostockiego, fundowanego pe\vnie w 1547 r. Białostocza

nie utracili zwiastuna po\\'szechnej radości w 1915 r. 

\Ve wrześniu 1939 r. , \\ bombardowanej Warszawie. \\. ruinach 

Politechniki Warszawskiej zginął projektant - Oskar Sosmrnski, 

nie doczeka\\'szy się pełnej realizacji swego pomysłu. Buckma Po

mnika Niepodległości jednak trwała nieprzerwanie i \\ latach oku

pacji. W 1940 r. zbudowano pierwsze piętro wewnętrznych galerii 

świątyni. To nasunęło sowietom pomysł odebrania Ś\\ iątyni i prze

znaczeni jej na cyrk. Jak \\ spominali moi rodzice - Jan i \Valcria 

Maroszkowie. parafianie św. Rocha. ci okupanci dwukrotnie 

nakładali na parafię kontrybucję. na którą wędrm\ ały pozostałości 

kosztowności parafian. aż do zupełnego wyczerpania, tak. że na 

drugą kontrybucję w czerwcu 1941 r. nie zebrano odpowiedniej 

kwoty i miano oddać mury nic dok011czonej świątyni władzom. Ze 

szlochem, leż<ic krzyżem we \Ynętrzu parafianie uczestniczyli \\ 

ostatnim jak się wydmrnło naboże1i.stwie, żegnając się z marzenia

mi i planami. Było to ostateczne pokonanie polskiego Białegosto

ku. Stało się inaczej. Następnej niedzieli nie było już \\ mieście 

okupantów sowieckich. a jeszcze nie wkroczyli okupanci niemiec

cy, parafianie św. Rocha odśpiewali w niedoko11czonyrn \\nętrzu 

pieśń Boże cos Polskę ... Usytuowany pod wieżą i zakrystią żelbcto-
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nm1 y schron. a rakże 11 kopanl'. 11·e 11 z górze inne ziemne sd1rnny 
zabezpieczały kryHcych się 11 11id1 od t ragicznych 11 skutki bum

bardowm1 miasta 11 1943 i 1944 r. 

1\1 19.+2 r ulo:ono posud::k1(. ustrmiono s::uf:r \t ::ukrr.1rii. 

11· 19.+3 r .1por::ą1bmo d1'b11\1 ćJ 0111/!0111'. \\' 1944 1: tr::y takie: ko11/Ć'

.1jmwł_1'. J11; pofim1cie 1944 1: :olnier::e polscy uc::estnic::ąc \1· J!f'll

caclz \\'e \l'll('tr::11 ::a/cli cemenrem ;clbctmve sklepienie picnrs::ego 

pięrm gulerii. H\konano te: i1 ·c511. c::m ;clu::ną kratę kuplżcy .<11-. Ro

chu. Rok 1945 1: ::ac::ął się od S/!or::,evb1 11iu o/tor::_\ ', ustmviono figu

rę Noj.l'więtsz.ego Sercu Je::u10 \I' ołtar::u giciwnnn Chrystusa Królu. 

Ołtarz ten był projektowany przez O. Sosnowskiego. nie odczekał 
się nigdy pełnej realizacji. Obok postaci Chrystusa miała stanąć po
stać l'vlaryi. w otoczeniu świętych polskich. 18 sierpnia w dniu od
pustu św. Rocha abp wile1\ski Romuald .Jalbrzykowski dokonał 
konsekracji kościoła Królowej Polski. W 1995 r. na łamach ,.Słowa 
Powszechnego" Zygmunt Jakimiuk odnotował wypmviedź ks. ka
nonika Abramm1)cza: Chcieli§m_y ::budmvać co{ naprmvdę dobrego 

i dlcttcgo nie licz.1·lż.1'my si(' z kosz.tomi, ::,rzekhl'm1· się osobistych 

poglqdó\v ivciągoli.1'nrr do 11·spólpmcy 11(1jzdol11iejs::n·lz hab i1 kru

ju. Do realizacji 11'_rbrn!ifoJY pro1ckt, który llZ_)'.1kał tr::ecie miejsce, 

mionmvicie Oskoro Sosnm1·skiego, nvr5rcY ko§cioła w \Vors::m1·ie, 

ko.vcioló\I· iv Goniądzu, Chodrs::ewie i innych. Szkodo, ze utalento

wm1.y ten architekt ::ginął pr::y pracy od bomby niemieckie7 \1· 

1939 1: A porem budmrnli.l'nn. o;ecl'mr ::budmvalż. Kosz.ty są nieoblż

cwlne. Ale po co lic::n', kiedy kw'ciół stoi wki, jakiegm'mr pragnę

li? Wiele pomocy do::nałem też od r::efbiarzy. Najwięcej się z.oslużYł 

pan pro( Homo-Popławski, którY .\t\\'Or::rl posąg Dobrego Pasle

r::a, Malki Boskiej:: D::ieciąrkiem na ::ewnątrz ko.friolo ora:: Serco 

Je::11sowego w ołtor::u głr5ivmm. 

Stacje Męki PC/liskżej rzeźbiła pani Jrena Plcmska z Lubli11a. 

Ona też snrnrzy/o ontepedium do ołtarz.n .1'w. Rochu, aniołóiv i i'vlal

kę Bolesną:: Dzieciątkiem przy tymże ołtor::u, juk ró1vnież inne rz.e

fby pófniejs::e 11· dr::eivie są jej dłuta Wres::cie pan profesor Weiss 

dol projekt ołtorza §w. Rocha, boazerii, kcmfe,1jo11ału i chrzcic/11in 

w kaplicy Matki Boskie Ostrobramskiej ... Inżvnier Bukmvski jest 

projektodawcą dwu ostatnich ołtarzy: Manjnego, :: płaskorzcfbomi 
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rr5i:micm1Y111Ż orce ołtur::o 1'11·. Anwniego::. ph1.1/...or;.e;l)(/111iji-1111ci1::

kwiski111i. Obm:: 0.1tmbrm11skiej i\Jotki Miło.1ierd;io wnies::.c::.um 

jest 11 stóp pięknego knuyfiksu dłutu Bobtkiewic:::o ::. \\i/nu. co 

pr::ypominct JJŻenvotnr uk.łwl::: Cudm1·11ej Kojllici-: Su!1rntorn od 

strom· ::e1v11ętr::nej, ;u§ 1u'1rnątr:: Kuplicy samonw po strucie Srnu 

Mark.u Milosierd::ia, przez 1npółcierpienie ::e Zbmvicielem, rod::.ąrn 

nas H·.1::ystkich do i:rcia Łaski.
"' 

Jednakmvą oprawę architektoniczną zyskał Dom Parafialny, 
wkomponowany w zespół w sposób harmonijny, tak, że nie razi 
jego wielkość, złożona z 4 kondygnacji. Ścięte naroże bryły tej bu
clowli, ocl strony wie.loku z wlotu ul. Lipowej nawiązuje clo typo
wych w zabuclowie miejskiej Białegostoku roZ\\·i<1za11. Attyka z cle
koracją kryształmvą, przykrywaj<1ca dachy od strony południowej i 
wschodniej. balkon w drugiej kondygnacji i zawieszony nacl nim 
wykusz w elewacji północnej przenosi na Dorn Parafialny system z 
zdobie11 zastosowanych przy budowie kościoła. Parne.lny balkon po
nacl szyją bramną zamknięto odcinkowo i wykusz czyni<! z ele\\ acji 
północnej elewację glóm1<1 wyraźnie nawiązującą clo programu 
polskiego, XVII-wiccznego pałacu niez\vykle interesująco zapro
jektowano promenaclę stromych schoclów, biegnących pomiędzy 
obwałowaniami dzieclzi11ca przeclkościelnego. a Domem Parafial
nym, wyraźnie nawiązuj<1ca do stromych uliczek górskich miaste
czek co było w Białymstoku położonym na terenie dość łagoclnym 
czymś niezwykłym. 

Parafialny Dom Katolicki im. Ojca Świętego Piusa XI
0\niał 

mieć bardzo rozbudowany program użytkowy. Prócz plebani, wy
posażono go w salę teatralnq Akcji Katolickiej, mieścił bibliotekę 
parafialną. dorn starców. przedszkole, klasztor Sióstr l'vlisjonarek 
Świętej Rodziny, w przyziemiu miał znajdować się zespół sklepÓ\Y 
chrześcijaI1skicb. Zarówno władze okupacyjne. jak i pmrnjcnne ko
munistyczne nigdy nie clopuściły do pełnego rozwinięcia tego pro
gramu użytkowego. stale umieszczając w budynku instytucje 
świeckie. 

Budową świątyni kierował Komitet Budowy Kościoła Pomnika 
na Cmentarzu Św. Rocha. 12 grudnia I 929 r. po ustąpieniu kilku 
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członkó\\' i śmierci niektórych Komitet Glóm1y budowy przeclsta
\\·iał się następująco: 

1. prezes p. Frantz 

2. dziekan białostocki, ks. kanonik Aleksander Chodyko 

3. wiceprezes p. Moszyński 

4. prokurator p. Zubielewicz 

5. inż. Burczyński 

6. inż. Roman Wieczorek 

7. inż. Szyberski 

8. inż. Fedorowicz 

9. dyrektor Wysocki 

1 O. kontroler Stermiński 

1 1. naczelnik Roszkowski 

12. prezydent Hermanowski 

13. inż. Wąsowski 

14. inż. Zaczeniuk 

15. p. Kawko 

16. p. Walendziuk 

17. ks. Zalewski, sekretarz Komitetu 

18. ks. kanonik Adam Abramowicz, prezes Komitetu 

19. p. prezes Dyrekcji inż. Falkowski 

20. p. Witold Andrzejkowicz 

2 1. obywatel Józef Karpowicz .. 

Komitet działał pod protektoratem wojewody białostockiego 

Karola Kirsta.25 

Budowa świątyni oparta była o szerokie współdziałanie 

społeczne. 24 lutego 1928 r. proboszcz parafii św. Rocha prosił 

władze diecezjalne o pozwolenie uruchomienia pisma „Wiadomości 

Parafialne".26 25 lutego 1928 r. abp R. Jałbrzykowski zatwierdził 

funkcjonowanie Konfrantemi św. Wincentego a Paulon W czerwcu 

1935 r. założono Straż Honorową Najświętszego Serca Jezusowe

go, liczącą około 200 mężczyzn i kobiet. Zelatorką była siostra Le-
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onarda ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Straż 

miała już wówczas swoją chorągiew procesyjn<1 i srntuę Serca Jezu

sowego.28 1 maja 1939 r. nosi datę Statut Ministrantów przy Parafii 
Ś\v. Rocha \V B.iałyn1stoku. �(J 

Stale brakowało funduszy na realizację tak ogromnego przed

sięwzięcia. Już w l 925 r. dokonano nieformalnego podziału bia

łostockiego beneficjum kościelnego. Parafia św. Rocha uzyskała 

I /3, a Parafia Farna 2/3 beneficjum.10 Proboszcz ks. Abramowicz 

wspólnie z członkiem Komitetu BudO\:vy panem Romualdem Wa

lendziukiem nabyli folwark Marczuk, przeznaczony do rozparcelo

wania na działki siedliskowe. Dochody ze sprzedaży przeznaczone 

były na budowę świątyni św. Rocha31 21 lipca 1932 r. ks. Abramo

wicz wysłał do abpa Jałbrzykowskiego zachmvany do dziś w wile

ńskich zbiorach archiwalnych rozpaczliwy, wiele jednak mówiący 

telegram: Błagam pieni0dzy - ks. Abrmnowicz. Nazajutrz wysłano z 

Wilna do Białegostoku kwotę 800 zł. 
31 

Środki na budowę mogły powiększyć dochody z cmentarza 

grzebalnego. W liście skierowanym do bpa \Yilei'\skiego J. Matule

wicza pisał: Ks. Zaleski, prefekt SzkołY Rzemie.1'/niczej H. BiClłymsto

ku [późniejsze powojenne Technikum Melioracji Wodnych. na An

toniuku Fabrycznym] zarezenv(rwał przy kupnie przez Rząd pod 

szkolę .fóbr)·ki Komichcw 5 t\'s. zł poi. , na urządzenie knp/icy w tym 

gmachu. ZaproponowClłem mu, h.1· dał te 5 trs. zł 1w kupno plocu 

pod cmentnrz parafii .1'>v. Rocha. Na to odpmviedział „ chętnie, }€'

żeli wyjdzie ta propozycja od władzy diecezjalnej". 11 Tak też si9 
stało. Zbiegiem okoliczności był fakt że pierwszy pochówek doko

nany na nmvym cmentarzu grzebalnym św. Rocha na Antoniuku -

według lokalnej tradycji - dotyczył nauczycielki ze Szkoły Rze

mieślniczej, zamordowanej \\' miłosnym afekcie, przez jednego 

z uczniów. Uroczyste poświęcenie cmentarza św. Rocha odbyło się 

w 193 7 r. Koszt nabycia 3 ha gruntów. pod jego teren wyniósł 
12 tys. zł.14 
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Centralne Archi"u111 Hi>toryune I dalej\\" skrócie .\Hi \\.i Inn. F. 69+. up. 2. nr 
>+. k. 2. 

AH Wilno. F. 69+. op. 5. nr 25. k. 12. 

Tamże. 

AH St Pteresburg. F. 821. op. 125. nr 1235. 

K. Kalino11ski. Liru11ia ko111ie11110. List otwarTY do .1. Em. Kardrnolo Pn11ws" 
Polski, ,.Czas„. nr 185 z 15 sierpnia 1927 r. · 

Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karty zabytków ruchomych: 
Białystok, Kościół Farny. 

Arch. Par. Rz.kat. Zabłudów. Dziennik korespondencyjny par. ZabludÓ\\ z lat 
1869-1875, nr 131/1870, \\·ymienia datę urodzin 13 XI 1858 r.. ale jest to naj
prawdopodobniej data chrztu. Wszystkie dane z archiwum par. Zabłudów cytuję 
za kwerendą dra Jerzego Szumskiego. 

Arch. Par. Zabłudów, Spis parafian 1867-1871, k. 155. 

Centralne Archi\rnm Historyczne w Grodnie, F. 332, op. 1, nr 20. 
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