
 

 



 

  



 



 

Copyright by  

ks. Kazimierz Cyganek 

i Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta 

Knyszyn 2012 

 

Wydawca 

Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne 

im. Zygmunta Augusta 

 

Redakcja 

Krzysztof Bagiński, Mieczysław Lewkowicz, Urszula Magdziuk, 

Marek Olesiewicz, Marta Piszczatowska, Sławomir Radecki,  

Ewelina Sadowska-Dubicka 

 

Korekta 

Wiesław Sienkiewicz, Krystyna Urbanowicz 

 

Okładka 

Rafał Olesiewicz 

 

Skład komputerowy 

Marek Olesiewicz 

 

Zrealizowano przy wsparciu finansowym  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku 

oraz Gminy Knyszyn i Adama Kochańskiego 

 

Druk 

PARTNER POLIGRAFIA, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok 

www.partnerpoligrafia.pl 

 

Biblioteka Gońca Knyszyńskiego nr 24 

ISSN 1234 9135 

ISBN 978-83-925472-7-3 

 

 



5 

Kronika parafialna kościoła knyszyńskiego autorstwa ks. Kazimierza 

Cyganka stanowi bardzo cenne źródło. Jest to  unikalny i oryginalny tekst, 

który miał kilka kopii, krążył wśród zainteresowanych w formie maszynopi-

sów, był przedrukowywany w małych fragmentach. W takiej sytuacji rosła 

ciekawość wśród zainteresowanych, zrodziła się wręcz legenda ważnego, 

a niedostępnego vademecum wiedzy o parafii i królewskim mieście.   

Godzi się zauważyć, że Knyszyn przeżywa dobry okres w dokumento-

waniu i popularyzowaniu swej przeszłości. Po publikacjach prof. Józefa Ma-

roszka i kilku bardziej popularnych próbach ogarnięcia historii niedoszłego 

centrum – stolicy Rzeczypospolitej (to też temat z posmakiem legendy, ale 

i fascynującymi faktami), przyszła kolej na artykuły poświęcone wybranym 

wątkom, zwłaszcza tematom wcześniej z różnych przyczyn pomijanych lub 

wymagających nowego naświetlenia. Bardzo pomocnymi w tych działaniach 

są Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta z grupą 

młodzieży historycznej i „Nowy Goniec Knyszyński”. Trudno byłoby mi 

wskazać inne nieduże ośrodki na Podlasiu, które tak zabiegają o badania 

własnej przeszłości i wydawnictwa historyczne. Ważne, że jest na to zapo-

trzebowanie społeczne i są badacze związani z Knyszynem. Brakuje środków 

finansowych, to już jednak okoliczność tradycyjna, permanentna. 

Ks. Kazimierz Cyganek był wikariuszem w Knyszynie w latach 1942-

1946, zatem w okresie szczególnie dramatycznym. Po wyniszczającej okupa-

cji sowieckiej nastał okres terroru niemieckiego, powstał karny obóz pracy 

budzący strach daleko poza miasteczkiem, zbrodniarze kontynuowali działa-

nia mające doprowadzić do zagłady miejscowej społeczności żydowskiej 

i wszystkich mieszkańców, którzy mogliby wzmacniać opór przeciwko wła-

dzy hitlerowskiej. A jednak rozwinęły się struktury konspiracyjne i półjaw-

ne, miały miejsce akcje podziemia zbrojnego, podtrzymywano nadzieje na 

powrót wolnej Polski. Niestety, wojna się skończyła, a wolność była tylko na 

transparentach partyjnych. Dla poznania postaw i czynów z tamtych lat Kro-

nika… ks. Cyganka ma szczególną wartość, jej autor był bacznym obserwa-

torem życia, wykorzystał przekazy ustne ufających mu parafian, doceniał 

znaczenie prawdy historycznej. 

Ks. wikary wytrwale penetrował źródła parafialne, poznał je doskona-

le, chciał uchronić przebogate materiały przed ewentualnym zniszczeniem. 

Tak powstał bezcenny dokument, odnoszący się nie tylko do dziejów wojen-

nych Knyszyna i najbliższych okolic, ale również do epok wcześniejszych, 

poczynając od XVI wieku. Mało tego, autor nie ograniczył się wyłącznie do 

przejawów  życia lokalnego, umieszczał również dane o regionie, nawet ma-
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jące znaczenie dla historii całej Polski. W Kronice… znalazły się cenne in-

formacje z życia społeczności katolickich, również o świątyniach unickich, 

prawosławnych, ewangelickich i żydowskich. Szeroko omówione zostały 

dzieje lokalnej wspólnoty parafialnej z jej złożoną strukturą społeczną, naro-

dowościową i wyznaniową. Ciekawym uzupełnieniem tekstu są liczne ilu-

stracje fotograficzne. 

Kronika parafialna kościoła knyszyńskiego to źródło wielkiej wagi, 

ważne nie tylko dla badaczy, czekali na jej opracowanie i wydanie miłośnicy 

historii z naszego regionu. Tom powinien trafić jak najszybciej do bibliotek, 

także szkolnych i na półki w naszych domach. Miejmy jednak świadomość, 

że nie jest to nowa monografia. Redakcja starała się opatrzyć tekst przypi-

sami, sprostować przynajmniej co ważniejsze pomyłki autora, dodać biblio-

grafię i aneksy. Trzeba będzie jednak jeszcze nad tą Kroniką… popracować 

i to w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, by wreszcie bez dotychczasowych 

utrudnień przyswoić sobie solidną porcję nowej wiedzy, wprowadzić istotne 

dane do własnych tekstów i opowieści, docenić w pełni wysiłek ks. Kazimie-

rza Cyganka. Ale także ustalić, co jeszcze i w jakiej kolejności trzeba zbadać, 

skorygować, upamiętnić. Inicjatorzy i redaktorzy tego wydania dołożyli wielu 

starań, by wreszcie spełnić marzenia miłośników historii stron rodzinnych. 

Czy zadowolą w pełni i profesjonalistów, skoro czas naglił i trzeba było dzie-

ło finalizować?  

Powtórzę: Kronika…, którą Państwo bierzecie do ręki, to wydarzenie 

wydawnicze w województwie podlaskim, które podjęło właśnie przygotowa-

nie do świętowania rocznicy 500-lecia istnienia. Niech płynie z tego faktu 

satysfakcja dla knyszynian i wszystkich, którzy się przyczynili do sukcesu. 

Zapraszam do lektury, przemyśleń i snucia planów na przyszłość. To się 

dopiero ks. Kazimierz ucieszy w swej niebiańskiej czytelni.  

 

dr hab. Adam Dobroński, 

prof. UwB 
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Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników pierwsze dru-

kowane wydanie Kroniki parafialnej kościoła knyszyńskiego autorstwa ks. 

Kazimierza Cyganka. Przystępując do pracy, pragnęliśmy odszukać testa-

ment autora. Na jego ślad natrafiliśmy w jednym z listów księdza do Cecylii 

Piaseckiej. Kończąc pisanie kroniki swojej rodzinnej parafii, ks. Cyganek 

stwierdził: „Jest to już moja ostatnia pozycja pisarska, ogólniejsza. Pozostanie 

mi jeszcze poprawić zdewaluowany testament”. Niestety, nie udało się odszu-

kać testamentu. Nie ma go w teczce personalnej księdza przechowywanej 

w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Zdaniem dyrektora 

archiwum ks. prof. dr. hab. Andrzeja Kopiczko należy zakładać, że testament 

w ogóle nie został sporządzony. 

Ks. Kazimierz Cyganek chciał, aby jego Kronika znalazła się w na-

szym mieście. W 1978 roku w liście do Cecylii Piaseckiej wyrażał wolę 

przekazania po śmierci najpełniejszego egzemplarza „A” Kroniki na rzecz 

parafii w Knyszynie. Ostatecznie jednak, prawdopodobnie w latach 80-tych 

XX w., przekazał ją Cecylii Piaseckiej z Knyszyna. Jak mówiła Piasecka, 

ks. Cyganek uznał, że jej dom jest godnym miejscem dla jego dzieła. We 

wspomnianym wyżej liście do śp. Cecylii pisał: „To Pani chyba jest córką 

tego Pana, który długie lata pracował w Zarządzie Miejskim, p. Józefa Pia-

seckiego. Widocznie wiele udzieliło się zainteresowań Ojca, bowiem przecież 

On był inspiratorem tego mego pisania i On mi dostarczył papieru niecięte-

go arkuszowego, bo wtedy o papier było trudno, to pisałem na takim papie-

rze od mydła”. Józef Piasecki, jak i jego córka byli wielkim patriotami oraz 

miłośnikami historii królewskiego grodu, swego rodzinnego miasta. Do ich 

domu kierowali się wszyscy badacze historii Knyszyna, znajdując życzliwość 

i wiele ciekawych informacji. Cały ten osiemnastowieczny dom przesiąknię-

ty był duchem przeszłości, jego wyposażenie, będące dorobkiem kilku poko-

leń, meble, książki, dokumenty, zdjęcia oraz ludzie – wszystko to opowiadało 

historię naszego miasta. Było to dla Kroniki ks. Cyganka miejsce doskonałe. 

Warto dodać, że Cecylia Piasecka była współzałożycielką Knyszyńskiego 

Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta Augusta i wieloletnią jego prezes. 

W czasie, gdy Kronika była w posiadaniu rodziny Piaseckich, służyła wielu 

osobom, historykom, badaczom, a przede wszystkim mieszkańcom Knyszy-

na. Po śmierci Cecylii Piaseckiej jej majątek odziedziczył Skarb Państwa, 

a dom razem z całym wyposażeniem, więc i Kroniką, przypadł gminie Kny-

szyn. Niestety, podczas przejmowania majątku przez Skarb Państwa, które 

nastąpiło dopiero 5 lat po śmierci Cecylii, okazało się, że Kroniki nie ma 

w jej domu. Z relacji osób ją znających wiemy, że bardzo jej strzegła. Nawet 
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na prośbę śp. ks. dziekana Alfreda Ignatowicza nie zdecydowała się przeka-

zać jej knyszyńskiej parafii. Kronikę pożyczała bardzo rzadko i niechętnie, 

tylko najbardziej zaufanym osobom. Pytanie, gdzie jest najpełniejszy egzem-

plarz „A” Kroniki, do dziś pozostaje niewyjaśnione. Bardzo pilny jej czytelnik 

powinien zwrócić ją gminie Knyszyn, aby dalej mogła służyć całej naszej 

społeczności. Ponieważ oryginał nie jest dostępny, niniejszą publikacją, 

w porozumieniu z gminą Knyszyn, staramy się wypełnić niepisany testament 

ks. Kazimierza Cyganka, aby jego dzieło nadal służyło mieszkańcom Kny-

szyna i wszystkim zainteresowanym osobom. 

W domu Piaseckich zachowało się 20 listów i kartek pocztowych wy-

słanych w latach 1978-1989 przez ks. Kazimierza Cyganka do Cecylii Pia-

seckiej. W aneksach publikujemy pierwszy list z 1 lutego 1978 r. i prawdo-

podobnie ostatni z 23 marca 1989 r., napisany drżącą ręką, na trzy miesiące 

przed śmiercią autora. Lektura tej korespondencji jest bardzo przejmująca 

i pouczająca. Autor z wiarą i godnością znosi liczne choroby i niedogodności 

podeszłego wieku, do końca pracuje, odprawia Msze święte, interesuje się 

ludźmi. Szczególnie utkwił mi w pamięci następujący obraz księdza: „Do 

kościoła 80 m idę o 2 laskach zgarbiony i podtrzymywany przez siostry za-

konne, a w dzień powszedni to odprawiam Mszę św. w domu.” W ostatnim 

liście, pomimo bólu i cierpienia, przeczuwając to, co nieuchronne, nie zapo-

mina o Knyszynie, wyraża troskę o to, aby jego kronikarskie dzieło było 

kontynuowane. Na zakończenie pisze: „Być może, że ten list będzie ostatni, 

bo choroba wskazuje, jakbym był na liście poborowych u Św. Piotra – Wola 

Boża i za to życie dzięki.” Taką postawę, godnego starzenia się, cierpienia 

i pracy do końca, pokazał nam wszystkim papież Jan Paweł II. Jakże inny 

obraz pogodnego, towarzyskiego, młodego księdza utkwił w pamięci najstar-

szych mieszkańców Knyszyna. Takim widzimy go na poniższym zdjęciu wy-

konanym w Knyszynie w 1945 r. W trudnych warunkach powojennych ple-

bania tętniła życiem, gościły tu siostry księży, blisko rok było to miejsce 

schronienia dla rodziny Mariana Rzeźnickiego, którego dom i apteka zostały 

zniszczone w działaniach wojennych 1944 r., a on sam wkrótce po wkrocze-

niu Sowietów został zesłany, na 16 miesięcy, do obozu w Rosji. Więcej zdjęć 

z tego okresu w notce biograficznej ks. Kazimierza Cyganka. Pochodzą one 

z archiwów rodzinnych śp. Cecylii Piaseckiej oraz Zofii Rzeźnickiej-Glinka, 

której dziękujemy za pomoc w opisie zdjęć. 
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Przed plebanią w Knyszynie, 1945 r. Od lewej: ks. proboszcz Franciszek Bryks, Zofia i Wan-

da Rzeźnickie, Otylia – siostra ks. Cyganka, kleryk Witold Rymkiewicz, nieznany ksiądz, 

ks. Kazimierz Cyganek, centralnie siedzą od lewej Maria Rzeźnicka i siostra ks. Bryksa – 

Bronisława. Na pierwszym planie Ciapek, pies Zofii Rzeźnickiej 

 

W imieniu wydawcy składam serdeczne podziękowanie dr. hab. prof. 

UwB Adamowi Dobrońskiemu za życzliwą pomoc w realizacji niniejszego 

przedsięwzięcia, dr. hab. prof. UwB Józefowi Maroszkowi za przekazanie 

skanów zdjęć z Kroniki, konsultacje oraz cenne uwagi. Niestety, nie wszyst-

kie mogły zostać uwzględnione, gdyż zamiarem wydawcy była publikacja 

kroniki ks. Cyganka z możliwie minimalną ingerencją redakcyjną. 

Osobne podziękowania należą się zespołowi redakcyjnemu za dużą, 

bezinteresowną pracę, szczególnie: Urszuli Magdziuk, Marcie Piszczatow-

skiej, Ewelinie Sadowskiej-Dubickiej i Mieczysławowi Lewkowiczowi za 

opracowanie wydawnictwa pod kątem historycznym. 

Życzymy owocnej lektury! 

 

W imieniu wydawcy 

 

Krzysztof Bagiński, 

wiceprezes  

Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta Augusta 
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Kronika parafialna kościoła knyszyńskiego, opracowana przez księ-

dza Kazimierza Cyganka w 1944 r., jest wyjątkowym dziełem dotyczącym 

historii ziemi knyszyńskiej. Przez lata w obiegu było kilka egzemplarzy jej 

maszynopisu. Korzystali z nich niemal wszyscy pasjonaci przeszłości i zawo-

dowi historycy badający dzieje tych terenów.  

Ks. Cyganek spędził w Knyszynie lata 1941-1945. Gromadził wówczas 

informacje dotyczące historii miasteczka i okolic. Rozmawiał z najstarszymi 

mieszkańcami, lokalnymi historykami-amatorami (m.in. z księdzem Antonim 

Walentynowiczem), sięgał po pozycje opisujące przeszłość tych ziem, ale 

przede wszystkim analizował archiwalia dostępne w parafii. Właściwie nie 

powoływał się na źródła pisane inne niż kościelne (wyjątkiem są wypisy 

z księgi żydowskiego bractwa pogrzebowego i akt majątku Knyszyn), nie 

wiedział nawet, czy takowe istnieją. Ewentualne poszukiwania uniemożliwiła 

mu trwająca wojna – okupant hitlerowski zabraniał korzystania z jakichkol-

wiek archiwów, część z nich została zniszczona lub okradziona. W 1944 r., 

gdy – jak pisze –  „bezczynność wojenna i długie wieczory zimowe nastrę-

czyły okazję do opracowania obszerniejszego inwentarza”, wikary wykorzy-

stał zebrane informacje do stworzenia pierwszej monografii historycznej 

Knyszyna i okolic – publikacji zawartością dalece większej, niż można wnio-

skować z nadanego przez autora tytułu.  

Ks. Cyganek wykonał pięć egzemplarzy Kroniki, oznaczonych litera-

mi „A”, „B”, „C”, „D” i „E”. „A” to, jak sam określa w liście do knyszynianki 

Cecylii Piaseckiej (zob. aneks), „oryginał”, ale trudno orzec, czy był to do-

kładnie ten pisany w 1944 r. Został on wykonany w formie czytelnego ma-

szynopisu na 269 stronach „grubszego” papieru. Zamieszczono w nim wiele 

zdjęć i kilka rysunków. Jeszcze w latach 70. XX w. kronikarz uzupełniał go 

dopiskami ręcznymi. Egzemplarz ten trafił do domu Piaseckich z Knyszyna. 

Wersje „B”, „C”, „D” i „E” opracowania, bez materiału ilustracyjnego, bądź 

tylko z fotokopiami niektórych zdjęć, autor rozpowszechnił za życia. Jedną 

przekazał proboszczowi z Knyszyna, ks. Antoniemu Hermanowskiemu. W po-

siadaniu tutejszej parafii rzymskokatolickiej jest egzemplarz sporządzony 12 lat 

później niż oryginał (zawiera informacje o wydarzeniach do 1956 r.), widnieją 

na nim pieczątki ks. Hermanowskiego, ale nie ma oznaczenia literowego. W tej 

chwili nie sposób dociec, czy jest to kopia wykonana przez ks. Cyganka, czy 

może przepisana później. Kronikarz swoje dzieło przesłał także do ks. Jana 

Trochima, dziekana w Krypnie, a w 1977 r. również do Biblioteki Wojewódzkiej 

w Białymstoku (zob. aneks z listem K. Cyganka do C. Piaseckiej z 1 lutego 1978 

roku). Dziś w Książnicy Podlaskiej jest dostępna jego wersja „E”. Ponadto wia-
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domo, że w 1951 r. został wykonany przez Cecylię Piasecką odpis Kroniki prze-

chowywany obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku.  

W 2011 r. Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augu-

sta wyszło z inicjatywą wydania opracowania ks. Kazimierza Cyganka dru-

kiem, a redakcja stanęła przed trudnym zadaniem przygotowania go do 

publikacji. W czasie prac oparła się na wykonanych w 1999 r. skanach wer-

sji „A” wraz z odręcznymi dopiskami z lat 70. XX w., które uwzględniono 

w tekście, zaznaczając w przypisach ich późniejszą proweniencję. Do uzu-

pełnień posłużył egzemplarz „E” z Książnicy Podlaskiej.  

Kronika parafialna kościoła knyszyńskiego składa się z trzech części. 

Pierwsza to historia Knyszyna, którą autor zaczyna od czasów jagiellońskich, 

eksponując osobę zmarłego tu króla Zygmunta Augusta. Te fragmenty, 

w znacznej mierze oparte na legendach, dziś nie mają dużej wartości. Cenne 

dla historyka będą natomiast informacje o Knyszynie w przededniu II wojny 

światowej. Ks. Cyganek opisał działające wówczas instytucje, świątynie 

i cmentarze znajdujące się w Knyszynie i jego okolicach oraz przekazał da-

ne o mieszkańcach, doskonale ukazując wielokulturowość tego terenu.  

Druga, najobszerniejsza część Kroniki, zawiera opis parafii Knyszyn 

i kościoła knyszyńskiego, w tym, bardzo szczegółowy, jego wyposażenia. Jest 

to ważne źródło dla badających chociażby straty jakie, poniosła parafia 

w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Jeszcze zanim historycy odkryli wspa-

niałe źródło, którym są księgi metrykalne, ks. Cyganek w Knyszynie do-

kładnie je przeanalizował i na ich podstawie opracował m.in. listę pracują-

cych tu księży (począwszy od XVI w.) oraz wykaz parafian.  

W trzeciej części swego opracowania kronikarz opisał okolice Knyszyna.  

Dzisiaj, po 68 latach od napisania Kroniki, stan wiedzy dotyczący hi-

storii królewskiego miasteczka jest o wiele większy. Przyczyniły się do tego 

w głównej mierze szeroko zakrojone badania prof. Uniwersytetu w Białym-

stoku Józefa Maroszka, w tym publikacja Pogranicze Litwy i Korony w pla-

nach króla Zygmunta Augusta przedstawiająca nowe fakty ustalone dzięki 

odkryciu wcześniej nieznanych źródeł z wielu archiwów i bibliotek zagra-

nicznych. Ponadto wiedzę na temat przeszłości Knyszyna poszerzyły popu-

larnonaukowe opracowania badaczy lokalnych.  

Głównym celem pracy redakcji przygotowującej pracę ks. Cyganka 

do druku było sprostowanie zawartych w niej nieścisłości i błędów histo-

rycznych. Korzystając z najważniejszych źródeł oraz opierając się na naj-

nowszych ustaleniach historyków ich wyjaśnień dokonano w przypisach. By 

jak najmniej ingerować w tekst Kroniki, wszystkie je zamieszczono na koń-

cu opracowania, a dla odróżnienia od przypisów autora, ich numerację pro-

wadzono w nawiasach kwadratowych.  

Redakcja dokonała obszerniejszych wyjaśnień najbardziej dziś oczywi-

stych błędów: dotyczących sarkofagu króla Zygmunta II Augusta, który znaj-
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dował się na Rynku w Knyszynie (ks. Kazimierz Cyganek niesłusznie pisał, iż 

był to sarkofag Zygmunta I Starego), dworu ostatniego Jagiellona sytuowane-

go na Górze Królowej Bony (dopiero badania archeologiczne Haliny Kar-

wowskiej i Józefa Maroszka z 1984 r. pokazały, że dworzec zlokalizowany był 

przy dzisiejszej ul. Białostockiej) oraz lat budowy knyszyńskich kościołów. 

W wielu miejscach zamieszczono drobniejsze sprostowania, wyjaśnienia oraz 

uzupełnienia. W tekście poprawiono błędy drukarskie i ortograficzne. Litera-

tura zamieszczona w Kronice została podana zgodnie z dzisiejszymi wymo-

gami bibliograficznymi, ale w kolejności przyjętej przez Autora.  

Tylko w minimalnym stopniu dodatkowe komentarze redakcji uzu-

pełniły fragmenty Kroniki dotyczące czasów współczesnych ks. Cygankowi, 

okupacji Knyszyna i osobistych przeżyć autora z tego okresu – niezwykle 

wartościowych, stanowiących interesujące źródło do badań nad II wojną 

światową. Podobnie została potraktowana analiza knyszyńskich ksiąg me-

trykalnych dokonana przez kronikarza. Do dzisiaj nie dotrwała część z opi-

sywanych i wykorzystywanych przez niego archiwaliów, niektóre uważa się 

za zaginione. Opracowanie wikarego przekazuje więc bezcenne informacje 

na temat zasobu archiwum parafialnego.  

Dzieło ks. Cyganka to, oprócz ponad 200 stron tekstu maszynowego, 

bogaty materiał ikonograficzny. Wikary zamieścił w nim kilkadziesiąt zdjęć, 

w większości najprawdopodobniej wykonanych samodzielnie. W trzymanym 

przez Czytelników wydawnictwie zostały wykorzystane ich skany z oryginału 

Kroniki. Kilka fotografii, pokazujących dokumenty do dziś zachowane, wy-

konano na nowo. W przypadku Wizyty generalnej kościoła parafialnego 

knyszyńskiego 1731, w składzie użyto zdjęcia jej odpisu znajdującego się 

obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku. W tej chwili nie 

można ustalić gdzie znajduje się wersja dokumentu sfotografowana przez ks. 

Kazimierza Cyganka.  

Opracowane przez kronikarza mapy zamieszczono w formie skanów, 

natomiast schematyczne rysunki beneficjum kościelnego zostały przeryso-

wane komputerowo, dokładnie tak, jak naszkicował je autor.  

Dla wygody Czytelnika redakcja dodała aneks ze spisem starostów 

i użytkowników starostwa knyszyńskiego, który w Kronice był przedstawio-

ny jedynie w formie szczątkowej. Ponadto zamieszczono biogram ks. Cy-

ganka oraz jego 2 listy do Cecylii Piaseckiej. Na końcu znalazł się wykaz 

źródeł i literatury, wykorzystanych w trakcie prac nad publikacją i cytowa-

nych w przypisach redakcyjnych.  

Kronika parafialna kościoła knyszyńskiego, choć nie pozbawiona 

błędów i uogólnień, jest bezcennym źródłem do poznania historii Knyszyna. 

Mamy nadzieję, że wydana drukiem poszerzy krąg jej popularyzatorów oraz 

badaczy, którzy zechcą zgłębiać dzieje królewskiego miasta.  

Redakcja  
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Bezczynność wojenna i długie wieczory zimowe nastręczyły mi okazję do 

opracowania obszerniejszego inwentarza kościelnego parafii Knyszyn z uwzględ-

nieniem rysu historycznego dotyczącego tej sprawy. 

Królewskie miasto Knyszyn jest uświęcone pobytem i śmiercią króla pol-

skiego Zygmunta Augusta (7 lipca 1572 r.), pobytem królewicza Władysława IV 

(1630 r.), obdarzone szczątkami (intestina) króla Zygmunta Starego [1], posiada-

jącego najstarszy w okolicy kościół (z 1520 r.) [2], posiadające stawy królewskie 

i jezioro Czechowskie zwane Zygmunta Augusta, słowem bogatą przeszłość 

historyczną, a tak mało znaną, szczególnie przez nowe pokolenie. Czy mi się to 

udało zmienić? Niestety nie, albowiem byłem skazany na korzystanie tylko 

z tego materiału, który znalazłem na miejscu (była wtedy okupacja niemiecka 

i nie można było nosa wychylić do jakiegokolwiek archiwum, o ile w ogóle takie 

było), po drugie naglił mnie czas, aby wykorzystać ten materiał, który był na 

miejscu (metryki kościelne, bo i one mogły być zniszczone), po trzecie, zabez-

pieczyć na piśmie to, z czym się zetknąłem. 

Część II jest obszerniejsza, bo stanowi kronikę parafii, tj. istotną część tej 

pracy i do tego miałem obfitszy materiał, zresztą w założeniach część I i III mia-

ły być również obszerne, ale obydwie zostały okrojone ze względu na niedostęp-

ny materiał. 

W tym opisie miał być jeszcze dodatek, na który miały się złożyć odpisy 

kilku wizyt generalnych i niektóre odpisy dokumentów, np. erekcji i konsekracji 

kościoła oraz tabele kapłanów z sąsiednich parafii. Warunki tak się szybko 

zmieniły (okupacja ustała), że byliśmy pochłonięci pracą przy odradzającej się 

Ojczyźnie i nie było czasu kontynuować rozpoczętej pracy. Ale i to, co się zrobi-

ło, niech będzie małym wkładem i zadośćuczynieniem przepisów prawa kano-

nicznego (can. 1296 par. 2, can. 1522 i inne) oraz licznym rozporządzeniom na-

szych ordynariuszy i statutu synodalnego (stat. 215 par. 2, 258-461, 573-579), aby 

każdy kościół miał swe opisanie wraz z jego beneficjum i im obszerniejsze 

i dokładniejsze – tym lepsze. 

Dużo wiadomości o Knyszynie, zwłaszcza z ostatnich dziesiątków lat, do-

starczał mi p. Józef Piasecki [3] – długoletni sekretarz Zarządu Miejskiego 

w Knyszynie oraz inni obywatele knyszyńscy, którym na tym miejscu składam 

serdeczne Bóg zapłać. 

Wiersze o Tykocinie i cmentarzysku knyszyńskim zawdzięczam śp. ks. 

proboszczowi z Krypna, Antoniemu Walentynowiczowi [4]. 

 

ks. Kazimierz Cyganek 
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1. Wizyta generalna kościoła parafialnego knyszyńskiego 1731 r. 

2. Wizyty kościoła parafialnego knyszyńskiego i filialnego krypniańskiego 

1829 r. 

Inwentarz kościoła parafialnego knyszyńskiego 1839 r. 

Wizyta generalna kościoła parafialnego knyszyńskiego 1860 r., 1897 r., 1912 

r. i 1936 r. 

3. Księgi metryczne: urodzonych 1607-1945, zaślubionych od 1715 r., zmar-

łych od 1747 r. 

4. Księgi spisów ludności od 1828 r. 

5. Księgi urzędowych publikacji Rządu Pruskiego i Rosyjskiego od 1795 r. 

6. Luźna korespondencja urzędowa z władzami polskimi od 1921 r.  

7. Przywileje papieża Leona XIII i króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  

8. Kurczewski J., Biskupstwo wileńskie, Wilno 1912. 

9. Stafiński A., Zgon i pogrzeb Zygmunta Augusta w Knyszynie, „Dziennik 

Białostocki”, 30. 03.1939, s. 5. 

10. Stafiński A., „Dziennik Białostocki” 01.1939, (art. o polowaniach królew-

skich w puszczy). 

11. „Życie Gospodarcze. Organ Polskiej Ligi Gospodarczej”, 4.10.1928, (art. 

o woj. białostockim). 

12. „Przebój. Ilustrowane czasopismo regionalne” 1931, nr 4, (art. o woj. bia-

łostockim). 

13. Przewodnik po Białymstoku i okolicy, praca zbiorowa – Michał Goław-

ski, Jefim Terebucha, Eugeniusz Kazimirowski, Stanisław Białokoz, Jan Ko-

rab-Karpowicz, Antoni Klein, Władysław Lipiński, Maria Parysowa, Monika 

Tarasiewiczówna, Białystok 1939. 

14. Dykcjonarzyk Geograficzny, t. II, Warszawa 1782. 

15. Ossendowski F. A., Puszcze polskie, Poznań 1920. 

16. Wyciąg z akt Majątku Knyszyn o dobrach knyszyńskich. 

17. Wyciąg z księgi pogrzebowej gminy żydowskiej, tzw. Chewra Kadysza 

(chewra kad(d)isha). 

18. Kraszewski J. I., Zygmuntowskie czasy, Warszawa 1929. 

19. Gloger Z., Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900. 

20. Jabłonowski A., Polska XVI wieku pod względem geograficzno-

statystycznym. Podlasie (województwo), t. VI, cz. 1-3, Warszawa 1908-1910. 

21. Dzieje Dobroczynności Krajowey i Zagraniczney z Wiadomościami ku 

Wydoskonaleniu Jey Służącemi, red. Chlebowski, Marcinowski, Rogalski, 

Wilno 1822-1824, (art. o hierarch. kośc. unickiego). 
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22. Wizyta diecezjalna z 1782-1784, t. 8. 

23. Wizyty diecezjalne od 1839 (dokł. opisy fund. i szpitali ks. nr 41). 

24. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-

skich, tom IV, Warszawa 1883. 

25. Orgelbrand S., Encyklopedia Powszechna, 1859, t. III, str. 600; t. XXIII, 

str. 533-544.  

26. Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera 

i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchow-

nych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego, pod 

redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego, t. XXX – Usuard – Wiara, Warsza-

wa 1873. 

27. Ilustrowana encyklopedia Władysława Trzaski, Ludwika J. Everta i Jana 

Michalskiego, Warszawa 1925-1938 lub Encyklopedia Powszechna dla 

Wszystkich Trzaski, Everta i Michalskiego, pod red. dra Stanisława Lama, 

Warszawa 1936. 

28. Likowski E., Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX 

wieku, Warszawa 1906. 

29. Chotkowski W., Dzieje zniweczenia św. Unii na Białorusi i Litwie 

w świetle pamiętników Siemaszki, Kraków 1898. 

30. Wizyta generalna kościoła knyszyńskiego z 1674 r. odbyta przez biskupa 

Mikołaja Słupskiego. 

31. Inwentarz kościoła unickiego knyszyńskiego z 1811 r. 

32. Dekret bp. M. Ancuta w Wizyt. Gen. z 1722 r. 

33. Wizyta gen. kościoła knyszyńskiego z 10 VIII 1820 r. na 29 kartach; 

34. Inwentarz podawczy z 1812 r. 

35. Ordinarium Iurium Stolae z 1797 r. z dn. 1 VI na 25 kartach w jęz. nie-

mieckim. 

36. Rubrycele z lat 1860-1940, czyli Catalogus ecclesiarum et cleri archidio-

ecesis vilnensis 1860-1940. 

  



17 

 

 

 
  



18 

 

 

 



19 

Miasto Knyszyn w województwie i powiecie białostockim jest położone 

nad rzeką Jaskrzanką [5], która bierze swój początek niedaleko za wsią Ja-

skra i od której wzięła swą nazwę. Jest to rzeczka nieduża, obfituje w raki 

i za wsią Ruda wpada do Narwi. 

Według położenia geograficznego Knyszyn leży na 22 stopniu 54 mi-

nucie długości wschodniej i 53 stopniu 18 minucie szerokości północnej, 

licząc od Greenwich. [6] Na mapach Rzeczypospolitej Knyszyn figurował już 

pod koniec XV wieku [7], czyli znacznie wcześniej od Białegostoku. 

W inwentarzu kościoła knyszyńskiego z 1937 r. ks. dziekan Jerzy Ża-

mejć, który również interesował się przeszłością Knyszyna, będąc probosz-

czem tegoż kościoła w latach trzydziestych, zapisał, że pierwotny kościół 

knyszyński był z 1264 r. [8]  

Niestety, nie zetknąłem się po wojnie z ks. J. Żamejciem i nie dowie-

działem się, skąd on tę wiadomość zaczerpnął lub na czym ją opiera, 

a w inwentarzu tego nie wyjaśnił. W każdym bądź razie jakieś ku temu dane 

miał, a że kościół inny przed obecnym murowanym z 1520 r. był, to jest 

pewne. Ten pierwotny kościół stał na dzisiejszym rynku i wyraźnie wspomi-

na o nim Wizyta Generalna z 1731 r. [9] 

 
Item area in medio fori oppidi Knyszyn ubi stat Campanile et Antiquae Ecclesiae Ca-

emeterium… olim fuerat Ecclesia lignea cruces et Sarcophagus Serenissimi Regis Poloniae 

Sigismundi et ubi sepulta intestina eius prout testator Reinholdus Heydenstennius Chronicarius 

Regni. 

 

Również plac w środku rynku miasta Knyszyna, gdzie stoi dzwonnica i starożytnego ko-

ścioła cmentarz… niegdyś był drewniany kościół na rynku miasta, gdzie teraz stoją dwa drew-

niane krzyże i sarkofag Najjaśniejszego Króla Polski Zygmunta i gdzie pochowane są wnętrz-

ności jego, jak świadczy kronikarz państwowy Arnold Heydensteniusz. [10] 

 

Jeśli to jest prawdą, że Knyszyn miał kościół już w 1264 r., to osada 

Knyszyn jest starego pochodzenia. [11] 

Skąd nazwa Knyszyna pochodzi? Trudno coś pewnego powiedzieć. 

Według przypuszczeń nazwa pochodzi od wyrazu „knysz”, co w narzeczu 

ludowym na Białorusi i Podlasiu oznaczało okrągły pieróg prażony z cebulą. 

Być może mieszkańcy tej osady zajmowali się wypiekiem „knyszu” i to dało 

początek nazwie dzisiejszego Knyszyna.[12]  

Ale nie o nazwę nam chodzi, a o sam fakt istnienia Knyszyna i o jego 

historię, bowiem każdy kraj, miasteczko czy wieś ma swą epokę przedhisto-

ryczną, o której nic pewnego powiedzieć nie można – ma ją też i Knyszyn. 
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W XV i na początku XVI wieku Knyszyn należał do władnej i możnej 

rodziny na Litwie książąt Radziwiłłów. Jeden z tych książąt Mikołaj, względ-

nie brat jego bp wileński Wojciech Radziwiłł, zbudował w Knyszynie w 1520 

r. murowany kościół, który w zasadniczych częściach stoi do dziś dnia. [13] 

Za panowania Zygmunta I Starego (1506-1548) Radziwiłłowie podaro-

wali Knyszyn z jego dobrami, poddanymi i Puszczą Knyszyńską – królowi. 

[14] Odtąd Knyszyn jako własność królewska zaczyna się rozwijać i stawać 

głośnym w kraju. Stał się też ulubionym miejscem łowów na grubego zwie-

rza w Puszczy Knyszyńskiej oraz schroniskiem przed zarazą. 

Knyszyn leży na skraju wielkiej Puszczy Knyszyńskiej i jakby na po-

graniczu Litwy z Koroną. 

  

  



21 

W XV wieku Puszcza Knyszyńska należała do większych puszcz i gra-

niczyła bezpośrednio z puszczami: od północnego wschodu z Puszczą Biało-

wieską i Świsłocką, a od północnego zachodu z Puszczą Augustowską i My-

szyniecką (Kurpiowską). [15] W znacznie późniejszych czasach, chociaż zo-

stała okrojona, to jeszcze obejmowała 50000 ha, a i dziś jest mało co liczniej-

szą. Rozciąga się ona i leży pomiędzy Knyszynem i Białymstokiem i linią 

kolejową od Krynek ku Świsłoczy1, czyli wszystkie dzisiejsze lasy koło Czar-

nej Wsi, Wasilkowa, Walił i Michałowa po Świsłocz należą do Puszczy Kny-

szyńskiej. 

Wyrosła ona na osadach, które nagromadził tu lodowiec w drugiej 

epoce zlodowacenia. Przerżnięta rzekami: Sokołdą, Supraślą i Świsłoczą na 

wyniosłości ich wód, gdzie z moreny dennej utworzyła się gleba piaszczysto-

gliniasta, wznoszą się olbrzymie dęby i graby gdzieniegdzie pomieszane 

z sosną i osiką. Lasy te mają bogate podszycie z trzmieliny, leszczyny, su-

chodrzewia jałowcu i różnej krzewiny, okrywają pagórki, wały i kopulaste 

wyżyny, a tam, gdzie piaski zebrały się na piaskowinach, stoją bory sosnowe, 

a w ich cieniu żywicznym jałowe wrzosy i mchy. Tam znów, gdzie jest woda 

podskórna, pomiędzy sosnami pojawia się świerk, a jako podszycie leśne 

rozwija się wspaniale jarzębina, wierzba i jałowce. 

Sosny i świerki zadziwiająco pną się w górę i dochodzą nieraz do 

32 m wysokości, a nawet jako wyjątki do 38 m. Jest to drzewo „masztowe”. 

Nawet osiki są tu stuletnie i bardzo wysokie, sędziwe, ale zdrowe. 

Na gruntach glinianych wśród sosen i świerków walczą o swój byt po-

spolite tu kiedyś dęby szypułkowe, brzozy i klony. Wśród tego lasu miesza-

nego można spotkać duże gęste kępy świerków, które wyrosły w takim uro-

czysku, gdzie ogień, burze lub owady przetrzebiły nieco bór macierzysty. 

W wilgotnych nizinach rzeki Supraśl i Sokołdy występują już gęsto ol-

chy i do nich przyłączają się na razie bojaźliwie, a potem coraz śmielej 

świerki łapiaste, a za nimi sosny, jednak karłowate, powyginane cudacznie, 

w skorupę porostów owinięte, chyba te, które w danych czasach „bajrakami” 

zwano. Tu też rosną wierzby uszate, iwy, omszone brzozy i osiki w dawnych 

czasach „trzepieciną” zwane. 

Dawniej w Puszczy Knyszyńskiej było dużo „bud smolarskich”, „maj-

danów” albo tzw. „baniek”, przy których zwykli grzać się łowcy, a nawet za-

miłowany myśliwy, ostatni z Jagiellonów – Zygmunt August. 

                                            
1 Miasto położone między ujściem Narwi a Niemnem. 
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Borowiska knyszyńskie słynęły z obfitości zwierzyny, albowiem rozle-

głe łąki między lasami służyły wybornie za pastwiska dla łosi o najpotężniej-

szych rosochach i odyńców sadlastych wypasionych na tychże dąbrowach. 

Złe to były te zwierzęta i rozjuszone, nasrożywszy „póra” z „szumem” szły „na 

dym” i rzucały się na myśliwego. 

Puszcza Knyszyńska jako las przez wszystkie lata służyła za źródło 

wszelkiego rodzaju budulca i opału, a z pni wyrabiano terpentynę. Korę zaś 

dębową wywożono masowo wagonami do garbarń, słowem materiał drzew-

ny i jego produkty znała cała Polska i zagranica. Dość pokaźny przemysł 

drzewny rozwinął się na miejscu i wyrabiano tu i wywożono w głąb kraju: 

okapy, knagi, ślemia, sztaki, cembrowiny i podkłady kolejowe, a przede 

wszystkim klepkę i to, co z niej wyrabiano: piple, okseftki, beczkówki, wań-

czosy, szujki, antałki, baryłki, szkopki, dzieże i wiele innych rzeczy. [16] 

Nie brakowało tu pszczelarzy, potażników, hutników, kołodziei, osocz-

ników, strzelców i innej czeladzi łowieckiej, którzy z lasu żyli. [17] 

Nawet i teraz takie wioski, jak: Kopisk, Nowiny Kasjerskie i Zdroje, 

Rybniki, Czarna Wieś, Stary Szor, Studzianka czy Kołodne w puszczy zacza-

jone „z lasu żyją”. Jedni są drwalami, drudzy spuszczone kloce do kolei do-

wożą, inni pracują w smolarni lub przy sadzonkach i ich zasiewie. 

W okresie powstania listopadowego (1830-1831) w Puszczy Knyszyń-

skiej dzielnie się bronił i walczył z Moskalami bohaterski porucznik Piszcza-

towski, schwytany później i rozstrzelany w Białymstoku w sztabie W. Ks. 

Konstantyna. [18] 

Tak samo w czasie powstania styczniowego (1863) w Puszczy Kny-

szyńskiej mieścił się i walczył oddział pułkownika Arcimowicza. To powo-

dowało, że osławiony „wieszatiel” Murawiew palił i burzył bezlitośnie te wio-

ski, które były w puszczy i pomagały powstańcom. Taka np. Jaworówka cała 

była spalona, a ludność wywieziona na południową Syberię nad rzekę Tubę, 

gdzie do dziś dnia żyją potomkowie ich rodziny. 

Puszcza Knyszyńska niemałą rolę odegrała w czasie okupacji hitle-

rowskiej, kryjąc setki partyzantów. 

Rzeka Narew, rozbiegając się ku wschodowi w całą sieć drobnych od-

nóg, poczynając od Tykocina, utworzyła wewnętrzną deltę i dała początek 

rozlewom i moczarom. Za czasów Zygmunta Augusta i wcześniej łowiono tu 

tzw. „czarną zwierzynę”, tj. dziki. 

Dolina rzeki Supraśl również obfituje w zabagnione niziny. Mniejsze 

rzeczułki, jak: Krzemianka, Czarna, Kulikówka, Biała, Płoska, Sokołda 

i Słoja, przerzynając gwałtownie Puszczę Knyszyńską we wszystkich kierun-

kach, dają jej swoisty urok i nieraz zmieniają krajobraz, bo tuż za sosnami 

czy świerkami można spotkać las dębowy lub rozłożyste graby. 
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W gęstym podszyciu gnieździły się wilki, pasły sarny, przebiegały ry-

sie: także głuszce i cietrzewie mają tu swoje tokowiska. Lisy, zające bielaki 

mają tu również wyśmienity teren. 

W puszczy miejscami świecą ogromne „haliny” dokoła wszystkich 

miasteczek, z wyjątkiem chyba Supraśla, ale w samej puszczy znajduje ich 

się daleko więcej, zwłaszcza w sąsiedztwie każdego osiedla. [21] 
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Łowy w Puszczy Knyszyńskiej, tak jak je widział w XVI w. nuncjusz 

papieski kardynał Commendoni, a które w opisie przekazuje nam Ursyn 

Julian Niemcewicz, przedstawiały się następująco: 

 
Myśliwi obierają drzewa dość grube i łatwe w objęciu dookoła, aby człowieka mogły za-

słonić. Zwierz przez psy i pociski rozjątrzony rzuca się na pierwszego myśliwego, którego przy 

drzewie spostrzeże. Ten, gdy na drugą stronę odskoczy, zwierz uderza w drzewo, zamierzywszy 

się na człowieka. Rozjątrzony jeszcze bardziej usiłuje drzewo obalić i tym wścieklej, im bardziej 

od myśliwych jest ścigany. W tych nie tylko rogów, lecz języka i ogona zwrotów bać się należy. 

Pierwszy dla szorstkości, drugi dla siły w uderzeniu zarówno są niebezpieczne. Gdy myśliwego 

ogonem zajmie, jedyny sposób obrony rzucić mu czerwoną czapkę. Zwierz naówczas całą swą 

wściekłość na ten kolor obraca, aż od innych myśliwych pociskami i włóczniami skłuty upadnie 

na ziemię. [24] 
 

Bliższych szczegółów z polowań królewskich dostarcza artykuł Alek-

sandra Stafińskiego pt. Polowania Zygmunta Augusta w Puszczy Knyszyń-

skiej („Dziennik Białostocki” ze stycznia 1939 r.). 

W Knyszynie na górce dziś zwanej Górą Królowej Bony2 stał kiedyś drew-

niany zamek myśliwski, rezydencja królów w czasach zygmuntowskich. [19] 

Zamek był zbudowany prawdopodobnie za Zygmunta Starego, tj. gdy 

włości knyszyńskie przeszły w posiadanie królów polskich (podarowane 

przez księcia Radziwiłła Zygmuntowi Staremu) [20] i odtąd Knyszyn stał się 

ulubionym miejscem polowań. Tak samo polubił Knyszyn syn Zygmunta 

Starego – Zygmunt August, urodzony akurat w roku 1520, czyli powstania 

kościoła knyszyńskiego. Już jako książę litewski, Zygmunt August odwiedzał 

Knyszyn i brał udział w polowaniach w Puszczy Knyszyńskiej. Warunki ło-

wieckie były tu odpowiednie, bo i zwierza można było spotkać, jakiego się 

chciało, i łąk wypasowych dla stadniny końskiej było pod dostatkiem, i po-

wietrze zdrowe, słowem Puszcza Knyszyńska była nęcącą do polowań na 

grubego zwierza.3 Toteż Zygmunt August przyjeżdżał często do Knyszyna 

                                            
2 Królewski zamek myśliwski był na wzgórzu na południe od Knyszyna, jak się jedzie ulicą 

Białostocką w stronę Chraboł – może 1 km od Knyszyna, a więc nie mieszać go z Dworem, 

czyli majątkiem Knyszyn w stronę Krypna. 

Gdy król był chory, a księżna Sołomerecka jechała przez Knyszyn, to widziała go po prawej 

stronie (jechała bowiem ulicą Tykocką), a potem skręciła na prawo (w ulicę Dworską = Biało-

stocką) i jechała pod las do zamku królewskiego. 

Kraszewski pisze dalej, że król wyglądając przez okno widział dolinę z pasącymi się na niej 

końmi i widział miasto Knyszyn, co zupełnie się zgadza z dzisiejszą panoramą. 
3 Stadniny końskie w związku z polowaniami były utrzymywane nie tylko koło Knyszyna, lecz 

i w dalszych okolicach, jak np. w Trzciannem, gdzie stara tradycja wskazuje miejsce (róg ulicy 
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i mile tu czas spędzał. Niezależnie od dużych barłogów niedźwiedzich i żu-

browych, szczególnie między wsiami Ławkami i Brzozówką, król miał wła-

sny zwierzyniec koło Knyszyna, nad którym czujne oko miał starosta kny-

szyński Jan Zamoyski.4 [25]  

Wojny zniszczyły mocno Puszczę Knyszyńską, a jeszcze więcej jej 

zwierzostan. Tak np. żubry i łosie od dawna już opuściły puszczę, uciekł 

także z niej niedźwiedź i rosomak (dawniej pospolite tu drapieżniki), pozosta-

ły tu jeszcze jelenie, sarny i daniele oraz wilki i dziki, ale ostatnia wojna, 

a nawet już poprzednia (1914-1918) wygnała i te zwierzęta. 

  

                                                                                                           
Zubolskiej i rynku) królewskich koniuszni. Wszystkie koniusznie królewskie obejmowały koło 

3000 koni. [22] 
4 Co do miejsca zwierzyńca królewskiego, to jedni wskazują las i pola koło Popielewa, aż po 

dzisiejszą szosę. Inni wskazują na stawy królewskie koło majątku Knyszyn wraz z ich przyległo-

ściami. Najprawdopodobniej zwierzyniec królewski obejmował jedno i drugie wymieniane 

miejsce, boć przecież zwierzyniec nie był znów tak małym obszarem i mógł obejmować cały las 

dookoła zamku. [23] 

Po I wojnie światowej dyrekcje i nadleśnictwa lasów poszły ogromnie na rękę gospodarce 

państwowej w ochronie zwierzostanu i byłyby wkrótce odrodziły upadającą Puszczę Knyszyń-

ską, lecz sroga II wojna światowa nie tylko zatamowała, lecz i zniszczyła wszelki dotychczasowy 

dorobek. 



26 

 

Czasy zygmuntowskie są złotym wiekiem dla Knyszyna. Z chwilą 

odziedziczenia go przez Zygmunta Starego – król czuł się z nim bardziej 

związany i na pewno wielokrotnie bawił tu ze swą małżonką Boną podczas 

polowań, a może i na wypoczynku. Sądzić należy, że król pokochał tę miej-

scowość, skoro po swojej śmierci nakazał umieścić w sarkofagu swoje serce 

i ustawić go na cmentarzu kościelnym na rynku. [26] 

Ale jeszcze więcej pokochał Knyszyn syn jego Zygmunt August. Król 

przywiózł tu swoją ukochaną żonę Barbarę Gasztołd z Radziwiłłów5, czyli tę, 

przeciw której knuła intrygi królowa Bona – matka Zygmunta Augusta i, jak 

krąży uporczywa pogłoska, jakoby Bona miała przyczynić się do jej śmierci. 

Gdy zmarła Barbara, król kazał cały zamek okryć kirem, a miasto 

okryć lasem żałobnych sztandarów. Sam bardzo rozpaczał po jej śmierci 

i w następnych latach często przyjeżdżał do Knyszyna, aby tu szukać ukoje-

nia, lecz na próżno. Ono nie przychodziło. 

Jednej styczniowej nocy 1553 r. stała się na zamku knyszyńskim dziw-

na rzecz – niesamowita zbrodnia zuchwała – „Crimen laesae maiestatis” (ob-

raza majestatu). Oto jeden ze sporej liczby sług, magików, czarowników itp. 

indywiduów, którzy króla otaczali i mieli za zadanie bawić go i z więzów 

tęsknoty wyzwalać – rękodajny Mikołaj Mniszek6 z oddaną sobie w tej 

sprawie Giżanką7 dokonali tego czynu. 

                                            
5 Barbara Gasztołd – wdowa – siostra rodzona Mikołaja Radziwiłła „Rudego” (1512 - 1588) wyszła 

początkowo za mąż za starostę smoleńskiego Stanisława Gasztołda i przebywała długo 

w Tykocinie na zamku. Po śmierci męża wyszła powtórnie za mąż za króla Zygmunta Augusta. 

Dnia 9 XII 1550 r. koronowała się na królową Polski, a już 8 maja następnego roku zmarła 

w Knyszynie i została pochowana w Wilnie. Ta prędka i nagła śmierć rzuciła podejrzenie na 

królową Bonę, która rzeczywiście nie lubiła Barbary, że to ona przyczyniła się do jej śmierci. [29] 
6 Mikołaj Mniszek – starosta lwowski, oświęcimski i osiecki – dworzanin i ulubieniec Zygmunta 

Augusta – nielubiany bardzo przez szlachtę z powodu wysokiej dumy i bliskich stosunków 

z Giżanką. Zmarł w 1597 r. 

Był jeszcze drugi Mniszek, Jerzy Wandalin z Wielkich Kończyc, też za panowania Zygmunta 

Augusta, który przybył do Polski z Moraw. Był krajczym koronnym, a w dwa lata po śmierci 

króla awansował (po śmierci Mikołaja Łaskiego) na kasztelana radomskiego i wojewodę san-

domierskiego. Też ulubieniec króla, który używał go często po poleceń, zwłaszcza tajnych. 

On to podobno wynalazł królowi Giżankę i jego oskarża Orzelski w swoich pamiętnikach 

o kradzież skarbów królewskich w porozumieniu i z udziałem Giżanki. Cały proces w tej spra-

wie Mniszech przy pomocy Stanisława Szafrańca, kasztelana bieckiego i J. Siennickiego, kaszte-

lana żarnowskiego, zatuszował i winę mu darowano. 

Kiedy za króla Walezego Mniszech został krajczym koronnym, wtedy Jan Zieliński, dworzanin 

zmarłego króla Zygmunta Augusta, widząc go pewnego razu w otoczeniu panów przy stole 

królewskim, wstał i zwrócił się do króla, aby podejrzanego o kradzież i zbrodnie Mniszcha od 

dworzan swych oddalił. Król Walezy uczynił zadość tej prośbie i Mniszchowi kazał natychmiast 
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opuścić salę i nie wracać, aż się oczyści z zarzucanych mu zarzutów. Mniszech przez swych 

przyjaciół i z tej opresji wyszedł zwycięsko. 

Orzelski w swych pamiętnikach pisanych w języku łacińskim z całą swobodą i w całej nagości 

fakta oszukiwania króla, jego kradzieże popełniane razem z Giżanką nazywa po imieniu. Jest to 

jakby zbiór protokołów śledczych nad wpływami i rozchodami skarbów królewskich. (Pamięt-

niki Orzelskiego są wydane w krytycznym opracowaniu w oryginale przez E. Kuntzego w zbio-

rze Scriptores Rerum Polonicarum, tom XXII, Kraków 1917.)  
7 O Giżance każdy knyszyniak coś wie, dlatego w tej sprawie, jakkolwiek też rzecz traktuję 

ubocznie, przedstawię jeszcze inne opinie i wyjaśnienia, niż te, które czytelnik spotka w tekście. 

Stwierdzić należy, że Barbara Giżanka jest postacią historyczną. Na dwa tygodnie przed śmier-

cią króla otrzymała szlachectwo i wieś Bronów w powiecie płockim oraz 13 tys. dukatów nieza-

leżnie od tego, co sama ukradła. Ta fortuna i jej przyjaciele uratowali ją od tego, że po śmierci 

króla winna być aresztowana, osadzona w więzieniu, poddana torturom – tymczasem Giżanka 

pozostała na wolności, wyszła za mąż za Michała Juriewicza Woronieckiego, krewnego ks. 

prymasa Uchańskiego. Zmarła w 1584 r. 

Jakkolwiek prof. dr Adam Bar w ocenie powieści Kraszewskiego „Zygmuntowskie czasy” 

stwierdza, że u współczesnych historyków Zygmuntowi Augustowi, ani u Górnickiego nie ma 

żadnych wzmianek o miłostkach króla z Giżanką, tym niemniej nie wyklucza podobnych rze-

czy, które szczegółowo przedstawia Orzelski, pisarz współczesny Zygmuntowi Augustowi. Dalej 

jest faktem, że na skutek krążących uporczywie pogłosek o nieczystych sprawkach Mniszka 

z Giżanką w stosunku do skarbów królewskich – po śmierci króla cierpiała i sława króla. Trzej 

przyjaciele królewscy: Jan Leśniewski, Drohojowski i Jan Dymitr Solikowski postanowili sprawę 

wyjaśnić do końca i oczyścić imię króla. Na sejmie konwokacyjnym w 1573 r. w Warszawie 

wystąpił Solikowski i w jaskrawym obrazie przedstawił ostatnie chwile króla, jego we wszyst-

kim usprawiedliwiając, a potępiając przede wszystkim Mniszcha i Giżankę (mowa ta jest wydana 

przez A. E. Koźmiana w Rękopisie historycznym polskim dworzanina i wychowańca Zygmun-

ta Augusta, Wrocław 1845).  

W „Przyjacielu Ludu” z 1839 r. ukazała się notatka na str. 12 pod tytułem Słów kilka o domo-

wem życiu Zygmunta Augusta i zgonie tego monarchy. Czytamy tam, że Zygmunt August, 

niechętny Katarzynie rakuskiej (trzecia żona Zygmunta Augusta), oddał się miłostkom i kocha-

nek miał wiele. 

Pierwszą z nich była niejaka Zuzanna Orłowska, siostrzenica Koryckiej, nieznajomego rodu, ale 

piękna, którą Zygmunt August poznał w domu swego faworyta Żalińskiego z Prus i zabrał do 

siebie. 

Drugą kochanką króla była (po ustąpieniu po 7 latach Orłowskiej) niejaka Zajączkowska, pan-

na z faucymeru królowej Anny. Potem umieścił ją król w klasztorze i nieraz jeszcze odwiedzał. 

Były jeszcze inne kochanki jako czarownice: Budzikowa z Wilna, Anna z Witowa, Korycka itp., 

bo tej chuliganerii, oszustów była moc. 

Wreszcie zajęła miejsce i pobiła wszystkie inne Basia Giżanka. Autor artykułu z „Przyjaciela 

Ludu” twierdzi, że B. Giżanka urodziła się w Warszawie, ojciec jej był radcą sądowym i po 

śmierci ojca przeniosła się do Krakowa, gdzie była jej siostra zamężna za Szawłowskim i tu 

ówczesnym zwyczajem oddana została na naukę do klasztoru. Zygmunt August miał ją rzeko-

mo ujrzeć w kościele i tak mu wpadła w oko, że zapragnął ją posiąść. 

Użył do tego Mniszka, ale Barbara stawiała opór, potem użyto za pośrednika Żyda, który do 

klasztoru przychodził, przyniósł podarunki od króla i chciał ją koniecznie wykraść, ale i jemu 

się nie udało. Dopiero siostra Basi, zjednana dużymi obietnicami bogactw, odebrała Basię 

z klasztoru i oddała w ręce króla. 

W rok potem Basia miała porodzić królowi córkę. I tyle jest w „Przyjacielu Ludu” o Giżance. 

Powtarza to samo A. E. Koźmian w Rękopisie historycznym, dodaje tylko, że Mniszkowi poma-

gał Żyd Egydzy i że po urodzeniu córki król nadał Giżance szlachectwo. 
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Król Giżanki jeszcze nie znał, a Mniszech postanowił zaprezentować ją 

w czasie urządzanych przez siebie w zamku „inwokacyj”, mających za cel 

ukazanie ducha Barbary. Chciwy, chytry i podstępny Mniszech targnął się 

na rzecz straszną. O północy w noc styczniową, gdy wiatr ciskał i kręcił 

śnieżycą w okna w słabo oświetlonej komnacie – nagle stanął przed królem 

„duch” Barbary ubranej w całym jej dawnym przepychu. Była to Barbara 

Giżanka, a nie Radziwiłłówna. Nie mieszczka knyszyńska, jak podaje Ossen-

dowski w Cudach Polski, i nie z rodu dziś mieszkających w Knyszynie Gi-

zów, bo ci są przybyszami, lecz była to mieszczka warszawska. 

Podkomorzy, a właściwie podkomorzym wtedy jeszcze Mniszech nie 

był, zauważywszy wielkie podobieństwo swej kochanki Barbary Giżanki do 

Barbary Radziwiłłówny, która obecnie była w klasztorze w Warszawie 

u panien bernardynek, Basię z klasztoru wykradł i wykorzystał jej łudzące 

podobieństwo do zmarłej Barbary, żony króla, że podstawił ją królowi, uka-

zując niby w seansie spirytystycznym prawdziwego ducha Barbary. Król na 

pierwsze wejrzenie osłupiał, nastąpił wstrząs psychiczny i król podobno ze-

mdlał, ale gdy się ocknął, chwycił „ducha” Barbary, w nim się zakochał 

i zatrzymał przy sobie. 

Mniszech z całą obłudą i prowokacją przyznał się do winy i tej niesa-

mowitej mistyfikacji, błagając króla o przebaczenie za swe zuchwalstwo. 

Jakkolwiek zawiedziono nieszczęsnego króla i oszukano co do ducha Barba-

ry, to jednak król uległ powabowi Giżanki i została ona jego kochanką. Król 

darował winę Mniszchowi i za jego spryt jeszcze wynagrodził, bo podniósł 

go do godności podkomorzego. 

Przez długie lata Barbara konkurowała z Katarzyną8, aż dopiero cho-

roba i śmierć króla przerwała ten trójkąt z Barbarą Giżanką. Giżanka, za-

                                                                                                           
Kraszewski, który dowiedział się o Giżance z pamiętników Orzelskiego wydanych w bezkróle-

wiu, przedstawia ją jako kobietę chytrą i chciwą grosza, a następnie jako długoletnią kochankę 

i matkę córki Zygmunta Augusta. 

Przy schyłku życia Zygmunt August przywiózł ją ze sobą do Knyszyna i chociaż dostojnicy 

dworu z Chodkiewiczem na czele przekładali królowi, że nie godzi się trzymać takiej oszustki 

na dworze królewskim, to jednak te perswazje nie odnosiły skutku, przeciwnie, gdy ją chciano 

z zamku po kryjomu porwać, plan się nie udał, a później stale pilnowało ją 20 uzbrojonych 

trabantów. 
8 Katarzyna rakuska była siostrą rodzoną Elżbiety, pierwszej żony króla, córką Ferdynanda, 

księcia czeskiego i węgierskiego, wdową po księciu mantuańskim. Zygmunt August w tym 

małżeństwie czuł się bardzo nieszczęśliwy. Do żony czuł wstręt. Mówiono, że była chora nieule-

czalnie na jedną z chorób wenerycznych [27]. 

Sekretarz papieskiego nuncjusza Commendoniego A. Graziani w Pamiętnikach Commendo-

niego, których wyjątki podał Niemcewicz w Zbiorze pamiętników historycznych o dawney 

Polszcze, Warszawa 1822, t. 1, s. 101, podaje skargę Zygmunta Augusta do kardynała: „Wolał-

bym umrzeć niż żyć z tą kobietą (Katarzyną). Któż z prywatnych ludzi w stadle małżeńskim tak 

jest nieszczęśliwy, jak ja? Nie mam żony, a przecież czuję się skrępowany węzłami małżeństwa. 

Prócz mnie nie pozostaje ani jednej latorośli szczepu królewskiego w sile wieku i zdrowia. 

Widzę nieszczęsny przeciętą wszelką potomstwa nadzieję, co jedyną było i domu, i życia pocie-
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opatrzona w zapis na wieś Bronów w powiecie płockim i w asygnatę na 

13 tys. dukatów oraz w tytuł szlachecki, wyjeżdżała z Knyszyna ze swym 

szwagrem Szawłowskim, wioząc ze sobą dwie bryki wyładowane dobrami 

królewskimi i podążała do Ostrowca. [30] 

Knyszyn i zamek knyszyński kryją niejedną tajemnicę życia dwor-

skiego, niejedną intrygę, stał się miejscem zgonu ostatniego z Jagiellonów 

Zygmunta Augusta. 

Ostatnie chwile życia i samą śmierć oraz ceremonie pogrzebu monar-

chy opisuje nam dokładnie jeden z dworzan królewskich, który był naocz-

nym świadkiem tego wszystkiego. A pisze on tak: 

 
Schorowany król Zygmunt August przybył do Knyszyna w 1572 r. Nie wstawał z łoża, 

otaczając się czarnoksiężnikami, którzy mu przepowiadali rychły powrót do zdrowia… Już przed 

samą śmiercią Pana naszego czynili czarnoksiężnicy wiele przyczyn, dowiadując się od czarta 

o zdrowie jego. A to było we czwartek, w sobotę i niedzielę. A czart, iż jest łgarz, a każdemu na 

ostatku służby złe płaci, przeto też zawikłaną odpowiedź uczynił powiadając, że w poniedziałek 

król będzie się miał dobrze. A wkrótce mu się było polepszyło w sobotę, przeto tak rozumiał, iż 

od poniedziałku miał być zdrów z powieści czartowej. 

A tak, gdy panowie go upominali, którzy z nim byli w Knyszynie, przywodząc mu na 

pamięć i na przykład królewicza węgierskiego, aby tymże sposobem uczynił, a państwo za 

swego żywota rozprawił, nie chciał na to słowa rzec, a na każdego z nich o to się obryknąwszy, 

sfukawszy, do ścian się obrócił: Dajcie mi pokój. Spać mi się chce. Wszystko powiedział: Nic mi 

nie będzie, jeszcze nie umrę, do jutra odkładam. Wedle starych orientacyj swych z tymże ju-

trem odszedł od nas. 

 

Zmarł monarcha ostatni z rodu Jagiellonów w dniu 7 lipca 1572 r. 

o godz. 6. po południu w 52. roku życia w Knyszynie na zamku myśliwskim. 

Obrzęd pogrzebowy odprawiono najpierw w Knyszynie (trudno orzec, 

czy na zamku, czy w kościele), a następnie zwłoki przewieziono do Tykocina 

(14 km od Knyszyna). Tu zwłoki królewskie pozostawały przez rok, a w Kra-

kowie czyniono przygotowania do uroczystego pogrzebu. [28] 

Ponieważ zamek knyszyński, w którym zmarł król Zygmunt August, jak czytamy w liście 

Irzykowicza, a list był pisany 18 lipca, czyli w 11 dni po śmierci króla, leży wśród lasów opodal od 

miast znaczniejszych, gdzieby potrzebnych do pogrzebu królewskiego ozdób i innych rzeczy dostać 

można było, nie mogli przeto panowie, jak tylko w części dopełnić to, co mieli za powinność uczynić. 

Co większa, gdy zwyczajem jest u nich natychmiast po śmierci króla włożyć na niego królewskie 

ozdoby, a z niemi go chować, a byli daleko od Krakowa, skąd by korony dostać można było i gdy 

kustosz koronny, stróż z urzędu insygniów królewskich, będąc w Knyszynie i lękając się, aby pod 

                                                                                                           
chą, jedyną Rzeczypospolitej podporą, ten ród Jagiellonów na zawsze przecina się i gaśnie ze 

mną i w tej tak ciężkiej niedoli ni sposobu, ni końca nie widzę. Z żoną bezżenny, mąż bez żony 

dziwowiskiem małżeństwa na wszystkie wieki w oczach świata zostanę.” 
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pozorem wzięcia korony do obrzędu potrzebnej, czego innego ze skarbca nie wyniesiono, nie chciał 

żadną miarą zezwolić na otwarcie jego. 

Przymuszeni tedy byli pomienieni panowie użyć do tego korony Jana, króla węgierskiego 

niedawno zmarłego, po którym Zygmunt odziedziczył wiele innych ozdób królewskich w skrzyni jego 

znajdujących się. 

Włożono je na króla nazajutrz po śmierci, przy następujących żałobnych obrzędach: złożone 

były zwłoki Zygmunta w sali obszernej kirem wybitej na wielkim katafalku królewskim, okryte złoto-

głowiem i po ziemi rozpostartym. Król miał na sobie żupan i czapkę z atłasu karmazynowego, na 

nogach miał obuwie ze złota tkanego, a twarz i ręce odkryte. 

Przy stopniu katafalku z każdej strony leżał proporzec, naręczaki ze stali i tarcza perska zwa-

na „kałkan”. Wszystko to adamaszkowe, suto złotem nabijane. W jednym rogu pomienionej sali stała 

obok katafalku chorągiew rozłożysta z adamaszku. W środku jej odmalowany był jednogłowy z roz-

piętymi skrzydły orzeł biały, który herbem jest Polski i miał na piersiach duże litery splecione S.A., co 

znaczy Sigismundus Augustus, a wkoło herbu królestwa umieszczone były innych prowincji polskich 

herbowe znamiona. 

Przykryty kobiercem z karmazynowego aksamitu stał stolik między katafalkiem a stołem, na 

którym Mszę odprawiano. Na nim z tegoż aksamitu leżało wezgłowie, a na tym korona, miecz królew-

ski, pas, berło i naręczaki. Wszystko to szczerozłote, drogiemi ozdobne kamieniami, tudzież jabłko 

złote, czyli ta kula, którą zwykle nazywają światem z krzyżykiem na wierzchu, jakiego używają cesa-

rze, co pokazuje, że królowietego narodu z cesarzami siebie równają. 

Wszyscy obojga wyznań, to jest katolicy i dysydenci, tudzież ewangelicy u dworu będący, 

przedniejsi obywatele przytomni byli temu obrzędowi, na który też zaprosili pana Bolani i choć już 

wszystko do zaczęcia było gotowe, mieli jednak cierpliwość czekać na niego, w chęci, ile się zdaje, 

żeby doniósł o tym wszystkim królowi francuskiemu. 

Po mszy przez wielkiego jałmużnika odprawionej biskup krakowski Ichmość ks. Franciszek 

Krasiński, okryty kapą z czarnego aksamitu, jaką noszą w czasie pogrzebowych ceremonii, przyjmo-

wał insygnia królewskie, które mu następnie na ołtarz przynoszono. Miecz niósł Ichmość pan refe-

rendarz koronny sędziwy Czarnkowski, koronę kanclerz królewski Mikołaj książę Radziwiłł, berło 

marszałek nadworny litewski książę Radziwiłł, jabłko kasztelan trocki Ostafij Wołłowicz, naręczaki 

Mniszech, pierwszy dworzanin pokojowy. Każde z tych insygniów, gdy wkładał biskup na ciało kró-

lewskie, odczytywał z książki, jakie znaczenie miało każde. 

Tak ubrany leżał król Zygmunt na katafalku, otoczony świec mnóstwem i pochodni, strzeżony 

we dnie i w nocy od kapłanów, którzy śpiewali, i kilku ze szlachty, którzy pilnowali królewskiego ciała. 

Przez trzy dni zostawał, a każdy w tym czasie wolny miał przystęp, po czym zbytnie gorąco do 

pochowania go zmuszało. Włożono go w trumnę drewnianą, gdyż dostać ołowianej nie mogli, a obok 

ciała umieszczono podobno insygnia królewskie, które z pozłoconego srebra podrobiono, bo taki jest 

zwyczaj w tym kraju. 

 

Zacytowałem w dosłownym brzmieniu (tak, jak go podał prof. Al. Sta-

fiński w „Dzienniku Białostockim” z marca 1939 r.) list dworzanina królew-

skiego Kaspra Irzykowskiego, aby nie sfałszować w niczym opisu tymcza-

sowego pogrzebu w Knyszynie króla Zygmunta Augusta, albowiem właściwy 

pogrzeb odbył się dopiero po roku w Krakowie na Wawelu. 

Ciało króla z Knyszyna przewieziono do zamku w Tykocinie i tu cze-

kało na uroczysty pogrzeb w Krakowie. Po ciało przyjechał do Tykocina 

legat papieski i w otoczeniu pewnej świty zabrano jedo Krakowa. 

Po pogrzebie w Knyszynie został zwołany do Knyszyna dnia 24 sierp-

nia 1572 r. zjazd senatorów Korony i Litwy. Na zjeździe tym uchwalono 

ogłosić elekcję i rozesłać jednocześnie do cudzoziemskich dworów posłów 

uwiadamiających o tym. [31]  
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Złotym wiekiem dla miasta Knyszyna są czasy zygmuntowskie. Wtedy 

to Knyszyn zostaje podniesiony do godności miasta (1540) i otrzymuje od 

Zygmunta Augusta przywilej prawa magdeburskiego9 (1568) oraz inne przy-

wileje na jarmarki i targi10 [32]. 

Knyszyn w późniejszych czasach gościł również wysokich dostojni-

ków, jak królewicza Władysława IV w 1630 r. albo zjazd pełnomocników 

Rygi, którzy w 1580 r. zjechali do Knyszyna, aby pertraktować z Janem Za-

moyskim, starostą knyszyńskim „względem warunków poddania miasta Rygi 

pod zwierzchność Polski”11. 

Niewątpliwie, obok zamku myśliwskiego na Górze Królowej Bony, ist-

niał dwór dóbr knyszyńskich na miejscu dzisiejszego majątku Knyszyn koło 

Krypna i wielcy panowie lub zarządzający tymi dobrami właśnie tu mieszka-

li. Tu przecież tradycja lokalizuje „studnię Giżanki”, a nie przy zamku my-

śliwskim i Jan hr. Zamoyski chyba tu rezydował, a nie w mieście. [34] 

W Knyszynie pokutuje nieprawdopodobna pogłoska, że w latach 1896-

1897 w Knyszynie bawił car Mikołaj I. Jest to chyba nieprawda, a prawdopo-

dobnie w tych latach car Mikołaj I tylko przejeżdżał pociągiem przez Kny-

szyn, jadąc na oględziny twierdzy Osowiec. Naturalnie, gdyby tak było, jest 

rzeczą zrozumiałą, że wszelkie władze miejscowe i ks. proboszcz musieliby 

wyjść na dworzec kolejowy i powitać cara, co mogło mieć miejsce, a to dało 

powód do pogłoski, że był w Knyszynie. [35] 

                                            
9 Prawo magdeburskie bierze swą nazwę od miasta Magdeburg w Niemczech. Polega na tym, 

że na wzór praw i przywilejów tego miasta, jako może najlepszych, mogły się miasta obdarzone 

tym przywilejem rządzić, a więc miały wolny wybór burmistrza, własne sądy wójtowskie lub 

magistrackie od nikogo niezależne, mieszkańcy miasta byli wyjęci spod komisarzy ziemskich, 

mieli swobodę wyznania religijnego, równość wyznać itp. 

Autor artykułu w czasopiśmie „Życie Gospodarcze” 4/1928 pt. Miasta ziemi białostockiej 

i powiatu białostockiego, w którym jest mowa o Knyszynie, pisze, że Zygmunt August, na 

pamiątkę ukrywania się w Puszczy Knyszyńskiej w 1555 r. przed morowym powietrzem, obda-

rzył to miasto przywilejem prawa magdeburskiego. No, ale stało się to dopiero w 13 lat od tego  

faktu (w 1568 r.). 
10 Jarmarki były ustalone na następujące dni: 

1. pierwszy we czwartki po Trzech Królach, 

2. drugi we czwartki po Półpościu, 

3. trzeci we czwartki przed Wielkanocą (Wielki Czwartek), 

4. czwarty we czwartki po Wniebowstąpieniu, 

5. piąty we czwartki po Bożym Ciele. [33] 

Targi zaś były ustalone również w czwartki, lecz przez cały rok. W tej formie zarówno jarmar-

ki, jak i targi utrzymały się w Knyszynie do ostatnich czasów. 
11 Porównaj „Życie Gospodarcze” 4/1928, s. 13. 
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Życie magnackie i tych, którzy byli obdarzeni i tytułowani Magnificus, 

Generosus itp. skupiało się nie w samym mieście, lecz na peryferiach miasta 

Knyszyna, jak w zamku myśliwskim Zygmunta Augusta lub na dworze po-

siadaczy dóbr knyszyńskich w tzw. Aula Knyszynensis, która się znajdowała 

2 km na południe od miasta przy szlaku drogi Tykocin – Knyszyn. Trudno 

powiedzieć, który z rzędu pałac dworski od Jana Zamoyskiego przetrwał do 

ostatnich lat, ale jest pewne, że nie jest to pierwszy. Owszem, jeszcze dziś 

pokazują fragmenty murów i fundamentów po byłym pałacu, ale czy po 

pierwszym, czy z czasów Jana Zamoyskiego? 

Jest rzeczą pewną, że Knyszyn wraz z jego obszernymi przyległościami 

należał kiedyś do możnej rodziny na Litwie Radziwiłłów i nie ulega wątpliwo-

ści, że już wtedy był tu jakiś pałac, bo ktoś tymi dobrami administrował. 

Za Zygmunta Starego dobra te podarował królowi Mikołaj Radziwiłł, 

opiekę nad nimi miał starosta knyszyński Jan Zamoyski i do połowy XVII w. 

były one własnością królewską. [36] 

W 1659 r. skarb państwa z racji zadłużenia względem chana krym-

skiego znalazł się w ciężkim położeniu i chcąc zdobyć gotówkę na spłacenie 

tych długów – państwo wydzierżawiło dobra knyszyńskie dwóm bogatym 

kupcom włoskim, których kiedyś królowa Bona do kraju sprowadziła – bra-

ciom Orsettim12, za sumę 600 tys. złp. Transakcji tej ze strony państwa do-

konał Prażmowski, Wielki Kanclerz Koronny i Pac, Wielki Kanclerz Litwy, 

we środę przed świętem Podwyższenia Krzyża Świętego w 1668 r. Doku-

ment opiewał pożyczkę na 553444 złp 21 gr i 9 pieniążków. [37] 

Lustracja dóbr knyszyńskich z 1664 r. świadczy, że do nich należały: 

miasto Knyszyn oraz wsie: Chraboły, Jaskra, Czarna, Przytuły, Czechowizna, 

Krypno, Zastocze, Ruda, Długołęka, Rekle, Brzozowa, Bobrówka, Romejki, 

Jaświły, Zabiele, Jaćwież, Zalesie, Boguszewo, Gincze i miasto Goniądz. Za-

staw ten trwał od 1659 do 1676 r., czyli przez 17 lat, tj. przez 9 lat od chwili 

udzielenia pożyczki, i przez 8 lat od chwili utwierdzenia ich w zastawie. 

Z tego wyliczenia około 20 wiosek i dwu miast widać, jak obszerne były 

włości dóbr knyszyńskich. 

Sprytni i spekulantni Włosi Orsettowie za bardzo wykorzystywali do-

bra knyszyńskie i ucisk ten odczuli bardzo poddani, i byliby go odczuwali 

jeszcze dłużej, bo Rzeczpospolita nie była w stanie dóbr tych wykupić 

i dopiero znalazł się magnat polski Gnino-Gniński, wojewoda chełmiński, 

który za zgodą króla Jana III Sobieskiego w dniu 24 marca 1676 r. spłacił 

dług Orsettim i dobra knyszyńskie od króla Jana Sobieskiego w dniu 

27 marca 1676 r. specjalnym dokumentem królewskim na siebie i swoją 

żonę Dorotę z Jaskulskich otrzymał w dożywocie na własność całe staro-

stwo knyszyńskie. [38] 

                                            
12 Franciszkowi i Mikołajowi. 
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Gdy Gnino-Gniński w późniejszym czasie ustąpił dla skarbu państwa 

okrągłe 100 tys. złp., a na resztę, czyli 453444 złp 21 gr i 9 pieniążków zażą-

dał pokwitowania, że w dalszym ciągu skarb państwa taką sumą jest obcią-

żony, to sejm w 1676 r. za rezygnację z tej sumy oddał mu dobra knyszyń-

skie uchwaloną osobną konstytucją na osiem pokoleń tak po mieczu, jak 

i po kądzieli. 

Dziwna rzecz i rzadko spotykana w prawodawstwie, że odrodzona 

Rzeczpospolita Polska honorowała ustawę sprzed 350 lat i tak samo hono-

rowały ją rząd pruski (1795-1807) i rosyjski do 1918 r.  

Zatem dobra knyszyńskie przechodziły z pokolenia na pokolenie Gni-

no-Gnińskich do ósmego pokolenia i choć nimi sami nie administrowali, lecz 

często wydzierżawiali innym, to jednak prawnymi właścicielami ich byli. 

Sukcesorami z pokolenia Gnino-Gnińskich byli: 

1. Gnino-Gniński, 

2. Piotr Czapski, 

3. Tomasz Józef Zamoyski, 

4. Wincenty Krasiński, 

5. Zygmunt Krasiński, 

6. Adam Krasiński, 

7. ? 

8. Karol hr. Raczyński. 

Hr. Tyszkiewicz, ostatni administrator dóbr knyszyńskich, był tylko 

ich dzierżawcą, a nie sukcesorem. [39] 

Na przestrzeni tych lat dobra knyszyńskie ulegały pewnym zmianom, 

były uszczuplane, a w chwili uwłaszczenia mocno okrojone. 

Według starych akt starostwo knyszyńskie do 1815 r. posiadało 1347 

włók trzydziestomorgowych obszaru, czyli ponad 22 tys. ha, nie wliczając 

w to lasów. 

Rząd rosyjski po 1815 r. skonfiskował całą Puszczę Knyszyńską, liczą-

cą 58 tys. ha powierzchni lasów i 780 włók łąk, pastwisk i ziemi ornej. 

Po 1863 r. rząd rosyjski skonfiskował dalszych 228 włók ziemi, a resz-

tę po 1864 r. rozdał chłopom przy uwłaszczeniu. 

W ostatnich latach majątek Knyszyn nie posiadał więcej niż 200 ha ziemi 

wraz ze stawami. Część tej ziemi Sowieci rozdali byłym fornalom, a resztę zare-

zerwowano na punkt nasienny względnie inne cele państwowe. [40] 
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Do dóbr knyszyńskich należały kiedyś stawy koło majątku Knyszyn 

i Popielewa oraz Staw Czechowski, zwany inaczej Jeziorem Zygmunta Augu-

sta, a również sztucznie zrobione sadzawki królewskie w dolinie u stóp Góry 

Królowej Bony. Tych sadzawek jest sporo i około siedmiu jest jeszcze 

w dobrym stanie, a inne są już popsute i tylko wały świadczą o nich. Wymiar 

ich był około 100 x 80 m, głębokie do 3 m. Wały były szerokie, bo u podnó-

ża sięgały do 18 m szerokości, a u góry do 12 m. Były one ręką ludzką usy-

pane i niektóre z nich, jak np. w Olszynie, szkielet mają z cegły, kamieni 

i rupiecia, co dało się zauważyć przy rozkopie jednego z nich w poprzek do 

celów wojskowych. Niektórzy nawet usiłowali twierdzić, że w nich są tunele 

prowadzące do Góry Królowej Bony i do zamku myśliwskiego, ale dowodów 

na to nie ma.  

O sadzawkach królewskich jest jeszcze i ta legenda, że dna ich są wy-

kładane płytami kamiennymi. W to by można było jeszcze uwierzyć, albo-

wiem dla wygody kąpania się króla ta czy inna sadzawka mogła być tak 

urządzona, ale wszystkie to na pewno nie, bo sam widziałem głębokie leje 

od bomb z ostatniej wojny światowej, ale nie widziałem ani śladu podłoża 

twardego. 

Żydzi knyszyńscy, których początkowo było niewielu, nie mieli swego 

odrębnego cmentarza grzebalnego, a wywożenie zwłok do odległego Tykoci-

na było uciążliwe, wobec tego grzebali swych zmarłych w nocy na wałach 

tych sadzawek, na co w 1786 r. zwierzchność dworska im urzędowo zezwoliła. 

Sadzawek tych od Knyszyna aż po wieś Poniklica było dużo więcej, bo 

tu są źródła i bardzo dogodne warunki naturalne. Szkoda, że dotąd nikt 

z Urzędu Konserwatorskiego tym się nie zainteresował i nie zbadał ich za-

bytkowości. 

 

O ile stawy królewskie przy Górze Królowej Bony są w rozsypce, o tyle 

stawy, również królewskie, koło majątku Knyszyn w stronę Popielewa były 

i są do dziś dnia czynne i choć w pewnych okresach czasu zajęcie koło nich 

było traktowane jako uboczne, to sądzę, że gdy kiedyś ktoś się nimi więcej 

zainteresuje, to mogą stać się pozycją dochodową. Jaka jest ich powierzchnia 

i ile ich jest oraz w jakim są stanie, bliżej nie jestem zorientowany. 
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Nazwa ta jest przesadzona i należy ją zacieśnić do stawu czechowskie-

go, bowiem powierzchnia jego nie przekracza 400 ha [41]. Nazwę swą za-

wdzięcza wsi Czechowizna, obok której się znajduje. Leży ono o jakie 3 km 

po szosie w stronę Moniek i o 2 km na prawo drogą boczną. Ciągnie się 

ono aż pod wieś Guzy i Dudki w stronę Kalinówki. Od wsi odgradza je po-

tężny wał sztuczny, który jest jednocześnie drogą do wioski Czechowizna. 

Poza tym wykorzystano naturalną dolinę, dosztukowując tu i ówdzie groble 

i tamy, co w rezultacie dało piękny duży staw. Kiedy ten staw powstał i kto 

go urządził, dowodów na to nie ma. [42]. Istnieje tylko legenda, która niby 

pozornie daje na te pytania odpowiedź: 

 
Staw ten egzystuje od dawnych już czasów, 

Pamięta Jagiellonów, panowanie Sasów, 

Przetrwał burze dziejowe, inwazję Moskali, 

Król Zygmunt go założył, Czesi wykopali. 

 

Inna jeszcze legenda, bardziej fantastyczna mówi, że jezioro wykopał 

diabeł na rozkaz mistrza Twardowskiego. Sprawa w rzeczywistości ze Sta-

wem Czechowskim ma się nieco inaczej, ale mniej więcej pokrywa się 

z treścią tego czterowiersza. Staw urządzili Czesi pod dozorem Twardow-

skiego na polecenie królowej Bony (może ktoś złośliwy uważał ją za tak 

złośliwą jak diabeł, więc Twardowski wykonał staw na polecenie diabła = 

królowej Bony). 

Królowa Bona, bywając w tych stronach częstym gościem, miała pew-

nego razu zażartować sobie w obecności dworzanina Twardowskiego: „Niech 

nam pan Ichmość zrobi tutaj jezioro, my chcemy większej wody”, i Twar-

dowski, który znał już ten teren i wiedział, że położenie nizinne koło Cze-

chowizny (wówczas jeszcze tej wsi nie było i powstała ona dopiero z pozosta-

łych osadników czeskich pracujących przy budowie tego „jeziora”, stąd jej 

nazwa), wykorzystał teren i zasobne wodne źródła, spiętrzył wody i powstał 

w prędkim czasie obszerny staw. Stało się to tak prędko, że ludzie mówili, iż 

chyba z pomocą diabła to wykonał. 

Stawy te są dość muliste i zarastają wodorostami. Zresztą każda rzecz 

potrzebuje opieki i pielęgnacji, a wówczas będą ryby i wody czyste. 
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Szczątki po zamku knyszyńskim i „studnia Giżanki” 

 

 
Staw rybny w Zamku Knyszyn, zwany stawem Zygmunta Augusta 

 



37 

 
Zdewastowany w czasie wojny las. Gaj koło byłego zamku myśliwskiego.  

Została tylko nazwa: Góra Zamkowa 

 

Wprawdzie już się wspomniało, że król Zygmunt August miał koło 

swego zamku myśliwskiego mniejszy okręg do polowań na mniejszego zwie-

rza i ptactwo, które skupiało się koło stawów. Być może nawet, że sztucznie 

mu tu napędzali różnego zwierza i jemu tylko nań wolno było polować. 

O zwierzyńcu królewskim wszyscy knyszyniacy wiedzą, ale gdzie on 

był, nikt miejsca nie wskazuje. [43] Domyślać się tylko można, że niezbyt 

daleko od zamku, jak w Popielewie i Olszynie. 

 

Już wspominałem, że zamek myśliwski mógł tu być jeszcze z czasów 

radziwiłłowskich, a mógł też być zbudowany dopiero za Zygmunta Starego, 

co znów przypisuje się tej wszechwładnej Bonie, że to ona kazała wystawić 

drewniany zamek dla swego syna Augusta. [44] Zygmunt August już jako 

młodzieniec od 18. roku życia sprawował rządy na Litwie i lubił niezmiernie 

polowania, na które często przyjeżdżał do Knyszyna, no i wtedy, gdy groziło 
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morowe powietrze. Właśnie jesienią 1571 r. zanosiło się na to i król uciekł 

z Litwy [47] (ale czy już nie zarażony?) do Knyszyna i był tak chory, że nie 

mógł o własnych siłach wysiąść z karocy i dopiero dwaj jego dworzanie, 

Mikorski i Wilkowski, zanieśli go do pałacu. Pokój, do którego wnieśli króla, 

był obszerny i wybity materią czerwoną w kwiaty złociste wyciskane w ra-

mach drewnianych brunatnych. 

 
Sufit był z belek drewnianych ciemnych złoconych i w kwadratach jego były umiesz-

czone gwiazdy złociste. 

Podłoga była kamienna, ale pokryta suknem zielonym. Z sali tej jedne drzwi wiodły do 

wielkiej sali audiencyjnej, a drugie do sypialni króla. W środkowej ścianie był wysoki piec 

z czarnego kamienia, w którym palił się ogień. Sale zdobił duży zegar szafkowy ścienny 

i zwierciadło niemałej wielkości. Na środku stał stół niemałej wielkości lakierowany i na nim 

złożono czapkę futrzaną i berło królewskie, a w kątach i bokach było kilka krzeseł bez poręczy 

perskim dywanem pokrytych. Okna były na wpół zasłonięte firankami z materii podobnej 

obiciu ścian. 

 

Po zamku tym nie ma dziś najmniejszego śladu. Być może, gdyby ktoś 

kopał rowy i doły na tej górze, może by się czegoś doszukał. 

Dnia 3 maja 1925 r. postawiono na tej górce krzyż, bo akurat w tym 

miejscu Żydzi chcieli sobie zrobić cmentarz, jakby już innych miejsc nie 

było. Krzyża nie ma, bo przy zmianie tylu władz trudno mu się było ostać. 

Zwróćmy teraz uwagę na gospodarczy rozwój miasta. Knyszyn od po-

czątku był miastem rolniczym i leśnym. Większość jego obywateli utrzymy-

wała się z rolnictwa, hodowli bydła, świń i koni, a pewna tylko część zajmo-

wała się usługami w lesie i przez dłuższy czas nikt nie usiłował zmienić tego 

stanu. Dopiero gdy okręg białostocki dostał się pod okupację pruską (1795-

1807), wtedy Niemcy na ten teren ściągali osadników i rzemieślników Niem-

ców, aby ten teren zgermanizować. Oni to dali początek narodzinom prze-

mysłu i pod tym kątem widzenia stoi cały XIX wiek w Knyszynie – prze-

obrażania się na miasto przemysłowe. Był to wiek dla drobnego przemysłu, 

rękodzielnictwa i małych fabryczek wiekiem złotym, ale koniec wieku XIX 

i początek XX odwróciły znów kartę historii i utrąciły w ogóle drobny 

przemysł, który stał się nieopłacalny i siłą rzeczy musiał upaść. Miasto Kny-

szyn musiało wrócić do punktu wyjściowego i stać się ponownie miastem 

rolniczym. 

Uprawa zasadniczych zbóż: pszenicy, żyta, owsa i jęczmienia to nor-

malny stan każdego prawie obywatela knyszyńskiego i nie widać tu przewagi 

w żadnym gatunku zboża. Uprawa warzyw i kartofli raczej na swój tylko 

użytek. Handel tego rodzaju produktami nie dominował nigdy nad innymi 

towarami. 

Grunta w znacznej części są piaszczyste, więc niezbyt wydajne, ale 

mimo to rola jest podstawą egzystencji ludności. Miasteczko Knyszyn przed 
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I i II wojną światową było ogromnie zażydzone i wszelki handel prawie oni 

tylko prowadzili. 

Nie da się też zauważyć specjalnie charakterystycznych wyrobów lu-

dowych, bo wytkanie płótna lnianego czy prostego dywanu z wełny lub wy-

konanie garnków glinianych w tych stronach uchodzi za zwykłą rzecz. 

Powiedziałem już, że niemal cały XIX wiek stoi pod hasłem przeobra-

żania się Knyszyna na miasto przemysłowe. Przewodniczą temu Niemcy 

i Żydzi. Około połowy XIX wieku w samym Knyszynie było 39 fabrykantów 

niemieckich, którzy z rolą nie mieli nic do czynienia. A oto ich nazwiska: 

1. Klatt Michał, ul. Szkolna (= Kościelna), 

2. Klatt Jan, ul. Dworska (Białostocka), zatrudniał robotników 8, 

3. Klatt August, ul. Białostocka, 

4. Will Samuel, ul. Szkolna, zatrudniał robotników 6, 

5. Will Karol, ul. Białostocka, zatrudniał robotników 3, 

6. Hayzler Wilhelm, ul. Grodzieńska, zatrudniał robotników 3, 

7. Hayzler Gottlieb, ul. Grodzieńska, zatrudniał robotników 12, 

8. Mycner Samuel, ul. Starodworna, zatrudniał robotników 3, 

9. Mycner Karol, ul. Starodworna,  

10. Mycner Jan, ul. Starodworna, zatrudniał robotników 3, 

11. Hybner Benjamin, ul. Starodworna, zatrudniał robotników 3, 

12. Hybner Karol, ul. Dworska, 

13. Krygier Jan, 

14. Krygier Michał, ul. Dworska, zatrudniał robotników 4, 

15. Krygier Ludwik, ul. Dworska, zatrudniał robotników 4, 

16. Krygier Wilhelm, ul. Tykocka, zatrudniał robotników 5, 

17. Krygier Samuel, ul. Tykocka, zatrudniał robotników 2, 

18. Lango August, ul. Tykocka, zatrudniał robotników 9, 

19. Lango Fromgott, ul. Tykocka, zatrudniał robotników 8, 

20. Lango Fryderyk, ul. Tykocka, zatrudniał robotników 8, 

21. Arend Rudolf, ul. Dworska, zatrudniał robotników 14, 

22. Gielko Karol, ul. Dworska, zatrudniał robotników 3, 

23. Sladyński Gottlieb, ul. Dworska, zatrudniał robotników 4, 

24. Golnik Ludwik, ul. Dworska, zatrudniał robotników 4, 

25. Paull Gottlieb, ul. Dworska, zatrudniał robotników 18, 

26. Grygor August, ul. Dworska, zatrudniał robotników 13, 

27. Kienn Krzysztof, 

28. Henkie August, 

29. Hantze Jerzy, 

30. Jantkie August, zatrudniał robotników 2, 

31. Dyckmann Karol, zatrudniał robotników 5, 

32. Krentz Jakub, 

33. Milwitz Fryderyk, 
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34. Oheim Gottfryd, 

35. Zeyfert Krzysztof, zatrudniał robotników 3, 

36. Bogus Ernst, ul. Starodworna, zatrudniał robotników 2, 

37. Haufmann Gottlieb, ul. Dworska, zatrudniał robotników 2, 

38. Rychter Fryderyk, ul. Dworska,  

39. Cutter, ul. Dworska, zatrudniał robotników: 1. 

W sumie zatrudniano 141 robotników.13 

Wszystkie te 39 rodzin były wyznania luterańsko-ewangelickiego, cho-

ciaż niektórzy z nich mieli żony katoliczki, np. Krzysztof Zeifert miał za żonę 

katoliczkę ze Starzyńskich, Jakub Krentz żonę z Bystrzyckich, a Fryderyk 

Milwitz katoliczkę ze Stachurskich. 

Widać z tego, że w drugiej połowie XIX wieku Knyszyn przeżywał 

okres przemysłowy, ale w drugiej połowie tego wieku, szczególnie pod ko-

niec tego stulecia, rozwój ten podupadł i tylko niektóre przedsiębiorstwa 

przetrwały 1900 rok. W Knyszynie żyje jeszcze sporo ludzi, którzy doskonale 

pamiętają różnego rodzaju warsztaty pracy, w których oni sami pracowali. 

Część tych Niemców po wzbogaceniu się wyjechała, szczególnie do 

większych miast, jak Białystok, i tam pozakładała większe fabryki napędzane 

siłą elektryczną, a inni wrócili do Niemiec, a jeszcze inni spolonizowali się 

i zostali na miejscu. 

Opuszczane przez Niemców warsztaty pracy odkupowali Żydzi i usi-

łowali rozwijać je dalej, wykonując na miejscu zlecone roboty większych 

fabryk. 

Na krótko przez rokiem 1900 i wkrótce po nim było jeszcze w Kny-

szynie wiele przedsiębiorstw. 

Przy ul. Goniądzkiej, niedaleko za dziś stojącym domem p. Ciurzyc-

kiego, były duże warsztaty tkackie Hoyzlerów, które przetrwały najdłużej, 

a następnie w pobliżu nich mniejsza tkalnia Samuela Willa. 

Przy ul. Grodzieńskiej mieli swoje fabryczki tkackie i przędzalnie Ka-

rol Hybner i Hyzler, a za tą ulicą na „pozastodolach” były dwa młyny, jeden 

parowy, a drugi wiatrak oraz browar Jurowieckiego, w którym wyrabiano 

niezłe piwo. 

Przy ulicy Starodwornej, dziś zwanej Małą ułeczką albo ulicą Wilsona, 

mieli swoje fabryczki tkackie, przędzalnicze i wykończalnie sukna Jan Klatt, 

                                            
13 Wykaz powyższy tych 39 rodzin jest wzięty ze spisu ludności parafialnej z lat 1849 i 1850. 

Ksiądz proboszcz, chodząc po kolędzie i robiąc sobie spis parafian, zachodził również i do 

ewangelików przedsiębiorców, by spisać sobie ich pracowników stałych, którzy byli traktowani 

jako służący czy służące. Ale niezależnie od nich, ci przedsiębiorcy zatrudniali co najmniej 

drugie tyle pracowników dochodzących codziennie płatnych. 

Niemcy ci czy ich przodkowie przybyli do Knyszyna za czasów okupacji okręgu białostockiego 

przez Prusaków, a następnie dużo rodzin niemieckich sprowadził do Knyszyna hr. jenerał 

Krasiński, aby miasto Knyszyn uprzemysłowić. 
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Samuel Mycner, Benjamin Hybner i Ernst Bogus, w końcu tejże ulicy był 

wiatrak na placu Domańskiego. 

Przy ulicy Dworskiej (Białostockiej) było najwięcej fabryk tkackich. 

Niektóre z nich były napędzane parą, inne siłą końską, tzw. rozwerki. Do 

takich rozwerków należała przędzalnia Malki przy końcu tejże ulicy. Do 

większych fabryczek przędzalniczych na tejże ulicy należała przędzalnia 

parowa Niemca Gregora. Fabryka ta miała nawet oddziały: przędzalnie, 

szarparnie szmat, wykończalnie sukna i wyrobów perkalowych. Była też tam 

farbiarnia należąca do dworu knyszyńskiego, lecz dzierżawili ją Żydzi. Były 

również tutaj tkalnie, przędzalnie i wykończalnie sukna należące do Niem-

ców Rudolfa Arendta [46] i Żyda Tankiela (na miejscu, gdzie później była 

garbarnia). Była tu też mydlarnia. 

Przy ulicy Tykockiej mieli swoje przedsiębiorstwa Krygierzy Wilhelm 

i Samuel oraz dwóch Langów. Były to fabryczki sukna i szarparnia szmat. 

Dalej za Sokołowskim była szarparnia szmat Żyda Lejby Ajzenberga, spalo-

na w 1914 r. oraz destylarnia wódek Żyda Kagańskiego (spalona w 1898 r.) 

i warsztat tkacki Żyda Tummego. Przy tejże ulicy była garbarnia i druga na 

Wypuście [47]. Było też w Knyszynie kilka szczeciniarni, którymi władali 

Żydzi tacy, jak Abraham Meyer, Zegheim (Zaggejnu), Szloma Ochrymowicz 

i Makow. 

Wyrabianiem garnków glinianych w Knyszynie trudnili się: Józef Ole-

siewicz, Feliks Malesiński i Konstanty Wołodkiewicz. Ten przemysł kwitnie 

do dnia dzisiejszego zadowalająco, tylko nie w samym Knyszynie, lecz 

w parafii knyszyńskiej, bo w Poniklicy, Mierestkach i Chrabołach. 

Oprócz wspomnianego już jednego browaru Jurowieckiego, Knyszyn 

miał jeszcze dwa inne browary; jeden z nich stał przy ul. Białostockiej przy 

zaułku szkolnym – był to browar Niemca Arendta Rudolfa [48], w którym 

wyrabiano piwo i tzw. podpiwki (piwo gorszego gatunku) oraz drugi browar 

w dworze knyszyńskim, którego dzierżawcą był Żyd Lejba Grabham. Bro-

war ten zlikwidowano dopiero w 1914 r. Tenże sam Żyd Lejba Grabham 

miał sporą fabryczkę, przędzalnie i wykańczalnie sukna na Wypuście. 

Ale zechciejmy uwierzyć, że Knyszyn, obok czynności ze szmatami itp. 

rzeczami, miał swego rodzaju „ciężki przemysł” – hutnictwo. Oto przy ul. 

Białostockiej odlewano słynne knyszyńskie drzwiczki do pieców, maszynki 

do krajania mięsa i sieczkarnie. 

Dziś tego przemysłu ani śladu, a co wpłynęło na jego likwidację, trud-

no dać trafną odpowiedź. Prawdopodobnie trzydziestokilometrowa odległość 

Knyszyna od Białegostoku – tego centrum przędzalnictwa, wobec udoskona-

lenia fabryk, wprzęgnięcia siły elektrycznej i stworzenia na wielką skalę 

dużego przemysłu w dużych fabrykach. Przemysł knyszyński nie mógł kon-

kurować z Białymstokiem i musiał upaść. Korzystniejszą rzeczą było otwo-

rzyć coś w dużym mieście, bo były na to widoki. 
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Nie będę poruszał w tym miejscu tematu drobniejszych rzemieślników 

jak krawców, szewców, stolarzy, kowali i kołodziei, bo tych rzemieślników 

jest wszędzie dużo i rodzi ich potrzeba miejscowa. Przemysł chałupniczy był 

tu bogato rozwinięty. Wystarczyło przybyć na targ we czwartek i zobaczyć, 

czego tu nie było: przetaków, koszyków wiklinowych, dzież chlebowych, 

skopków i konwi drewnianych, warzech i doniczek, powrozów i lejcy skó-

rzanych, biczysk i batów sznurkowych, sandałów drewnianych, dywanów 

i chodników, słowem galanteria była obfita do wyboru i koloru. 

 

Rynek knyszyński, o wymiarach 145 x 170 m służył od dawna za miej-

sce czwartkowych jarmarków i targów. Gospodarze zjeżdżali się tu z dale-

kich stron i rynek nigdy nie mieścił przyjezdnych, którzy musieli się za-

trzymywać na ulicach miasta i w podwórkach gospodarskich. Produktów 

rolnych, od różnego rodzaju ptactwa poczynając, od kur, gęsi, kaczek, jaj, 

a kończąc na miotłach, kołowrotkach, bronach, pługach i częściach wozo-

wych, było bez liku. Rynek był obstawiony dookoła straganami, a one były 

zawalone drobną konfekcją i biżuterią. 

Sklepy z poważniejszą galanterią były wszystkie w rękach żydowskich 

i jedynym wyjątkiem był sklep p. Guzla i jego hale14. 

Sklepów drobniejszych polskich było jeszcze kilka w Knyszynie, ale 

ginęły one wobec wystawnych i bogatych sklepów żydowskich. Była jedna 

piekarnia (dawniej chleb ludność wiejska wypiekała sobie sama, a piekarni-

czy chleb był tylko od święta, stąd wystarczała jedna piekarnia), było kilka 

restauracji i jedna masarnia. W dziewięćdziesięciu procentach handel był 

w rękach żydowskich. 

Na kilka lat przed wojną zawiązała się w Knyszynie spółdzielnia pol-

ska, która miała swój magazyn i zajmowała się skupem zboża. Było to bar-

dzo nie na rękę Żydom. Ks. Tadeusz Szadbey, miejscowy proboszcz, brał 

w tym „odżydzaniu” czynny udział [47].  

Słynna na całą okolicę był knyszyńska targowica. Kto chciał mieć do-

stateczny wybór koni i kupić według upodobania możliwego konia, jechał 

tylko do Knyszyna. Nawet Niemcy z Prus Wschodnich przyjeżdżali na tar-

gowicę końską. Oni kupowali często konie nie tyle do roboty, ile na mięso. 

Nie mniej interesujące były targowice bydła rogatego i świń.  
                                            

14 Tu wypada wspomnieć historyjkę ze sklepem p. Guzla. Gdy się wojna rozpoczęła, przezorny 

p. Guzel zrobił „schowankę” w swym piętrowym domu, zamurowując przy ścianie kilkadziesiąt 

bel najdroższych kortów i wełny. 

Gdy przyszli do Knyszyna sowieci, dom p. Guzla zaraz zajęli, jako że był okazały i mieszkali tam 

ponad rok nie wiedząc, że między ścianami kryje się bogaty towar. Gdy wymierzali objętość 

domu wewnątrz i na zewnątrz, coś im się nie zgadzało i na tej podstawie odkryli „schowanki”. 

Materiał skonfiskowali, a p. Guzel mało nie przypłacił tego faktu aresztem i wywózką na Sybe-

rię (ukrył się w porę). 
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Magistrat knyszyński ma swą bogatą historię, bo istnieje od czasów 

zygmuntowskich. Królowa Bona w 1540 r. podniosła miasto/osadę Knyszyn 

do godności miasta, a w kilkanaście lat później otrzymał on w 1555 r. przy-

wilej prawa magdeburskiego (inni podają rok 1568) [50], co niechybnie 

wpłynęło dodatnio na rozwój miasta. Jacy byli jego gospodarze (burmistrzo-

wie), jacy rajcy (ojcowie miasta, radni), jacy urzędnicy, co magistrat przeży-

wał i jak się rządził, wszystko to można było kiedyś wyczytać, sprawdzić, ale 

przyszedł rok 1915 i magistrat wraz z całym archiwum uległ pożarowi. 

Ogień strawił wszystko, zatarł całą przeszłość. Czy coś z tej przeszłości ura-

towało się choćby tylko w odpisach, trudno mi coś powiedzieć i może będą 

szczęśliwcy, co coś wygrzebią. 

Niewątpliwie byłaby długą lista burmistrzów od 1540 r. Byli nimi na pew-

no obywatele miasta, ale mogli być i narzucani z zewnątrz. Lukę tę niech wy-

pełnią zawodowi historycy, a ja się ograniczę tylko do czasów pamięci starych 

knyszyniaków, którzy mi przekazali nazwiska następujących burmistrzów: 

– Kazimierza Urbanowicza z ul. Goniądzkiej [51], 

– Jana Paszkowskiego z ul. Goniądzkiej, 

– Pawła Citkowskiego z ul. Kościelnej, 

– Jana Fidrockiego z ul. Grodzieńskiej, 

– Stanisława Greleckiego z ul. Grodzieńskiej, 

– Wincentego Chodorowskiego, 

– Jacentego Malesińskiego (1919-1921), 

– Konstantego Paszkowskiego (1921-1932), 

– Sokołowskiego, 

– Świąteckiego. 

Jednemu z nich, Wincentemu Chodorowskiemu przypadło w udziale 

wywieźć akta bieżące do Rosji, do guberni kaługskiej, może to było przed 

1915 r., a więc przed pożarem, co by robiło nadzieję, że się coś uratowało. 

Podczas okupacji sowieckiej (1939-1941) nie było już burmistrzów, tyl-

ko były sowieckie –komy (rajkomy, gorsowiety, sielsowiety), zaś za okupacji 

niemieckiej (1941-1944) były Amtskomisariaty. Po odzyskaniu niepodległości 

wrócili znów na urzędy burmistrzowie15. 

                                            
15 Pierwszym burmistrzem w powtórnie odzyskanej Polsce został wybrany p. Antoni Zabielski, 

miejscowy obywatel knyszyński. 
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Szkoła powszechna w Knyszynie, jak i w wielu innych miejscowościach, 

sięga niedawnych czasów, bo najwyżej stu lat. Wiemy przecież, że do 1842 r. 

miejsce szkoły powszechnej (państwowej) zajmowały szkoły parafialne. 

W Wizycie Generalnej kościoła knyszyńskiego z 1839 r. mamy jeszcze 

dokładnie opisaną szkołę parafialną w Knyszynie i obok niej nie było żadnej 

innej szkoły [52]. Wiadomą jest też rzeczą, że szkoły parafialne, jakkolwiek 

już dawno pod kontrolą władz świeckich szkolnych, istniały dotąd, dopóki 

istniała ich opiekunka – Uniwersytet Wileński, ale gdy Uniwersytet w 1842 r. 

przemianowano na Akademię i przeniesiono do Petersburga, siłą rzeczy 

szkoły parafialne wymarły śmiercią naturalną. Prawdopodobnie przerwy 

w nauczaniu nie było, zmieniła się tylko nazwa i szkoła funkcjonowała dalej.  

W Wizycie Generalnej z 1860 r. nie ma już wzmianki o szkole para-

fialnej, natomiast w spisie parafialnym z 1850 r. jest zanotowany nauczyciel 

szkoły knyszyńskiej, niejaki Jan Lerak, syn Jana – katolik lat 33, mieszkający 

w szkole przy ul. Tykockiej w domu Grzyniewskiego. Była to ta szkoła, któ-

rą ludzie starzy jeszcze pamiętają z 1864 r., jak to Moskale zrywali z niej 

szyld polski i odtąd przekształcili ją na szkołę rosyjską. 

Szkołę rosyjską pod nazwą „Prichodskoje Knyszinskoje Uczyliszcze” 

na piętrze w ratuszu czy później przy Starodwornej w domu Dunikowskiego, 

względnie po roku 1900 w domu Hoyzlera przy ul. Goniądzkiej – pamiętają 

już ludzie doskonale. 

Po 1900 r. z tej szkoły wyłoniono drugą szkołę – żeńską, która po-

czątkowo mieściła się przy ul. Goniądzkiej w domu Zubrzyckiego, a potem 

przy ul. Tykockiej. 

Około roku 1910 powstała w Knyszynie szkoła o wyższym poziomie, 

tzw. „Gorodskoje Uczyliszcze”, czyli szkoła dwuklasowa średnia, którą 

umieszczono w domu Hoyzlera przy ul. Goniądzkiej. Trzeba przyznać, że 

poziom nauczania w tych szkołach (żeńskiej i męskiej) był wysoki. Na eg-

zaminy przyjeżdżała specjalna komisja z gimnazjum z Białegostoku i surowo 

egzaminowała. Nauka w „Gorodskom Uczyliszcze” trwała około 5 lat, nieza-

leżnie od szkoły powszechnej – „Prichodskogo Knyszynskogo Uczyliszcza”. 

Po wojnie w 1918 r. powstała polska szkoła powszechna i mieściła się 

w domu Powichrowskiego (dziś ten dom nie istnieje) przy ul. Grodzieńskiej. 

Była tam do 1919 r., a potem przeniesiono ją do domu Marii Dąbrowskiej 

przy ul. Białostockiej, gdzie była aż do wybudowania własnego gmachu 

w 1926 r. przy tejże samej ulicy. 

Gmach obecnej szkoły powszechnej przy ul. Białostockiej został wy-

budowany na byłej ziemi i placu cmentarza cerkwi unickiej, co do której 

Zarząd Miejski w Knyszynie wszedł w porozumienie z księdzem probosz-
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czem knyszyńskim i drogą prawną zamienili inne swoje place na ten plac 

pod szkołę, i w latach 1925-1926 pobudowano tam szkołę16. 

Koszta je budowy wyniosły około 150 tys. złp., którą to sumę w 50% 

pokrył skarb państwa jako rekompensatę za zniszczony budynek szkolny, 

następnie 25% sumy pokrył sejmik powiatowy i 25% pokryło miasto Kny-

szyn wraz z wszelką robocizną ziemną i szarwarkową. 

Dalsze urządzenie i zaopatrzenie szkoły w przybory szkolne, jak ławki, 

tablice itp. rzeczy wykonał Zarząd Miejski. Urządzono nawet warsztaty 

szkolne stolarskie i trykotarskie pod kierownictwem dzielnego zarządcy p. 

Władysława Pawłowicza, który był na tym stanowisku w latach 1923-1935. 

Po nim nastąpił nie mniej dzielny kierownik szkoły p. Grochowski, 

dobry pedagog i organizator. Pan Grochowski obowiązek ten pełnił do wy-

buchu wojny w 1939 r. Szkoła knyszyńska przed wojną była zaopatrzona 

pierwszorzędnie w przybory szkolne, które po większej części wykonywały 

same dzieci, następnie poziom nauki i organizacje szkolne stały na wysokim 

poziomie. 

Nadszedł 1939 r. i w nim nieszczęsna II wojna światowa. Rozpoczęły 

się okupacje kraju. Knyszyn zajęły wojska sowieckie. Wcielono go zaraz do 

Białoruskiej SSR. Od Nowego Roku zaprowadzono w szkołach system so-

wiecki, tj. szkołę przemianowano na „dziesięciolatkę” i zaczęto uczyć po bia-

łorusku, jakkolwiek na razie wykładano jeszcze po rosyjsku. Klas było 8. 

Rok 1941 przyniósł zmianę okupanta. 22 czerwca wybuchła wojna 

niemiecko-sowiecka i wkrótce Knyszyn zajęli Niemcy. O szkole pod ich 

okupacją nie mogło być mowy, bo, jak mówili Niemcy – Polakom wystarczy, 

jak będą umieli zamiatać ulice, po co im nauka? 

Przez okrągłe 3 lata, do 10 sierpnia 1944 r., dzieci nie widziały szkoły. 

Jeżeli się kto uczył prywatnie i po kryjomu, to należał do odważniejszych, 

albowiem groziło to obozem, a nawet śmiercią, zwłaszcza dla nauczyciela. 

Nauczycielka pani Wanda Paszyńska uczyła potajemnie dzieci. Niemcy śle-

dzili ją i raz nawet wzywali do Amtskomisariatu na wyjaśnienie, ale p. An-

drzejewski (Amtskomisarz) był na tyle szlachetnym człowiekiem, że ją upo-

mniał i zwolnił. 

                                            
16 Dosłowny tekst tej umowy brzmi następująco: „Repertorium nr 55. Dnia dwudziestego czwar-

tego marca tysiąc dziewięćset dwudziestego trzeciego roku przede mną, Stanisławem Jankow-

skim, notariuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Białymstoku, w mojej 

kancelarii w Białymstoku w gmachu tegoż sądu przy ulicy Warszawskiej pod nr. 63, w obecno-

ści trzech świadków, mnie notariuszowi osób znanych, przez prawo wymagane przymioty po-

siadających obywateli: Józefa Kołodka przy ul. Żytniej pod nr. 9, Wojciecha Klickiego i Włady-

sława Klimaszewskiego w Goniądzu, a pierwszego w Białymstoku zamieszkałych, stawili się 

osobiście mi znani i do działań prawnych zdolni. 

Ksiądz Stanisław Klim, syn Władysława działający w imieniu Kurii Diecezjalnej Wileńskiej na 

rzecz kościoła parafialnego w Knyszynie powiatu białostockiego na mocy załączonej do tego 

aktu plenipotencji.” (treść umowy zaginęła) 
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Dopiero rok 1944 przyniósł nam niepodległą, wolną i demokratyczną 

Polskę, a z nią i wolne szkolnictwo. Czerwona Armia „wyzwoliła” nas spod 

jarzma niemieckiego, a władze polskie uruchomiły natychmiast szkołę. Trze-

ba było rozpoczynać wszystko od początku i w bardzo trudnych warunkach. 

Nie było niczego, nawet budynku szkolnego (był zajęty przez wojska sowiec-

kie), żadnej ławki, tablicy, nawet kredy, a dzieci zgłosiło się dużo, bo 230. 

W salach podziurawionego ratusza na rynku, w czterech pokoikach 

z oknami bez szyb na piętrze dwie nauczycielki, wspomniana już p. Wanda 

Paszyńska i p. Radziwonowska w pierwszych dniach listopada 1944 r. rozpo-

częły nauczanie. Naturalnie piszący te słowa również brał udział. Była to nie 

nauka, lecz męczarnia siebie samego i dzieci, ale za to entuzjazm był wielki. 

Po Nowym Roku stan szkoły zaczął się nieco poprawiać, bo zluzowano 

budynek szkolny przy ul. Białostockiej i powiększył się personel nauczyciel-

ski oraz naznaczono nowego kierownika szkoły. Był nim długoletni nauczy-

ciel i świetny pedagog p. Adam Mazur17. Szkoła dźwignęła się niemal do 

poziomu przedwojennego. Ja byłem w tej szkole prefektem etatowym. 

Dziś (1944 r.) uczęszcza do szkoły 370 dzieci, 7. klasa przerabia pro-

gram I klasy gimnazjalnej i jest nadzieja, że będzie ona początkiem rozwoju 

gimnazjum w Knyszynie. Szczęść Boże wszystkiemu. 

Trzecią instytucją użytku publicznego w Knyszynie jest szpital, lecz 

trzeba się od razu zastrzec, żeby go nie utożsamiać ze szpitalem w ówcze-

snym pojęciu (średniowiecznym). Ten szpital z dawnych czasów będzie opi-

sany w innym miejscu. 

                                            
17 Pan Mazur był przedwojennym nauczycielem w Goniądzu, podczas wojny mieszkał 

w Trzciannem i tu po kryjomu uczył dzieci. 

Za czasów okupacji niemieckiej nie wolno było uczyć dzieci w szkole i prywatnie, ale wolno 

było uczyć dzieci, przygotowując je do I spowiedzi i Komunii św. Korzystaliśmy całą gębą z tego 

przywileju i ucząc je o Bogu, wplątywaliśmy naukę języka polskiego i historii oraz przedłużali-

śmy czas nauki co najmniej do 4 miesięcy. 

Nie wiem, co sądzą inni o tym, lecz my, księża (ks. Franciszek Bryx i autor tych słów), odnosili-

śmy wrażenie, że p. Andrzejewski – choć udawał stuprocentowego Niemca – miał chyba coś 

z krwi polskiej w sobie, bo jako człowiek był dobrym. Bywał często na plebanii, grał w szachy 

i uprzedzał nas o zbliżającym się froncie. 

Jako kuriozum podam fakt zaistniały na plebanii w 1943 r. Była grupa Niemców (3 osoby eks-

humacyjne: pastor, sanitariusz i podoficer) i kiedy byli „podchmieleni”, zaczęli śpiewać różne 

piosenki, włoskie rigoletto, niemieckie i inne, sanitariusz śpiewał i polskie, a ks. Bryx powie-

dział, że zaśpiewa po litewsku i zaczął śpiewać „Jeszcze Polska nie zginęła…”. Można się było 

spodziewać wszystkiego, nawet strzałów, ale że byli „szlachetni” i z biesiadniczej imprezy nie 

chcieli wyciągać wniosków, ostrzegli tylko, że oni z tego nie wyciągną wniosków i żeby się 

strzec w przyszłości podobnych sytuacji. A więc nie wszyscy Niemcy byli podli. 
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Tu jest mowa o szpitalu w ścisłym tego słowa znaczeniu, jako instytucji 

leczniczej, w odróżnieniu od szpitali parafialnych jako przytulisk biednych. 

Początki szpitala knyszyńskiego nie są odległe. Powstał on pod koniec 

XIX wieku przy ul. Białostockiej [53] w domu Żyda Jaffego, jako „Sielskaja 

Leczebnica”. Szpital był niewielki, obliczony na jakie 10 łóżek i lekarzem był 

Rosjanin – Aleksandrow. Do pomocy miał felczera, którym był Chomicz, 

i jedną siostrę akuszerkę.  

Po Aleksandrowie lekarzem w Knyszynie był Polak Jachołkowski [54] 

i przy nim rozpoczęto budowę nowego szpitala przy ul. Grodzieńskiej. Działo 

się to na przełomie 1910 i 1911 r. Pod budowę zakupiono plac u Rakowskie-

go. Koszta szpitala i zakupu placu w całości pokrył samorząd powiatowy, 

tzw. „ziemstwo”. 

Z późniejszych lekarzy pracowali w Knyszynie przy szpitalu dr Hankie-

wicz, Drozdowski, Przybyszewski, Nowakowski [55] i ostatnio Bohdan Szym-

borski. Przejściowo pracowali przy szpitalu inni lekarze, jak np. Surewicz18. 

Z felczerów przy szpitalu przed długie lata pracował knyszynian 

p. Dębowski. O wadach czy zaletach szpitala, o jego lekarzach i innym per-

sonelu, jak znanej wszystkim dyplomowanej pielęgniarce siostrze Jadwidze 

niczego nie będę pisał, bo to rzecz fachowców, a nie krótkiego obserwatora, 

ale nie mogę pominąć barbarzyńskiej roboty Niemców, którzy z trudem 

zasadzone i wyhodowane drzewa przed szpitalem dla ochrony od kurzu i dla 

pewnego uroku, wiosną 1944 r. wycięli. Drzewa pamiętały powstanie szpitala, 

były jego ozdobą, ale nie pozwolono im rosnąć. 

Apteka jest ściśle związana ze szpitalem. Skoro był szpital, była też ap-

teka, ale czy była wcześniej od szpitala, nie udało mi się dociec. Jest dopiero 

rzeczą pewną, że z chwilą zaistnienia szpitala istniała też apteka. Początkowo 

miał ją Polak Marian Izdebski przy ul. Białostockiej w domu Dzienisa. Iz-

debski sprzedał aptekę Żydowi Corefowi, ten znów Sławeszowi, a potem 

przechodziła w ręce Sapożnika, Blocha, Eistetena, Szwejkowskiego i wresz-

cie od 1931 r. posiadł ją Polak Marian Rzeźnicki z Żychlina. 

Apteka za jego czasów doszła do znacznego rozkwitu. Był to dom jego 

własny przy ul. Tykockiej i urządzenie w niej było pierwszorzędne oraz za-

opatrzona była w lekarstwa doskonale. 

W 1938 r. p. Marian Rzeźnicki otworzył przy rynku koło domu Guzla 

skład apteczny pod nazwą „Sanitas” i tam sprzedawał medykamenty p. Ka-

                                            
18 Od wielu lat p. dr Włodzimierz Surewicz pracuje w szpitalu w Redłowie koło Gdyni. 



48 

zimierz Lodziński – jego pomocnik, który w 1943 r. dostał pomieszania zmy-

słów i zginął od kuli niemieckiej. 

Apteka M. Rzeźnickiego przy ul. Tykockiej spaliła się w ogólnym po-

żarze miasta w 1944 r., zaś skład apteczny „Sanitas” spłonął jeszcze w 1939 r. 

od pocisku bombowego. 

Z ukrytych i częściowo zachowanych medykamentów pp. Rzeźniccy 

otworzyli aptekę w ocalałej sali na plebanii, ale wywózka p. Rzeźnickiego na 

Syberię zahamowała rozwój apteki, którą prowadziła jego żona. 

Po piętnastomiesięcznym pobycie na zsyłce p. Rzeźnicki z obozu po-

wrócił szczęśliwie do Knyszyna i rozpoczął odbudowę własnego gmachu na 

starych fundamentach przy ul. Tykockiej.19 

Któż by nie doceniał istnienia tak poważnej i pożytecznej instytucji, ja-

ką jest poczta? Ona przecież zbliża człowieka do świata, ułatwia wymianę 

myśli, informuje i załatwia w najdalszych zakątkach świata wszelkie sprawy. 

Początki poczty w tych stronach sięgają początku XVIII wieku. Były na 

początku poczty konne, potem wozowe, poczty przewoziły pasażerów, listy 

i paczki i tak trwało do połowy XIX wieku, aż się rozwinęła łączność kole-

jowa, samochodowa, telefoniczna i telegraficzna, w czym się i poczta moder-

nizowała. 

Początków poczty knyszyńskiej nie znam, bo nie znalazłem na to do-

kumentów, więc mówić mogę tylko o niej z tych czasów, w których ludzie ją 

pamiętają, a więc na jakie 20-30 lat sprzed 1900 roku. Było więc „Knyszyń-

skoje Pocztowoje Oddielenie” i długoletnim jego naczelnikiem był Rosjanin 

(może przez 30 lat) Bohacz. 

Po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej, poczta przeszła 

zaraz w ręce polskie. Na tej placówce jako naczelnik poczty dał się poznać 

i zyskał sobie powszechną u ludzi sympatię p. Klonowski. 

Poczta mieściła się w jego własnym domu przy ul. Goniądzkiej. Pod-

czas okupacji niemieckiej poczta była w tym samym miejscu, tylko obsługi-

wana przez Niemca Rotha, o którym można powiedzieć, że choć był partyj-

ny (należał do NSDAP), jednak jako człowiek był dobry. 

                                            
19 W niedługim czasie po wybudowaniu domu zmarła mu żona i została pochowana na cmenta-

rzu w Knyszynie, w kilkanaście miesięcy zmarł i on w Warszawie, gdzie został pochowany. 

Miał dwie córki: starszą Wandę i młodszą Zofię. Starsza ukończyła farmację i przez pewien 

czas prowadziła aptekę po ojcu, ale potem wyszła za mąż za p. Dybowskiego z Białegostoku 

i przenieśli się do Warszawy, gdzie obecnie żyją, zaś młodsza Zofia ukończyła medycynę 

i doktoryzowała się, a potem wyszła za mąż za p. Glinkę i do dziś pracuje w Białymstoku. 
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Po wypędzeniu Niemców z Knyszyna stanowisko naczelnika poczty 

ponownie objął p. Klonowski i prowadzi ją dalej. 

W pierwotnych czasach miasta Knyszyna, aż do czasów pruskich 

(1795-1807) władzę sądowniczą w swoim rejonie wykonywał burmistrz ze 

swymi rajcami, stosownie do przywileju prawa magdeburskiego, którym 

miasto było obdarzone. 

Czy za czasów pruskich był taki sąd, nie stwierdziłem tego, ale przy-

puszczać należy, że tak. Potem za czasów władztwa rosyjskiego wydaje się, 

że sądu nie było, bowiem ks. Kisielewski (1812-1838) wszelkie sprawy sądo-

we kieruje do Białegostoku. Dopiero znacznie później Rosjanie władzę są-

downiczą oddali naczelnikowi ziemskiemu, czyli sędziemu włościańskiemu, 

ale też na czas przejściowy, zanim utworzono „Mirowoj Sud”. Po pierwszej 

wojnie światowej do 1939 r. był w Knyszynie Sąd Pokoju [56] i wszelkie 

drobniejsze sprawy z okolicznych gmin były tu rozpatrywane. Był też 

obrońca sądowy, którym jest p. Rutkowski. 

Dla rozpatrzenia ważniejszych spraw od czasu do czasu zjeżdżał na 

miejsce Sąd Okręgowy z Białegostoku i tu rozpatrywał niektóre sprawy. 

Podczas okupacji sowieckiej w latach 1939-1941 był w Knyszynie „Na-

rodnyj Sud” w plebanii, z której księdza wysiedlili. 

Za okupacji niemieckiej 1941-1944 nie było w Knyszynie żadnego są-

du, albowiem każdy żandarm był sędzią i wykonawcą wyroku. 

Miasto Knyszyn, rządzące się od 1555 r. na prawach magdeburskich 

[57], sądzić należy, miało własną straż i ochronę dla utrzymania porządku 

publicznego. Niezależnie od tego w zamku knyszyńskim stacjonował zawsze 

mały oddział wojskowy, bowiem są wzmianki o różnych regimentach woj-

skowych, a następnie wypływało to z ówczesnego ustroju możnowładztwa. 

Przez długi czas w Knyszynie stacjonowały pewne pułki wojskowe, jak 

Bośniaków, Towarzystwa i były rozmieszczone po wioskach, takich jak 

Chraboły, majątek Knyszyn, Czechowizna i inne. 

Po odebraniu okręgu białostockiego od Prusaków, Rosja utrzymywała 

również znaczne rezerwy wojskowe w Knyszynie i okolicy, które gwaranto-

wały bezpieczeństwo publiczne. 

Z czasów zaboru rosyjskiego przed i po 1900 r. znany jest urząd poli-

cyjny w Knyszynie, na czele którego stoi tzw. „prystaw trietiego stana Bieło-



50 

stockaho Ujezda”, który miał pod sobą „uradnika”, czyli kogoś w rodzaju 

komendanta z kilkoma strażnikami. 

Władze niepodległej Polski w 1918 r. utworzyły w Knyszynie posteru-

nek policji, na czele którego stał komendant i miał pod sobą kilku policjan-

tów. Taki stan trwał do 1939 r. 

Podczas okupacji sowieckiej 1939-1941 była milicja i NKWD, zaś za 

okupacji niemieckiej (1941-1944) żandarmeria i spora liczba sługusów pol-

skich jako Hilfspolizei, potem zwanych schutzmanami. Pod koniec kryzysu 

niemieckiego najechało do Knyszyna dużo własowców, którzy pełnili służbę 

schutzmanów. 

Obok służby policyjnej przed I wojną światową był jeszcze w Knyszy-

nie urząd pod nazwą „Akcyznyj Nadziratiel”, który z pomocą strażników miał 

też czujne oko na wszystkie nadużycia ludności. 

Rzeźni Knyszyn długo nie posiadał i można powiedzieć, że jej w dal-

szym ciągu nie posiada, bo to, co jest, trudno nazwać rzeźnią. Wszelki ubój 

przez długie lata dokonywał się drogą prywatną. 

Obecna niby-rzeźnia jest rzeźnią prowizoryczną i została wybudowana 

w 1905 r. z funduszów żydowskich na ubój prywatny, rytualny, od której 

Żydzi płacili magistratowi pewien roczny ryczałt. [58] 

Młynów na większą skalę Knyszyn chyba nigdy nie posiadał, te zaś, 

które były w Knyszynie, młyny wiatraki czy parowe, o których była już 

wzmianka przy wyliczaniu fabryczek, wszystkie były własnością dworu kny-

szyńskiego lub osób prywatnych. I dziś jest taki sam stan, że jest kilka mły-

nów wiatraków i jeden parowy jako własność prywatna. 

Władze polskie po odzyskaniu niepodległości zaraz nosiły się z zamia-

rami wybudowania elektrowni w Knyszynie. Miano wykorzystać do tego 

budynek murowany przy ul. Legionowej, czyli remizę strażacką, ale do skut-

ku to nie doszło. Z tym samym zamiarem nosiły się władze sowieckie 

w 1940 r., a nawet i władze niemieckie w 1942 r. Wszystko pozostało w sfe-

rze projektów. 
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Tak samo projektowano na uczczenie dziesięciolecia niepodległej Pol-

ski już w 1928 r. wybudować duży dom ludowy im. marszałka Józefa Piłsud-

skiego i w nim założyć bogatą bibliotekę miejską im. prezydenta Ignacego 

Mościckiego.  

Myślano również o budowie hal targowych, o budowie nowej rzeźni 

itp. budynków, ale wszystko rozbijało się o fundusze, a może jeszcze bardziej 

o spryt gospodarczy i większą energię Zarządu Miejskiego. 

Przyszła wojna i wstrzymała wszelkie inwestycje.  
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Jaki był rozwój Knyszyna pod względem kulturalno-oświatowym 

w przeszłości i teraz, to trudno coś konkretnego powiedzieć, albowiem nie 

miałem do tego żadnych dokumentów. Z obserwacji nie widzi się w Knyszy-

nie poza kościołem św. Jana i spichrza przy plebanii żadnych innych pomni-

ków architektonicznych godnych uwagi. Wszystko co jest, jest tak zwykłe 

i proste, iż nie warto o tym wspominać. 

Nie może też Knyszyn pochwalić się żadnym uczonym, wynalazcą, ge-

niuszem, a przecież miasto Knyszyn ma bogatą historię i bywali tu ludzie 

nieprzeciętni. Znane są tylko trzy nazwiska księży pochodzących z Knyszy-

na, tj.: ks. Tadeusz Konopka (1672), ks. Jan Daniszewski (1836-1852), ks. Jan 

Wysocki (1934-). [59] Poza nimi było kilku wojskowych w randze oficera 

i kilku nauczycieli, a ludzi ze średnim wykształceniem do 1944 r. można by 

na palcach rąk policzyć. 

To świadczy, że poziom intelektualny miasta Knyszyna zapisał się na 

minus. Oby ktoś te myśli moje o Knyszynie zechciał skorygować i wykazać, 

że tak nie jest. Moje źródła o Knyszynie były skąpe, więc nie roszczę pre-

tensji, abym wszystko wydobył na światło dzienne. 

Przed wojną życie kulturalno-oświatowe koncentrowało się raczej 

w szkole, a potem kontynuowała je młodzież, która wyszła ze szkoły i która 

pozostawała nadal pod kierownictwem tychże samych nauczycieli. A więc 

w Knyszynie przed II wojną światową były następujące organizacje: 

– Koło Młodzieży Wiejskiej „Siew”, 

– Oddział Strzelca, 

– Kółko Rolnicze, 

– Kasa Stefczyka, 

– Towarzystwo „Przystań”, 

– Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich, 

– Straż Ogniowa (Ochotnicza), 

– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, 

– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, 

– Katolickie Stowarzyszenie Niewiast, 

– Katolickie Stowarzyszenie Mężów. 

Te cztery ostatnie stowarzyszenia katolickie miały za zadanie pracę 

społeczną i samokształceniową, lecz wyłącznie na gruncie katolickim. 

Szkoła miała jeszcze organizacje takie jak harcerstwo, Czerwony 

Krzyż, Szkolną Kasę Oszczędności i organizację religijną Krucjata Euchary-
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styczna. Były jeszcze w szkole pewne kółka, jak: introligatorskie, trykotar-

stwa i samopomocy szkolnej (sklepik szkolny). 

Z żydowskich organizacji był tylko Żydowski Bank Ludowy. 

Żywotność niektórych z tych organizacji przedstawiała się następują-

co. Koło Młodzieży Wiejskiej, ale nie z tego skrajnego odłamu „Wici”, lecz 

z drugiego umiarkowanego „Siew”, oraz Oddział Strzelca to były dwie orga-

nizacje młodzieżowe, które wszystkie władze państwowe, administracyjne 

i szkolne ogromnie popierały i przeciwstawiały organizacjom katolickim. Na 

tle poglądów tych organizacji i opieki władz można powiedzieć per fas et 

nefas, kosztem drugich organizacji trwały ustawiczne spory i tarcia między 

młodzieżą, ale jeśli chodzi o Knyszyn, to tych jaskrawych sporów nie było, 

jakoś się te organizacje tolerowały.20 

Kasa Stefczyka prosperowała dość dobrze, miała duże wkłady, własny 

dom, płaciła dobre procenty i miała dużo udziałowców. 

W pracę wewnętrzną organizacji knyszyńskich nie byłem wtajemni-

czony, bo mnie przed wojną w Knyszynie nie było, byłem natomiast w są-

siednim Trzciannem i tam znałem warunki pracy, z czego wnoszę podobień-

stwo i niewielkie różnice. Gros tej pracy ograniczało się do urządzania 

przedstawień, zabaw tanecznych i udziału w pochodach państwowych. 

 

Na terenie parafii knyszyńskiej nawet sprzed 1905 r. nie było obcych 

świątyń prócz Knyszyna, w którym poza kościołem katolickim były jeszcze 

kircha ewangelicka i cerkiew prawosławna oraz synagoga żydowska. Kilka 

rodzin wyznania mahometańskiego nie miało swej świątyni. W przeszłości 

mahometan w parafii knyszyńskiej było więcej, bo cała wieś Tatary pod 

                                            
20 Koła Młodzieży Wiejskiej w swych początkach były jedną organizacją i dopiero w później-

szym czasie w kołach kierowniczych nastąpił rozłam na dwie odrębne organizacje, tj. jedną pod 

nazwą „Wici”, radykalnie skrajną, o poglądach lewicowych i prokomunistycznych, oraz drugą 

„Siew” – umiarkowaną. Jedna i druga nie głaskały religii, ale „Siew” zachowywał się w stosunku 

do religii oględniej, a w niektórych wypadkach nawet poprawnie, stąd jasna rzecz, że cieszyła 

się u katolików większą sympatią niż „Wici”, która pozostała wrogą dla religii, głosiła hasła 

ateistyczne, przez co była zwalczana przez ugrupowania katolickie. „Wici” ostro krytykowała 

Kościół za taką postawę, ale czyż być musiało inaczej? 

Nawet państwo, dopatrując się zbyt lewicowych odchyleń wśród wiciowców, zaledwie ich tole-

rowało, a nie popierało. Że Kościół miał rację, pokazało się podczas wojny, jak szydło wyszło 

z worka i po której stronie stanęły „Wici”. 

Budżety państwowe czy miejskie i gminne, które zawsze miały pewien fundusz na oświatę 

pozaszkolną i kulturalną, udzielały zasiłków tylko organizacjom pozakościelnym, a nigdy kato-

lickim, a przecież głosiło się równość obywatelską i jednakowe podejście do wszystkich. 
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Tykocinem była mahometańska, ale od dawna już się spolszczyli i zmienili 

wyznanie na katolickie. [60] 

Średniej wielkości domek drewniany przy ul. Białostockiej stanowi 

opisywaną kirchę ewangelicką. Jest to raczej dom mieszkalny i z wyglądu 

zewnętrznego w niczym nie przypomina świątyni. Dom ten podobno pamięta 

czasy Napoleona, względnie jeszcze wcześniejsze, tj. zaraz po 1795 r. 

Pozostali po okupacji okręgu białostockiego z 1795-1807 [61] Niemcy 

i po wojnie napoleońskiej oraz sprowadzeni przez Wincentego hr. Krasiń-

skiego, właściciela dóbr knyszyńskich – „germania pruska” stanowiła pokaź-

ną liczbę, do 50 rodzin niemieckich. Oddaleni o 29 km od Białegostoku, czyli 

najbliższej parafii ewangelickiej, wybudowali sobie w Knyszynie wyżej 

wspomniany dom modlitwy i pastor niemiecki przyjeżdżał do nich kilka razy 

w roku, i urządzał im tu nabożeństwa. Kościół ewangelicki był jakby filią 

kościoła parafialnego w Białymstoku, ale nigdy nie był samodzielną parafią. 

Jakieś szczęście miał ten kościół, bo przeżył dwie wojny światowe i nie 

został spalony ani zniszczony. 

W ostatnich latach liczba wyznawców lutersko-ewangelickich spadła 

do minimum, bo starzy wymierali, a narybku nowego nie było lub się polo-

nizował i przyjmował wiarę katolicką. 

Starsi knyszyniacy pamiętają dobrze, jak na środku rynku stała cer-

kiew prawosławna. Nie wolno jej utożsamiać z cerkwią unicką, która kiedyś 

stała przy ul. Białostockiej, gdzie dziś jest szkoła, i nie wolno mniemać, że to 

był kiedyś stary kościół katolicki, a potem stał się cerkwią. Owszem, był 

kiedyś kościół katolicki na rynku, ale on przepadł na pewno na 100 lat przed 

powstaniem cerkwi. 

Historia cerkwi prawosławnej sięga roku 1870 [62]. Zbudowano ją po 

powstaniu Styczniowym (1863), na budowę jej wykorzystano cegłę z za-

mkniętej wówczas cerkwi unickiej w Knyszynie i z kościoła katolickiego 

w Karpowiczach, do czego w znacznej mierze przyczynił się Adam graf 

Krasiński [63]. 

Nie była to już filia innej cerkwi, lecz samodzielna cerkiew parafii 

prawosławnej w Knyszynie. Zaraz osiadł w Knyszynie ksiądz prawosławny, 

miał znaczne beneficjum, miał ładną plebanię, tylko miał za mało wiernych, 

bo tylko tych, którzy przyjechali z Rosji i byli urzędnikami. 
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Po kasacie cerkwi unickiej w 1839 r. w Knyszynie w późniejszym czasie, koło 1870 r. rozebrano 

cerkiew unicką, jak również kościół katolicki w Karpowiczach i wybudowano widoczną w 1913 r. 

cerkiew prawosławną. Stała ona na rynku i była ogrodzona płotem drewnianym. W 1925 r. batiusz-

ka z Wasilkowa, jako prawowity sukcesor, rozebrał ją i przewiózł do Wasilkowa 

 

Do ostatniej wojny przechowywała się w Knyszynie tzw. „klerowaja kni-

ga”; miał ją w posiadaniu ks. Jerzy Żamejć i w niej była wypisana cała historia 

cerkwi i wszystkich jej rządców, ale w ostatniej wojnie gdzieś zaginęła. 

Żywotności wielkiej ta cerkiew nie przejawiała mimo dużej opieki ze 

strony państwa i przywilejów państwowych. Cerkiew ta była jakby dalszym 

ciągiem zlikwidowanej cerkwi unickiej w Knyszynie, a więc pod tym samym 

wezwaniem Przemienienia Pańskiego („Przeobrażenia Gospodnia”). 

Batiuszka Makarewicz w 1904 r. chciał wziąć w posiadanie plac po by-

łej cerkwi unickiej i urządził do tego miejsca uroczystą procesję, w której 

brali udział wszyscy urzędnicy miasta i postawili tam krzyż prawosławny, 

i uchwalili prośbę do cara, że na pamiątkę urodzin carewicza Mikołaja II, 

zebrani parafianie prawosławni z Knyszyna chcą na tym miejscu zbudować 

kaplicę. Późniejsze nieporozumienia batiuszki z miejscowymi władzami uni-

cestwiły ten plan i w ten sposób plac pozostał pod władzą katolików. 

W 1915 r. wypadło wszystkim urzędnikom ewakuować się do Rosji, 

a więc wyjechał i batiuszka, a cerkiew przejęły wojska niemieckie i urządziły 

w niej kościół ewangelicki dla wojska. 

Po ustąpieniu Niemców cerkiew stała zamknięta do 1925 r., w którym 

to roku ksiądz prawosławny21 z Wasilkowa, jako prawny sukcesor cerkiew-

ny, rozebrał ją i przewiózł do Wasilkowa. 

Taki był początek i koniec cerkwi prawosławnej w Knyszynie. 

 

                                            
21 Księży prawosławnych pospolicie nazywano „popami”, delikatniejszą już formą było nazwanie 

„batiuszka”, a towarzyską nazwa „atiec”. Oni za nazywanie ich popami gniewali się, i słusznie, bo 

to było ubliżające nazwanie. 
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Po drodze z Knyszyna do Krypna po lewej stronie prawosławni mieli 

swój cmentarz grzebalny i na nim kapliczkę. Kapliczka była drewniana 

i miała malowany na płótnie obraz olejny św. Praksedy. Nie była ona nową, 

lecz przewiezioną z rozebranej cerkwi unickiej w Boguszewie i tu na nowo 

zestawioną. Kapliczkę tę rozebrali w 1940 r. sowieci i zużyli na opał. 
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Odkąd są Żydzi w Knyszynie, trudno ustalić. Kraszewski w swej po-

wieści historycznej Zygmuntowskie czasy w rozdziale Knyszyn twierdzi, że 

gdy król przebywał w Knyszynie, wielu Żydów kręciło się koło niego i mieli 

w Knyszynie zajazdy noclegowe, co by dowodziło, że Żydzi w Knyszynie są 

od dawna [64]. 

Jest znowu inny fakt, sprzeciwiający się temu, że miasto miało przywi-

lej królewski czy wynikający z prawa magdeburskiego, na mocy którego 

Żydom nie wolno było mieszkać w Knyszynie, wolno było natomiast prze-

chodzić i przejeżdżać przez Knyszyn, ale za przejazd czy przejście Żydzi mu-

sieli płacić tzw. kozubolec [65]. 

Co to jest kozubolec ? A jest to przekręcona nazwa opłaty, podatku 

wzięta z języka hebrajskiego. Było kiedyś prawo zezwalające ża-

kom/studentom pobierać pewną opłatę od Żydów za przejazd czy przecho-

dzenie koło kościołów lub przez bramy miasta. Przywilej ten ma sięgać cza-

sów Kazimierza Wielkiego, który przy zakładaniu uniwersytetu w Krakowie 

(1364), później potwierdzonego przez Władysława Jagiełłę, wyznaczył dla 

młodzieży uniwersyteckiej tzw. kampsora, czyli poborcę podatków studenc-

kich, Żyda, który miał za zadanie pobierać podatek od swych współwyznaw-

ców ryczałtowo za przechodzenie koło kościołów i przez bramy krakowskie. 

Z tych funduszów udzielano pożyczek biednym studentom za oprocentowa-

niem po jednym groszu miesięcznie od jednej grzywny. Potem kampsorów 

wyznaczali rektorzy uniwersytetu. Żacy niezależnie od tych wpływów sami 

na własną rękę pobierali kozubolec. 

Wprawdzie historyk Jan Muczkowski twierdzi, że kozubolec nie znajdu-

je potwierdzenia w dawnych aktach rektorskich z XV i XVI wieku i stąd wnio-

skuje, że jest wymysłem późniejszym, gdzieś z czasów Stefana Batorego. 

Tak czy inaczej, historia kozubolca jest stara i miała miejsce między 

innymi i w Knyszynie. Wspomina o tym wyraźnie Wizyta Generalna z 1731 

roku (s. 11) i Wizyty Generalne z 1829 i 1839 r. A oto te wspomnienia: 

 
Proventus huius Ecclesiae unicus et solus expensione Judaica Kozubale dicta, quia Judei 

transeuntes circa Ecclesiam hanc solvent unum Grossum circa aliam Knyszynensem Ecclesiam 

transeuntes alium Grossum. 

 

Dochód tego kościoła jeden i jedyny pochodzi z wydatków zwanych Kozubalec, ponie-

waż Żydzi przechodzący koło tego kościoła uiszczają jeden grosz, a koło drugiego kościoła 

drugi grosz. 
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Dalsze wyjaśnienia tego kozubolca mamy w Wizycie Generalnej 

z 1829 r., gdzie czytamy: „Dekret w Rezydencji Zamku Knyszyńskiego zapa-

dły między plebanem Kościoła Parafialnego Knyszyńskiego i Żydami Kny-

szyńskimi Roku 1719 w piątek po niedzieli 5-ej Wielkiego Postu, którym to 

dekretem Żydzi Knyszyńscy obowiązani są corocznie Tynfów 20 w każde 

święto solenne, jako to: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie Chrystusa 

Pana i Zielone Świątki dawać jako zwyczaj Honorarya, tj. ćwierć mięsa 

i pewną ilość łoju.” 

W dalszym ciągu, jakby dla wyjaśnienia powyższego dekretu, znowu 

się pisze w tej samej Wizycie: „Należność takowa 20 Tymfów i Honorarya 

tem dekretem przeznaczone kościołowi knyszyńskiemu stąd wynikły na 

mocy przywilejów miastu służących, Żydom nie wolno było znajdować się 

w mieście Knyszynie, trudno im się było odwrócić dla traktu przechodzące-

go przez Knyszyn do Tykocina, przeto każdy Żyd obowiązany był dla usług 

kościelnych dawać tu przechodząc, jako i przejeżdżając daninę tak zwaną 

Kozubolec grosz jeden jako to dla wynikłych sprzeczności i zatargów po-

między pobierającymi a dawającymi Dworna Zwierzchność Zamkowa 

umocniła przechodzących i przejeżdżających od takowej daniny, 

a powyższym dekretem obowiązała Żydów knyszyńskich do opłaty kościo-

łowi Tymfów 20 i daniny Honorary zwanych.” 

Z powyższych dekretów wynika, że do 1719 r. kozubolec płacili wszy-

scy Żydzi po jednym groszu przed każdym kościołem, a było ich dwa 

w Knyszynie (jeden stojący do dziś i drugi stary na rynku) i dochód ten był 

obracany na utrzymanie organisty i śpiewaków kościelnych. Żydzi płacili ten 

haracz bezpośrednio organiście, a później po zawarciu umowy na ryczałt „20 

Tymfów i Honoraria”, do kasy kościelnej. 

 
Proventus accesorii pecuniarii 1-mo Kozubolec pensio a Judaeis per duos Grossos 

Ludimagistro et Cantoribus Ecclesiae servientigus. 

Item a Judaeis incolis oppidi Knyszynae Decreto Illustrissimi Domini Petri Czapski 

Palatini Pommeraniae Capit. Knyszynae… in vim praedictae pensionis per decretum 

assignatum viginti tympho quolibet A-o solvendi Ecclesiae. 

Wizyta Gen. 1731. 

 

Dochód pieniężny otrzymywany z Kozubolca, jako opłata od Żydów po dwa grosze dla 

organisty i śpiewaków kościelnych przez Dekret Jaśnie Oświeconego Pana Piotra Czapskiego 

wojewody pomorskiego – starosty knyszyńskiego został zamieniony na opłatę od Żydów za-

mieszkujących w Knyszynie na rzecz kościoła po 20 tymfów rocznie. 

 

Ten drobny szczegół: „na mocy przywilejów miastu służącym, Żydom 

nie wolno było znajdować się w mieście Knyszynie”, a o ile przekraczali 

przywilej, to chyba w formie kary płacili kozubolec. [66] W 1719 r., kiedy 
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zawierany jest nowy układ na ryczałt kozubolcowy 20 tynfów22 i Honora-

rya23, to już w Knyszynie jest sporo Żydów, bo się podkreśla, że układ jest 

zawierany z Żydami knyszyńskimi chyba jako mieszkańcami stałymi. 

W 1786 r. Żydzi knyszyńscy zyskują od zwierzchności dworskiej pra-

wo na grzebanie oficjalnie zmarłych na groblach sadzawek królewskich, ale 

grzebali ich tu już daleko wcześniej, a więc Żydzi w Knyszynie byli może 

jeszcze przed 1700 rokiem i ten przywilej zabraniający mieszkać Żydom 

w mieście nie był taki groźny. 

Odkąd Żydzi knyszyńscy mieli swoją bóżnicę czy synagogę, trudno 

ustalić [67], bo oni się tak wkradali do miasta. W każdym razie gdzieś koło 

1750 r. grzebią już swoich zmarłych na groblach sadzawek królewskich, 

a od 14 kwietnia 1786 r. robią to oficjalnie, więc przypuszczać należy, że 

jakiś dom modlitwy już mieli, względnie oficjalnie należeli do gminy żydow-

skiej w Tykocinie, co było niewygodne i kosztowne, jak podkreśla się 

w zarządzeniu zwierzchności dworskiej. 

W Knyszynie od niepamiętnych czasów przy ul. Tykockiej była syna-

goga drewniana, stara i być może pierwotna oryginalna, ale im się spaliła 

w ogólnym pożarze miasta w 1915 r. 

Po 1915 r. Żydzi knyszyńscy mieli w Knyszynie dwie bóżnice muro-

wane: jedną „Bejsa Jaszuru” na Wypuście (w ostatniej wojnie zniszczona 

i rozebrana), a drugą przy rynku zwaną „Orah Haim” zajętą przez Niemców 

na magazyn, przez co wyszła ze zniszczeń na cało. [68] 

Gmina żydowska przed wojną liczyła 1450 Żydów i dopiero wywózka 

ich do różnych gett, a potem do Majdanka i Treblinki na likwidację w ko-

morach gazowych 2 listopada 1942 r., był tym dniem sądu dla Żydów. Nie 

więcej niż 50 Żydom z Knyszyna udało się uciec i przechować do wyzwole-

nia w 1944 r. [69] 

 

Poważniejszych i cennych zabytków Knyszyn nie posiada, a z tych, 

które są, należy przede wszystkim wymienić kościół św. Jana Ewangelisty 

z 1520 r. [73], spichrz plebanialny, ślady sadzawek królewskich, ślady zamku 

dworskiego i studni Giżanki24 [74], staw czechowski, wzgórze królowej Bony, 

stawy przy majątku Knyszyn i chyba targi i jarmarki knyszyńskie.  

                                            
22 Tymf – była to moneta polska o wartości 1 zł i 3 gr bita w mennicy Tynfa, stąd jej nazwa, 

z mieszaniny po połowie: srebra i miedzi. 
23 Honorarya to ćwierć (ćwiartka) mięsa baraniego lub wołowego i pewna ilość łoju na świece. 
24 Na obrazku Dyspozycja z natury Napoleona Ordy, który przedstawia studnię Giżanki, przy 

drodze do majątku Knyszyn koło czworaków oraz w dali pałac murowany na lewo w tym miej-

scu, gdzie obecnie jest park z siedzibą administratora Jana Waśniewskiego i Jakackiego jest 

napis w jęz. polskim i francuskim, że Mikołaj Radziwiłł (?!), bp żmudzki darował Knyszyn kró-

lowi Zygmuntowi Staremu. 
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We wrześniu 1939 r. wkroczyły do Knyszyna niemieckie wojska oku-

pacyjne, ale go wkrótce opuściły, ustępując na mocy „dogoworu” i wycofując 

się za linię rzek Biebrzy i Narwi, czyli od października 1939 r. zostaliśmy pod 

okupacją sowiecką. 

Sowieci umieścili w majątku Knyszyn pewne oddziały z artylerią, a in-

ne oddziały mieściły się w samym Knyszynie i po okolicznych wioskach. 

Jako władza wykonawcza, działało powszechnie znane NKWD (Narodnyj 

Komisariat Wnutriennych Dieł) i z jego polecenia odpowiednie agendy 

miestsowiety, sielsowiety i inne …ety lub …promy. Bezwzględnie do każdego, 

który przed wojną pracował społecznie, a tym bardziej był zaangażowany 

politycznie, czepiali się mocno i zwykle aresztowali takich ludzi i wywozili 

w nieznanym kierunku. 

W pierwszym rzędzie padli ofiarą wszyscy dziedzice majątków lub 

większych gospodarstw, nazywani „pomieszczykami” i „kułakami”, a za nimi 

poszli wszyscy przedwojenni policjanci i leśniczowie, a wreszcie wszyscy inni 

podejrzani, kupcy, handlarze, nauczyciele itp. 

Uprzywilejowaną klasą ludności stali się Żydzi, biedniacy i komuniści. 

Biedniakom zaraz rozdano majątkową ziemię, Żydami i komunistami poob-

sadzali urzędy i tak się rozpoczęły rządy okupacyjne. 

Do października 1939 r. w obiegu była jeszcze waluta polska, którą 

wypłacono za październik urzędnikom pensje, a za parę dni polską walutę 

unieważnili i wprowadzili walutę sowiecką – ruble (bez wymiany polskiej 

waluty na inną). 

Na ogół ludności rolniczej i kleru nie czepiano się i względnie było 

spokojnie, można było nabożeństwa odprawiać i kazania głosić. Nawet, gdy 

ks. Bryx zarządził pasterkę na Boże Narodzenie rano, a nie w nocy, jak do-

tąd bywało, przyszedł do księdza sam pułkownik sowiecki Radziwiłł i powie-

dział, że „my wam w niczym nie mieszajem poriadku religioznogo kulta”, 

„możecie śmiało odprawiać pasterkę w nocy, a żołnierze będą mieli przyka-

zane nikogo nie zaczepiać i nie utrudniać udziału w nabożeństwie”. Był to 

gest szlachetny ze strony Sowietów. 

Szkoły były otwarte, tylko bez religii. Dość gęsta była sieć punktów 

sanitarnych (dentystka, położna i pielęgniarka przeważnie z personelu so-

wieckiego), budynki o większej kubaturze, jak plebanie czy inne, Sowieci 

zwykle zabierali lub osadzali w nich punkty sanitarne obok mieszkającego 

w nich proboszcza. Tak było w Krypnie, Trzciannem, a w Knyszynie w ogóle 
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usunięto ks. proboszcza z plebanii i zrobiono w niej „Narodnyj Sud”, w któ-

rym rozpatrywano przeważnie sprawy kryminalne, a nie polityczne. 

Wolno było mieć radio, uczyć dzieci do I spowiedzi i Komunii św. 

w kościele, poruszać się swobodnie itd. Przykry był tylko moment, gdy zmu-

szali nas do podpisania deklaracji pewnej sumy na pożyczkę narodową. 

Względem księdza obchodzili się już tak brutalnie i tak straszyli jawnie „wy-

wózką na białe niedźwiedzie”, że aż śmierdziało, żądając podpisania chyba 

z pięć razy wyższej stawki, niż podpisywał ją zwykły człowiek. Drugą rzeczą 

przykrą było nakładanie na księży, szczególnie młodszych, obowiązków 

szarwarkowych, jak np. dla mnie wyrębu, ułożenia i zdania 8 metrów sze-

ściennych drzewa w Puszczy Knyszyńskiej. Tam było tysiące furmanek 

i ludzi i można było przez miesiąc wyrąbanego drzewa nie zdawać, o ile się 

umiało z wódką podejść i kogoś przekupić, a z drugiej strony nie wolno się 

było wyręczyć wynajętymi ludźmi, bo byłby to wyzysk pracy. Ja z tej racji 

przeniosłem się do Krypna w inny sielsowiet i jakoś mnie to ominęło. 

Nadszedł dzień 22 czerwca 1941 r. Raniutko przeleciała jakby cudza 

eskadra samolotów w stronę Białegostoku. Jakkolwiek na wybuch wojny nie 

zanosiło się i myśmy się w tym nic nie orientowali, to jednak dochodziły do 

nas plotki, że Niemcy zwrócili Sowietom cały pociąg wysłany z żywnością do 

Niemiec, widzieliśmy niemiecko-sowieckie walki powietrzne, co tłumaczono 

manewrami wojskowymi, a więc, że się na coś zanosi i psuje. 

Gdy powracająca eskadra niemieckich samolotów rzuciła kilka bomb 

na dworzec kolejowy w Knyszynie i na stacjonujące oddziały w majątku 

Knyszyn (które nota bene ognia artyleryjskiego do nich nie otworzyły) i na 

„płoszczadkę” w Mońkach, gdzie zapaliły duże składy z benzyną, stało się 

jasną rzeczą, że to już wojna. Jednak Sowieci nadal utrzymywali, że są to 

tylko manewry. 

W poniedziałek od rana już było widać sznury samochodów sowiec-

kich wycofujących się z frontu. Panienki z punktu sanitarnego przychodziły 

do nas i bardzo uprzejmie pytały, co mówi radio i co one mają robić, bo nikt 

nimi się teraz nie opiekował i nikt ich nie chciał zabrać na samochód. 

W ostatniej chwili poszły pieszo w stronę Białegostoku. 

Wojsko, jak wiadomo, w chwili odstępowania nie jest pokojowo uspo-

sobione i każdego prawie gotowe jest podejrzewać o sabotaż czy szpiego-

stwo, a nawet za sam uśmiech w tej sytuacji można było kulę dostać. Ponad-

to wojsko zabierało wszystkie konie, wozy i mężczyzn na podwody, przed 

czym ludzie kryli się po krzakach w dolinach. Przeżyłem i ja wtedy niemałą 

tragedię. 

W przeddzień uciekłem z plebanii na kolonię pod wsią Długołęka 

i tam przenocowałem. Byłem ubrany po cywilnemu, bez żadnych dokumen-

tów. Rano po śniadaniu wyszedłem sobie w pola między żyta o jaki jeden 

kilometr od tych domów. Obejrzałem się i zobaczyłem trzech ludzi na ko-
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niach, ale trudno ich było rozpoznać, czy to są wojskowi, czy cywile ucieka-

jący z końmi. Jeden z nich mnie zauważył i zaczął jechać w mą stronę. Ja 

wtedy wlazłem w żyto może na 4 metry od ścieżki i położyłem się twarzą do 

ścieżki, a ścieżka była wysoka, zaś żyto niskie. W dolinie, która nas przedzie-

lała, były łąki pozagradzane drutami kolczastymi na pastwiska, to on jadąc 

przecinał je i jechał w moją stronę. Gdy przyjechał w to miejsce, stanął 

i krzyknął: „wyłażij z żyta”, ja drżąc nie ruszam się, Sowiet Kałmuk krzyczy 

drugi raz: „wyłażij z żyta”. Ja i tym razem nic. Czekam tylko, kiedy do mnie 

strzeli. On krzyczy trzeci raz, a ja jakby martwy nic na to nie reaguję, tylko 

w duchu modlę się o łaskę. I nie do wiary, że ten Kałmuk spokojnie poje-

chał dalej. Ja poleżałem jeszcze z 10 minut i zacząłem powolutku czołgać się 

dalej w głąb żyta, a po jakiej pół godzinie wyszedłem z niego całkiem i gdy 

nikogo nie widziałem, poszedłem schylony dalej i doszedłem pod dom p. 

Dębowskiego (czy Dębskiego), który z żartami przyjął mnie do siebie, bo 

byłem mu dobrze znajomy. Tam u niego było już parę rodzin sowieckich 

cywilów, którzy uciekali, ale jedna rodzina musiała zostać, bo matka była 

bliska rozwiązania i przeżyła szczęśliwie fale frontu. 

Nazajutrz (wtorek 24 czerwca) Trzcianne się paliło i od niego polami 

szedł duży oddział wojska sowieckiego. Gdy przechodzili koło domu p. Dęb-

skiego, on wyszedł, aby im wskazać bezpieczną drogę (samoloty niemieckie 

ogromnie ich prześladowały), dowódca ich, starszy lejtnant, chętnie słuchał 

wskazówek, a potem zaczął z innej beczki: „to wy taki i taki (słowa nie dające 

się powtórzyć), cieszycie się, że właść sowiecka odchodzi” i chwycił za re-

wolwer, aby go zabić, ale na szczęście wybiegła jego żona z małym dziec-

kiem i zaczęła mocno płakać i tłumaczyć Sowietowi, że oni „właść sowiecką” 

lubią, bo dzięki niej ona „połuczyła” 4000 rubli jako matka ośmiorga dzieci 

i wtedy dopiero Sowiet uspokoił się i poszli dalej. Jak to trzeba być ostroż-

nym nawet przy robieniu dobrych uczynków. 

Wiele żon oficerów sowieckich z dziećmi i wszyscy inni, którzy ucie-

kali, prawdopodobnie zginęli po drodze, a ci, którzy nie uciekali, ocaleli, bo 

Niemcy im specjalnych przykrości nie robili. 

 

Od 26 czerwca nastała druga okupacja – niemiecka. Człowiek się cie-

szył, że zaszła zmiana, ale była to zmiana indyka na byka czy odwrotnie. 

Przy tym przemarszu w pierwszych dniach zbliżania się Niemców, kiedy 

w Knyszynie byli jeszcze Sowieci, młody wikary knyszyński, który zaledwie 

kilka miesięcy był księdzem, bo przyszedł do Knyszyna na Wielkanoc zaraz 

po wyświęceniu, chciał się wydostać na kolonię i wyszedł na szosę prowa-

dzącą do Moniek. Tu go zatrzymał patrol sowiecki i przyprowadził go do 

jego mieszkania na ul. Goniądzkiej, gdzie legitymował się prawowitym pasz-

portem sowieckim i ludzie wszyscy ujmowali się za nim twierdząc, że go 

dobrze znają i że nie jest ani Niemcem, choć ma na nazwisko Jung, ani 
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szpiegiem, ale to nic nie pomagało i patrol twierdził, że go zaprowadzą do 

dowództwa i tam puszczą wolno, tymczasem wyprowadzili go ze 2 km za 

Knyszyn w stronę Białegostoku i tam w lasku okrutnie zamordowali, rozbi-

jając mu głowę i rozpruwając brzuch, i tam go płyciutko zagrzebali. W dwa 

dni później ktoś go odgrzebał, doniósł księdzu i ks. Bryx urządził mu po-

grzeb. Ks. Edward Jung został pogrzebany na cmentarzu kościelnym w rogu 

przy bramie wejściowej. 

Ciekawą i charakterystyczną jest rzeczą, że Żydzi z Knyszyna zaraz po 

jego aresztowaniu zbierali podpisy pod petycją, aby go uwolnić, niestety było 

już za późno, a Polacy i parafianie niczego w tym kierunku nie zrobili. 

Drugą charakterystyczną rzeczą było to, że w tym czasie ks. Bryxa 

Niemcy aresztowali i trzymali w odosobnieniu, tak że nie było komu odpra-

wić pogrzebu i dopiero za wstawiennictwem jednego z Niemców uwolniono 

go na czas pogrzebu, a potem miał się stawić na posterunek, co uczynił 

i Niemcy go uwolnili. 

Gdy wojska frontowe przeszły, zaczęło działać NSDAP i znowu posy-

pały się aresztowania ludzi niewygodnych, a najbardziej dały się odczuć wy-

wózki na przymusowe roboty do Niemiec. Ludzie bronili się, jak mogli, na-

wet fikcyjnie żenili się, bo żonatych nie zabierano. Niemcy szerzyli propa-

gandę, fingowali listy niby od dzieci z Niemiec, jak im tam jest dobrze, ale 

nikt temu nie wierzył. 

W 1943 r. Niemcy w wielkim sekrecie zorganizowali łapankę w Kali-

nówce na św. Annę podczas odpustu. Byłem i ja na tym odpuście i byłem 

naocznym świadkiem tej łapanki. Dzień był piękny, ludzi było bardzo dużo, 

szczególnie młodzieży. Niemcy zebrali miejscową całą żandarmerię, prócz 

tego uzbroili innych sługusów niemieckich i około godziny 11 otoczyli ko-

ściół w Kalinówce. Gdy ktoś próbował uciekać, strzelali za nim, co wywołało 

straszny popłoch. Ludzie z cmentarza zaczęli się cisnąć do kościoła, powstał 

płacz, że ksiądz nie mógł dokończyć kazania. Kilku Niemców przyszło do 

zakrystii i powiedzieli do księży, żeby ogłosili, że oni poczekają, aż się nabo-

żeństwo skończy, a potem będą chcieli sprawdzić, czy ci, co mieli karty na 

roboty – pojechali. Ksiądz to trochę wykrętnie ogłosił, a inni księża zaczęli 

ukrywać młodzież w kościele, wciągając ją na strych kościoła i potem drabi-

nę też wciągnęli, poza tym ze 30 osób umieścili za ołtarzem, którego wnęki 

są zamykane i po Mszy zaczęli odprawiać Nieszpory, ale Niemcy się kapnęli 

i nakazali przerwać nabożeństwo, a ludziom wychodzić na cmentarz i siadać 

na trawie, szczególnie młodzieży, bo starszych wyraźnie puszczano do do-

mów. Gdy ludzie nie chcieli z kościoła wychodzić, Niemcy wkroczyli do ko-

ścioła i stamtąd wywlekali, kogo tylko zastali. Chłopcy ukryci na ambonie 

skakali z niej na ławki. 

Gdy tak wywleczeni siedzieli na trawie, kazano im wstać, ustawić się 

w czwórki i otoczeni żandarmerią pomaszerowali do Knyszyna. Już po dro-
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dze uciekło im sporo, a gdy ich skoszarowali w budynku obozowym w Kny-

szynie, w nocy i wczesnym rankiem uciekło im ok. 50 osób. Niestety, wszy-

scy uciec nie mogli i tych wywieziono na roboty do Niemiec (około 150 

osób). Były i inne łapanki koło kościoła w Knyszynie, ale już mniej groźne. 

 

Ks. Bryx pochodził z rodziny polskiej, która w plebiscycie optowała na 

rzecz Polski, ale jedna z jego sióstr, najstarsza, już była wtedy zamężną i siłą 

rzeczy musiała zostać przy mężu w pobliżu Prostek. Tu oni mieli większą 

gospodarkę. 

Podczas wojny, gdy Niemcy byli w Knyszynie, przyjechał do Knyszyna 

w odwiedziny do swego wuja syn tej najstarszej siostry. Naturalnie, jako 

Niemiec był wtedy w VI klasie gimnazjum w Ełku i był już zapisany do or-

ganizacji Thodta, która budowała Wał Atlantycki, a więc był już na wpół 

wojskowym człowiekiem. Przechodziliśmy raz koło żandarmerii i on się im 

nie ukłonił, a gdy go zatrzymali i zapytali, dlaczego Niemcom się nie kłania, 

on im odpowiedział czystą niemczyzną, że on kłania się tylko ludziom zna-

jomym i wtedy, kiedy chce. Ta buńczuczna odpowiedź tak ich podrażniła, że 

zaczęli go legitymować, pytali go, co on tu robi i do kogo przyjechał. Gdy im 

powiedział, że do wuja ks. Bryxa i dokumenty miał wszystkie w porządku, to 

mu tylko powiedzieli, że wypada dawać dobry przykład i pokazać, jak Niem-

cy się szanują i puścili go wolno. 

Trzeba szczęścia czy nieszczęścia, że trafił na wywózkę Żydów w dniu 

2 listopada 1943 r. Wiadomą rzeczą było, że wywózka Żydów była do gett, 

a stamtąd do komór gazowych i Żydzi zdawali sobie z tego sprawę, toteż nie 

wszyscy stawiali się na rynku i dużo zaczęło ich się ukrywać; wtedy do 

opornych strzelano na miejscu. Żydów w Knyszynie było około 2000. Była 

wtedy straszna masakra i on się temu przyglądał, a stryj mu mówił: „Patrz, 

jacy są twoi rodacy”. Bolał nad tym bardzo, ale co on mógł zrobić? 

Od tego czasu Niemcy zaczęli przyczepiać się do ks. Bryxa i przecią-

gać go na stronę „Volksdeutschów”, ale on nigdy do nich nie przystał. Zwy-

kle mawiał: „To oni mi zamordowali brata, a ja miałbym stać się ich 

Volksdeutschem? nigdy, przenigdy”. Zresztą, gdyby nim był, toby nie utrzy-

mywał kontaktów z partyzantką lub ich zdradzał, a oni bywali często na ple-

banii i zalecali mu żyć dobrze z Niemcami, by coś od nich wyciągnąć. Bar-

dzo wiele medykamentów od pp. Rzeźnickich i pomoc fachowa p. dr. Nowa-

kowskiego, pp. Jadwigi i Weroniki były udzielone za pośrednictwem ks. Bry-

xa. Kto by ks. Bryxa posądzał o sympatię do „volksdeutschostwa”, to by mu 

wyrządzał wielką krzywdę. 

To nic, że go bronił amtskomisarz Andrzejewski i Roth, gdy został 

aresztowany, ale to tylko przez sympatię do niego za miłe współżycie 

towarzyskie. 
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A z tym aresztowaniem było tak: w pobliżu Knyszyna wysadzono po-

ciąg pospieszny, w której to katastrofie zginęło kilkunastu Niemców. Wtedy 

jako odwet Niemcy postanowili wziąć jako zakładników młodych księży. Ja, 

choć byłem wiekiem starszy od ks. Bryxa, jednak jako wikary byłem nazy-

wany młodym. 

Zwykle ks. Bryx odprawiał pierwszy Mszę św., a ja później, tymcza-

sem w tym krytycznym dniu wyjątkowo chciał sobie dłużej pospać i mnie 

prosił, bym ja pierwszy odprawił Mszę. Gdy ja byłem w kościele, Niemcy 

przyjechali i jego zabrali, chociaż z reguły zabierali wikarych. Widzę w tym 

fakcie znów palec opatrzności Bożej, bo mnie by Niemcy nie bronili, jego, 

jako potencjalnego folksdojcza czy przez większą sympatię i dobrą znajo-

mość jęz. niemieckiego, bronili i obronili tak, że na trzeci dzień został uwol-

niony. Aresztowali wtedy dookoła w parafiach młodych księży: ks. wikarego 

w Krypnie, ks. Pilcickiego w Dobrzyniewie, ks. Koszykowskiego w Trzcian-

nem, ks. Abramowicza w Białymstoku i wielu innych. 

Wiosną 1944 r. przeżyliśmy przemarsz przez Knyszyn własowców. Je-

chali przez dwa dni i dwie noce, a wszystko, co się dało, rabowali. Biedne 

były ich rodziny, które o głodzie i chłodzie uciekały przed zbliżającym się 

frontem razem z tymi „schutzmanami”. 

Był to już wyraźny znak, że front się załamał i Niemcy niby wciąż 

skracają front dla lepszej obrony. Choć radia oficjalnie mieć nie było wolno, 

to jednak wiadomości radiowe i z gazetek podziemnych mieliśmy wciąż 

świeże. Ja, przewidując ten krach, na jakie dwa miesiące naprzód zacząłem 

nocami kopać w swoim pokoju w Knyszynie pod podłogą głęboki rów i tam 

umieściłem wiele kosztownych rzeczy w kufrach. Dół zasypałem i przykry-

łem podłogą. 

Ks. Bryx i pp. Rzeźniccy chowali swoje kosztowności w podziemiach 

kościoła, do których wejście było mocno zamaskowane. 

Pod koniec lipca 1944 r. zaczęła się ucieczka Niemców z Knyszyna, 

więc ja z siostrą ks. Bryxa udałem się na kolonię do Starych Bajek, 

a ks. Bryx z pp. Rzeźnickimi do lasu pod Chraboły i tak rozdzieleni przez 

12 dni w ogromnych opałach pocisków samolotowych i artyleryjskich, przy 

widoku dookoła pożarów wiosek, na łąkach w kopce siana w Szorcach prze-

trzymaliśmy przejście frontu. 

Gdy 14 sierpnia przybyliśmy do Knyszyna, tośmy go poznać nie mogli. 

Całe miasto było wypalone, drzewa wszystkie powywracane i połamane, 

w kościele ani jednej szyby całej i na dachu z 500 dziur od pocisków, wieża 

koło dzwonów podbita (a była cała murowana, aż po krzyż). Jakoś 15 sierp-

nia odprawiliśmy Mszę św. – ludzie domagali się Nieszporów, ale ks. Bryx na 

to się nie zgodził i kazał ludziom opuścić kościół. W 10 minut wieża zaczęła 

się walić i wszystkie zwały betonu waliły się na dach, który przebiły i spadły 

na posadzkę pod chórem. W czasie Mszy św. stała tam setka młodzieży, jak 
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to i dziś bywa, że ulubionym miejscem jest stanowisko pod chórem. Gdyby 

to się stało podczas Mszy św., pod chórem byłoby z 50 trupów, ale Bóg czu-

wał. To przejście frontu kosztowało Knyszyn z 60 ofiar. Plebania w części 

ocalała, ale była zrujnowana doszczętnie, dach rozbity pociskami i wszystkie 

dachówki opadły od wstrząsu bomb, których padło w pobliżu kilka. 

Tak zakończyła się okupacja niemiecka. 

 
 

 
 

 
Mimo trudnych warunków, podczas okupacji niemieckiej udało się sfotografować  

dzieci od I Komunii, co jest śladem, że katechizacja się odbywała 
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Dzieci ze wsi Chraboły 26 czerwca 1949 r. 

 

 
Dzieci ze wsi Grądy 
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Szkoła w Zofiówce przed II wojną światową 

 

 
Szkoła w Zofiówce po przejściu frontu w 1944 r. 

 

 
Szkoła w Zofiówce. Odbudowa po zniszczeniach wojennych w 1944 r. 
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Widok na ul. Grodzieńską po przejściu frontu w 1944 r. 

 

 
Widok na ul. Tykocką po przejściu frontu w 1944 r., 1-12 sierpnia 
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Widok na ul. Goniądzką po przejściu frontu 1944 r. 

 

 
Widok na ul. Białostocką po przejściu frontu w 1944 r. 
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Kopisk – to wioska w lasach, podczas okupa-

cji schronisko dla partyzantów. Tu budowa-

no kaplicę. Ten krzyż poświęcił w 1944 r. ks. 

Cyganek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chraboły to wioska znana w parafii kny-

szyńskiej. Jako wotum za ocalenie wsi, wy-

stawili [mieszkańcy] trzy krzyże, które 

w 1944 r. poświęcił ks. Cyganek 

 

  



73 

Historia kościoła, względnie kościołów knyszyńskich katolickich, sięga 

czasów Bolesława Wstydliwego (1243-1297). [72] Ze znanych mi Wizyt Gene-

ralnych i najwcześniejszej Wizyty Generalnej z 1731 r. można tylko tyle 

wnioskować, że przed obecnie stojącym nowym kościołem, był już w Kny-

szynie kościół drewniany i stał na rynku jeszcze długo po wybudowaniu 

kościoła św. Jana Ewangelisty. 

Ks. dziekan Jerzy Żameyć, będąc proboszczem w Knyszynie, w 1937 r. 

napisał w inwentarzu kościelnym zdawczo-odbiorczym, że pierwotny kościół 

w Knyszynie istniał wkrótce po 1264 r., ale skąd on tę wiadomość zaczerpnął – 

nie wiadomo. Być może zetknął się gdzieś w bibliotekach z lepszymi źródłami. 

Wspomniałem już, że przed zbudowaniem obecnego kościoła św. Jana 

Ewangelisty w 1520 r. istniał już na rynku inny wcześniejszy kościół para-

fialny [70], który grubo poza 1731 r. przetrwał i resztki jego akcesoriów, jak 

dzwonnica i cmentarz, dotrwały do 1820 r. Mówi o tym cytowana Wizyta 

Generalna z 1731 r.: „Olim fuerat lingnea (Ecclesia – dop. K.C.) in foro civita-

tis, ubi nunc stant duae ligneae cruces et Sarcophagus Serenissimi Regis 

Poloniae Sigismundi I-mi sepulta intestina Eius prout testator Reynholdus 

Heydenstennius, chronicarius Regni.”25, albo drugi tekst temu podobny: „Co-

emeteria sunt tria: unum in medio fori, ubi antiqua stetit Ecclesia lignea”26. 

Cytowałem już na poprzednich stronach, że w Wizycie Generalnej 

z 1731 r. jest mowa o tym kościele, że Żydzi przechodzący koło niego płacą 

kozubolec. Czy w owym czasie był jeszcze czynny i czy ci sami księża z ko-

ścioła parafialnego nowego – obecnego – go obsługują, nie ma wzmianek. 

Może jacy altarzyści w nim odprawiali Msze św. – dość, że jeszcze stał. 

Można by robić przypuszczenie jeszcze na trzeci kościół w Knyszynie, 

bo są ku temu podstawy, a mianowicie na dzisiejszym cmentarzu grzebal-

nym, który nazywa się św. Marka, stał kiedyś kościół względnie duża kaplica 

pod wezwaniem św. Marka, od której cmentarz wziął nazwę. 

                                            
25 „Niegdyś był na rynku miasta drewniany kościół, gdzie teraz stoją dwa krzyże drewniane 

i sarkofag Najjaśniejszego Króla Polski Zygmunta I, gdzie są pochowane jego wnętrzności 

(serce), jak o tym podaje Reynhold Heydenstennius kronikarz Królestwa.” [71]  
26 „Cmentarze są trzy: jeden w środku rynku, gdzie stał starożytny kościół drewniany”. Drugi 

prawdopodobnie św. Marka i trzeci koło nowego kościoła św. Jana Ewangelisty. 
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Mówiąc o tym kościele czy kaplicy św. Marka, nie mam wcale na my-

śli późniejszej kapliczki, może o tej samej nazwie św. Marka, zbudowanej 

w 1828 r. przez parafianina Szymańskiego z Nowin Zdroju27. 

Pierwotnej kaplicy św. Marka na cmentarzu w 1731 r. już nie było. 

Mówi się o niej jako o bardzo starej „olim – fuerat”. „Tertium coemetarium 

S. Marci ubi olim fuerat capella”, a na innym miejscu tę samą kaplicę cmen-

tarną nazywa się kościołem: „Item Area S. Marci, ubi olim fuerat Ecclesia 

lignea et Coemeterium”. Używanie takich wyrażeń jak „olim” – „kiedyś” 

i formy czasu zaprzeszłego „fuerat”, świadczy o tym, że dla roku 1731 było to 

już bardzo dawno. 

Gdyby ktoś odkrył choć jedną Wizytę Generalną wcześniejszą od tej z 1731 

r., na pewno odkryłby wiele ciekawych rzeczy o kościołach knyszyńskich. 

 

 

                                            
27 Kapliczka była o wymiarach 10 x 6 x 3,5 arszyna (7,14 x 4,27 x 3,2 m), miała podłogę z dyli 

i była słomą kryta. Wewnątrz był mały ołtarzyk z obrazem św. Marka na płótnie malowanym. 

Około 1880 r. zniszczona. 
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Obecny murowany z cegły kościół parafialny pod wezwaniem św. Ja-

na Apostoła i Ewangelisty oraz Narodzenia Matki Boskiej, św. Leonarda 

i Apolonii Męczenniczki, został zbudowany w 1520 r. przez księcia Mikołaja 

Radziwiłła, lecz nie Czarnego ani Białego (Rudego), tylko „Amor Poloniae”, 

wojewodę wileńskiego i Kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego28. [75] 

Omawiany powyżej pierwotny kościół radziwiłłowski z 1520 r. wyglądał cał-

kiem inaczej. W międzyczasie przeżył on trzy poważniejsze remonty, 

a szczególnie ten ostatni z 1902 r. zmienił go do niepoznania. 

Pierwotny kościół był przede wszystkim bez wieży i znacznie mniejszy. 

Według opisu w Wizycie Generalnej z 1731 r. i 1829 r. długość jego wynosiła 

45 arszynów, szerokość 24 arszyny i wysokość 18 arszynów, co odpowiada 

mniej więcej 32,1 x 17,2 x 12,8 m. Grubość ścian 1,7 m. Od wschodu zamykała 

go płaska ściana ozdobiona na wierzchu. Sufit w całym kościele był murowa-

                                            
28 Fundatorem obecnego kościoła murowanego jest Mikołaj Radziwiłł, ale nie Rudy, bo ten żył 

w latach 1512-1588, nie Czarny, bo ten żył w latach 1515-1565, obydwaj byliby za młodzi na 

fundację kościoła w 1520 r. – ale był trzeci Mikołaj Radziwiłł zwany „Amor Poloniae”, gorliwy 

obrońca unii Litwy z Polską, również wojewoda wileński i Kanclerz Wielkiego Księstwa Litew-

skiego i ten żył w latach 1494-1522, co by odpowiadało prędzej, że mając 26 lat był już na tak 

wysokim stanowisku i mógł budować kościoły. 

Żyło w tym czasie jeszcze dwóch innych Radziwiłłów, tj. Jan bp wileński i ten rzeczywiście 

nabudował dużo kościołów w diecezji wileńskiej, ale on umarł w 1519 r., a drugi Radziwił miał 

imię Adalbertus – Wojciech, był biskupem żmudzkim i on ten budował kościoły. Ks. Jerzy 

Żamejć jest zdania, że to on jest fundatorem kościoła knyszyńskiego. Potwierdzałaby to zdanie 

jedna z Wizyt Generalnych z 1839 r. oraz notatka pod rysunkiem „z natury” Napoleona Ordy. 

Odnalezienie dokumentu erekcyjnego rozstrzygnęłoby tę sprawę. 

Pożar miał miejsce za proboszczowania ks. Remigiusza Szczaniawskiego, który był probosz-

czem w latach 1705-1712, albowiem Wizyta Generalna z 1731 r. podkreśla rzecz o spalonych 

księgach: „stante possasione Adi. Rdi. Remigio Szczaniawski olim parochii Knyszynensis”. 

Trzeba wiedzieć, że dawniejszy trakt tykociński leciał po prawej stronie cmentarza św. Marka, 

idąc z Knyszyna do Krypna, co dziś jest odwrotnie. Ulica Tykocka była wówczas krótsza i trakt 

tykocki zbiegał się z dzisiejszą ul. Legionową. 

„Fornix Ecclesiae dinuta per incendium et paries convulsus desiliit per scissuram trium 

digitorum nunc autem noviter reparatus ferro intra murum compactus et constrictus calie 

conglutinatus, quia non valet ad tenendam novam fornicem muratam, ideo ex asseribus habet 

extractam fornicem in maiori choro plana in minori circularem.” 

„Sklepienie kościoła zniszczone przez pożar i ściany popękały do szczelin na trzy palce, teraz 

zaś na nowo odbudowany żelazem w mur włożonym, wzmocnione, wapnem zasmarowane, 

ponieważ nie były w stanie wytrzymać nowego murowanego sklepienia, przeto dla tych danych 

wzniesiono w głównej nawie specjalne sklepienie płaskie, a w prezbiterium półokrągłe.” 
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ny i nie było drugiej od północy zakrystii, zaś zakrystia od południa miała na 

poddaszu skarbiec, przez co sama zakrystia była niższa. 

W takim stanie – nie uwzględniając drobnych remontów – kościół 

przetrwał do 1710 r., czyli 190 lat, po których spotkało go nieszczęście 

w postaci pożaru, który go zniszczył doszczętnie, tak że od gorąca powstały 

w ścianach otwory na 3 palce. 

 
 

 
Kościół knyszyński z 1520 r. po przejściu frontu w 1944 r., widziany od strony południowej. 

Dach blaszany jest tak podziurawiony, że jest w nim parę tysięcy dziur drobnych, których na 

fotografii nie widać. Wieża (szczyt) zawaliła się 15 sierpnia 1944 r. o godz. 12.45, zwalając 

tony gruzu przez dach i sufit 

 

 
Kościół parafialny w Knyszynie widziany od strony północnej po przejściu frontu w 1944 r.  
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Prawdopodobnie runęło wtedy od gorąca murowane sklepienie i już 

go nie odbudowano ze względu na osłabione ściany, które by go nie wy-

trzymały. Przy odbudowie zrobiono prosty sufit drewniany i podparto go 

dwoma rzędami drewnianych kolumn. W prezbiterium zachowano tylko 

pierwotne murowane sklepienie. Mimo tak wyjątkowo grubych ścian (1,7 m) 

podczas pożaru ściany popękały i przy remoncie ściągano je prętami żela-

znymi na zaprawę wapienną. Odbudowa spalonego kościoła trwała kilka lat, 

bo jeszcze w 1722 r. biskup wizytujący parafię, Maciej Ancuta, daje probosz-

czowi knyszyńskiemu Stefanowi Baranowiczowi jakieś directiones co do 

restauracji kościoła w Knyszynie i Krypnie. Od tej restauracji kościół poża-

ru nie przeżywał i innych uszkodzeń poważniejszych do I wojny światowej 

nie miał. Podczas tego pierwszego remontu kapitalnego zmian większych, 

poza zmianą sufitu i wprowadzeniem dwu kolumn i filarów drewnianych, nie 

wprowadzono. Kościół stał się trzynawowy. 

Chór, organy i ołtarze były odbudowane dopiero około roku 1730. 

Ten pierwszy remont kapitalny wystarczył na przeszło 100 lat, bo drugi po-

ważniejszy remont kościoła przeprowadzono dopiero w 1825 r. 

Jak stwierdza Wizyta Generalna z 1829 r., w czasie tego drugiego re-

montu kościół został wyremontowany we wszystkich jego częściach, nową 

dachówką pokryty i wapnem podmurowany. Na ten cel ks. Wojciech Godlew-

ski, długoletni proboszcz knyszyński, w testamencie zapisał sumę 3500 złp 

(równowartość około 700 metrów żyta), a hrabia gen. Krasiński [76] – kolator 

kościoła – ofiarował 30 tys. sztuk cegły i dachówkę na cały dach. Niestety, 

administratorzy dóbr knyszyńskich sfałszowali wolę ofiarodawcy i dostarczyli 

słabo wypaloną dachówkę, którą już w 1828 r. trzeba było wymieniać. 

Ten drugi remont przetrwał 80 lat, a czas się zmienił na tyle, że ta ma-

ła świątynka, bez wieży, wydała się na Knyszyn niewystarczająca. 

W latach 1901-1902 dokonano już nie remontu, lecz kapitalnej prze-

róbki kościoła. Dzieła tego dokonywał dzielny ks. Krzysztof Aborowicz. 

Zdjęto dach z kościoła, zdjęto sufit i obalono filary drewniane, słowem 

odkryto cały kościół, usunięto przednią (wschodnią) ścianę i od tej strony 

powiększono kościół o dzisiejsze całe prezbiterium, któremu nadano formę 

głębokiej wnęki o ścianach owalnych. 

Od zachodu, czyli drzwi wejściowych, usunięto również ścianę, a bocz-

ne ściany wydłużono o prawie 8 m i zakończono kościół wysmukłą wieżą 

pod sam krzyż murowaną. Ścianę tylną wieńczył chór śpiewaczy z miejscem 

na organy. Ponieważ nie przewidywano sklepienia murowanego, a z drugiej 

strony chciano utrzymać kościół jednonawowy, pokryto go sufitem drew-

niany, lekkim, lecz udatnym i oryginalnym, w stylu weneckim. Podwyższony 

o 2 metry sufit w nawie głównej, uczynił świątynię wielką i wspaniałą. 

Od strony północnej dobudowano nową zakrystię paralelną do połu-

dnia i zrekonstruowano zakrystię w ten sposób, że zlikwidowano dawniejszy 
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skarbiec na poddaszu, sufit w zakrystii podwyższono i zrobiono go murowa-

nym. Dwa okna nad drzwiami prezbiterium zamurowano i przesunięto je 

bliżej ołtarza. Na tych przeróbkach polegał ten trzeci remont i wewnętrzne 

urządzenie kościoła. 

Dziś kościół ma 38,7 m długości, 11,4 m szerokości i 13 m wysokości. 

Z małej i niepokaźnej świątyni radziwiłłowskiej uczyniono piękny ko-

ściół, nie naruszając w niczym stylu i zachowując w oryginale szerokość 

kościoła, ściany boczne i prezbiterium. 

Do 1930 r. kościół był kryty dachówką, która bardziej mu pasowała 

niż obecne krycie blachą, nie uwzględniając niewygody z tłukących się da-

chówek i ciągłego ich uzupełniania – te przyczyny zmusiły parafian do po-

krycia dachu blachą. Dokonano też porządnego ocementowania podmurów-

ki i ścieków, co przy tym kościele kosztowało niemało mozołu i kosztów. 

Przy tym trzecim remoncie prawdopodobnie zasypano piwnice. Kie-

dyś wzdłuż kościoła i na boki w formie krzyża były piwnice i dużo w nich 

grzebano zmarłych, szczególnie osoby zasłużone i kapłanów pracujących 

przy tym kościele. O jednym z nich, Wojciechu Godlewskim, miałem do-

kładne relacje na podstawie metryk i wiedziałem, że został pogrzebany 

w podziemiach kościoła knyszyńskiego w 1809 r. Miałem też wiadomości 

i o innych osobach pogrzebanych w podziemiach kościoła, ale nie znajdowa-

łem nigdzie śladu wejść do tych piwnic. 

Ks. Walentynowicz, proboszcz z Krypna, opowiadał mi osobiście, jak 

on jako diakon był świadkiem, jak w czasie bierzmowania jeszcze przed 

1900 rokiem pod naporem ciężaru drzwi wejściowe do piwnic z kościoła 

w posadzce załamały się. 

 

Patrząc z punktu widzenia historycznego i architektonicznego, należy 

uznać za błąd zlikwidowanie dostępu do podziemi kościoła (przy remoncie 

kościoła w latach 1901-1902). 

Według relacji ks. Antoniego Walentynowicza, wejście do podziemi 

przed 1900 r. było z wewnątrz kościoła, czyli były duże drzwi drewniane 

w podłodze i zejście po schodkach czy drabince do wnętrz piwnicznych, 

które były prawdopodobnie w formie krzyża. Jedno z tych ramion krzyża 

(lewe) w 1943 r. zostało zbadane, o czym będzie jeszcze mowa, a inne pozo-

stają nadal zagadką. Jakkolwiek starzy ludzie remont kościoła w 1901 r. pa-

miętali, to jednak bliższych szczegółów piwnic nie pamiętali. 
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Ks. A. Walentynowicz, relacjonując o piwnicach knyszyńskich, mówił, 

że podczas bierzmowania on jako diakon i dziesiątki ludzi innych, stojąc na 

tych drzwiach, załamali je i wpadli do piwnicy. Podczas remontu kościoła 

była kładziona nowa posadzka i wtedy przy oględzinach może zauważono 

nadpsute sklepienia i zdecydowano się na zasypanie ich, a zdrowsze trumny 

ze zwłokami przeniesiono do lewego skrzydła (było ich rzeczywiście dużo 

w tej części podziemia). 

O podziemiach kościoła knyszyńskiego, dla ich tajemniczości i niezna-

jomości, wytworzyły się już legendy i przeszły do druku. Na przykład po 

Knyszynie i okolicy krąży pogłoska, że w podziemiach kościoła knyszyń-

skiego pod głównym ołtarzem kryje się skarb, za który kiedyś, gdy Knyszyn 

będzie spalony czy zniszczony, odbuduje się całe miasto i jeszcze będzie 

piękniejsze niż dotąd. Owszem, w 1944 r. miasto Knyszyn było w 80 procen-

tach spalone i po kilku latach odbudowało się na pewno piękniejsze, niż było 

dotąd, ale tylko nie za skarb z podziemi knyszyńskiego kościoła. Druga le-

genda znowu podaje, że w jednej z krypt są tajemne drzwi żelazne, na któ-

rych widnieje napis: „Kto mnie zamknął, ten mnie i otworzy”, a więc za tymi 

drzwiami chyba kryje się ten skarb. 

Moje przypuszczenia są te, że o ile taka krypta istnieje i ma takie drzwi 

z napisem, to tym skarbem mogą być tylko intestina Zygmunta I Starego, [77] 

które kiedyś spoczywały w sarkofagu na rynku przy kościele, jak to wyraźnie 

czytamy w Wizycie z 1731 r.: „Caemeteria sunt tria: unum in medio fori, ubi 

antiqua stetit Ecclesia lignea et Regis Poloniae Sigismundi I-mi sub marmore 

intestina deposita”. 

W 1824 r. komisarz ziemski W. Ołdakowski kazał zlikwidować były 

cmentarz na rynku, na którym już od dawna ciał nie grzebano, i, jak pod-

kreśla Wizyta Generalna z 1829 r., przeznaczył go pod „Wojskowe Exercycy-

a”, a więc przy likwidacji cmentarza najprawdopodobniej przeniesiono sar-

kofag ze szczątkami króla do podziemi kościoła knyszyńskiego i one stano-

wią ten skarb, nie w sensie drogocennych kruszców, lecz w sensie pamiątki 

po królu – jego serca. 

A dalej, puszczając wodze fantazji i chcąc przyklasnąć tym, którzy wie-

rzą w legendy, powiem im, że wszystko pod słońcem jest możliwe. W Knyszy-

nie kręciło się wielu dygnitarzy, przeciągały i stacjonowały różne wojska, ba, 

nawet przebywały tu osoby panujące, urządzali tu przecież wielkie polowania 

na grubego zwierza i również chronili się przed zarazą czy wrogiem, do czego 

nadawała się świetnie Puszcza Knyszyńska, a zatem mogli i skarby ze sobą 

wozić i tu je przechowywać, do czego nadawały się grobowce podziemne 

w kościele. Knyszyniacy, głowa do góry, bo i legendy nieraz się ziszczają. 

Absolutnie niepowodowani gonitwą za skarbami, lecz zwykłą ciekawo-

ścią odnalezienia piwnic, ja i ks. Bryx pewnego wiosennego dnia 1943 r. 

wybraliśmy się do kościoła na poszukiwanie piwnic. Dodać należy, że w ca-
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łym kościele jest betonowa posadzka i nie było mowy o jej burzeniu w któ-

rymkolwiek miejscu. Instynktownie odsunęliśmy gradusy (stopnie) drewnia-

ne przy jednym z bocznych ołtarzy (św. Józefa) i pod nimi nie było posadzki, 

lecz założenie cegłą pod mensą tego ołtarza. Mensa była wyginana z desek 

w formie pustej skrzyni, więc przez nią dostaliśmy się do posadzki z cegieł, 

którą usunęliśmy i, kopiąc dół pod nią na jakie 80 cm, napotkaliśmy coś 

twardego, co wydawało dźwięk nie kamienia, lecz jakby jakiego betonu. 

Takie dźwięki otrzymywaliśmy, uderzając łomem jeszcze ze 20 cm pod zie-

mią. To nas zachęcało do dalszego rozkopywania, a nie było ono łatwe, bo 

nad nami stała mensa ołtarzowa i miejsca było bardzo mało. Piasek zmie-

szany z ziemią, aby nam nie zasypywał drążonego otworu, wybieraliśmy 

chochlą kuchenną i wynosiliśmy poza ołtarz. Gdyśmy mieli dno oczyszczone, 

ale nie większe od dna wiadra, stwierdziliśmy coś łukowatego z betonu i, 

bijąc łomem w to miejsce, słyszeliśmy tylko dudnienie głuche, które nas 

napawało, że jesteśmy na tropie śladu piwnicy. Po kilkunastu silnych ude-

rzeniach łomem cegły w tym sklepieniu ustąpiły miejsca i łom wpadł nam 

do piwnicy. 

Drugi dzień poświęciliśmy na rozszerzenie otworu w ziemi i sklepie-

niu. Gdy był już dostatecznie szeroki, oświetliliśmy latarkami wnętrze piwni-

cy, które było niezbyt głębokie i widać było sporo trumien. 

Na trzeci dzień dokonaliśmy już wejścia, ubezpieczając się w maski 

przed ewentualnymi gazami. Gazów nie było lub wyszły w nocy przez otwór. 

Cośmy stwierdzili? Trumien było z 15. Niektóre rozpadały się za lekkim 

dotknięciem, inne trzymały się jeszcze zdrowo, a między nimi znaleźliśmy 

trumnę ze zwłokami śp. ks. Wojciecha Godlewskiego, na której widniał do-

kładnie czytelny szyld, że zmarł w 1809 r., o czym zresztą wiedziałem już 

wcześniej na podstawie metryk zmarłych tegoż kościoła. Naturalnie, nie 

omieszkaliśmy zajrzeć do niej. Leżał kościotrup pokryty mchem popiołu. Nie 

było żadnych śladów ubrania, jedynie przy głowie było trochę włosów. Trum-

na od spodu była mocno zbutwiała, ale boki i góra były całkiem zdrowe.29 

                                            
29 Ks. Wojciech Godlewski, ur. ok. 1742 r., był proboszczem w Knyszynie w latach 1776-1809, 

czyli przez 33 lata. Był długoletnim dziekanem knyszyńskim i zmarł w Knyszynie w 67. roku 

życia po 45 latach kapłaństwa. W testamencie zapisał na kościół 3500 zł (ok. 700 metrów żyta). 

Dnia 17 sierpnia 1751 r. zmarł w Penskich JW pan Kobyliński (nr aktu 117) i został pogrzebany 

„in Sepuloro Ecclesiae Knyszynensis”. 

Tegoż samego roku zmarli w Boguszewie szlachcic Franciszek i Maria Jabłońscy (nr. aktu 363 

i 364) i pogrzebani zostali „in ipsa Ecclesia”. 

Dalej Jan Kuźma zmarł w 1762 r. (nr aktu 422) i „sepultus est ad parten dextram ab introitu 

Ecclesiae versus hortun”. 

Jan Piekarski zmarł w 1759 r. (nr aktu 384) „et sepultus est in ipsa Ecclesia”. 

Wreszcie famatus Adamus Iwanowski zmarł w Białymstoku, „cuius corpus ad oppidum Paroc-

cialem Ecclesiam ob. Eximiam sepplicationem Parochiarum translatum et sepultum solemniter 

in asisstentis cleri in Ecclesia Knyszyn”. 
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Zaglądaliśmy i do innych trumien, w których były szkielety z zasuszo-

ną piętą, głowa w czepeczku z włosami jakby żeńska i między innymi były 

również szkieleciki dzieci. To jest rzecz zrozumiała, że w podziemiach znala-

zły się szkielety różnych ludzi, bo do XVIII wieku bogatszych i zasłużonych 

ludzi grzebano w podziemiach kościołów. 

Krypta piwniczna była wydłużona w stronę środka kościoła i miała 

wymiary około 4 x 2,5 m. Od wewnątrz można było dostrzec obszerny luft 

przez fundamenty na zewnątrz kościoła, którym śmiało można było wejść 

do tej krypty. Po przeciwnej stronie tej krypty była wnęka zamurowana, 

obok której stał dość szeroki filar murowany, podtrzymujący sklepienie 

w tym miejscu. 

Nie mogliśmy poprzestać na tym obejrzeniu piwnicy i, niepomni na 

przestrogi legendarne „Kto cię zamknął, ten cię i otworzy”, zabraliśmy się do 

przebijania się we wnęce, ale tu za ścianą spotkało nas rozczarowanie. Była 

ziemia i taka warstwa gruba, że długie pręty w nią wbijane nie rokowały 

nadziei na znalezienie miejsca pustego i trudno byłoby podejmować dalsze 

rozkopy w naszych amatorskich warunkach. Zaniechaliśmy dalszych docie-

kań, stwierdzając „prawdziwość” słów legendy, że tajemnica przez niepowo-

łanych nie da się wydrzeć. 

Założyliśmy deskami otwór w sklepieniu piwnicznym, zasypali pia-

skiem wykop, ułożyli z powrotem posadzkę ceglaną i zestawili ołtarz. Przed 

zbliżaniem się frontu wschodniego, ks. Bryx i pp. Rzeźniccy z apteki, nasi 

wierni przyjaciele, odkopali jeszcze raz ów otwór i schowali tam najcenniej-

sze swoje rzeczy. Zdawałoby się, że nikt ich nie znajdzie, ale gdzie tam? Po 

dwóch tygodniach naszej nieobecności w Knyszynie od 1 VIII do 15 VIII, 

ktoś się dostał do tej krypty i wszystko, co było w niej schowane – zabrał. 

Kto to mógł zrobić, trudno z całą pewnością powiedzieć, czy Niemcy, czy 

Sowieci, czy wreszcie cywile? Jako podziękę zostawili w tej krypcie g… 

Na podstawie tego, co sam widziałem i na podstawie zgonów zgadza 

się, że zasłużonych ludzi, jak ten famatus Adam Iwanowski, w którego po-

grzebie brało udział wielu księży i na prośbę parafian został pogrzebany 

w podziemiach kościoła, i wielu z zamożniejszych ludzi, bo to wiele koszto-

wało, grzebani byli w podziemiach kościoła. W omawianej krypcie było dużo 

trumien ustawionych jedna na drugiej (prawdopodobnie zniesionych w 1902 

r. podczas remontu kościoła, ale czy wszystkie?, a może jest jeszcze druga 

                                                                                                           
Zmarł JWielmożny pan Michał Morawski, lat ok. 50 (nr aktu zgonu 75), zaopatrzony wszystkimi 

sakramentami „sepultus est in Spulcro Knyszyn”. 

W 1750 r. dnia 9 marca famata Catharina Chodorowska lat około 95 (nr aktu zgonu 72) „sepul-

ta est in Ecclesia Knyszyn ante altare Beatae Mariae Virginis”. 

„In aula Penskie anno 1802 (nr aktu zgonu 2930 – KC) mortua est Justina Angella filia Perillu-

strimi M. D. Mathiae Bartochowski subdapiferi Terrae Bialscensis unius Anni et 25 Hebdoma-

dae sepulta in Ecclesia”. 
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taka sama krypta lub trzecia i też są założone trumnami wyjętymi z tych 

miejsc, które miały być zasypane). 

Napisałem, że widziałem i małe trumienki. Potwierdzają to metryki, że 

zmarł Tomasz, lat dwa, syn Jana Centkowskiego ex Aula Knyszyn w 1783 r. 

i dnia 4 sierpnia został pochowany „in Sepuloro Ecclesiae Knyszyn”. 

Jeśli ktoś był grzebany na cmentarzu, to prawie przy każdej metryce 

podkreśla się „in cemeterio S. Marci”. 

Powstaje pytanie, czy dalszych piwnic nie ma i czy zostały zasypane. 

Różnie sądzić można. Może są zasypane tylko w dawnych dojściach, a w bo-

kach nie. Jestem święcie przekonany, że w korytarzu podziemnym wzdłuż 

kościoła jakieś partie jego nie są zasypane i w nich się kryje sarkofag 

z sercem króla Zygmunta I. [78] 

Chcąc się dostać do korytarza środkowego i do prawego skrzydła pod 

ołtarz Matki Boskiej Różańcowej, można by: 

a. kopać tunel z piwnicy lewego skrzydła pod środek ołtarza, albo 

b. kopać jamę za ołtarzem wielkim w piscynie, która jest na pozio-

mie piwnic, 

c. kopać dół pod gradusami głównego ołtarza, bo tam nie ma po-

sadzki betonowej i szukać sklepienia, 

d. poświęcić parę metrów posadzki na dół w dowolnie wybranym 

miejscu.  
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Wchodząc do kościoła i rozglądając się okiem historyka, chcielibyśmy 

dowiedzieć się, co tu jest godnego uwagi obecnie i w przyszłości. Na pierw-

szy rzut oka widzimy 5 ołtarzy, ambonę, chór, organy, chrzcielnicę, pewne 

figury i obrazy i pytamy, jaka jest ich przeszłość. 

O wszystkich rzeczach będących w kościele, jeśli będzie mowa, to tyl-

ko już sprawionych po pożarze, czyli po 1710 r., bo wszystkie rzeczy przed-

tem będące uległy zniszczeniu w czasie wspomnianego pożaru. 

Przyjąć należy, że przedpożarowy ołtarz Wielki był drewniany z mensą 

murowaną, bo był konsekrowany, ale się spalił. Po odnowieniu kościoła około 

roku 1730, za księdza proboszcza Stefana Baranowicza, sprawiono nowy ołtarz 

Wielki za 100 imperiałów i dwa boczne za 800 florenów30. Jak ten ołtarz wy-

glądał, nikt nie pamięta, bo przed rokiem 1880 został przerobiony, a przerób-

ka ta polegała na tym, że obraz św. Jana Apostoła i Ewangelisty, wiszący dotąd 

na ścianie, umieszczono w ołtarzu jako zasłonę wewnętrznego obrazu dzisiej-

szej Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Zrobiono również nowe tabernaku-

lum, duże, piętrowe, 130 cm wysokie i 90 cm szerokie, w którym w dolnej 

części mieści się Najświętszy Sakrament, a w górnej obrotowej z jednej strony 

mieści się krzyż ołtarzowy, a z drugiej strony jest miejsce (wnęka) na wysta-

wienie Pana Jezusa w monstrancji. Nad cyborium jest umieszczona gołębica 

rzeźbiona w drzewie. Po bokach jest kilka aniołków adorujących Najświętszy 

Sakrament i miejsce na 10 lichtarzy oraz kandelabry. Dalsza obudowa ołtarza 

została stara z 1730 r. Zrobiono jeszcze nowe stopnie ołtarzowe i antepedium 

gipsowe wyobrażające Ostatnią Wieczerzę. 

Mensa ołtarzowa jest murowana i długa na 4 m i szeroka na 1,10 m, 

a zdobi ją, jak już wspomniałem, piękne antepedium. 

Dwie silne kolumny murowane w stylu korynckim podtrzymują da-

szek, a dwie dalsze w głębi podtrzymują i zdobią razem z frontonem obsadę 

obrazu. Na kapitelu wyróżniają się dwa anioły z trąbkami i pośrodku postać 

                                            
30 Imperiały dawniej były 10- i 5-rublowe (potem 15-rublowe i półimperiały 7,5 rubli), czyli 100 

imperiałów równało się mniej więcej 3000 złp. Wizyta Generalna podkreśla: „Item altare maius 

pretio centum Imperialium extructum secundum allegatam Adm. Rudi S. Baranowicz Paroch. 

Knyszynenisis. 

Floren – 1,03 złp. 
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Pana Jezusa metrowej wielkości. Po bokach w ołtarzu we framugach stoją 

figury św. św. Piotra i Pawła, obie z marmuru. 

Istotny ołtarz, czyli portatyl w głównym ołtarzu obecnie jest nowy, 

nigdzie nieuszkodzony i na odwrocie ma napis: „altare portatice anno Domi-

ni 1927 die 22 Octobris in Ecclesia Cathedrali Vilnensi ab Excellentissimo ac 

Reverendissimo Domino Domno Casimiro Michalkiewicz Eppiscopo Suffr. 

Vilnensis cosecratum et in eo Reliquias SS. MM. Magni et Honoratae 

reconditas esse testor. Vitoldus Bancer Vic. Eccl. Cathedralis”31. 

Przed tym portatylem w ołtarzu wielkim był inny portatyl konsekro-

wany przez bp. Tomasza Zienkowicza w 1762 r. i miał następujący napis: 

„Anno Domini 1762 Mensis 23 Juli, Vilnae in Eccl. Cath. hoc altare portatile 

consecratum est ab Illustr. R. D. Thoma Zienkowicz Eppo Archipolitano 

Sufraganeo Albae Russiae Custode Praelato Cath. Vilnensi Secretario M. D. 

Litt. cui impoitae sunt Reliqiae Sanctorum Eutychii, Iucundi et Innocentii 

Martyrum. In quorum fidem subscribe et sigillum munio. Antonius 

Zawadzki Praep. Cap. Vic. Custos Cathedr. Viln.”32 

Portatyl ów przechowuje się w szafie archiwum kościoła na chórze. 

Do 1944 r. był on w stanie dobrym, lecz podczas boju o Knyszyn żołnierze 

go uszkodzili. 

Ołtarz jest cały masywny, murowany i konsekrowany, ale kiedy 

i przez kogo, nie mogłem dowiedzieć się. Za ołtarzem jest przepisany pra-

wem dół czyli piscyna do zlewania wody chrzestnej i wrzucania waty po 

olejach świętych. Ołtarz jest odgrodzony od reszty kościoła balustradą 

drewnianą.33 

Są ich cztery. Dwa tuż zaraz przy balustradzie ołtarzowej ukośnie sto-

jących i drugie dwa we wnękach na środku kościoła.  

                                            
31 „Ten ołtarz przenośny Roku Pańskiego 1927 dnia 22 października w kościele katedralnym 

wileńskim został przez Jego Ekscelencję Kazimierza Michalkiewicza biskupa sufragana wileń-

skiego konsekrowany i relikwie świętych Magnusa i Honoraty włożone, o czym świadczę. (-) 

Wincenty Bancer Wik. Kościoła Katedralnego.” 
32 Roku Pańskiego 1762 miesiąca czerwca w Wilnie w kościele katedralnym ten ołtarz przeno-

śny został konsekrowany przez Jego Ekscelencję Tomasza Zienkowicza bp. tytularnego Ariopo-

litańskiego sufragana białoruskiego, kustosza prałata katedry wileńskiej, sekretarza Wielkiego 

Księstwa Litewskiego, do którego włożono relikwie świętych: Eutychusa, Jukunda i Innocentego 

Męczenników. Na dowód czego podpisuję i pieczęć wyciskam. (-) Antoni Zawadzki, Prepozyt 

Kapituły, Wikariusz Kustosz Katedry Wileńskiej.”  
33 Właściwym i w ścisłym znaczeniu liturgicznym ołtarzem jest płytka marmurowa z włożonymi 

doń przez biskupa relikwiami świętych. Są one w niej zamurowane i opieczętowane. Na tym 

kamieniu wolno dopiero Mszę św. odprawiać, ale w razie konieczności wolno i bez tej płytki 

Mszę św. odprawić. 
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Po lewej stronie od wejścia do kościoła, a po prawej od wielkiego ołta-

rza jest ołtarz murowany, jednostopniowy z figurą św. Antoniego gipsową. 

Figura ta jest niedawna, bo zaledwie od 15 lat, a dawniej przez wiele dziesiąt-

ków lat, a może i wieków w ołtarzu był obraz malowany na płótnie. Ta figura 

św. Antoniego pierwotnie stała na postumencie obok ołtarza, bo w ołtarzu był 

obraz św. Antoniego i dopiero za ks. Żamejcia czy ks. Szadbeya wyjęto obraz, 

a wstawiono figurę. [79] Prawdopodobnie był bardzo zniszczony i wyniesiono 

go na strych organistówki, który spłonął wraz z domem. 

Ołtarz i obraz w nim były stare. Wizyta Generalna z 1829 r. wspomina 

o nich jako dawnych. Ołtarz był pierwotnie drewniany, a obraz oprawny 

w ramę złoconą o wymiarach 2 x 1,5 arszyna (około 1,5 x 1,2 m). Ołtarz 

przerobiono około 1882 r. na murowany. W ołtarzu tym był najstarszy 

w kościele knyszyńskim portatyl, bo z 1643 r. Cały napis trudno już odczy-

tać, na przykład takie fragmenty, że go konsekrował bp Stefan Niebowski, 

sufragan wileński. Kamień ten w 1927 r. zastąpiono nowym, który ma napis: 

 
Hoc altare portatice anno Domini 1927 die 22 Octobris in Ecclesia Cathedrali Vilnensi 

ab Excellentissimo ac Reverendissimo Domino Domino Casimiro Michalkiewicz Eppiscopo 

Suffr. Vilvensi cosecratum et in eo Reliquias SS. MM. Magni et Honoratae reconditas esse 

testor. Vitoldus Bancer Vic. Eccl. Cath Viln. 

 
Ten ołtarz przenośny w roku 1927 dnia 22 października w kościele katedralnym wileń-

skim przez Jego Ekscelencję Kazimierza Michalkiewicza bp. sufragana wileńskiego został kon-

sekrowany i do niego włożono relikwie świętych męczenników Magnusa i Honoraty, o czym 

świadczę. Witold Bancer, wikariusz kościoła katedralnego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak wyglądał ołtarz św. Antoniego w 1943 r. 
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Jest drugim ołtarzem bocznym w symetrycznej pozycji do ołtarza św. 

Antoniego, po prawej stronie od wejścia do kościoła. Jest on identycznie 

podobny do ołtarza św. Antoniego, z tą tylko różnicą, że figurę Matki Bożej 

zasuwa się obrazem Matki Boskiej Wniebowziętej. 

Dawniej na tym miejscu stał ołtarz pod innym wezwaniem, a miano-

wicie pod wezwanie św. Jana Nepomucena i dopiero po 1912 r. ołtarz ten 

przemianowano na ołtarz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, albowiem 

w Inwentarzu z 1912 r. jest mowa jeszcze o ołtarzu św. Jana Nepomucena. 

Zmiana więc jest niedawna i czy trafna? Raczej nie, albowiem ołtarz Matki 

Boskiej, chociaż pod innym wezwaniem, jest drugim ołtarzem Matki Boskiej, 

a stary ołtarz pod pięknym wezwaniem i uświęcony długą tradycją w tym 

kościele został skasowany. Jeśli się chciało uniknąć błędu podwójnych ołta-

rzy pod jednym wezwaniem, to nie trzeba było popełniać drugiego błędu 

i zrobić ołtarz np. św. Teresy czy św. Franciszka, których kult jest tak moc-

no rozpowszechniony na danym terenie. 

Ołtarz ten miał kiedyś portatyl z 1762 r., konsekrowany przez bp. su-

fragana wileńskiego Tomasza Zienkowicza z napisem: 

 
Anno Domini 1762 Mensis 23 Juni, Vilnae in Eccl. Cath. hoc altare portatile 

consecratum est ab Illustrissimo R. D. Thoma Zienkowicz Eppo Ariopolitano Suffraganeo Albae 

Russiae Custode Prelato Cath Vilensi Secretario M. D. Litt. Cui impositae sunt Reliquias Sancto-

rum Eutychii, Iucundi et Innocentii Martyrum. In quorum fidem subscribe et sigillum munio. 

(…) Antonius Zawadzki Praep. Cap. Vic. Custos. Cathedr. Viln. 

 

Roku Pańskiego 1762 23 czerwca w Wilnie w kościele katedralnym ten ołtarz przeno-

śny został konsekrowany przez jego Ekscelencję Tomasza Zienkowicza bp. tytularnego Ariopo-

litańskiego, sufragana białoruskiego, kustosza prałata katedry wileńskiej, sekretarza Wielkiego 

Księstwa Litewskiego, do którego włożono relikwie świętych Eutychusa, Jukunda i Innocenego 

Męczenników. Na dowód czego podpisuje i przykłada pieczęć. (…) Antoni Zawadzki, Prepozyt 

Kapit., Wik. Kustosz Katedry Wileńskiej. 

 

Obecnie jest już nowy portatyl, bo tamten uległ złamaniu i jest nie-

zdatny do użytku. Nowy portatyl jest z 1927 r. i ma napis: 

 
Hoc altare portatile anno Domini 1927 die 22 Octobris in Ecclesia Cathedrali Vilnensi ab 

Excellentissimo ac Reverendissimo Domino Domino Casimiro Michalkiewicz Eppo Suffr. 

Vilnensi consecratum et in eo Reliquias SS MM Magni et Honoratae reconditas esse testor. (…) 

Vitoldus Bancer Vic. Eccl. Cath. 

 

Ten ołtarz przenośny w roku 1927 dnia 22 października w kościele katedralnym wileń-

skim przez Jego Ekscelencję Kazimierza Michalkiewicza bp. sufragana wileńskiego został kon-
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sekrowany i do niego włożono relikwie świętych męczenników Magnusa i Honoraty, o czym 

świadczę. (…) Witold Bancer, Wikariusz Kościoła Katedralnego. 

 

Obraz św. Jana Nepomucena był malowany na płótnie o wymiarach 

2 x 2,5 arszyna i uległ temu samemu losowi, co obraz św. Antoniego. 

Prawie pośrodku kościoła w ścianach bocznych są na 2 m głębokie, 

4 m szerokie i 8 m wysokie wnęki, które mieszczą dwa dalsze ołtarze bocz-

ne. Po prawej stronie od wejścia do kościoła znajduje się ołtarz Matki Bo-

skiej Różańcowej, a po lewej stronie ołtarz św. Józefa, czyli ten, przez które-

go mensę wchodziliśmy do piwnicy podziemnej. 

Te ołtarze, o ile nie pomylono się w Wizycie Generalnej z 1860 i 1897 

r., w których mówi się: „Po prawoj storonie dwa altaria o dwóch stupieniach 

każdyj. Pierwyj od bolszego altaria, altar św. Antona z obrazom w wyzoło-

czennych ramach pisanym na połotnie maslannymi kraskami. II altar 

k wychodnoj dwieri z obrazom bezporocznoho zaczatia Preswiatoj Dewy 

Marii. Po lewoj storonie kostieła… I od bolszoho altaria altar św. Joanna 

Nepomucena… II św. Josifa”, stały kiedyś na odwrót, niż dzisiaj, czyli na 

miejscu ołtarza św. Józefa był ołtarz Matki Boskiej Różańcowej, a na miej-

scu Matki Bożej Różańcowej stał ołtarz św. Józefa. O ile więc nie zaszła po-

myłka w opisie położenia tych ołtarzy, to niezrozumiałą rzeczą jest prze-

stawka tych ołtarzy. 

Po lewej stronie od wejścia do kościoła, czyli od strony wschodniej we 

wnęce jest ołtarz św. Józefa, drewniany o bogatej ornamentyce, prawdopo-

dobnie jest bratem przerobionych ołtarzy św. Antoniego i św. Jana Nepomu-

cena. To samo dotyczy ołtarza Matki Boskiej Różańcowej. 

W ołtarzu św. Józefa jest obraz malowany na płótnie farbami olejnymi 

o wymiarach 2 x 1,5 m z wyobrażeniem tegoż świętego trzymającego Dzie-

ciątko Jezus na ręku. Malowidło jest nieco uszkodzone. Autor obrazu jest 

nieznany i trudno coś powiedzieć o czasie jego powstania. 

W ołtarzu jest małe tabernakulum, a na nim stoi figura drewniana 

wyobrażająca Chrystusa Pana z sercem na zewnątrz. Wielkość ok. 1,5 m. 

Kapitel ołtarza podtrzymują dwie kolumny z drzewa imitujące mar-

mur. Mensa ołtarzowa jest z drzewa – antepedium jest z desek wyginanej 
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roboty, wewnątrz puste, przez które, chcąc nie psuć ołtarza, można się do-

stać do piwnic podziemnych. 

Po bokach ołtarz zdobią dwie figury postaci ze Starego Testamentu. 

Dawniej ten ołtarz nie był drewniany, lecz malowany na ścianie, a na tym tle 

wisiał obraz malowany w złoconych ramach. W ołtarzu jest portatyl nowy 

i cały, lecz bez żadnego napisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ołtarz św. Józefa z dostawioną figurą 

Serca Pana Jezusa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dzwon średni o wadze 20 pudów, 

rozbity na wieży w sierpniu 1944 r.  
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Po prawej stronie od wejścia do kościoła, a po lewej od wielkiego oł-

tarza, we wnęce stoi ołtarz Matki Boskiej Różańcowej i jest podobnej kon-

strukcji, co i ołtarz św. Józefa. Być może wykorzystano drzewo, pewne or-

namenty z ołtarzy bocznych św. Antoniego i św. Jana Nepomucena do tych 

dwu pozostałych ołtarzy, który, jak jego vis a vis św. Józefa, był również 

malowany na ścianie z obrazem Matki Boskiej Różańcowej malowanym 

olejnie na płótnie z wyobrażeniem Matki Boskiej trzymającej Dzieciątko 

Jezus na ręku, a u podnóża klęczy św. Dominik i otrzymuje różaniec od 

Matki Boskiej. W ostatnich czasach umieszczono na postumencie figurkę 

osiemdziesięciocentymetrowej wielkości – św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

Mensa ołtarzowa jest drewniana, podobna do mensy ołtarzowej św. 

Józefa. Po bokach stoją aniołowie trzymający trójramienne kandelabry. 

Ołtarz ten w przeszłości był ołtarzem brackim Bractwa Różańca Świę-

tego i ma za sobą bogatą historię. Była to najstarsza Altaria, przy której 

wielu stałych i tymczasowych altarzystów odprawiało Mszę św. Jako ołtarz 

bractewny miał te same przywileje, co wszystkie ołtarze tego bractwa. 

Na ten ołtarz altaryjny były porobione pewne zapisy fundacyjne, 

o których będzie mowa przy opisie samego Bractwa Różańcowego. Ten 

ołtarz był ozdobniejszy od innych ołtarzy bocznych i miał 4 figury metrowej 

wielkości, z którzch około 1829 r. dwie wzięto do ozdoby wielkiego ołtarza. 

Kamień ołtarzowy przedostatni był konsekrowany 17 września 1730 r. 

przez bp. sufragana wileńskiego Kazimierza Ancutę. Obecny kamień ma 

napis następujący: 

 
Hoc altare portatile anno Domini 1928 die 31 Martii ab Illustrissimo ac Reverendissimo Do-

mino Domino Casimiro Michalkiewicz Eppo Suffrag. Vilnensi consecratum et in eo Reliquias SS. 

MM. Laeti et Eutropiae reconditas esse testor. (-) Franciscus Bielawski Vic. Eccl. Cath. Vilnensis. 

 

Ten ołtarz przenośny Roku Pańskiego 1928 dnia 31 marca został przez bp. J. Eksc. Ka-

zimierza Michalkiewicza bp. sufragana wileńskiego konsekrowany i włożone zostały relikwie 

św. Męczenników Leta i Eutropii, o czym świadczę. (…) Franciszek Bielawski, Wik. Kośc. Kate-

dralnego w Wilnie. 

 

Wszystkie te cztery ołtarze boczne kiedyś miały gradusy dwustopnio-

we, a dziś mają je jednostopniowe. 

Przy tym ołtarzu zwykle na Wielkanoc urządza się Grób Pana Jezusa, 

a przez cały październik odprawia się nabożeństwo różańcowe, o ile jest bez 

wystawienia Najświętszego Sakramentu lub tylko z błogosławieństwem 

w puszce. 
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Przy ołtarzu św. Józefa urządza się zwykle szopkę na Boże Narodze-

nie, a przy ołtarzu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 

Ciemnicę w Wielki Czwartek, a w maju nabożeństwo majowe. 

Ołtarze w czasie bojów o Knyszyn (1-13 sierpnia 1944 r.) jakoś szczę-

śliwie ocalały, mimo że kościół był pod silnym ostrzałem armatnim i plą-

drowany przez 12 dni. 

 

 

Herb radziwiłłowski 

 

Ołtarz Matki Boskiej Różańcowej 

 

 

Dzwonnica po spaleniu w 1944 r. 

 

Sufit z organami w kościele knyszyńskim 
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Po omówieniu najważniejszych urządzeń w kościele, którymi są ołta-

rze, zapoznamy się z innymi przedmiotami, a mianowicie: 

Ambona po ołtarzach jest najważniejszym meblem w kościele i spełnia-

jącym rolę przez głoszenie z niej Słowa Bożego, ważną rolę rodzenia lub 

umacniania wiary. Gdyby ona mogła przemówić i opowiedzieć nam, ile doko-

nało się tu nawróceń lub szlachetnych poczynań, to liczba ich byłaby niemała. 

Ambona w kościele knyszyńskim znajduje się tuż za ołtarzem Niepo-

kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny po stronie prawej od wejścia 

do kościoła czyli po stronie epistoły. 

Wejście na nią jest z zakrystii. Była ona tutaj zawsze i nie miała nigdy 

baldachimu, czyli daszka. Jest z drzewa prostej stolarskiej roboty, nie odznacza-

jąca się żadnymi rzeźbami. Umieszczenie jej przy oknie jest chyba szczęśliwym 

trafem, bo kaznodzieja ma dużo naturalnego światła i chyba nieprawdą jest, że 

to odbija się na akustyce głosu, bo z doświadczenia własnego wiem, że kazno-

dzieja nawet z niesilnym głosem jest wszędzie w kościele słyszany. 

Zasadniczo w kościele knyszyńskim jest ich dwa osadzonych na stałe 

i, o ile jest to możliwe, dopasowane są do stylu kościoła. Na odpusty i więk-

sze zgromadzenia ludu do spowiedzi rozstawia się konfesjonały prowizo-

ryczne, które są złożone w składówce. 

Ławki w kościele są na pewno nie pierwsze i nie ostatnie. Jest ich 

przede wszystkim za mało, są brzydkie i służą najczęściej nie tym, którzy by 

winni z nich korzystać, jak ludziom starym, chorowitym, słabym itd. Często 

cisną się do nich ludzie młodzi i zdrowi. Ławki wymagają jakiejś modyfikacji. 

W kościele knyszyńskim jest bardzo skromne, prostej stolarskiej ro-

boty, a mogłoby być ładniejsze. Nawet stare baptysterium, którego szczątki 

można dziś jeszcze oglądać w składów ce, było daleko piękniejsze. Również 
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miejsce jego postoju pod amboną jest niewygodne i dlatego chrzest często 

odbywa się w zakrystii, co jest niezgodne z rubrykami liturgicznymi. 

Jaki był organ pierwotny, niczego nie wiadomo, bo na pewno spalił się 

w pożarze kościoła w 1711 r. Kilka ładnych lat upłynęło, zanim się zabrano do 

odbudowy kościoła, a tym samym i nowego organu. Dopiero w 1730 r. zakupiono 

nowy sześciogłosowy organ, który przetrwał sto lat bez gruntowniejszego remon-

tu (organy mechaniczne mają to do siebie, że się tak często nie psują). Ten organ 

dopiero w 1829 r. zrekonstruowano i powiększono o 3 głosy, czyli teraz miał 

9 głosów i jako taki z mniejszymi czy większymi naprawami przetrwał do na-

szych czasów (w 1916 r. przeszedł generalny remont). Już w 1860 r. w Wizycie 

Generalnej podkreśla się, że organ jest w lichym stanie, to samo czynią Wizyty 

z 1897 i 1912 r. i dopiero ks. proboszcz Jan Sacharko zabrał się do gruntownego 

remontu organu. Właściwie to cały organ przerobiono na nowo. Szafę do organu 

wykonał Węgrzecki z Warszawy, a organmistrz Czaczkowski dokonał reszty. 

Organ przerobił na 10 głosów plus dwa głosy w pedale, ale te dwa głosy pedało-

we są nieczynne, bo nie ma pedału. Remont kosztował 2250 rubli i 90 kopiejek, 

a ludzie złożyli na remont tylko 1923 ruble i 11 kopiejek. 

W 1928 r. znów zaszła potrzeba poprawki organu (remont), bo się roz-

stroił, ale organ każdy wymaga częstych przeglądów i poprawek. W chwili, 

gdy to pisałem (1943-1944), organ knyszyński był wielkim cherlakiem i do-

magał się remontu. W czasie zawieruchy wojennej część piszczałek zostało 

przestrzelonych i rozkradzionych i te dwa głosy pedałowe w dalszym ciągu 

są nieczynne. Frontowe piszczałki nie są grające, a tylko dla ozdoby organu. 

Miech organowy, chociaż jest podwójny, ale również podniszczony. 

Zbudowany po pożarze w 1711 r., przetrwał do 1902 r. Przy przeróbce 

kościoła, szczególnie pod chórem i samego chóru, organ umieszczono po-

środku chóru z klawiaturą dwurzędową z boku i miał po obydwu stronach 

dość dużo miejsca dla śpiewaków. Od ulicy Kościelnej na chórze zrobiono 

sześciostopniowe podium dla chórzystów, a z drugiej strony stoi szafa, 

w której przechowują się akta archiwalne. 

Za organami jest wejście na strych kościoła i na wieżę kościelną, lecz 

po drabinie. 

Na chór jest wejście od zewnątrz kościoła od strony ogrodu parafial-

nego, lecz schody są bardzo strome i niewygodne. 
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Schodząc z chóru jeszcze raz do wnętrza kościoła i rozglądając się po 

kościele, zauważymy na ścianach piękną Drogę Krzyżową. Tych 14 stacji 

Męki Pańskiej są ofiarą poszczególnych parafian z roku 1938. 

Poszczególne stacje ufundowali: I – Trzeci Zakon z Knyszyna, II – 

Paulina Ostrowska, III – dzieci z przedszkola, IV – Paulina Wysocka, V – 

Uścianowska, VI – Antoni Zabielski, VII – służba majątku Knyszyn, VIII – 

Feliks i Maria Dworzańczykowie, IX – Antoni Wiszowaty z Knyszyna, X – 

Żywy Różaniec z Chraboł, XI – Anna Karczewska, XII – Żywy Różaniec 

z Knyszyna, XIII – Zofia Daniszewska, XIV – wieś Zofiówka. 

Wszystkie te stacje są z gipsu, osadzone na stałe w ścianach i każda 

z nich kosztowała 75 zł (ok. 5 metrów żyta). Przedtem były stacje na dużych 

obrazach, olejno na płótnie malowanych, o wymiarach 80 x 60 cm, były dość 

piękne, ale je zdjęto i w 1945 r. sprzedano do kościoła w Mońkach za 15 m 

żyta. Pieniądze uzyskane za nie użyto na oszklenie kościoła. 

Figur tych są cztery. Po lewej stronie od wejścia do kościoła są św. 

Franciszek i św. Dominik, a po prawej stronie od wejścia do kościoła figury 

o nieustalonej nazwie. Prawdopodobnie te figury po prawej stronie pocho-

dzą z ołtarza Matki Boskiej Różańcowej, z których, jak już wiemy, dwie zo-

stały wzięte w 1829 r. do ozdoby wielkiego ołtarza, a drugie dwie są tymi, 

które stoją we wnękach. Kiedyś były one malowane na biało, ale potem 

zmyto farbę białą i pozostawiono je w kolorze naturalnego drzewa. 

Ks. Tadeusz Szadbey zrobił dla nich wnęki w ścianach, lecz je pousta-

wiał na postumentach z drzewa przed tymi wnękami, ale to groziło obale-

niem się i ks. Bryx wstawił je do wnęk. Postumenty zostały wykorzystane do 

kwiatów przed tymi figurami. 

Feretrony i chorągwie, których jest sporo, nie przedstawiają wartości 

artystycznej, są wszystkie nowszego pochodzenia i częściowo podniszczone. 

Feretrony przechowują się ukryte na stole pod chórem, a chorągwie w dru-

giej zakrystii. 
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Są ich trzy, wszystkie brązowe. Dwa z nich są mniejsze, po 20 świec, 

i środkowy na 60 świec. Podczas wojny zostały mocno podniszczone i zdjęto 

je do reperacji. 

Kościół został w 1938 r. odmalowany farbami wodnymi i to by można 

pochwalić, że dobrze wykonano, ale popiersie Chrystusa namalowane na 

łuku prezbiterialnym zostało w optykę oddane nieudolnie. 

Ten zasługuje na uwagę, bo jest wykonany w stylu weneckim i zdobi 

on naprawdę świątynię. Podczas wojny w dwóch miejscach został uszkodzo-

ny, raz od pocisku artyleryjskiego, a drugi raz od walącej się w dniu 15 VIII 

1944 r. wieży, która przebiła dach i sufit i zwaliło się pod chórem kilka ton 

gruzu. 

Jest ich w ścianach bocznych 8, paralelnie po 4 w każdej. Okna są du-

że o wymiarach 3,5 m x 1,2 m i są owalnie zakończone u góry. 

Dwa okna w prezbiterium, nieco mniejsze od nawowych z boku ołta-

rza i trzy duże okna na chórze czynią ten kościół we wszystkich zakątkach 

widoczny, dobrze oświetlony. Gdyby ten kościół miał białą posadzkę, byłby 

jeszcze jaśniejszy i miałby więcej uroku. 

W kościele nie ma znaków (zacheuszków), jednak kościół jest konse-

krowany i to dość wcześnie, bo w 1601 r. W Wizycie Generalnej z 1731 r. 

pisze się wyraźnie:  

 
In haec Ecclesia Parochialis Knyszynensi inventa est Chartula Pergamena in tenore tali: 

Anno Domini MDCI die 21 Mensis Martij Ego Benedictus Woyna Dei et Aplice Dni Sedis Gratia 

Eppiscopus Vilnensis Cosecravi Ecclesiam et altare hoc in honorem SS Omnium et Reliquias. 
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W tym kościele parafialnym knyszyńskim znaleziona jest karta pergaminowa z takim 

napisem: Roku Pańskiego 1601 dnia 21 marca ja, bp Benedykt Woyna z Bożej i Stolicy Apostol-

skiej Łaski Bp Wileński, konsekrowałem ten kościół i ołtarz na cześć Wszystkich Świętych 

i włożyłem weń relikwie. 

 

W parkanie na czterech rogach są wnęki dla ołtarzyków na Boże Cia-

ło. W rogu zaś od ulicy Kościelnej stoi zbudowana w 1879 r. trupiarka 

względnie stróżówka dla stróżów nocnych. Ostatnio było w niej pełno rupie-

ci i podczas boju była prawie cała rozbita. Tu wplotę małe kuriozum. 

Podczas wojny trudno było o prawdziwe wino mszalne. Napisałem list 

do biskupa we Fromborku z prośbą o Bezugschein na wino mszalne. 

Owszem, Kuria Fromborska zleciła pewnej firmie winiarskiej w Olsztynie 

wysłać na dwóch księży po 36 litrów dobrego wina, a było to na krótko 

przed cofaniem się frontu spod Stalingradu. Wino otrzymaliśmy po urzędo-

wej, bardzo niskiej cenie i cieszyliśmy się, że nam teraz długo wina nie za-

braknie. Ja ze swej porcji 18 litrów schowałem na wszelki wypadek do becz-

ki cementówki w tej trupiarce, 12 litrów zakopałem do ziemi przed plebanią 

dookoła klombu, a reszty używałem do Mszy św. 

Ks. Bryx wino swoje schował do podziemi w kościele i był pewny, że 

go tam żaden diabeł nie znajdzie. Gdzie tam! I jego, i moje wino w ziemi 

znaleźli, bo kopali koło plebanii okop i akurat natrafili na mój schowek, a do 

piwnicy jakoś się też dostali. Gdy wróciliśmy 13 sierpnia z ucieczki przed 

frontem i gdy 15 sierpnia ludzie przyszli do kościoła na Mszę św. – patrzy-

my, a my wina nie mamy. Nie do wiary, że moje dwie butelki w tej beczce 

rzucone tak od niechcenia ocalały i Msza św. mogła się odprawić. To chyba 

Matka Boska sprawiła, aby lud nie był bez Mszy św. 

I drugie kuriozum. Przed figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej 

dojście było wyłożone płytami marmurowymi i ułożonymi w formie gwiazdy 

sześcioramiennej, to Niemcy (żandarmi) sprowadzili Żydów i kazali im to 

rękami wybrać, jako że dopatrzyli się gwiazdy Dawidowej (żydowskiej) sze-

ścioramiennej. Wnet byliby dopatrzyli się, że i sama Matka Boska była Ży-

dówką, co zresztą jest prawdą. 

Dzwony są obecnie na wieży kościelnej, ale to dopiero od 1902 r., bo 

dotąd wieży nie było, więc musiały być umieszczone gdzie indziej. Tak, były 

umieszczone w dzwonnicy. 

Pierwotny kościół na rynku prawdopodobnie też nie miał wieży i dzwony 

mieściły się w dzwonnicy. Taka dzwonnica była na rynku przy kościele i prze-

trwała do 1824 r. Wizyta z 1731 r. wprawdzie nic o dzwonnicy nie wspomina, ale 
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dużo mówi o dzwonach i dopiero Wizyta Generalna z 1829 r. opisuje dokładnie 

skandal, który zaszedł z dzwonnicą na rynku w 1824 r. 

Komisarz ziemski Ołdakowski, wbrew woli i porozumieniu z ks. pro-

boszczem, dnia 13 października 1824 r. spędził wszystkich stacjonowanych 

w Knyszynie i okolic żołnierzy oraz okoliczną ludność i za pomocą lin, śrub 

i bloków stolarskich, dzwonnicę starą, stojącą od wieków na rynku, czyli na 

dawnym placu kościelnym w całości kazał podnieść i nierozbieraną prze-

nieść na cmentarz pod kościół murowany, a plac, na którym stała i cmen-

tarz grzebalny koło niej i dawnego tu kościoła kazał zaorać, zabronować 

i przeznaczył go do ćwiczeń wojskowych. 

Sprawa stała się głośna i przybrała ostry charakter, bowiem ks. pro-

boszcz Jakub Kisielewski tego samego dnia złożył ostry protest na ręce archi-

diakona Kubyszewskiego w Białymstoku w celu wszczęcia sprawy sądowej. 

Sprawę skierowano natychmiast do Sądu Okręgowego i rozpoczęło 

się śledztwo. Na miejsce do Knyszyna przyjeżdżały nie jeden raz różne ko-

misje sądowe, badały rzecz na miejscu, ale sprawa szła tak leniwie, że cią-

gnęła się kilka lat. Proboszcz sprawę wygrał, ale rekompensaty materialnej 

wcale nie otrzymał. Rok 1824 stał się datą utraty czyli, bezprawnej konfiska-

ty placu i cmentarza grzebalnego, służących kościołowi od wielu setek lat. 

Dzwonnica, o której tu mowa, bez względu, czy była ona pierwsza, czy 

piąta, dość, że dzwonnica tu była od 1264 r. [80] Dźwigała ona duże trzy 

dzwony i to dość ciężkie, skoro do rozruszania wielkiego dzwonu trzeba 

było „tres vel duo viri robusti”. Wizyta z 1731 roku wagi dzwonów nie poda-

je, lecz je charakterystycznie opisuje, a mianowicie: 

 
Una (campana) magna, quam tres vel duo viri robusti pulsant et duae minores quas 

singulas a terra elevare possunt quattuor viri robusti. 

 

Jeden dzwon duży, którego trzech lub dwóch silnych ludzi może rozruszać, a dwa 

mniejsze, które każdy z osobna może podnieść czterech mocnych ludzi. 

 

Jeden z tych dzwonów, „wielki”, był ufundowany w 1636 r. staraniem 

ks. Pawła Siuchnickiego, proboszcza knyszyńskiego (1632-1648), na którym 

był napis: 

 
Campana haec cura R. D. Pauli Siuchnicki P. Kn. et benefactorum sumtibus praeparata. 

Ioannes Grand – Pierre Nicolaus Delamarche me facerunt 1636 an. Laudate Dominum in 

cymbalis bene sonantibus. Qui passus est pro nobis Iesu Christe miserere mobis. 

 

Dzwon ten troską Przew. Księdza Pawła Siuchnickiego i kosztem dobrodziejów sporzą-

dzony. Jan Grand-Pierre Mikołaj Delamarche mnie zbudowali 1636 r. Chwalcie Pana na cymba-

łach wdzięcznie brzmiących. Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 
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Tak samo opisuje ten dzwon w 1851 r. ks. proboszcz Wojciech Jabłoń-

ski, ale on przetrwał jeszcze długo, bo doczekał się I wojny światowej (1915), 

czyli służył kościołowi knyszyńskiemu przez 280 lat i był wszystkim innym 

dzwonom ojcem i dziadkiem, ale nieubłagany jest los wojenny. W 1915 r. 

wszystkie dzwony powędrowały do Rosji do Wielkich Łuków i tam je skła-

dano na ewentualne przelanie na armaty. 

Młodsi i mniejsi jego współpracownicy nie byli tak odporni przy wy-

konywaniu swych obowiązków i trzeba było je oddać na przelanie, a to 

przeciągało się nieraz latami. Dziekan knyszyński ks. Ludwik Skorupski, 

proboszcz zabłudowski w 1744 r., robił proboszczowi knyszyńskiemu taką 

uwagę: 

 
… delatum eti mihi, quod Perillustrissimus P. Knyszynensis destructam campanam 

sccepit ad refundentum in novam que iam ab aliquot annis non apparet pro qua licet facta erat 

contribution a civibus ad persolvendum ideoque per hodierna Visitatione nomine Illustrissimi 

Dioces. Ordinarii commendatur Perillustrissimo Praepositio ut procerevit hanc campanam et 

restituit Ecclesiae. 

 

… doniesiono mi, że przewielebny proboszcz knyszyński wziął zepsuty dzwon do przela-

nia na nowy, który już od wielu lat nie ukazuje się i na który została zebrana składka od obywa-

teli na uiszczenie długu – przeto w dzisiejszej Wizytacji imieniem najprzewielebniejszego ordy-

nariusza diecezji poleca się przewielebnemu plebanowi, ażeby postarał się o ten dzwon i oddał 

go kościołowi. 

 

A więc mamy i o drugim dzwonie pewne relacje. Sądzić należy, że pa-

rafia dzwon po tej uwadze otrzymała, a może i nie spieszył się z wykona-

niem polecenia i przeciągnął je aż do 1761 r. (17 lat), bo dopiero w tym roku 

odlano w Gdańsku dzwon dla kościoła w Knyszynie. Napis na nim głosił 

takie słowa: 

 
Sit nomen Domini benedictum. Me facit Ernest Friedrich Koch. Gedani 1761. 

 

Niech będzie Bóg błogosławiony. Mnie odlał Ernest Fryderyk Koch. Gdańsk 1761. 

 

Trzeci dzwon średni z 1731 r. spełniał swe obowiązki około 100 lat 

i w 1829 r. pękł, ale zaraz ks. Jakub Kisielewski, proboszcz knyszyński prze-

lał go na nowy i dał mu napis: 

 
Me fecit Andreas Włotkoński procurante Jacobo Kisielewski Curato Knyszynensi in 

Różana 1830. 

 

Mnie odlał Andrzej Włotkoński z polecenia Jakuba Kisielewskiego, proboszcza knyszyń-

skiego, w Różanie 1830 r. 

 

Dużo dzwonów odlewali dawniej wędrowni ludwisarze, więc i ten mógł 

być odlany tam, gdzie mieli formy gotowe. 
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Dzwon ten ważył 20 pudów (około 320 kg). 

Czwartym dzwonem jest sygnaturka nad prezbiterium i waży około 

7,5 kg. Ma napis: „1826 r.” i przetrwała do ostatnich czasów. 

Te trzy duże dzwony, jak się już powiedziało, były zdjęte i wywiezione 

do Rosji do Wielkich Łuków i stamtąd już nie powróciły, jakkolwiek wiele 

dzwonów było jeszcze nie przetopionych i na podstawie Układu Ryskiego 

winny były być rewindykowane. Owszem, wiele innych dzwonów wróciło do 

kraju, jak np. w pierwszym transporcie w 1921 r. przywieziono do Warszawy 

4000 dzwonów, a miały być jeszcze dalsze transporty. Jeśli dzwony miały 

napis lub opisy, to Kuria Warszawska powiadamiała odnośne parafie 

i dzwony wracały do swych macierzystych kościołów. Tak np. wróciły 

dzwony do parafii Trzcianne, ale Knyszyn nie miał tego szczęścia, bo może 

już zdążono przerobić je na armaty. 

Obecnie Knyszyn ma trzy nowe dzwony sprawione kosztem 846 dolarów 

w 1927 r., co w przeliczeniu na złote polskie daje 7715 zł (około 515 m żyta). 

Dzwon wielki o wadze 407 kg (nie 350 kg, jak to pisze się w umowie) 

w tonie „B”, został ochrzczony Jan i ma napis w języku polskim: „Jan. Powołano 

mnie do życia w 1927 r., bym głosił chwałę Bożą i Maryi Królowej Korony 

Polskiej, wypraszał: błogosławieństwo dla parafian żyjących, łaskawy sąd dla 

umierających, wieczny odpoczynek dla umarłych. Własność Knyszyn”. 

Drugi, średni dzwon o wadze 203 kg z brązu w tonie „Cis”, ochrzony 

imieniem Marya, ma napis: „Marya. Niech głos mój przenika do serca 

grzesznika. Te trzy dzwony wylane w 1927 r. ze składek kochających Maryę 

parafian knyszyńskich, a staraniem ks. Mieczysława Akrejcia”. 

Trzeci dzwon, mały o wadze 100 kg w tonie „E”, ochrzczony imieniem 

Wincenty Antoni. Ulany na pamiątkę wskrzeszenia Polski 1914-1920, Kny-

szyn 1927 „Święci patronowie, opiekujcie się nami”. 

Jeśli już mowa o dzwonach, to trzeba wspomnieć o najmniejszym, 

dzwonku przy wyjściu za zakrystii, który waży może 2 kg, ma piękny głos 

i jest dzwonkiem starym i wypracowanym. 

Jeden z tych trzech dzwonów, tj. średni, w czasie bojów o Knyszyn 

w sierpniu 1944 r. został pociskiem artyleryjskim rozbity na połowę. 

I te dzwony z 1927 r. Niemcy chcieli zabrać i już je wymierzyli i nade-

słali pismo ks. proboszczowi, że firma „taka a taka” z Białegostoku jest upo-

ważniona do zabrania dzwonów, lecz nie zdążyli, bo front wschodni za pręd-

ko się zbliżył. 

Nieudolne fotografie ukazują opisane ołtarze, sufit i organy, dzwon 

średni rozbity na wieży i spaloną i rozebraną dzwonnicę. 

Dodać należy, że przeniesiona z rynku drewniana dzwonnica stała 

przez pewien czas i potem na jej miejscu w roku 1859 ks. proboszcz Adam 

Słomiński własnym kosztem wybudował dzwonnicę murowaną o wymiarach 

6 x 6 x 12 m. 
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Od strony południowej prezbiterium kościoła znajduje się zakrystia 

o wymiarach 8 x 4 m i wysoka na 5 m. Wejście do niej przez drzwi dwu-

skrzydłowe od strony wschodniej lub od wewnątrz kościoła z prezbiterium. 

Kiedyś taką nie była – była niższa i miała sklepienie murowane. Przy 

odbudowie kościoła po pożarze z 1711 r. przed rokiem 1731 dobudowano 

nad nią piętro z wejściem po schodach od schodów na ambonę i tam ten 

jakby strych nazwano „skarbcem”. W takim stanie zakrystia przetrwała do 

1902 r. i przy remoncie kapitalnym kościoła uległa przeróbce i zakrystia, 

a właściwie powstały dwie nowe przybudówki, paralelnie po obu stronach 

prezbiterium. Dotąd od strony rynku nie było żadnej przybudówki, a teraz 

dla symetrii i wygody zbudowano dwie zakrystie, z których jedna od strony 

południowej spełnia nadal rolę zakrystii, a druga rolę skarbca. Obydwie 

zakrystie są parterowe, wysokie do 5 m. Mają po jednym dużym oknie 180 x 

100 cm, podłogi betonowe i sufity zasklepione. 

Ta druga zakrystia, choć się szumnie nazywa skarbcem, to jednak 

żadnych skarbów nie przechowuje, lecz po prostu jest składówką sprzętu 

„Białej procesji”, dywanów, baldachimów itp. rzeczy. 

A cóż się znajduje w zakrystii i co ją zdobi? 

Na pierwszy rzut oka zauważamy na ścianie 4 obrazy malowane na 

płótnie o wymiarach 80 x 60 cm, które wyobrażają 4 Ewangelistów: Mate-

usza, Marka, Łukasza i Jana. Autor i czas powstania są nieznane. Szaf w za-

krystii nie ma żadnych – są natomiast 3 komody, które w połączeniu tworzą 

długi rząd kontuaru. Na tych komodach na ćwierćmetrowych nóżkach stoi 

7 szafek, z których środkowa jest wyższa i w niej przechowują się kielich 

i monstrancja, a w innych puryfikaterze, palki, korporały, kadzidło i wino, 

bursy do chorych itp. rzeczy. 

W komodach przechowuje się bielizna ołtarzowa, obrusy, alby i kom-

że. W ścianie od prezbiterium wewnątrz zakrystii jest wnęka – ślad po daw-

nych drzwiach wejściowych do prezbiterium, które po 1902 r. zostały nieco 

przesunięte. W kącie stoi drewniany lewaterz i obok niego klęcznik z tablicą: 

„Praeparatio ad missam”. Jest również mały konfesjonał do spowiadania 

chorych i głuchych. Z zakrystii prowadzą przez ścianę schody na ambonę. 

Więcej rzeczy w zakrystii się nie znajduje. 

ORNATY 

Ornat biały z kwiatami zychowymi-fioletowymi z kompletem – sztuk 1. 

Ornat biały z kwiatami zychowymi i figurą Matki Boskiej w kolumnie – 1. 
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Ornat biały z kwiatami zychowymi i sercem w kolumnie – 1. 

Ornat biały z szeroką kolumną pośrodku z kompletem – 1. 

Ornat biały z kolumną w kwiaty z wełny – 1. 

Ornat biały cały w kwiat, tzw. ormiański obszyty sychem – 1. 

Ornat biały z kolumną w kwiaty i figurą Pana Jezusa z kompletem składa-

nym – 1. 

Ornat biały z kolumną w kwiaty bez stuły – 1. 

Ornat biało-zielony w dobrym stanie z kompletem – 1. 

Ornat biały drogocenny z 1611 r. z kompletem – 1. 

Ornat czarny nowy i drugi stary – 2. 

Ornat zielony w dobrym stanie bez właściwego welonu – 1. 

Ornat czerwony, jeden jasny, drugi w pasy ciemne, obydwa liche – 2. 

Ornat czerwony z kolumną ciemną aksamitową z kompletem – 1. 

Ornat czerwony z kolumną w kwiaty z kompletem – nowy – 1. 

Ornat fioletowy nowy i stary, obydwa z kompletem – 2. 

Ornat fioletowy z odcieniem niebieskim z kompletem – 1. 

Ornat fioletowy z kolumną czerwoną w kwiaty z kompletem – 1. 

 

KAPY 

Biała – jedna nowa i jedna stara – 2. 

Zielona w dobrym stanie – 1. 

Czerwona w dobrym stanie – 1 

Fioletowa, jedna nowa i jedna stara – 2. 

Czarne, jedna nowa i jedna stara – 2. 

 

STUŁY 

Fioletowo-białe w dobrym stanie – 8. 

Biało-fioletowe (kolor fioletowy jako podszewka) – 4. 

Fioletowe bez innych kolorów – 2. 

Czerwone, dwie czerwone, dwie czerwono-białe i czerwono-fioletowa – 5. 

Zielona, tylko jedna nowa pozaornatowa – 1. 

Biała aksamitowa – 1. 

Czarne, jedna nowa i jedna stara – 2. 

Dalmatyki – białe w kwiaty, jedna para w dobrym stanie – 2. 

Obrusy wierzchnie z różnego rodzaju koronkami – 18. 

Obrusy podkładki przeważnie z płótna lnianego – 18. 

Galon, czyli złota koronka 400 x 60 cm do obrusów – 1. 

Etamerały większe i mniejsze, w różnym stanie – 13. 

Korporały różnej wielkości i jakości – 10. 

Puryfikaterze, czyli ręczniczki do wycierania kielichów – 30 

Ręczniczki duże i małe – 11. 

Ręczniki większe z płótna lnianego– 6. 
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Palki, czyli nakrycia kielicha podczas Mszy św. – 13. 

Korporaliki do chorych – 10. 

Alby – 9 w dobrym stanie (nowe) i 4 liche – 13. 

Komże księżowskie lniane – 8. 

Komże księżowskie koronkowe fabrycznej roboty – 7. 

Komże księżowskie – jedna koronkowej roboty i jedna tiulowa – 2. 

Komże ministranckie kościelne 3 i osobiste ministrantów 10 – 13. 

Komże bratczyków, ich prywatna własność – 8. 

Obrusy przy balustradzie (romaniki) – 6. 

Firaneczki z haftem 100 x 100 cm i z koronki, też 100 x 100 i z koronki też 

100 x 100 – 2. 

Konopea: białe, zielone, czerwone i dwa fioletowe – 5. 

Chorągwie różnych kolorów i wielkości – 6. 

Chorągwie czarne małe i dwa sztandarki czarne małe – 4. 

Welony (tuwalnie) kolorowe dwa i jeden biały lepszy – 3. 

Bursy do chorych z naczynkami – 3. 

Pokrowce na chorągwie, baldachimy i ołtarzowe sukienne – 12. 

Dywan średni zielono-brunatny w dobrym stanie wiejskiej roboty – 1. 

Dywan duży porwany 3 x 4 m ręcznej roboty – 1. 

Dywan czarny mały z podszewką – 1. 

Dywan zielono-czerwony duży fabrycznej roboty w dobrym stanie – 1. 

Dywan brązowy ręcznej roboty średnich rozmiarów – 1. 

Dywan ciemnozielony w kwiaty i jasnoczerwony z ciemnym – 2. 

Dywan zielono-czerwony o wymiarach 3 x 2,5 m z 1931 r., nowy – 1. 

Dywany 4 mniejsze i podniszczone – 4. 

 

Takie to rzeczy z materiału lnianego, płótna czy wełny i różnych in-

nych tekstyliów posiadał kościół knyszyński w 1945 r. 

 

UTENSYLIA KOŚCIELNE Z METALU I DRZEWA 

Ołtarze – dwa z drzewa i trzy z marmuru – sztuk 5. 

Konfesjonały dwa stałe i 6 prowizorycznych – 8. 

Ławki z oparciem w bloku, dwa komplety – 8. 

Ławki bez oparcia liche koło ścian – 6. 

Ławki z klęcznikiem w prezbiterium – 2. 

Feretrony (ołtarzyki na procesje), wszystkie liche – 7. 

Umbraculum (zasł. Najświętszy Sakrament) z drzewa w postaci tarczy – 1. 

Kerce (oprawy do świec ze sprężynami) liche – 16. 

Krzyże pogrzebowe drewniane – 3. 

Krzyż całunowy z podstawą – 1. 

Klęcznik w zakrystii drewniany pokryty pluszem – 1. 

Komody 3 w zakrystii z szafkami na nich – 3. 
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Szafa na skład emblematów procesyjnych, komży i bratczyków – 1. 

Skrzynia na świece i dywany z szufladą – 1. 

Fotel jeden miękki wybity czerwoną materią – 1. 

Scabellum, czyli stopień przystawny do ołtarza – 1. 

Pulpit drewniany lichy pod mszał – 1. 

Katafalk trzystopniowy z podstawką pod trumnę (lichy) – 1. 

Trumna do tego katafalka mocno przyniszczona – 1. 

Lichtarze do katafalka drewniane (6 sztuk dużych i 6 sztuk małych) – 12. 

Ramy z pluszem pod krzyż procesjonalny – 1. 

 

RZECZY METALOWE 

Lichtarze większe przy wielkim ołtarzu – 6. 

Lichtarze metalowe mniejsze przy bocznych ołtarzach – 16. 

Lichtarzyki metalowe małe i dwa mosiężne – 6. 

Krzyże ołtarzowe metalowe średniej wielkości – 4. 

Krzyż procesjonalny metalowy cały w dobrym stanie – 1. 

Dzwonki ministranckie pojedyncze 4 i jeden poczwórny zepsuty – 5. 

Latarnie dwie lichsze do pogrzebów i 4 lepsze do procesji – 6. 

Tarcza metalowa z wyobrażeniem Matki Boskiej Ostrobramskiej pozłacana 

– 1. 

Żyrandole brązowe w możliwym jeszcze stanie – 3. 

Lustra wielkości 40 x 50 cm – 2. 

Zegar ścienny okrągły w prezbiterium – 1. 

Turybularze, jeden z 1823 r. dobry i dwa nowsze lichsze – 3. 

Tace metalowe różnej wielkości niklowane – 5. 

Ampułki, jedna para metalowych i 3 pary szklanych – 8. 

Łódka do kadzidła srebrna – 1. 

Miednica w baptysterium mosiężna – 1. 

 

RZECZY Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW 

Paschał mały poszczerbiony – 1. 

Figurki do szopki gipsowe (św. Józefa, Matki Boskiej i Pana Jezusa) – 3. 

Kropidło z trawy morskiej w oprawie metalowej – 1. 

„Buława dla szwajcara” – 1. 

Klosze szklane do lamp ściennych – 6. 

Drabinka 4 m wysoka składana – 1. 

Szczotki do zamiatania włosiane dwie i dwie ręczne – 4. 

 

KSIĘGI LITURGICZNE 

Mszały łacińskie grube (jeden nowy a dwa stare) – 3. 

Mszał żałobny lichy – 1. 

Kancjonał vel Rituale Romanum, wydanie katowickie – 1. 



104 

Ewangeliczka w dobrym stanie– 1. 

Książka Wielki Tydzień – 1. 

 

NACZYNIA LITURGICZNE 

Kielichy trzy z patenami i 3 bez paten – 6. 

Monstrancje – 2. 

Puszki na komunikanty – 2. 

Vasculum do umywania rąk (palców) po dotknięciu do Komunii św. – 1. 

Naczynko do chorych z 1785 – 1. 

Z wymienionych tutaj rzeczy na uwagę zasługuje ornat biały z 1612 

r., odnawiany w 1902 r. Jest on pięknie wyszywany złotymi nićmi. To dar 

ks. Krzysztofa Aborowicza dla kościoła knyszyńskiego. Ornat na czas 

wojny był dobrze schowany w kościele, ale niestety przez panoszących 

się żołnierzy podczas bitwy o Knyszyn został odnaleziony i oberwany 

z czerwonej podszewki (to wskazuje, że zrobili to chyba żołnierze sowiec-

cy) i trochę uszkodzony. 

Podobnej daty i pochodzenia jest biała kapa. Innych wartościowych 

ornatów czy kap kościół knyszyński nie posiada. 

Z naczyń kościelnych parafia posiada już więcej rzeczy archiwalnych. 

Najstarszą rzeczą jest vasculum. Naczynko to jest srebrne w postaci puszki 

o wadze około 200 gram, kute, ręcznej roboty. Są na nim pewne rzeźby do 

ozdoby i napis na podstawie w języku łacińskim o następującej treści: „Nico-

laus Kisltus Leop! Parochus Knys. Et Kali. AD MDIXIV” („Mikołaj Kiśltus, 

lwowski proboszcz knyszyński i Kalinowski 1564”) i herb podobny do syreny 

w obwodzie z literami u góry IP (jest to herb Gryf, a w innym miejscu herb 

Jelita. W napisie tym są dwie rzeczy niezrozumiałe, tj. nazwisko proboszcza 

i data wyryta na vasculum MDIXIV. Ponieważ nad tym wyrazem „Kisltus” 

jest u góry falista kreseczka, co w łacinie oznacza skrót jakiegoś słowa, 

a więc i tutaj jest ono skrótem. Według mego mniemania należy go rozdzie-

lić na Kis… i –ltus, z czego pierwsze trzy litery mogą być skrótem np. nazwi-

ska Kisielewski lub Kisiel, a dalszy człon tego słowa –ltus mógłby być skró-

tem słowa legatus, co by pasowało do następnego słowa Leop (poliensis) – 

lwowski. Ale kto słyszał, żeby proboszcz był legatem lwowskim, jeśli nie był 

w wyższych stopniach hierarchicznych Kościoła. To jest dla mnie zagadką 

i pozostawiam ja specjalistom od tych zawiłych rzeczy. 

Datę MDIXIV można czytać dwojako: 1594 r. lub, jeśli I weźmiemy za 

L – za rok 1564. Jedynka rzymska z literą L ma dużo wspólnego, mogło 



105 

zajść przeoczenie w zrobieniu haczyka przy jedynce i to zmieniło poważnie 

datę powstania naczynka. 

Prawidłowo liczbę 1564 pisze się MDLXIV, a 1594 pisze się MDXCIV, 

zaś MDIXIV nie powinno się pisać. 

Spis duchowieństwa wybranego z metryk chrztu mam dopiero od 

1606 r., a więc nie mogę ustalić daty proboszczowania w Knyszynie ks. Kis…, 

wiem natomiast z innego źródła, że w 1559 r. proboszczem w Knyszynie był 

ks. Marcin Stołuski, a nie Kis…, ale to nie wyklucza, żeby w 1564 r. był pro-

boszczem ks. Kis…, przecież w ciągu 5 lat mogły nastąpić zmiany. [81] 

Nie rozwiązałem treści herbu radziwiłłowskiego, bo nie miałem pod 

ręką herbarza. 

 

KIELICHY I INNE NACZYNIA 

Pierwszy kielich srebrny wagi ok. 400 g pozłacany zewnątrz i we-

wnątrz wraz z pateną jest ręcznej roboty kuty i ma napis: „Calix ArchiCon-

fraternitatis Sacratis Rosarii A Paulo Homon Cive Knyszynensi oblatus An-

no 1633 – bris” („Kielich Arcybractwa Różańca Świętego ofiarowany przez 

Pawła Homona, obywatela knyszyńskiego 1633 roku dnia 6-go (IX-XII)”). [82] 

Jakkolwiek wyraz Homon jest nieco zatarty, to jednak chyba prawidłowo 

odczytany, bowiem w metrykach chrztu (nr 3994) są szlachcice Himony 

w Knyszynie i któryś z jego przodków kupił ten kielich, który jest stary – 

ma już przeszło 300 lat. Zasługuje więc na lepszą ochronę. 

Drugi kielich, też srebrny, wagi około 400 g kuty i ręcznej roboty, po-

złacany zewnątrz i wewnątrz, ale nie ma żadnych napisów, tylko ma herb 

Trzy Trąby w obwódce (radziwiłłowski), ale z jakiego czasu pochodzi, trudno 

powiedzieć: czy od fundatora tego kościoła (1520 r.), czy któregoś później-

szego Radziwiłła. Kielich ma litery IHS, ale jest to symbol czysto kościelny, 

a inne litery na obwódce na nóżce, jak „3SHISA” chyba nic nie znaczą. [83] 

Trzeci kielich, srebrny, lekki, wagi może około 250 g, cały zewnątrz 

i wewnątrz wyzłacany, kuty, ręcznej roboty, nie ma również żadnego wyraź-

nego napisu, ma tylko malutki znaczek, może pięciomilimetrowy, jakby pró-

bę w formie krzyżyka na podstawce z podwójną poprzeczką przedzieloną 

kuleczkami. Może to jest czyjś herb? W innym miejscu ma wyryte litery DM 

(może oznaczają „Dominus Magnificus”). Budowa kielicha wygląda na starą. 

Czwarty kielich srebrny, kuty, ręcznej roboty, wagi około 500 g, ma 

napis na podstawie w języku polskim tej treści: „Z domu Antoniego Zale-

skiego ZHZR 1784”. Litery przed rokiem, jakkolwiek są wyraźnie napisane, 

to jednak są niewyraźne w budowie swojej i dlatego nie wiadomo, co ozna-

czają: datę dnia i miesiąca, czy też coś innego. 

Piąty kielich zgrabny, cały wewnątrz i zewnątrz wraz z pateną pozła-

cany, z fabryk Jastrzębskiego w Warszawie, pochodzi z ofiary ks. Krzysztofa 

Aborowicza (1897-1912) i ma napis „X. Aborowicz”. 



106 

Szósty kielich niklowy, wewnątrz tylko pozłacany, fabrycznej roboty, 

wysoki i ciężki, niezgrabny, bez żadnego napisu i daty, nie przedstawia żad-

nej wartości artystycznej. 

Pierwsza puszka jest srebrna, z zewnątrz i wewnątrz wyzłacana, wagi 

około 700 g z pokrywką, kuta i ręcznej roboty, ma taki napis: „Per Perillu-

strissimum A. R. D. (Admodum Reverendum Dominum) Adalberti Godlew-

ski Canonicum Smolensensem Notarium Apostolicum Praepositum et De-

canum Knyszynensem restauratum 1799 A.”34 

Puszka druga jest niklowa, fabrycznej roboty, wagi około 500 g, z po-

krywką ozdobioną krzyżem i koroną koronkowej roboty z kamykami czy 

szkiełkami kolorowymi. Nasada też jest przyozdobiona koroną koronkową. 

Puszka jest ładna, cała pozłacana, ale bez żadnych napisów. 

Monstrancja pierwsza jest cała srebrna, starej daty, choć napisu żad-

nego nie ma. Kuta, ręcznej roboty. Prawdopodobnie ta sama, którą opisuje 

Wizyta Generalna z 1731 r. i Wizyta Generalna z 1829 r. Waga jej wynosi do 

1,5 kg. Podczas wojny trochę ją podniszczono i zabrano melchizedech, ale to 

wszystko da się odrobić. 

Monstrancja druga jest brązowa, w stylu gotyckim, pozłacana, wagi do 

4 kg. Ofiarował ją ktoś z parafian. Jest piękna i wygodna, pomieści dużą 

hostię. 

Naczynko do chorych na Komunię św. jest złączone razem i na olej 

dla chorych srebrne o wadze ok. 100 gr, pochodzi z ofiary obywatela para-

fianina knyszyńskiego z Penskich [84] Małachowskiego, o czym świadczy 

napis: „sumptu Illmorum Stan. et Const. de Czapskie Małachowskich Supr. 

Rgni Ref. Con 1785-iugum.”35 [85] 

Pacyfikał jako srebrny krzyż wagi około 400-500 g z miejscem pod fi-

gurą Pana Jezusa na relikwie święte, ozdobny na zewnątrz, ma napis pod 

spodem na podstawce, ale już dość zatarty i słabo czytelny. Napis jest w ję-

zyku polskim i brzmi mniej więcej tak: Ten krzyż (dalsze słowo prawdopo-

dobnie było „ofiarowali”, ale jest wytarte i następowały chyba ze trzy nazwi-

ska, których końców brzmią …borski, …służewski, co może być całkowite 

nazwisko) pleban krasnoborski i rok 1621 lub 1671, bo ta dwójka dawniej 

pisana tak była podobna do siódemki, że trudno je rozpoznać. Z tej czy innej 

daty jest krzyżem starym i cennym. 

Zabytkowa jest jeszcze taca w kościele knyszyńskim, srebrna, tłoczona 

z popiersiem króla i jego żony, pod którymi widnieje napis: „Sigismundus III 

                                            
34 Przez Najczcigodniejszego i Wielce Szanownego Pana Wojciecha Godlewskiego, kanonika smo-

leńskiego, Notariusza Apostolskiego, Prepozyta i Dziekana Knyszyńskiego sprawiona 1799 r. 
35 Kosztem Jaśnie Wielmożnych Stanisława i Konstancji z Czapskich Małachowskich, Wielkiego 

Księstwa Referendarzy, małżonków w 1785 r. sprawione.  
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Rex Polon.”. Taca była gdzieś w ogniu, bo jest nieco przepalona, ale jeszcze 

zdatna do użytku36.  

To byłyby wszystkie rzeczy wartościowsze i archiwalne w kościele 

knyszyńskim. 

 

 
 

  

                                            
36 Tacę znalazłem w gruzach i śmieciach koło plebanii knyszyńskiej i nawet nie wiadomo, czy 

należała do inwentarza kościoła knyszyńskiego, bo jej w spisie nigdzie nie ma. Ale, że Zygmunt 

August był w Knyszynie i że jego ojca serce jest w sarkofagu w Knyszynie, to ta taca, którą 

znalazłem, ma jakiś związek z Knyszynem i jemu się należy mieć pamiątkę po tych królach – 

którą zwracam 28 V 1972 r. kościołowi knyszyńskiemu. Ks. K. Cyganek.  

PS. Doszły mnie wiadomości, jakoby tę tacę zabrał x. bp Henryk Gulbinowicz do muzeum 

diecezjalnego w Białymstoku. [86] 
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Ślady porządku nabożeństw w kościele knyszyńskim znajduję dopiero 

w roku 1731, bo z tych lat mamy dopiero I Wizytę Generalną i w niej znaj-

dujemy porządek nabożeństw. W niedziele i święta nabożeństwa rozpoczyna-

ły się Jutrznią o godz. 7 rano, a potem śpiewano Godzinki o Najświętszej 

Maryi Pannie i po nich następowała Msza św. czytana, podczas której lud 

przy akompaniamencie organu śpiewał Litanię do Najświętszej Maryi Panny 

lub stosowne do okresu roku kościelnego pieśni. 

Po Mszy św. Bractwo Różańcowe śpiewało różaniec, który to śpiew 

przeciągał się do godz. 10. Po różańcu ksiądz odczytywał przypadający na 

niedzielę urywek ewangeliczny i miał krótką egzortę. 

Punktualnie o godz. 10.15 odzywały się dzwony wzywające lud na ka-

techizm i sumę. Zaraz po przedzwonieniu kapłan wstępował na ambonę 

i razem z ludem mówił pacierz, akty wiary, nadziei, miłości i żalu oraz 

wstępne nauki katechizmowe, potem wyjaśniał katechizm i ogłaszał tzw. 

Publicandum swoje i władz państwowych, co się zwykle przeciągało do 

godz. 11. 

O godzinie 11 rozpoczynała się suma, poprzedzona aspersją i procesją 

koło kościoła lub w kościele. Podczas Mszy św. śpiewał chór zazwyczaj pie-

śni w języku polskim, a tylko na większe uroczystości śpiewał Mszę łacińską. 

Gdy były Msze św. cum espositione Si Sacramenti, to kazanie było 

po credo, a nie przed sumą, jak to było w zwykłe niedziele. Takie nabożeń-

stwo kończyło się zwykle parę minut po godz. 12. 

W czasie Adwentu w niedziele jutrzni nie śpiewano, bo trzeba by ją 

rozpoczynać o godzinie 5 rano, albowiem o godzinie 6 bywały uroczyste 

roraty, które kończyły się około godziny 8. Podczas rorat po credo była 

dość długawa nauka. 

Po roratach Bractwo Różańcowe rozpoczynało śpiew różańca, a po 

różańcu ksiądz miał homilię katechizmową, chodząc po kościele. O godzinie 

10. rozpoczynała się druga Msza św., zwykle czytana i o 11. było już po na-

bożeństwie. 

W każdą sobotę i przed każdym świętem de praecepto (z ustanowienia 

kościelnego) odprawiano Nieszpory po łacinie. Latem o godz. 4. po południu, 

a jesienią i zimą o godzinie 3. po południu. 

Dzwoniono zwykle na pół godziny przed nabożeństwem, a przed sa-

mym nabożeństwem uderzano kilka razy w sygnaturkę na znak, że już się 

rozpoczyna nabożeństwo. Nieszpory, jeśli pozwalał ryt, były często z wysta-

wieniem Najświętszego Sakramentu, co dotyczyło świąt większych. 
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Nieszpory w niedziele i święta były o tej samej porze, co i w dni 

przedświąteczne, z wyjątkiem Wielkiego Postu, w którym Nieszpory odpra-

wiano zaraz po sumie, aby po krótkiej przerwie można było odprawić Pasję, 

czyli Gorzkie Żale, całe trzy części i procesję oraz ucałowanie relikwii, co 

trwało ponad dwie godziny. 

W dni powszednie pierwszą Mszę św. odprawiano o godz. 7. rano, 

a drugą o godz. 8. Tylko pogrzeb lub ślub zmieniał ten porządek. 

Taki był porządek nabożeństw około 1730 r. Na przestrzeni tych 210 

lat na pewno ulegał on pewnym wahaniom, boć przecież nie są to dogmaty 

wiary, ale wnioskować można, że w głównych zarysach utrzymywał się on 

niezmieniony do naszych czasów. 

Dziś nie ma tak częstych jutrzni – są tylko na większe święta, dziś ma-

ło gdzie śpiewają całe 3 części Gorzkich Żali, tylko jedną, rzadko gdzie od-

mawiają pacierz i uczą katechizmu z ambony, nie wszędzie już śpiewają ró-

żaniec, nie wszędzie odprawiają w soboty Nieszpory – piszę nie wszędzie, bo 

jeszcze są takie parafie, np. w Trzciannem, gdzie i jutrznie śpiewają, całe 

3 części Gorzkich Żali (przynajmniej tak było za ks. Mikulskiego) i odma-

wiano pacierz z katechizmem niedzielami, ale to były już wyjątki. 

Za moich czasów w Knyszynie w maju, czerwcu i październiku w nie-

dzielę zamiast Nieszporów odprawiano uroczyście nabożeństwa majowe, 

czerwcowe i październikowe (różańcowe). W dni powszednie nabożeństwa te 

urządzano o godz. 6. wieczorem. Czerwcowego nabożeństwa w dni powsze-

dnie podczas okupacji nie było. 

Procesja Bożego Ciała odbywała się w dniu przypadającym na to święto i 

jeśli pogoda ku temu sprzyjała, to wychodzono zwykle na rynek lub w ulice 

miasta i tam przy ołtarzykach było zatrzymanie, a jeśli była niepogoda, to urzą-

dzano ją na cmentarzu kościelnym przy ołtarzykach urządzonych we wnękach 

ogrodzenia kościelnego specjalnie na ten cel przewidzianych. 

Drugi raz procesja wychodziła na ulice miasta w dzień Wszystkich 

Świętych lub Dzień Zaduszny i kierowała się na cmentarz grzebalny poza 

miastem. 

Trzeci raz wychodziła procesja na ulice miasta w Dni Krzyżowe. Jest 

zwyczaj w Knyszynie, że ulice Grodzieńska, Goniądzka, Białostocka i Tykoc-

ka lub Mała ułeczka zamawiają na te dni Msze św. i po wysłuchaniu ich 

każdego dnia na jedną z nich wyrusza procesja do krzyża tam ustawionego i 

tam dokonują się modły z prośbą o urodzaj. Jeśli ulic było więcej, to zwykle 

przyłączały się do główniejszych. 

W dzień św. Marka procesja nie wychodziła na miasto, a ograniczała 

się jedynie do cmentarza kościelnego lub nawet kościoła. 

W niedziele i święta pierwsza Msza św. odprawia się o godz. 9. Po-

przedzana bywa zwykle Godzinkami o Najświętszej Maryi Pannie. Przycho-

dzi na nią przeważnie młodzież i dzieci szkolne. Podczas Mszy św. wierni 
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śpiewają zwykle pieśni odpowiednie do okresu roku liturgicznego. Po credo 

jest zwykle homilia i po Mszy św. jest błogosławieństwo Najświętszego Sa-

krementu w puszce. 

Po tej Mszy św. Bractwo Różańcowe śpiewa różaniec do Najświętszej 

Maryi panny, jedną część z Litanią do Matki Boskiej. 

O godz. 11., a w niektórych okresach o 11.30, odprawia się suma po-

przedzona aspersją i procesją wokoło kościoła lub w kościele. Suma bywała 

zwykle śpiewana, podczas niej chór kościelny śpiewał często Mszę łacińską, 

a w karnawale kolędy na głosy. Kazanie bywało zwykle po credo. Na zakoń-

czenie śpiewano prawie zawsze Anioł Pański. 

Nieszpory do II wojny światowej bywały śpiewane nie tylko w niedzie-

le i święta, lecz także i w soboty, ale w soboty na to nabożeństwo mało przy-

chodziło ludzi, więc nieszpory sobotnie zaczęły ustępować miejsca nauce 

sporadycznej pieśni kościelnych. 

Gorzkie Żale w Wielkim Poście odprawiano zaraz bezpośrednio po 

sumie, a Drogę Krzyżową obchodzono w piątki Wielkiego Postu o godzinie 

4. po południu. 

Oprócz świąt powszechnych w kościele katolickim, Knyszyn obchodził 

jeszcze dwie uroczystości lokalne, tj. odpusty: jeden na św. Jana Apostoła 

Ewangelisty dnia 27 grudnia (jako tytuł kościoła) i drugi w dniu 13 czerwca 

na św. Antoniego Padewskiego. 

Odpust pierwszy jest od dawien dawna i chyba od początku parafii 

w Knyszynie, a odpust drugi jest od niedawna, bo zaprowadzony dopiero za 

ks. Akrejcia (1926-1934). Goniądz z tego powodu miał pewne „obiectiones” do 

Knyszyna, że przez to osłabia się ich dawny odpust odciąganiem sąsiednich 

księży i wiernych. 

Do chwili zaprowadzenia odpustu na św. Antoniego Knyszyn obchodził 

odpust na Przemienienie Pańskie 6 sierpnia, a Krypno tenże odpust dublowało 

w najbliższą niedzielę, ale od zaprowadzenia odpustu w Knyszynie na św. Anto-

niego, Krypno przejęło całkowicie odpust na Przemienienie Pańskie. Tradycja 

tego odpustu w Knyszynie jednak nie ginęła i ludzie świętowali ten dzień 

wstrzymaniem się od pracy. Odpust ten był przejęty z cerkwi unickiej w Bogu-

szewie, a potem z cerkwi knyszyńskiej, bo obydwie wymienione cerkwie były 

pod tym samym wezwaniem Przemienienia Pańskiego. 

Knyszyn – jak i inne parafie – ma od dawna czterdziestogodzinne na-

bożeństwo, które przypada na Niedzielę Pasyjną i dwa następne dni oraz 

dnia 29 maja jednodniową Wieczną Adorację. 
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Oprócz Wiecznej Adoracji Knyszyn ma jeszcze w każdą 1. niedzielę 

miesiąca adorację wynagradzającą za krzywdy wyrządzone Jezusowi przez 

mariawitów. Suma wtedy jest odprawiana coram Sanctissimo z aktami 

uwielbienia, przebłagania i prośby. Kazanie wtedy już odpada. Te akty koń-

czy zwykle Litania do Serca Pana Jezusa. 

Od wielu lat obchodzi się też pierwsze piątki każdego miesiąca, kiedyś 

nawet z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, a potem z błogosławień-

stwem Najświętszego Sakramentu w puszce. Jest to nabożeństwo dla wszyst-

kich ludzi, ale udział biorą szczególnie tercjarze i członkowie Apostolstwa 

Modlitwy Serca Jezusowego. 

Święto Chrystusa Króla w ostatnią niedzielę października czci się 

przez uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu po sumie i odpo-

wiednie okolicznościowe kazanie oraz akademię, o ile jest komu ją urządzić. 

Pasterkę i rezurekcję podczas wojny urządzano wczesnym rankiem 

o godz. 6, ale wpierw pasterkę urządzano zawsze w nocy o godzinie 12. 

Dzień I Komunii św. jest również dniem uroczystym w parafii. Wybie-

ra się na to dzień niedzielny pod koniec maja lub na początku czerwca 

i wówczas dzieci, których jest około 100-130, po Komunii św. otrzymują ob-

razki pamiątkowe, wpisują się do szkaplerza i różańca św., jedzą wspólne 

śniadanie i robią wspólną fotografię. 

 

Archiwum parafialne, gdyby miało swe ślady od zaistnienia parafii 

w Knyszynie w 1264, a nawet od 1520 r. [87], powinno być bogate w doku-

menty i niewątpliwie takim było, lecz dziś jest bardzo uszczuplone i ograni-

cza się jedynie do metryk i niektórych wizyt generalnych. Złożyło się na to 

wiele przyczyn. 

Największym wrogiem archiwów są pożary, pożogi wojenne, niedoce-

nianie wartości dokumentów i ich znaczenia archiwalnego, słowem brak 

należytej opieki i ochrony przed zniszczeniem. 

Wprawdzie kościół knyszyński nie palił się tak często, ale wystarczy 

jeden czy dwa pożary i już wszystko może być zniszczone. Kościół knyszyń-

ski przeżył jeden, ale straszliwy pożar w 1710 r., ale wydaje się, że dokumen-

ty archiwalne, które mogły być na plebanii, nie uległy pożarowi, bo mamy 

metryki z lat wcześniejszych od 1606 r., względnie część archiwaliów została 

uratowana, jak kielichy itp. rzeczy. [88] 
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Drugą przyczyną, która uszczupliła zbiory archiwalne parafii knyszyń-

skiej, były zarządzenia władz rosyjskich za pośrednictwem konsystorza, aby 

wszelkie rzeczy o znaczeniu archiwalnym w oryginałach zostały oddane pod 

opiekę do wspólnego na ten cel przeznaczonego Archiwum Archidiakońskie-

go przy kościele farnym w Białymstoku. Oto dosłowny tekst tego zarządzenia: 

 
Ukaz Jego Imperatorskiej Mości Samowładcy… z Mohylowskiego Konsystorza X-dzu 

Kanonikowi Kubyszewskiemu Archidiakonowi Białostockiemu nr 2063. Ten Konsystorz słucha 

przedłożenia JW. Metropolity pod dniem 27 przeszłego Listopada za N-679 datowanego, co 

w słowach JWX Kubyszewski Archidiakon Obwodu Białostockiego Kanonik Kijowski w Rapor-

cie swoim do mnie z 5 Listopada donosząc o otrzymaniu Ukazu Konsystorza Mohylewskiego 

w dniu 10 Października za N-1457 nastałego, by zebrano wszystkie funduszowe dokumenty 

w oryginałach i przesłano one dla zachowania do Konsystorza w Archiwum Archidiecezjalnym 

wyraża, że parafialny białostocki kościół i probostwo są murowane, w kościele oraz znajdują się 

dwie loże z dobremi i murowanemi sufitami nocnemi, iedna mianowicie nad Zakrystyą urzą-

dzona do chowania w niej rzeczy kościelnych małym kosztem może być przerobiona na Ar-

chiwum, a z zupełnym od ognia bezpieczeństwem tym bardziey zwłaszcza, że on kościół oprócz 

tego, iż jest murowany, sklepiony, dachówką pokryty, iest ieszcze od innych mieszkalnych 

budowlów oddalony i odosobniony, prosi mię, aby Archidiakonat Białostocki również iako 

i Kiyowski mógł mieć swoie Archiwum w Białymstoku: zważywszy przyczyny wyżey uiawnione, 

przedkładam Konsystorzowi Mochilewskiemu Metropolitalnemu uczynić rozrządzenie, aby 

Dokumenta Funduszowe kościołowi Białostockiemu służące, były pomieszczone przy kościele 

w Białymstoku. Ponieważ Raport JWX Archidiakona stosowny iest do rekwizycyi Ministerskiej 

Cultus – postanowił: 

Na mocy powyższego Arcypasterskiego przełożenia i stosownie do przedstawienia JWX 

Archydyakona Białostockiego Kubyszewskiego pozwolić mu zebrane funduszowe Dokumenta 

kościołów parafialnych Obwodu Białostockiego złożyć w Archiwum przy kościele XX Misyonarzy 

Białostockich i na obowiązek Archiwisty dla ułożenia i dopilnowania takowego Archiwum osobę 

duchowną zaufania wybrać i do przysięgi zaprowadzić z obowiązkiem przysłania tu Roty takowey 

przysięgi niemniey Summaryusza wszystkich funduszowych Dokumentów w iednym exemplarzu 

dla zachowania w Archidiecezyalnym Archiwum, a drugi Exemplarz powinien pozostać w miey-

scowym Archiwum. Zresztą tuszę JWX Archidyakon ma stosować się do danego Mu pod dniem 

10 Października br. w tey materii z Konstystorza Ukazu, o czym posłać Mu Ukaz. 

1819 R. Grudnia 31 dnia Ases. Kan. Fabi Krzyżanowski 

D9r/t Juszkiewicz 

 

Na to zarządzenie Archidiakon Białostocki Kubyszewski wydał do du-

chowieństwa Obwodu Białostockiego odezwę nr 114, w której donosił: 

 
Jaśnie W. Arcypasterz nasz łaskawie uwagi moje przyjął i raczył pozwolić na założenie 

Archiwum w Białymstoku, o czym się Duchowieństwo przekona z Ukazu Konsystorskiego iak 

niżey do słowa wypisanego: Przeto wskutek ukazów konsystorskich względem Archiwów mam 

honor obligować ninieyszym Szanowne Duchowieństwo: 

1. Aby wszyscy Proboszczowie po pierwszym dniu zacząwszy blisko następującego mie-

siąca Marca dostarczyli mi tu do Korycina Oryginały Funduszowych dokumentów swoich wraz 

z urzędowymi extraktami ieżeli się gdzie takowe znayduią dla skonfrontowania i sprawdzenia 

podług brzmienia wyrazów Ukazu, a także dla ułożenia Summaryuszy. Ja każdemu kościołowi 

wydam rewers, iakie i iak wiele przyiąłem funduszowych Dokumentów. 

2. Jeżeliby gdzie przy kościele nie było funduszowych Dokumentów XX Proboszczowie 

onychże tak dawno Ukazem Konsystorskim ostrzeżeni będąc, wszelkiego powinni dołożyć 
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starania wyszukania onych, a dopiero gdyby łożone przez nich starania okazały się bydź bez-

skutecznemi, wówczas dopiero takowi JWXX Rządcy kościołów maią do mnie pisać raport. 

W raporcie tym wyrazić należy: 

a) Przyczynę, dla którey nie znayduią się przy onym kościele funduszowe dokumenta 

w swoich oryginałach, np. z okazyi wynikłego w tym lub owym roku pożaru lub inney podob-

ney przyczyny. 

b) Wyrażone takoż w tym raporcie bydź maią poszczególne starania, które JWX Rządcy 

takowego kościoła czynili końcem wyszukania onych funduszowych dokumentów. Żądam zaś 

takowych Raportów dlatego, abym ie mógł w oryginałach przedstawić Metropolitalnemu Kon-

systorzowi i zasięgnąć rady przez ukazaną rezolucyą, co daley w tey mierze i w tym zdarzenieu 

czynić należy. 

3. Zgromadzenia i Zakony znayduiące się w Archidyakonacie naszym Białostockim 

względem Archiwum rządzić się maią prawidłami i przypisanie iakowe w tym punkcie od swo-

ich ich respective naczelnych Zwierzchników i Przełożonych otrzymali. A gdy tym sposobem 

poświęcenia się z oczywistem nadwyrężeniem i ruiną zdrowia mojego dobru kościołów i Sza-

nownego Duchowieństwa podchlebiam sobie, o co też nie tylko mogę naymocniej i nayusilniey 

z mey strony upraszam i obliguię, że toż Szanowne Duchowieństwo bez naymnieyszego zami-

trężenia z całą usilnością przyłożyć się zechce do iak nayakuratnieyszego spełniania w tey 

mierze woli Rządowey. 

Dan w Korycinie dnia 30 Januarii 1820 R-u 

Ks. Kazimierz Kubyszewski 

 

Czy kto się wyłamał z tych zarządzeń i czy wszystkie oryginały zdepo-

nowano w tym Archiwum trudno coś konkretnego powiedzieć, ale na pewno 

większość z nich tam się znalazła. 

Co zaś do zapisów tzw. pia legata, tych dokumenty leżały w Magi-

strackim Archiwum Knyszyńskim, ale te wraz z całym magistratem spłonęły 

w 1915 r. 

Potem jeszcze przejrzeli niejeden raz archiwum parafialne przygodni 

kronikarze. Opowiadał mi ks. Antoni Walentynowicz, proboszcz krypniański, 

który pisał broszurę o Krypnie, a więc i on przeglądał to archiwum, że na 

krótko przed I wojną światową jeden z urzędników knyszyńskich – Rosjanin 

– zbierał materiał do monografii o powiecie sokólskim, ale zahaczał również 

i o powiat białostocki. Potem wyjechał do Tuły i stamtąd korespondował 

z ks. Walentynowiczem, to pisał, że o Knyszynie ma bogaty materiał. Sądzić 

należy, że dokładnie przejrzał Archiwa Magistrackie i Parafialne Knyszyń-

skie, porobił odpisy względnie zabrał ze sobą. Są przecież ślady po innych 

pismach, że takie a takie pisma były, a dziś ich nie ma. 

A oto ich wykaz: 

1. Wizyta Generalna z 1674 r. odbyta przez bp. sufr. Mikołaja Słup-

skiego (patrz Wiz. Gen. z 1829 r.). 

2. Wizyta Generalna z 1722 r. odbyta przez bp. surf. Macieja Ancutę 

(w tej wizycie były wskazania co do restauracji kościoła w Knyszynie 

i Krypnie – por. Wiz. Gen. z 1731 r.). 

3. Wizyta Generalna z 1820 r. z dnia 10 sierpnia na 29 kartach spisana 

na załączonych drukowanych wzorach, a była bardzo szczegółowa. 
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4. Wizyta Generalna z 1762 r. z dnia 26 września odbyta przez bp. 

Ignacego Massalskiego (jest ślad po tej wizycie w postaci podpisu bp. 

w księdze metryk zgonu na str. 17 po metr. 446). 

5. Wizyta delegata biskupiego ks. J. Suchodolskiego z polecania bp. 

Pancerzyńskiego z lutego 1… 

6. Inwentarz podawczy kościoła knyszyńskiego z 1804 r., bowiem ks. 

dziekan Godlewski dnia 30 maja tegoż roku rozesłał okólnik do wszystkich 

księży w dekanacie, aby na żądanie wikariusza generalnego Jana Gołaszew-

skiego sporządzili dokładny inwentarz w dwu egzemplarzach i jeden odesłali 

do Waniewa, a drugi zatrzymali na miejscu. 

7. Inwentarz podawczy z 1809 r. na 6 kartach z dnia 14 październi-

ka 1809 r. 

8. Inwentarz kościoła knyszyńskiego unickiego z 1811 r., którzy prze-

trwał do 1936 r. i prawdopodobnie zabrał go ze sobą do Wołkowyska ks. 

Jerzy Żamejć, który opracowywał monografię o Knyszynie. 

9. Inwentarz podawczy z 1812 r. z czasów instalacji ks. prob. Kisielew-

skiego na to stanowisko. 

10. Ordinaria Iurium Stolae z 1797 r. z dnia 1 czerwca na 25 kartach, 

drukowane w języku polskim i niemieckim. 

11. Urzędowe kopie przywilejów radziwiłłowskich z 1520 r. 

12. Przywilej Bractwa Różańcowego z 20 lipca 1725 r. 

W archiwum znajdują się również inne zarządzenia synodów i bisku-

pów diecezjalnych, jak: 

a. zarządzenie, aby pilnować dokumentów lub przesłać je do archi-

wum diecezjalnego z 1674 r., 

b. zarządzenie, aby prowadzić metryki kościelne (zarządzenie bp. 

Brzostowskiego z 1688 r.), 

c. zarządzenie, aby prowadzić spisy parafialne i ustalić granice benefi-

cjum (synod z 1717 r.), 

d. zarządzenie jak powyżej (synod z 1744 za bp. Zienkowicza), 

e. zarządzenie bp. Paca z 1683 r. o prowadzeniu spisu ludności w parafii, 

f. zarządzenie, aby opisano cerkwie unickie, wskrzeszono upadłe szko-

ły parafialne, by księża kolędowali co roku itd. (synod z 1717 r.). 

W archiwum znajduje się także akt nadania funduszu 2280 zł przez ks. 

Kaligońskiego z Wołpy. 

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie w sali 13 w szafie 53 były od-

pisy wszystkich dokumentów z całej diecezji wileńskiej o numerach 1-1378 

oraz odpisy zahipotekowania pewnych akt, jak np. akt nadania funduszu 

radziwiłłowskiego był zahipotekowany w aktach grodzkich Goniądza w dniu 

24 listopada 1767 r. 
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Przechodząc do szczegółów parafialnego archiwum z ostatnich lat, 

najpoważniejszą pozycję zajmują metryki chrztów, zgonów i zaślubin, a po-

tem spisy parafialne i inne. 

 

Metryki chrzestne w parafii Knyszyn zachowały się od 1607 r. i sądzić 

należy, że wcześniej ich nie prowadzono, a przynajmniej nie wszystkich uro-

dzonych. Ten, kto się o to upomniał i dbał o to, to owszem, nakaz odnoto-

wywania ochrzczonych był wcześniej już w XV i XVI wieku, ale tak ściśle 

tych nakazów nie przestrzegano, tak jak i dziś jeszcze nie wszędzie prowadzi 

się metryki bierzmowanych, choć zasadniczo są nakazy biskupów, żeby je 

prowadzić. 

Przerw większych w prowadzeniu tych ksiąg nie było i za te 330 lat 

jest 43 i stan ich na ogół jest możliwy, są czytelne i wiele z nich jest opra-

wionych w skórę. 

A oto ich wykaz: 

1. Od 27 IV 1606 do 1618 na 147 kartach zawiera metryk 1547 w jęz. łacińskim. 

2. Od 1624 do 1634 na 120 kartach zawiera metryk 2479 w jęz. łacińskim. 

3. Od 3 XI 1661 do 1714 na 387 kartach zawiera metryk 4981 w jęz. łacińskim. 

4. Od 7 II 1715 do 1736 na 178 kartach metryk 2865 w jęz. łacińskim. 

5. Od 1738 do 1758 na 155 kartach metryk 2395 w jęz. łacińskim. 

6. Od IV 1758 do 1767 zszyta razem z księgą nr 2. 

7. Od IV 1767 do 1781 na 105 kartach metryk 1859 w jęz. łacińskim. 

8. Od stycznia 1781 do 1791 na 92 kartach metryk 1859 w jęz. łacińskim. 

9. Od 1792 do 1796 na 45 kartach metryk 1019 w jęz. łacińskim. 

10. Od X 1792 do 1799 na 57 kartach metryk 507 po polsku. 

11. Od 1797 do 1802 na 56 kartach metryk 1271 po polsku. 

12. Od 1799 do 1804 na 96 kartach metryk 1040 po polsku. 

13. Od 1804 do 1809 na 90 kartach metryk 1023 po polsku. 

14. Od VIII 1809 do 1815 na 103 kartach metryk 1381 po polsku. 

15. Od XI 1815 do 1822 na 135 kartach metryk 1247 po łacinie. 

16. Od VIII 1822 do 1825 na 85 kartach metryk 683 po łacinie. 

17. Od VIII 1825 do czerwca 1827 na 45 kartach metryk 407 po łacinie. 

18. Od stycznia 1827 do listopada 1829 na 100 kartach metryk 691 po polsku. 

19. Od listopada 1829 do listopada 1835 na 134 kartach metryk 1254 po polsku. 

20. Od stycznia 1835 do maja 1844 na 244 kartach metryk 1804 po polsku. 
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Podczas boju o Knyszyn przez 12 dni obydwie strony walczące graso-

wały po kościele i odnalazły ukryte w kościele księgi metryczne, z których 

wyrywano czyste karty do własnych potrzeb, a zapisanymi rozniecano ogień. 

Wiele z tych ksiąg ucierpiało bardzo i dziś nie są kompletne. 

Księga I zawiera dzisiaj 147 kart 8-ki i od 3. do 236. strony, czyli na 

118 kartach mieści metryki chrzestne, których według kolejnej numeracji 

często błędnej zawiera 7-1080, zaś od karty 119-147 są zapisane metryki 

ślubne z lat 1615-1627 i jest ich 244 (razem 1547). Księga jest nieoprawiona 

i ostatnie karty ma ogromnie zniszczone, tzn. ze 20 kart jest mocno zbutwia-

łych i rozsypują się za lekkim dotknięciem. Pisane są po łacinie i wzór ich 

jest następujący: 

 
Ego Mathias Jabłoński Commendarius Ecclesiae Parochialis Knyszynensis baptisavi in-

fantem nomine Jacobum filium Andrae Koleśnik. Levantes vero fuerunt Staszulik cum Martia-

na uxore Petri Pietnik ambo de Chraboły. (Metryka z lat 1616-1625) 

 

Druga księga in folio oprawna w skórę zawiera metryki z dwu róż-

nych stuleci, tj. albo po stu latach wykorzystano puste strony papieru, albo 

błędnie podano do oprawy. Księga zawiera 2479 metryk na 120 kartach, jest 

ładnie prowadzona i dobrze czytelna. 

Trzecia księga in folio jest ze wszystkich ksiąg najbardziej chaotyczna, 

zawiera metryki chrzestne i ślubne, których razem jest 4981 na 387 kartach. 

Metryk chrzestnych brakuje z 12 lat (od 1680 do 1692), a z metryk ślubnych 

ma następujące: 

– na stronach 80-86 ma 60 metryk ślubnych z lat 1694-1697, 

– na stronach 142-150 ma 88 metryk ślubnych z lat 1701-1707, 

– na stronach 246-248 ma 56 metryk ślubnych z lat 1711-1714, 

– na stronach 381-387 ma 60 metryk ślubnych z lat 1683, 1686, 1689. 

Czwarta księga zawiera metryk 2865 zapisanych na 178 kartach in fo-

lio, jest porządnie prowadzona, choć w wielu miejscach nieczytelna. 

Piąta księga zawiera metryk chrzestnych 2395 zapisanych na 155 kar-

tach i jest najbardziej nieczytelna i niechlujnie prowadzona. 

Dalsze księgi są możliwe w odczytywaniu i są oprawne i w dobrym stanie: 

21. maj 1844 – grudzień 1848 – na 142 kartach metryk 1051 po polsku, 

22. styczeń 1848 – lipiec 1853 – na 142 kartach metryk 1125 po rosyjsku, 

23. lipiec 1853 – sierpień 1858 – na 202 kartach metryk 1253 po rosyjsku, 

24. sierpień 1858 – grudzień 1861 – na 150 kartach metryk 895 po rosyjsku, 

25. styczeń 1862 – wrzesień 1866 – na 200 kartach metryk 1400 po rosyjsku, 

26. październik 1866 – luty 1871 – na 202 kartach metryk 1178 po rosyjsku, 

27. luty 1871 – lipiec 1873 – na 116 kartach metryk 675 po rosyjsku, 

28. maj 1873 – maj 1878 – na 200 kartach metryk 1437 po rosyjsku, 

29. maj 1878 – marzec 1882 – na 202 kartach metryk 1032 po rosyjsku, 
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30. marzec 1882 – czerwiec 1885 – na 202 kartach metryk 1036 po rosyjsku 

31. czerwiec 1885 – maj 1888 – na 202 kartach metryk 1089 po rosyjsku, 

32. czerwiec 1888 – lipiec 1891 – na 198 kartach metryk 1229 po rosyjsku, 

33. lipiec 1891 – grudzień 1894 – na 204 kartach metryk 1232 po rosyjsku, 

34. styczeń 1895 – listopad 1897 – na 188 kartach metryk 1118 po rosyjsku, 

35. listopad 1897 – maj 1901 – na 200 kartach metryk 1262 po rosyjsku, 

36. maj 1901 – sierpień 1904 – na 200 kartach metryk 1913 po rosyjsku, 

37. sierpień 1904 – maj 1910 – na 200 kartach metryk 1226 po rosyjsku, 

38. lipiec 1910 – lipiec 1913 – na 103 kartach metryk 1913 po rosyjsku, 

39. lipiec 1913 – grudzień 1917 – na 200 kartach metryk 396 po rosyjsku, 

40. styczeń 1918 – październik 1921 – na 200 kartach metryk 352 po polsku, 

41. październik 1921 – grudzień 1924 – na 219 kartach metryk 306 po polsku, 

42. styczeń 1925 – sierpień 1932 – na 200 kartach metryk 1202 po polsku, 

43. sierpień 1932 – sierpień 1939 – na 150 kartach metryk 949 po polsku. 

 

Śluby były ważną czynnością liturgiczną i ważnym wydarzeniem w ży-

ciu człowieka, toteż prowadzenia metryk ślubnych domagano się na równi 

ze chrztem. Knyszyn ślady tych metryk ma od 1615-1627, które są umiesz-

czone w księdze I chrztów na str. 238-394 i jest ich 244. Od roku 1627 aż do 

1694 r. brak w ogóle metryk chrzestnych, których albo nie prowadzono, ale 

zaginęły. Dopiero w III księdze chrztów: 

– na stronach 80-86 jest 60 metryk ślubu z lat 1694-1697, 

– na str. 142-150 jest 88 metryk z lat 1701-1707, 

– na str. 246-248 jest 56 metryk z lat 1711-1714, 

– na str. 381-387 jest 60 metryk z lat 1683-1689. 

Metryki ślubne w księgach oddzielnych od innych znajdują się dopie-

ro od 1715 r. i do ostatniej chwili jest ich 19, a mianowicie: 

1. od marca 1715 r. do grudnia 1736 r. na 55 kartach metryk 453 po łacinie, 

2. styczeń 1738 do marca 1791 na 131 kartach metryk 1368 po łacinie, 

3. styczeń 1792 do sierpnia 1802 na 30 kartach metryk 365 po łacinie, 

4. październik 1797 – listopad 1807 – na 43 kartach metryk 366 po polsku, 

5. czerwiec 1808 – czerwiec 1822 – na 98 kartach metryk 658 po łacinie, 

6. lipiec 1822 – styczeń 1827 – na 51 kartach metryk 200 po łacinie, 

7. czerwiec 1827 – listopad 1834 – na 100 kartach metryk 319 po polsku, 

8. styczeń 1835 – październik 1841 – na 61 kartach metryk 248 po polsku, 

9. październik 1841 – listopad 1845 – na 61 kartach metryk 239 po polsku, 

10. styczeń 1846 – listopad 1848 – na 96 kartach metryk 160 po rosyjsku, 
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11. styczeń 1849 – maj 1854 – na 72 kartach metryk 284 po rosyjsku, 

12. maj 1854 – listopad 1861 – na 100 kartach metryk 389 po rosyjsku, 

13. listopad 1861 – luty 1872 – na 150 kartach metryk 606 po rosyjsku, 

14. luty 1872 – listopad 1885 – na 150 kartach metryk 888 po rosyjsku, 

15. wrzesień 1885 – październik 1897 – na 200 kartach metryk 799 po rosyjsku, 

16. październik 1897 – październik 1914 – na 194 kartach metryk 759 po 

rosyjsku, 

17. styczeń 1915 – listopad 1917 – na 104 kartach metryk 43 po rosyjsku, 

18. styczeń 1917 – listopad 1926 – na 102 kartach metryk 98 po polsku. 

 

Metryki zgonów z parafii knyszyńskiej przechowały się dopiero od 

1744 r. i ciągłość ich do ostatnich czasów jest zachowana. Tego rodzaju me-

tryki były we wszystkich parafiach znacznie później notowane, uważano, że 

po śmierci człowieka metryka jego zgonu jest niepotrzebna. A z reguły już 

nikt nie prowadził metryk zgonu przy epidemiach, zaginionych podczas 

wojny itp., tym bardziej, jeśli nie było nacisku ze strony kościoła, to ludzie 

wioskowi nie kwapili się ze sporządzaniem metryk zgonów. Taki stan był nie 

tylko w Knyszynie, lecz po wszystkich parafiach. 

W Trzciannem metryki zgonów mają początek dopiero od 1758 r., zaś 

w Jasionówce od 1762 r. 

Ks. Baranowicz, gdy obejmował probostwo w Knyszynie, a było tow 

1713 r., wkrótce zrobił taką uwagę: 

 
Numerus mortuorum compotatur ab anno 1713 illorum precipue, qui in Caemetario 

Ecclesiae Knyszynensis sepeliuntur infoatus per me Stephano Baranowicz Beneficiatum 

Eiusdem Ecclesiae Altarista Novodworensi. 

 

Wykaz zmarłych prowadzi się od roku 1713, szczególnie tych, którzy na cmentarzu ko-

ścioła knyszyńskiego są grzebani, rozpoczęty przez mnie, Stefana Baranowicza, beneficysta 

tegoż kościoła, altarzystę nowodworskiego. 
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Tak pisano metryki chrzestne w 1611 r. w Knyszynie 

 

 
Metryka chrzestna pisana w 1610 r. 

 

Z wypowiedzi powyższej wynika, że odnotowywano przede wszystkim 

tych, którzy byli grzebani na cmentarzu kościelnym św. Marka, a tych, któ-

rzy bywali grzebani po cmentarzach wioskowych – niekoniecznie. 
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A oto księgi zgonów: 

1. październik 1744 – czerwiec 1781 – na 57 kartach metryk 1677 po łacinie, 

2. 1781 – 1802 – na 75 kartach metryk 2982 po łacinie, 

3. 2 X 1797 do 8 X 1800 – na 44 kartach metryk 458 po łacinie, 

4. 10 X 1800 do 30 X 1806 – na 89 kartach metryk 1070 po polsku, 

5. 1 XI 1806 – 13 V 1815 – na 94 kartach metryk 1914 po polsku, 

6. 15 V 1815 – 3 X 1825 – na 69 kartach metryk 1602 po łacinie, 

7. 5 X 1825 – 3 IV 1827 – na 35 kartach metryk 362 po łacinie, 

8. 1 I 1827 – 1 IV 1831 – na 105 kartach metryk 950 po łacinie, 

9. 2 IV 1831 – 31 XII 1835 – na 92 kartach metryk 665 po polsku, 

10. 2 I – 1836 – 22 X 1839 – na 59 kartach metryk 688 po polsku, 

11. 1 XI 1839 – 30 X 1845 – na 72 kartach metryk 1079 po rosyjsku, 

12. 3 XI 1845 – 31 XII 1848 – na 94 kartach metryk 525 po rosyjsku, 

13. 2 I 1849 – 2 VIII 1854 – na 68 kartach metryk 966 po rosyjsku, 

14. 5 VIII 1854 – 29 IX 1866 – na 199 kartach metryk 1969 po rosyjsku, 

15. 1 IX 1866 – 25 XII 1878 – na 154 kartach metryk 2261 po rosyjsku, 

16. 27 XII 1878 – 12 IX 1890 – na 201 kartach metryk 2419 po rosyjsku, 

17. 13 IX 1890 – 31 XII 1897 – na 198 kartach metryk 1981 po rosyjsku, 

18. 1 I 1899 – 8 VII 1903 – na 100 kartach metryk 1129 po rosyjsku, 

19. 10 VII 1903 – 10 V 1910 – na 100 kartach metryk 992 po rosyjsku, 

20. 15 V 1910 – 30 XII 1918 – na 100 kartach metryk 673 po rosyjsku, 

21. 24 I 1918 – 31 XII 1926 – na 101 kartach metryk 804 po polsku, 

22. 1 I 1927 – 31 XII 1945 – na 50 kartach metryk 1310 po polsku. 

 

Tych ksiąg w archiwum parafialnym jest 18 i zawierają spisy ludności 

od 1828 r. Nie są to wszystkie pełne spisy wszystkich wiernych, lecz nieraz 

zawierają spis tylko spowiadających się, a poniżej I spowiedzi nie mieszczą 

dzieci. A oto ich liczba: 

– księga 1 z 1828 z pełnym spisem wiernych 4618, pisana po polsku, 

– księga 2 z 1843 r. wykazuje ludności 5320 osób, w tym 2001 męż-

czyzn i 2117 kobiet oraz 614 chłopców i 588 dziewcząt, 

– księga 3 z 1848 r. – 5261 dusz, 

– księga 4 z 1849 r. – 5393 dusz, 

– księga 5 z 1850 r. – 5548 dusz, 

– księga 6 z 1851/53 – 5371, pisana po rosyjsku, 

– księga 7 z 1851, duplikat, 

– księga 8 z 1854/58, spisy z 4 lat, niezbyt dokładne, 
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– księga 9 z 1856/58 po rosyjsku, brak podsumowania, niezbyt dokładna, 

– księga 10 z 1858/61 wykazuje ludności 5641, pisana po rosyjsku, 

– księga 11 z 1862/63 na 200 stronach spis dokładny po rosyjsku, 

– księga 12 z 1867/77 po rosyjsku, niedokładna, 

– księga 13 obejmuje 3 roczniki 1876/9, wykazuje ludności 7048, 

– księga 14 obejmuje 2 roczniki 1883/86 wykazuje ludności 7951, 

– księga 15 obejmuje 1 rocznik 1895, wykazuje tylko spowiedzi, 

– księga 16 obejmuje 1 rocznik 1896, wykazuje tylko spowiedzi, 

– księga 17 obejmuje 3 roczniki 1910 – 2728, 1920 – 2336, 1921 – 2578, 

– księga 18 obejmuje rocznik 1928, wykazuje ludności 3914, 

– księga 19 obejmuje 1 rocznik 1933, dokładny, podliczony, całkowity, 

– księga 20 obejmuje 1 rocznik 1945, dokładny, podliczony. 

Na pewno czytelnik zwrócił uwagę, że od 1905 r. szalenie obniżyła się 

liczba ludności. Powodem tego jest podział w tym roku parafii na Knyszyn 

i Krypno, czyli do parafii Krypno odpadło ponad 50% ludności, stąd ta ob-

niżka w parafii Knyszyn. 

 

Tych ksiąg jest 24 i sięgają roku 1816. Księgi są wszystkie in folio, 

oprawione i pierwsze z nich są bardzo szczegółowe, a potem uległy wielkim 

zmianom i uproszczeniom: 

1. 21 V 1816 – 14 X 1825, kart 144 i aktów 144 pisanych po polsku, 

2. 16 XI 1825 – 19 I 1829, 

3. 6 II 1832 – 12 II 1837, kart 38 i aktów 37 pisanych po polsku, 

4. 30 IV 1833 – 15 IV 1837, na 144 kartach 145 aktów pisanych po polsku, 

5. 29 IV 1837 – 24 IV 1844, kart 44 i aktów 145 pisanych po polsku, 

6. 16 I 1843 – 18 XI 1844, kart 100 i aktów 200 pisanych po polsku, 

7. 24 XI 1843 – 12 XI 1851, kart 215 i aktów 450 pisanych po polsku, 

8. 24 IX 1851 – 22 IX 1853, kart 40 i aktów 80 pisanych po polsku, 

9. 29 XI 1853 – 10 XI 1857, kart 100 i aktów 200 pisanych po polsku, 

10. 9 X 1857 – 5 X 1860, kart 100 i aktów 200 pisanych po polsku, 

11. 1 V 1860 – 25 IV 1864, kart 100 i aktów 200 pisanych po polsku, 

12. 26 VII 1864 – 21 VII 1867, kart 100 i aktów 200 pisanych po rosyjsku, 

13. 28 I 1868 – 16 XI 1871, kart 100 i aktów 200 pisanych po rosyjsku, 

14. 22 X 1872 – 19 VIII 1875, kart 100 i aktów 200 pisanych po rosyjsku, 

15. 18 I 1876 – 15 IX 1882, kart 200 i aktów 400 pisanych po rosyjsku, 

16. 24 X 1882 – 20 XI 1887, kart 200 i aktów 400 pisanych po rosyjsku, 

17. 28 XI 1887 – 22 XI 1894, kart 200 i aktów 400 pisanych po rosyjsku, 
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18. 6 II 1895 – 5 II 1900, kart 200 i aktów 400 pisanych po rosyjsku, 

19. 20 II 1900 – 15 X 1906, kart 200 i aktów 400 pisanych po rosyjsku, 

20. 20 X 1906 – 25 VIII 1922, kart 200 i aktów 400 pisanych po rosyjsku i po polsku, 

21. 17 IX 1922 – 31 V 1925, kart 120, prot. 120 pisanych po polsku, 

22. 20 VI 1925 – 31 XI 1929, 

23. 3 I 1930 – 1937, 

24. 1937 – 1945. 

 

Ksiąg zapowiedzi znalazłem tylko dwie. Jedną z lat 1843-1894 na 230 

kartach i drugą od 1937 prowadzoną na bieżąco. 

 

Księgi ukazów, czyli zleceń, których w archiwum parafialnym kny-

szyńskim znajduje się 11. Są to księgi odpisów wszelkich zarządzeń pań-

stwowych dotyczących kościołów, odezw biskupich, ogłoszeń i raportów. 

Księgi są in folio i zawierają materiał od 1795 r. do 1909 r. i pisane są prze-

ważnie w języku rosyjskim, ale są pisane również po łacinie i po polsku: 

1. księga z lat 1795-1821 na 235 kartach obejmuje przeszło 100 zarzą-

dzeń władz niemieckich, czyli tzw. „Kamery wojskowej” rezydującej w Bia-

łymstoku do 1807 r., 

2. księga z lat 1819-1822 na 137 kartach, 

3. księga z lat 1822-1824 na 77 kartach, 

4. księga z lat 1824-1826 na 83 kartach, 

5. księga z lat 1826-1829 na 164 kartach, 

6. księga z lat 1831-1834 na 110 kartach, 

7. księga z lat 1835-1840 na 86 kartach, 

8. księga z lat 1840-1843 na 81 kartach, 

9. księga z lat 1845-1854, 

10. księga z lat 1851-1866, 

11. księga z lat 1888-1909. 

Treść tych rozporządzeń, jak poznaję z pobieżnego przeglądu, jest naj-

różnorodniejsza, poczynając od publikacji o zbiegach, dezerterach czy licyta-

cjach sądowych, a kończąc na ukazach „Jego Królewskiej Mości Cara 
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Wszechrosji” o gnębieniu Polaków i katolicyzmu oraz unitów. Wszystkie 

księgi są oprawne i w dobrym stanie, tylko niektóre słabo czytelne. 

 

I one mają niepoślednie znaczenie, bo wskazują, do kogo i od kogo pi-

sma wychodziły i w jakiej sprawie. Jest ich około 12, poczynając od dobrze 

oprawionych, in folio, a kończąc na lichych zeszytach szkolnych. Od 1848 do 

1944 r. 
 

 
Reprodukowany dokument wizytacji generalnej z 1731 r. znajduje się w Archiwum Archidie-

cezjalnym w Białymstoku 
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Cenną i bardzo pożyteczną rzeczą są katalogi. Archiwum parafialne 

knyszyńskie ma ich 12 ksiąg, tj. po 3 księgi z każdego działu metryk, a więc: 

1. urodzonych: 

– 1780-1804, 

– 1804-1858, 

– 1855-1945, 

2. zaślubionych: 

– 1780-1853, 

– 1875-1906, 

– 1918-1945, 

3. zmarłych: 

– 1780-1812, 

– 1812-1857, 

– 1859-1905. 

Nieocenione usługi oddaje katalog urodzonych księga 3, bo zawiera 

nazwiska ze stu lat i w dodatku ułożone alfabetycznie z datami urodzenia, 

chrztu, miejscem urodzenia, rodziców z panieńskim nazwiskiem matki, sło-

wem ma wszystkie dane przynależne metryce, a więc jest skrótem metryki. 

Zrobił to ks. Aborowicz (1897-1912). 

(Zrobił to samo ks. Stanisław Mikulski w Trzciannem podczas okupa-

cji sowieckiej na wypadek, gdyby Niemcy czy Sowieci zabrali do swych 

urzędów metryki kościelne.) 

 

Ksiąg kasowych znalazłem tylko dwie, tj. jedną z 1915 r., w której są 

zapisane przychody i rozchody, szczególnie na organy. Objętość tej księgi 

kart 29, i druga na 105 stronicach z wykazem składek na pokrycie blachą 

kościoła i zlikwidowanie długu zaciągniętego na dzwony. 
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O tych papierach nie wiadomo, co powiedzieć, bo kiedyś całe pliki 

powiązanych w teczkach leżały na półkach szaf, a po wojnie zastaliśmy kupę 

śmiecia rozrzuconą po całym kościele i cmentarzu kościelnym i takie zosta-

ły zebrane, i chaotycznie do szafy wrzucone. Była tam w nich koresponden-

cja od 1853 r., moim zdaniem mało ważna.  

 

1. Najstarsza Wizyta Generalna, jaka się przechowała, była to Wizyta 

Generalna z 1731 r. na 10 kartach in folio, cała pisana po łacinie, czytelna. 

W pierwotnym moim planie miała być umieszczona cała w Dodatku, ale 

potem czasu nie było i tak zostało. 

2. Wizyta Generalna z 1829 r. z grudnia na 36 kartach in folio, cała pi-

sana po polsku. Sporządzona została z okazji Wizyty regensa seminarium 

duchownego w Białymstoku ks. Franciszka Piotrowskiego na polecenie bp. 

metropolity Cieciszewskiego. Jest to wizyta dość szczegółowa. 

3. Wizyta, czyli Inwentarz z 1839 r., który jest niemal dosłownym po-

wtórzeniem Wizyty Generalnej z 1829 r., czyli nic nowego nie wnosi. 

4. Wizyta Generalna z 1860 r. z dnia 18 czerwca, sporządzona podczas 

wizytacji pasterskiej bp. wileńskiego Adama Stanisława Krasińskiego, pisana 

po polsku na 18 kartach in folio. O wszystkim traktuje krótko. 

5. Inwentarz z 1897 r. pisany na 10 kartach in folio w dwu egzempla-

rzach, pisany po rosyjsku. Jest ścisły i krótki. 

6. Inwentarz z 1912 r. pisany na 8 kartach in folio w dwu egzempla-

rzach po rosyjsku. 

7. Inwentarz z 1936 r. z dnia 31 marca sporządzony przez ks. probosz-

cza i dziekana lic. Jerzego Żamejcia przy zdawaniu kościoła i parafii ks. 

Szadbeyowi. 

Wizyty z dawnych i z ostatnich czasów tym się różnią od siebie, że 

pierwsze są szczegółowe, obszerne, a ostatnie suche, krótkie. 
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Prezentowana reprodukcja kopii Wizyty pochodzi ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego 

w Białymstoku  
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Przechowało ich się kilka i są dość stare, ale te opisałem przy okazji 

ołtarzy, więc tam czytelnika odsyłam. 

 

 

Te rzeczy należą również do archiwalnych, ale na tym miejscu nie bę-

dę ich opisywał, bo wspominałem o nich przy opisie zakrystii i tam czytelnik 

znajdzie o nich wspomnienie. 

 

Archiwum parafialne knyszyńskie posiada cenną z historyczności 

i użyteczności rzecz, mianowicie Przywilej króla Stanisława Augusta Ponia-

towskiego z dnia 10 lutego 1785 r. na wolny wyrąb lasu na potrzeby opałowe 

i budowalne dla parafii knyszyńskiej po wieczne czasy. Dokument ten jest 

pisany na pergaminie w języku łacińskim i podpisany własnoręcznie przez 

króla. 

 
Stanislaus Augustus Dei Gratia Rex 

Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, 

Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, 

Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, 

Smolensiae, Severiae, Czechniechovaeque. 

Stanisław August z Bożej łaski król 

Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, 

Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, 

Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, 

Siewierski i Czernihowski. 

N = O 266 LLKS 

(na oryginale duża okrągła pieczęć z 

orłem polskim i napisem 10 złp.) 

N = 266 LLKS 

Significamus praesentis litteris 

Nostribus quibus interest universis et 

singulis. 

Podajemy niniejszym pismem na-

szym do wiadomości wszystkich i każdego, 

do kogo się to odnosi. 

Expositum nobis esse per fertos 

Consiliarios Lateri Nostro assidentes Nomi-

ne et pro Par. V-nblis Godlewski Praepositi 

Actualis Knyszynensis quomodo ipse licet 

habens Privilegium Ecclesiae suae 

inserviens per Serenissimum Antecessorem 

Zostało nam przedstawione przez 

pełnomocników przy nas senatorów w imie-

niu parafii i wielebnego Godlewskiego, aktu-

alnego proboszcza knyszyńskiego, że chociaż 

posiada przywilej przysługujący jego kościo-

łowi, wydany przez Najjaśniejszego Naszego 
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Nostrum sub die Decima quarta Februarii 

Anno Millesimo septingentesimo Tricessimo 

Nono emanatum pro libert in Sylvis 

Knyszynensibus ad Aedificia Plebanalia et 

foce inscisione nunc attamen (que) 

praepeditionem aliquandum habet quod non 

solum ex Iure Communi usitateque praxi 

verum et superius mentionato Privilegio 

concessible est. 

poprzednika dnia czternastego lutego tysiąc 

siedemset trzydziestego dziewiątego roku na 

swobodny wyrąb w lasach knyszyńskich 

drzewa na potrzeby zabudowań plebańskich 

i opałowego, to jednak obecnie doznaje 

czasem przeszkód wbrew nie tylko prawu 

ogólnemu i dotychczasowemu zwyczajowi, 

ale i wbrew wyżej wzmiankowanemu przywi-

lejowi. 

Quare praesentibus innovando Privi-

legia sive iura eiusdem Ecclesiae mandamus, 

tam Oppidanis Knyszynensibus, quam et 

quovis Iure et Titulo Capitenaetus Eiusdem 

posito pro Commoda et foco impedire aude-

ant sub poenis contra convulses Mandato-

rum Nostrorum sanctitis. Ita tament, ut usus 

iste Sylvarum in loci et tempore designatis 

exerceatur. 

Te przywileje, czyli prawa nadmie-

nionego kościoła odnawiając, wskazujemy 

zarówno mieszkańcom miasta Knyszyna, jak 

niemniej posiadaczom z jakiegokolwiek 

prawa i tytułu – Okręgu Knyszyńskiego i 

lasów, ażeby nikt się nie ważył przeszkadzać 

(Wielebnemu Proboszczowi) w korzystaniu z 

lasów na potrzeby budowlane i opał pod 

karą odpowiedzialności za gwałcenie Na-

szych rozporządzeń. Tak jednak, ażeby 

wyrąb lasu był dokonywany w miejscu i 

czasie oznaczonym. 

In quorum fidem praesenta Manu 

Nostra subscriptas Sigillo Regis communiri 

iussimus. 

Na potwierdzenie czego pismo ni-

niejsze własną ręką podpisujemy i pieczęcią 

królewską nakazujemy oznaczyć. 

Datum Varsoviae Die X=M-sis 

Februarii Anno D-ni MDCCLXXXV Regni 

vero Nostri XXI ANNO. 

(-) Stanislaus Augustus Rex 

Dan w Warszawie dnia 10 miesiąca 

lutego 1785 r., panowania naszego 21. roku. 

 

(-) Stanisław August król 

L.S. Ignatius Janiszewski 

S.R. et Sigilli minoris Canellariae 

Regni Secretarius. 

 

Rescriptum pro Venerabilis 

Godlewski Praepositus Knyszynensis 

conserviatur circa liberam Incisionem in 

Sylvis Knyszynensibus pro usu domestico. 

M.P. Ignacy Janiszewski 

Jego Królewskiej Mości sekretarz 

kancelarii i mniejszej królewskiej pieczęci. 

 

Reskrypt do Wielebnego Godlew-

skiego prepozyta knyszyńskiego dotyczący 

wolnego wyrębu drzewa w lasach knyszyń-

skich do użytku domowego. 
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Przywilej króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dokument pochodzi z archiwum 

parafialnego w Knyszynie 

 

Jak z powyższego przywileju widać, nie jest on przywilejem nowym, 

tylko odnowionym przywilejem wydanego już w 1739 r. Jaka była treść tego 

pierwszego przywileju, nie wiemy, bo ślad się po nim nie przechował. 
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Dziwnym trafem dokument ów nie podzielił losu w archiwum biało-

stockim. 

Prawdopodobnie był skrzętnie przechowywany i nie ujmowany 

w różne statystyki. Przed ostatnią wojną dokument ten wyglądał jeszcze 

możliwie, ale podczas ostatniej wojny walał się razem z innymi śmieciami 

i gruzami koło kościoła, mimo że był dobrze schowany w podziemiach ko-

ścioła. Odnalazłem go w strasznym stanie zniszczenia, popodklejałem i odda-

łem go ks. proboszczowi Władysławowi Pilcickiemu.  

Parafia knyszyńska bez przerwy korzystała z tego przywileju i otrzy-

mywała deputat opałowy i budulcowy. Zarówno rząd carski, jak i okupacyj-

ny niemiecki od 1915 r. honorowali ten przywilej królewski i dopiero rząd 

RP w 1920 r. zakwestionował jego aktualność. Rozpoczął się długi proces 

sądowy. 

Parafia knyszyńska własnego lasu nigdy nie miała, lecz, będąc poło-

żoną na skraju Puszczy Knyszyńskiej, drzewa opałowego i budulcowego 

miała dosyć, ale z czasem zaczęto wprowadzać ograniczenia i, by zapewnić 

na przyszłość deputat leśny dla parafii, ks. Hiacynt Dembrowski, proboszcz 

knyszyński, w 1739 postarał się u króla o deputat leśny prawnie przyznany. 

Ten, a nie inny przywilej w 1785 r. został odnowiony i korzystali z niego 

wszyscy następcy ks. Wojciecha Godlewskiego aż do ostatniego czasu. 

Gdy okręg białostocki, a więc i Knyszyn, od 1795 do 1807 r. pozosta-

wał pod panowaniem pruskim, zaczęto na szeroką skalę stosować ograni-

czenia w wyrębie lasów. Kamera wojenna, która miała swą siedzibę w Bia-

łymstoku, i była najwyższą instancją i rządziła w imieniu króla całym okrę-

giem, wydała w tej materii szereg zarządzeń, a między innymi i takie: 

 
Do dziekana Godlewskiego w Knyszynie 

Fryderyk Wilhelm z Bożej Łaski Król Pruski etc. Nasze Łaskawe Pozdrowienie nay-

przód Wielebny, Miły, Wierny. 

 

Znayduiemy bydź rzeczą arcypotrzebną i pożyteczną, ażeby dla większego oszczędzania 

Drzewa słudzy kościelni przykładali usilnego starania na ich nizkich y sposobnych do tego polach 

y gruntach zasadzić y wychowywać Wierzby, Olchy y inne gatunki Drzewa na opał, zwłaszcza iż to 

yest własną ich korzyścią y Dobrem, bo wszystkie te lasy, z których oni dotychczas Deputat Drze-

wa otrzymywali, nie będą mogły z czasem nieprzerwanie dostarczać Drzewa na opał y pod ów 

czas Plebani y Duchowni wpadliby w niedobytek trudności mienia dostania dla siebie potrzebnego 

Drzewa. Macie zatem wszystkich Plebanów do Waszego Dekanatu należących uwiadomić oraz 

mieć na to oko y baczność, iżby temu rozporządzeniu zadość uczyniło się. 

Takoż powinniście Nam w Rok donieść iacy Duchowni w zasadzeniu i konserwowaniu 

Drzew wspomnianych dystyngwują się y Yacy byli w tey tak pożyteczney rzeczy opieszałymi. 

Na ostatku zalecone zostało Foerstamtom, ażeby Plebanom dali potrzebną Informacyą 

w zasadzeniu Drzewa oraz potrzebne młode Drzewa za zapłatą dostarczyli. 

Łaskawie Wam przychylni jesteśmy. W Białymstoku Dnia 23 Marca 1801 R. 

 

(-) Trocheli  (-) Jakstein 
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Rozporządzenie zostało wykonane, co widać z raportu w rok później 

przesłanego do tejże Kamery Wojennej w Białymstoku. Ks. Godlewski jako 

dziekan dla przykładu musiał coś u siebie zrobić i na łące funduszowej koło 

Krypna gaik na 3 morgach zasadził. 

A oto raport o zasadzeniu drzew: 
 

Na Reskrypt W. Imci pod d. 23 Marca 1801 Roku do Kościołów wydany czynię donie-

sienie, że Imć XX Plebani w Dekanacie Knyszyńskim mieszkaiący – dawne Chrusta i Gaie 

oszczędzać – oraz gdzie można było – nowe do Opału zdatne Drzewa przysposabiać iuż poczyni-

li starania. 

 

   (-) X. Godlewski D. y P. Knyszyński 

 

Datt 28 Marca 1802 Roku w Knyszynie. 

 

Inne zarządzenie dotyczyło korzystania z torfu w miejsce drzewa:  

 
Do Ks. Dziekana Godlewskiego w Knyszynie 

 

Fryderyk Wilhelm z Bożey Łaski Król Pruski etc. Nasze Łaskawe Pozdrowienie nay-

przód Wielebny, Urodzony, Miły y Wierny. 

W przyłączeniu ninieyszym przesyłamy Wam Cyrkularz względem wprowadzenia 

w używaniu y pomnożeniu Torfu ziemnego do Opału zwłaszcza przy tym teraz wraz więcey 

pomnażającym się niedostatku Drzewa Opałowego. Przytym zalecamy Wam łaskawie, ażebyście 

takowy Cyrkularz Duchownym Waszey Administracyi powierzonym w Częściach Dyecezyi 

Wileńskiey i Żmudzkiey należycie do Wiadomości podali y rozcyrkulowali – oraz, że się to stało 

– rozkazali Duchownym zaattestować, a potym tak zaattestowany znowu tu podali. 

 

W Białymstoku 18 8-bra 1779. 

 

IKmci Prus Nowowschodn. Woien-Ekonom-Kamera (nr 47, str. 35) 

 

Mimo tych zastrzeżeń co do ograniczenia przydzielonego deputatu, 

parafia knyszyńska nie rezygnowała ze swych praw wynikających z przywi-

leju i słała pisma w tej sprawie, które pewien skutek odniosły, bo taż sama 

Kamera Wojenna pismem nr 57 (str. 42 w Księdze Ukazów) powiadomiła 

11 września 1801, że Urząd Leśny jest obowiązany wydać parafii tymczasowo 

3 achtele drzewa opałowego, zanim nie nastąpi zupełniejsza asygnacja. 

 
Do Dziekana Godlewskiego w Knyszynie 

 

Fryderyk Wilhelm z Bożey Łaski Król Pruski etc. Nasze Łaskawe Pozdrowienie nay-

przód Wielebny, Miły, Wierny. 

 

Na podane Wasze Przełożenie pod dniem 28 przeszłego miesiąca podajemy Wam ni-

nieyszym pismem do wiadomości, iż Urząd Leśny Knyszyński pod datą dzisieyszą odebrał Roz-

kaz, ażeby Wam nieodwłocznie tymczasowie, poprzedniczo Trzy Achtele Opałowego Drzewa 
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wskazane były y po doyściu tu etatu zrobionego Opałowego Drzewa zupełnieysza wyda się 

Assygnacya. Łaskawie Wam przychylni jesteśmy w Białymstoku dnia 11 9-bris 1801 R. IKci 

Prus Nowo-Wschodn. Woyenna Ekonom. Kamera. 

 

Uzupełnieniem z dokładnie oznaczoną asygnacją jest pismo nr 66 z 20 

sierpnia 1802 r., które brzmi: 

 
Do dziekana Godlewskiego w Knyszynie,  

 

Fryderyk Wilhelm etc. etc. 

 

Podayemy Wam do Wiadomości, iż Urząd Leśniczy Knyszyński odebrał Rozkaz, ażeby 

Wam 18 Achteli wyznaczonego Opałowego Drzewa pro 1802/3, a w ogóle 54 Achteli miękkiego 

Drzewa inclusive 16 części w Leżakach z tamecznego Lasu bezpłatnie wydano. Łaskawie Wam 

przychylni iesteśmy w Białymstoku dnia 30 Aug. 1802 Roku. 

 

IKci Prus Nowo-Wschodn. Woyenna Ekonom. Kamera. 

 

Rząd carski po 1807 r. też uszanował prawa przywileju i przyznał pa-

rafii knyszyńskiej 20 sążni i 6 fur drzewa opałowego i w miarę potrzeby 

odpowiednią ilość drzewa budulcowego i stan taki trwał aż do wybuchu 

I wojny światowej w 1914 r. W międzyczasie uszczuplono tylko przydział do 

12 sążni. 

Nie negowali tegoż prawa i Niemcy podczas I wojny światowej, bo ks. 

proboszcz knyszyński Stanisław Klim w 1918 r. otrzymał bezpłatnie około 

100 metrów sześciennych drzewa opałowego i dopiero Rząd Polski prawa te, 

jak się wspomniało, zakwestionował. 

Gdy rządy ustabilizowały się w Polsce, ks. Stanisław Klim, proboszcz 

knyszyński, dnia 20 czerwca 1919 r. wniósł podanie do Zarządu Dóbr Pań-

stwowych w Siedlcach z prośbą, aby nie negował praw do wolnego wyrębu 

lasu na opał i budulec z Puszczy Knyszyńskiej. Powołał się przy tym na tra-

dycję honorowania przywileju przez wszystkie państwa zaborcze. 

Sprawa weszła na drogę urzędową. Podanie ks. Klima, jak powiadomiły 

o tym Siedlce (3 IX 1919, nr 4597A), powędrowało do Ministerstwa Rolnictwa 

i Dóbr Państwowych, przy czym zażądano wiarygodnych odpisów przywileju. 

Odpis taki posłano dn. 8 X 1919 r., ale sprawa utknęła na martwym 

punkcie i dopiero prawie po dwu latach Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Pań-

stwowych, dnia 27 VII 1921 r. nr 4691/W.M.P., zwróciło się do Urzędu Wo-

jewódzkiego w Białymstoku z wyjaśnieniem, że podanie ks. Klima zaginęło, 

zaś odpis dekretu królewskiego przesłanego w swoim czasie za pośrednic-

twem Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach jest i czeka na nowe poda-

nie. Urząd Wojewódzki pismem z dnia 18 VIII 1921 r. nr 199/1737 wezwał 

ks. Klima do złożenia nowego podania. 
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Dnia 16 stycznia 1922 r. podanie takie wpłynęło do Urzędu Woje-

wódzkiego i tenże Urząd Wojewódzki przesłał je dnia 21 stycznia 1922 za nr 

253/2 do Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach. Nie wiadomo, czy Dy-

rekcja w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, czy 

też sama z własnej powagi i mocy orzekła i dnia 11 III 1922 za nr 2414 po-

wiadomiła ks. proboszcza knyszyńskiego, że wobec dłuższego niż 10 lat cza-

su parafia nie korzystała z przywileju i, wobec braku dowodu istnienia serwi-

tutu, nie ma podstaw do wydawania bezpłatnego drzewa. 

Sprawa zdaje się jakby już pogrzebana, a jednak nie. Ks. Klim nie 

zgadza się z argumentami Dyrekcji Lasów Państwowych, bo były bezpod-

stawne. Ani 10 lat nie upłynęło od korzystania z deputatu, ani nie brakowało 

dowodów na wykazanie, że się korzystało z serwitutów. 

Dnia 7 kwietnia 1922 r. ks. proboszcz Klim za nr 208 wnosi odwołanie 

do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, wzmacnia swe podanie 

nowymi dowodami i wykazuje, że nie jest tak, jak chce Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Siedlcach. Niestety, Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Pań-

stwowych podtrzymuje orzeczenie Dyrekcji Lasów Państwowych (nr 5206/L. 

IV z dnia 5 lipca 1922) jako oparte na słusznych podstawach. Dodało tylko 

wyjaśnienie, że restytucja rzekomych praw parafii, powołującej się na przy-

wilej króla Stanisława Augusta w księgach hipotecznych nieujawniony, mo-

głaby się dokonać wyłącznie w drodze właściwego sądu cywilnego, nigdy zaś 

w trybie decyzji władz administracyjnych. 

Teraz sprawa przedstawiała się znacznie gorzej i mało było nadziei, 

aby coś z tego było, ale należało wykorzystać wszystkie środki dostępne dla 

załatwienia sprawy do końca. 

Sprawę skierowano do sądu, ale jakie dalsze przybierała obroty, już 

nie śledziłem, dość, że po kilku latach trafiła do Najwyższego Trybunału 

Sądowego w Warszawie i w 1928 r. została ostatecznie rozstrzygnięta na 

korzyść parafii. 

Sąd Najwyższy uznał słuszność praw parafii knyszyńskiej z mocy 

przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zażądał tylko udowod-

nień ciągłości korzystania z serwitutu (nieprzerwalności 10 lat), oryginału 

dekretu królewskiego i starych asygnacyj oraz wypisu z zahipotekowania 

dekretu, co wszystko zostało przedłożone. 

Sąd Najwyższy przyznał roczny serwitut z lasów knyszyńskich w la-

tach bieżących, nie przyznał natomiast wyrównania zaległości za lata ubie-

głe. Serwitut nie wykorzystany w roku bieżącym – przepada. 

Tak zakończył się spór blisko dziesięcioletni o deputat drzewa opało-

wego i budulcowego dla parafii knyszyńskiej z mocy króla Stanisława Augu-

sta Poniatowskiego. 

Następstwa tego orzeczenia sądowego były takie, że Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Siedlcach dnia 22 IV 1929 r. za nr 7064 powiadomiła Nadle-
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śnictwo Knyszyńskie w Przewalance, że ma prawo wydać za rok bieżący 

1929 z tytułu przysługującego parafii knyszyńskiej serwitutu drzewa opało-

wego szczapowego miękkiego w stanie wyrobionym 75 metrów sześcien-

nych po uprzednim wpłaceniu do Kasy Nadleśnictwa jako zwrotu kosztów 

wyróbki – odpowiedniej sumy. 

Naturalnie, z serwitutu skorzystano natychmiast, zaś co do drzewa bu-

dulcowego, złożono podanie i umotywowano, że parafia chce budować dom 

parafialny, na który również otrzymano drzewo z lasów Puszczy Knyszyń-

skiej (1934). 

 

W związku z postaraniem się około 1900 r. o obraz Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy, postarano się również u papieża o obdarzenie go od-

pustami, do czego Stolica Apostolska chętnie się przychyliła, nadając nastę-

pujący odpust: 

 
Ad perpetuam rei memoriam. Na wieczną rzeczy pamiątkę. 

Cum, sicut acceopimus, Parochiali in 

Ecclesia titulo S. Joannis Apostoli et 

Evangelistae loci wulgo Knyszyn Dioecesis 

Vilnensis publice vereationi exponenda sit 

imago B. Mariae Virginis de Perpetuo 

Succursu, illi similis, quae in Ecclesia S. 

Alphonsi de Urbe ad Exquialias colitur, nos 

ad augendam fidelium religionem 

animarumque salute coelestibus Ecclesiae 

thesauris pia charitate intenti, 

Skoro dowiedzieliśmy się, że w pra-

fialnym kościele pod wezwaniem św. Jana 

Apostoła i Ewangelisty w miejscu zwanym 

Knyszyn Diecezji Wileńskiej ma być wysta-

wiony do publicznej czci Obraz Matki Bo-

skiej Nieustającej Pomocy, podobny temu, 

który jest czczony w kościele św. Alfonsa w 

Mieście na Exkwilinie, My, w celu podnie-

sienia religijności i zbawienia dusz wiernych, 

powodowani miłością (ku Bogu), udzielamy 

łaskawie z niebieskiego Skarbca Kościoła 

odpustu zupełnego 

Omnibus et singulis utinsque sexus 

Christifidelibus vere poenitentibus et 

confessis ac S. Communione refectis, qui 

dictas Ecclesiam et imaginem eo die 

solemnis huiusmodi expositionis 

anniversario et Dominica ante festum 

Nativitatis S. Joannis Baptistae qua festum 

eiusdem S. Imaginis habita facultate ibidem 

celebrabitur vel hac impedita, eaque proxime 

sequitur Dominica 

i Odpuszczenia wszystkich grzechów 

swoich wszystkim razem i każdemu z osobna 

obojga płci wiernym prawdziwie za grzechy 

żałującym po odbyciu spowiedzi i przyjęciu św. 

Komunii, którzy wspomniany kościół i Obraz 

tego dnia, w którym po raz pierwszy do publicz-

nej czci zostanie wystawiony, w dniu tego uro-

czystego wystawienia (obrazu) corocznie i w 

niedzielę przed świętem Narodzenia św. Jana 

Chrzciciela, które to święto z tymże świętym 

obrazem tamże będącym, niech będzie uroczy-

ście obchodzone, albo gdyby była przeszkoda w 

ten dzień, obchodzić go w tym dniu, który jest 

najbliższy następnej niedzieli 
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aut etiam uno quo ciuque libeat ex 

septem diebus continuis immediate respec-

tive subsequentibus quotannis debote 

visitaveriut ibique pro Cristianorum 

Principum concordia haeresum extiripa-

tione, peccatorum conversione ac S. Matris 

Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces 

effuderint, quo die praefatorum di egerint 

Plenariam omnium peccatorum suorum 

Indulgentiam et remissionem misericorditer 

in Domino concedimus. 

albo w którykolwiek z siedmiu dni 

następnych dowolnie obrany z uwzględnie-

niem świąt przypadających odwiedzą go 

i tam pomodlą się o zgodę Książąt Chrześci-

jańskich, o wygaśnięcie herezyi, o nawróce-

nie grzeszników oraz o podwyższenie 

S. Matki Kościoła, jeżeli to uczynią w dniu 

wyznaczonym, zyskują odpust zupełny 

i odpuszczenie w Panu miłosiernie wszyst-

kich swoich grzechów. 

Praeterea eisdem fidelibus qui corde 

saltem contriti memorataw Ecclesiam et 

imaginem qualibet anni die visitaverint et ibi, 

ut supra, oraverint, tercentum dies de 

iniunctis cis sen, alias quomodolibat debitis 

poenitentibus in forma Ecclesiae consveta 

relaxamus. 

Oprócz tego tym samym wiernym, 

którzy skruszonym sercem wspomniany 

kościół i obraz któregokolwiek roku i dnia 

odwiedzą i tam pod warunkami wyżej wska-

zanymi pomodlą się, udzielamy 300 dni 

odpustu, zwłaszcza gdy do tych warunków 

dołączą jakiekolwiek umartwienie czy jał-

mużnę przyjęte i zgodne z wymaganiami 

Kościoła. 

Quas omnes et singulas indulgentias 

peccatorum remissiones ac poenitentiarum 

relaxationes etism animabus Christifidelium 

quae Deo in oharitate omniuncta ab hac luce 

migraverint, per modum fuffragii applicari 

posse indulgemus. 

Te wszystkie i pojedyncze odpusty, 

jak również odpuszczenia grzechów i zasługi 

pokutujących, pozwalamy aplikować jako 

sufragia za dusze, które od nas odeszły. 

In contrarium faciens non obstant 

quibuscumque Praesentibus perpetuis futuris 

temporibus valituris. 

Wszelkie inne zarządzenia niech nie 

obalają tego zarządzenia przez wszystkie 

czasy obecne i przyszłe. 

Datum Romae apud S. Petrum sub 

annulo Piscatoris die XX Augusti MCMII 

Pontificatus Nostri Anno Vigesimo quinto. 

 

(-) Aloisius Card. Macchi 

Dano w Rzymie u św. Piotra pod 

pieczęcią Rybaka dnia 20 VIII 1902 Pontyfi-

katu Naszego 25. 

 

(-) Alojzy Kard. Macchi 

 

Przywilej ów jest napisany na pergaminie i podpisany własnoręcznie 

przez kardynała Alojzego Macchi w imieniu Ojca św. 

Trzeba stwierdzić, że o tym przywileju, jak i innych, który tak bogato 

uposaża nasz kościół i obraz w odpusty, mało kto wie, a chyba już nikt nie 

korzysta z nich. Byłbym za tym, żeby miejscowi księża nie chowali tego 

światła pod korcem, lecz ludowi co pewien czas przypominali i zachęcali do 

korzystania z tych łask. Można by np. w kruchcie na tablicy napisać krótką 

historię kościoła i nadmienić, że kościół jest w takie a takie odpusty uposa-

żony i na jakich i kiedy warunkach można by je uzyskać. 
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Kościół knyszyński był konsekrowany dnia 21 marca 1601 r. przez bp. 

wileńskiego Benedykta Woynę. Należałoby wiedzieć parafianom, że dzień 

poświęcenia swojego kościoła Kościół zaleca obchodzić uroczyście. Rubryki 

ceremoniału podnoszą ten dzień do rzędu świąt pierwszej klasy z oktawą. 

W tym dniu w parafii powinno być święto, a w kościele powinna być odpra-

wiana suma z odpowiednim kazaniem i podczas Mszy św. winny palić się 

zacheuszki (12 świeczników na ścianach kościoła). 

Otóż bp Benedykt Woyna, konsekrując nasz kościół w dniu 21 marca 

1601 r., nadał mu taki odpust: 

 
Singulis Christifidelibus hodie unum annum et in die Anniversario consecrationis huius 

ipsam visitationibus XL Dies de vera Indulgentia in forma Ecclesiae consueta concedens. 

Parochianorum Numerus, qui in confessione Paschali in Regestro desoribitur repertus 

tria milia quadringenti quovis festo et quavis Dominica. 

 

Poszczególnym wiernym chrześcijanom udzielam odpustu jednego roku, a w każdą 

rocznicę tegoż dnia poświęcenia odwiedzającym tę świątynię 40 dni, sposobem w kościele przy-

jętym. 

Liczba parafian, którzy według regestru obowiązani są do spowiedzi wielkanocnej, może 

uzyskać odpust trzech tysięcy 400 dni w każde święto i w każdą niedzielę. 

 

Będzie tutaj mowa nie tylko o przywileju, który nie jest tak wyraźnym 

jak poprzednie i nie ma na to dokumentu erekcyjnego, lecz są tylko ślady, 

że taki dekret był i to od dawna. 

Bractwo Różańcowe jest bodaj najstarszą organizacją bractewną w Ko-

ściele i przez wiele wieków było organizacją jedyną, bardzo rozpowszechnioną 

i najbardziej uprzywilejowaną w nim. To samo było i w Knyszynie. 

Bractwo Różańcowe knyszyńskie prawdopodobnie jest tak stare, jak 

starą jest parafia knyszyńska i o ile nie przekracza XIV czy XV w., to z całą 

pewnością można powiedzieć, że sięga wieku XVI [89]. W Wizycie General-

nej z 1731 r. jest wzmianka o Ołtarzu Bractwa Różańca Świętego, czyli o tzw. 

Altarii Różańcowej. Ołtarz ten (różańcowy) spalił się w 1711 r. i potem odre-

starurowany kosztem 400 florenów (prawie tyle, co w złp.), natomiast w Wi-

zycie Generalnej z 1829 r. podkreśla się, że Bractwo Różańcowe w kościele 

knyszyńskim jest zaprowadzone „od niepamiętnych czasów”, czego ślady, jak 
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podkreśla Wizyta, są w różnych dawnych Wizytach i Inwentarzach kościoła 

knyszyńskiego. Szkoda, że nie mamy tych wizyt, bo może niejedna rzecz dziś 

niejasna stałaby się jasną. 

Wizyta Generalna z 1829 r. powołuje się na dekret dotyczący Bractwa 

Różańcowego, wydany i zamieszczony w Wizycie z 1674 r., odbytej przez 

biskupa tytularnego gracjanopolitańskiego sufragana wileńskiego białoru-

skiego Mikołaja Słupskiego, który Bractwo Różańcowe w Knyszynie (istnie-

jące już wcześniej) zaaprobował i nakazał ówczesnemu proboszczowi kny-

szyńskiemu ks. Józefowi Galarecie, aby: „Aparaty kościelne Bractwu Różań-

cowemu właściwie tak w kościele zaniedbane, iż takowe nie sobie, ani ko-

ściołowi nie przywłaszcza, ale dla zachowania i strzeżenia niech zwróci Brac-

twu i onych niech tylko za pozwoleniem Bractwa używa”. Już z tej krótkiej 

notatki widzimy, jak wielką powagą cieszyło się Bractwo Różańca Świętego. 

Na istnienie Bractwa Różańca Świętego jeszcze wcześniej wskazuje 

fakt posiadania już podniszczonych ornatów przez to Bractwo, a następnie 

przechował się kielich z 1633 r. bractewny. 

Ale wydaje się, że dopiero od dnia 20 lipca 1723 r. Bractwo Różańca 

Świętego w Knyszynie korzysta z przywileju rzymskiego (przez o. prowincja-

ła Augusta Jacentowicza patentowane w 1723 r.), pozwalającego na swobod-

ne przyjmowanie nowych członków do Bractwa oraz korzystanie z łask 

i odpustów Bractwu przyznanych. 

Bractwo Różańcowe w Knyszynie pierwotnie było filią i podlegało nad-

rzędnej jednostce tego Bractwa, znajdującego się w Wilnie u Dominikanów, 

bowiem oryginał tego przywileju znajdował się właśnie przy kościele św. Ducha 

(dominikańskim) w Wilnie w konwencie królewskim i był zapisany na 267. 

karcie w księdze z 1723 r. z sierpnia, a Bractwo Różańcowe w Knyszynie miało 

tylko kopię tego przywileju. Dziś tej kopii przywileju już nie ma. 

Bractwo Różańcowe miało swoje zebrania, tzw. schadzki, co pewien 

określony czas, na których przewodniczył promotor Bractwa, czyli ksiądz 

altarzysta względnie ks. proboszcz. Bractwo Różańcowe miało swój zarząd, 

którego członkami honorowymi i rzeczywistymi bywali dygnitarze kościelni 

i świeccy. Zebrania były zwykle protokółowane z przestrzeganiem wszelkich 

formalności. Bractwo w zależności od potrzeb i zasobów asygnowało pewne 

kwoty na potrzeby kościoła lub organizowało specjalną składkę i daną rzecz 

zakupioną wpisywało do inwentarza nie parafialnego, lecz bractewnego. 

Bractwo pokrywało również koszta utrzymania altarzysty i obsługi ołtarza. 

Gdy Bractwo nie było w stanie pokryć tych wydatków i utrzymać całkowicie 

swego księdza altarzysty, wówczas biskupi pozwalali ks. altarzyście na 

uboczne zajęcie w formie pomocnika wikarego, naturalnie finansowanego 

przez plebana. Ks. prałat Kurczewski w Biskupstwie wileńskim na str. 462 

przytacza wyjątek dotyczący tej sprawy z mowy bp. Kłągiewicza: 

 



150 

Ołtarze przez pobożnych nadane są nie tylko dla odprawowania Mszy św. za dusze, lecz 

i dla pomnożenia nabożeństwa w kościele. Stąd zwyczajnie przy kościołach lub w kościołach 

parafialnych umieszczani są altarzyści, przeto i mansjonariusze mający osobny fundusz najbliż-

szymi są po wikariuszach pomocnikami plebanów. Obowiązani są osobliwie we dni święte ze 

Mszą wychodzić w kolei i stosownie do miejscowego porządku, także zasiadać w konfesjonale 

dla słuchania spowiedzi, w zdarzeniu naglejszej potrzeby pójść lub pojechać do chorego, 

ochrzcić dziecięcia, zaśpiewać Mszę i powiedzieć naukę. 

Wolno ks. altarzyście mającemu mało swoich obowiązków przyjąć obowiązek wikariu-

sza za pewną pensją umówioną z plebanem. Przez to samo, że w jednym kościele powinno być 

wszystko w porządku, a do porządku należy, aby gospodarz był jeden i tym jest pleban, niewąt-

pliwy jest obowiązek xx. altarzystów uznawać plebana za gospodarza i naczelnika swego. 

 

Dnia 8 maja 1703 r. ks. Mateusz Kaligoński, proboszcz wołpiański (być 

może pochodził z Knyszyna czy tej parafii, skoro składa ofiarę na kościół 

knyszyński) przeznaczył sumę 2280 złp. = 342 rb. na Altarię Różańcową 

w Knyszynie i sumę tę złożył w banku kahału żydowskiego w Tykocinie, 

oprocentowując ją na sumę 79 złp. i 24 gr. Za ten procent zobowiązał alta-

rzystę odprawiać w swojej intencji jedną Mszę św. w tygodniu, czyli 52 

w roku. Widać z tego, że stypendia w owym czasie nie były zbyt bogate, sko-

ro za 79 złp. i 24 gr. trzeba było odprawić 52 Msze św., 79 : 52 = 1,5 złp., 

a korzec żyta (około 90 kg) kosztował 6-7 złp. 

Kapitał ów z chwilą odpadnięcia Tykocina do Korony (Królestwa Pol-

skiego), a Obwód Białostocki został pod Rosją wraz z Knyszynem, to 

wszystko przepadło. Sądzę, że i altarzyści uwolnili się od tego obowiązku. 

Przy wielu kościołach, a także i w Knyszynie były altarie, bo był na 

nie fundusz stały i wystarczający (altarzysta pochodzi od łac. altare – ołtarz). 

Zasadniczo altarzysta był obowiązany do odprawienia tylu Mszy św. w 

roku, ile ich przewidywał fundusz i przy wyznaczonym ołtarzu, ale jak powyżej 

czytaliśmy, altarzysta po odprawieniu obowiązkowej Mszy św. miał dużo czasu, 

więc na pożytek kościoła i polepszenie swego wynagrodzenia mógł i miał nie-

raz moralny obowiązek przychodzić z pomocą księżom parafialnym. 

Jest więc faktem, że altarie przy kościele parafialnym w Knyszynie by-

ły, a czy była jedna altaria, czy dwie lub więcej, to trudno orzec. 

Jest również faktem, że byli altarzyści, którzy nieraz pełnili funkcje 

wikariuszów, bo na liście księży współpracowników znajdujemy określenia 

wikariusz – altarzysta lub odwrotnie: altarzysta – wikariusz, których od 1609 

r. było 14, a kommendariuszów – wikarych lub samych kommendariuszów 

było do 1840 r. 56. Ponieważ w Knyszynie oprócz Bractwa Różańcowego 

było jeszcze Bractwo Imienia Jezusowego od dawna zaaprobowane w Rzy-

mie i w 1725 r. dnia 20 czerwca uprzywilejowane licznymi odpustami, 

o czym wspomina w 1851 r. Ks. proboszcz knyszyński Wojciech Jabłonski, 

to chociaż mniej rozwinięte od poprzedniego, ale i one mogło mieć swoich 

altarzystów. 
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Bractwo Różańcowe miało nawet swój własny pozytywek (coś w ro-

dzaju dzisiejszych fisharmonii), nie mówiąc już o własnych paramentach 

i naczyniach liturgicznych. 

Jak długo istniało Bractwo Różańcowe czy to drugie Imienia Jezuso-

wego, trudno powiedzieć, bo po powstaniu Listopadowym w 1831 r. rząd 

carski zabrał się mocniej do gnębienia religii, a już po roku 1863 jeszcze 

bardziej, stąd działalność tych bractw musiała zejść jakby do podziemi i nie 

afiszować się swoją działalnością. 

Dziś są również bractwa różańcowe, ale jakże dalekie od dawnych. Są 

mniej prężne i ograniczają się do śpiewu różańca w kościele i udziału w 

procesji. Mało gdzie prowadziło się księgę bractwa różańcowego i nie od-

bywało zebrań protokólarnych, nie prowadziło się kontroli wykonywania 

obowiązków i w końcu nie wiedziało się, kto należy, a kto nie do bractwa 

różańcowego. Przed wojną stały się modne żywe różańce, ale one mają bar-

dziej charakter prywatny niż publiczny. 

 

Według wzmianki nie historycznej, a przynajmniej do tej pory nie 

udowodnionej, kościół pierwotny miał być zbudowany koło 1264 r. [90] Gdy-

by tak było, to i lista kapłanów zwiększyłaby się niemal o połowę, ale tak 

chyba nie było i osłabia to przypuszczenie wyrażone w 1520 r. w Akcie ra-

dziwiłłowskim: „eryguje się parafię”, tzn., że jej dotąd nie było i teraz powo-

łuje się ją do bytu, „aby lud świeżo osiadły nie był bez opieki kapłana”. 

Mówię, że to jeszcze nie wyklucza, aby w Knyszynie dotąd była pusz-

cza i nikt tu nie mieszkał i że nie było tutaj przynajmniej jakiej kaplicy. 

Owszem, mogło być sprowadzonych nawet dużo obcych kolonistów, ale 

trzeba przyjąć, że jakaś ludność z dawna tu osiadła – była. 

Metryki kościoła knyszyńskiego sięgają 1606 r., [91] ale to również nie 

oznacza, że od 1520 r. nie prowadzono żadnych metryk. Być może, że nie 

prowadzono, ale może, że i prowadzono, ale zaginęły. Z tych metryk, które 

są, widać już ślady dość ścisłe o kapłanach i wiernych żyjących w tych cza-

sach w parafii knyszyńskiej. 

Znalazłem trzy nazwiska kapłanów knyszyńskich sprzed 1606 r. i są 

nimi: ks. Stanisław Lubnic(z)ki z 1553 r., ks. Marcin Stołuski z 1569 r. i ks. 

Mikołaj Kiś… z 1594 r. (Kiślicki – później proboszcz w Zamościu). [92] 

Dalsza lista proboszczów knyszyńskich od 1606 do 1945 r. wynosi 26 

kapłanów nam znanych, bo mogło ich być więcej. 
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Mówiąc o kapłanach kościoła knyszyńskiego, zauważymy cztery gru-

py tych kapłanów, tj.: proboszczowi = plebani, wikariusz, kommendariusze 

i altarzyści. 

Kim jest proboszcz i wikariusz, to zdajemy sobie sprawę, że proboszcz 

jest gospodarzem parafii i odpowiedzialnym za troskę dusz oraz administra-

cję parafią i beneficjum, a ks. wikary jest jego pomocnikiem i zastępcą bez 

odpowiedzialności za administrację. 

Kim są natomiast altarzyści, z obserwacji mało wiemy, bo dziś zasad-

niczo altarzystów nie ma, ale to są normalni księża w rodzaju księży wika-

riuszów, z tym tylko obowiązkiem, że musieli odprawiać Msze św. przy wy-

znaczonym ołtarzu i w wyznaczonej przez fundusz intencji, poza tym byli 

normalnymi wikarymi. Na liście kapłanów knyszyńskich jest też dużo na-

zwisk, bo aż 56 tych, którzy podpisują się tytułem „kommendariusz”. Jest to 

prawie to samo, co ks. wikary lub altarzysta – mający zleconą pomoc w pa-

rafii poza obowiązkami altarzysty, jakby altarzysta-wikariusz. Kommendariu-

sze pełnili jeszcze inne obowiązki: obsługiwali szpitale, wojsko lub szkołę 

i w związku z tym musieli dłuższy czas przebywać na jednym miejscu, stąd 

nazwa commendariusz = przebywający. 

Metryki chrztów, ślubów i zgonów dały mi możność wybrać pokaźną 

liczbę kapłanów i ich spełnianą funkcję, bo od dawna w metrykach pisze się 

imię i nazwisko kapłana udzielającego danego sakramentu i na tej podstawie 

ustaliłem prawie dokładnie liczbę proboszczów i ich współpracowników 

z przeszło 340 lat i przybliżony czas, w którym pracowali. Nie roszczę abso-

lutnie pretensji do ścisłych i wyczerpujących danych, ale mam nadzieję, że 

niedaleko będę odbiegał od rzeczywistości. 

Niewiele można powiedzieć o ich działalności, zwłaszcza pomocników 

proboszcza, metryki przecież milczą o tym, a innych dokumentów brak. 

Czas ich pracy będę podawał numerem metryki, w której po raz pierwszy 

występuje jego nazwisko oraz ostatni raz. 

Przez 12 tylko lat za okupacji okręgu białostockiego przez władze 

pruskie w metrykach nie pisano nazwisk księży, ale to nie wpłynęło wiele na 

statystykę. Liczba ich i działalność przedstawiałaby się następująco: 

 

1. Ks. Stanisław Lubnicki, proboszcz knyszyński. Jego nazwisko figuru-

je na dokumencie aktu erekcyjnego kościoła w Jasionówce, 1553. 

 

2. Ks. Marcin Stołuski, proboszcz knyszyński i kalinowski ok. 1569 r. 

Widać to z listu bp. wileńskiego Waleriana Protasewicza Szuszkowskiego 

herbu Drzewica (1556-1579) do proboszcza knyszyńskeigo i kalinowskiego 

ks. Marcina Stołuskiego. 

 
Honorabili D. Marthino Sthołuski Ecc-iarum Parochialium in Knyszyn et Kalinówka. 
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Plebano, nobis in Christo dilecto Ep. Walerianus Dei Gratia E-pus Vilnen. X. Miły Ple-

banie Knyszyński i Kalinowski. 

 

Wielebnemu Panu Marcinowi Stołuskiemu Plebanowi na Knyszynie i Kalinówce nam 

umiłowanemu w Chrystusie biskup Walerian z Bożej Łaski bp Wileński.  

 

Będącz sam thymi razy w Wilnie Pan brath mey, Pan Ch-rzy (chorąży) Krużeniecki dał 

my the sprawę, że my zadawaczie niejakie thrudnoszczi, stharaniem y obżałowaniem swym 

u króla iego M-czy, chczącz go poizbavicz yakoby za poświątne Plebaniey svey Kalinowskiey, 

nieczo iego imienia Kalinowskiego na czo on prawa y przywileye dosthateczne ma y wszystkie 

rzeczy mianowiczie wypisane, y czego ociecz yego on sam w czałem a spokoynem zawżdy 

dzierżaniu i używaniu były. 

Były przed wamy y drudzi Plebany Kalinowszczi, pamięthamy y my ssamj dossicz nie-

mało rzeczi, bośmy onych krayn z wiela przyczyn dobrze świadomy za possyłaniem czasów 

swych królowey Iey Moczj, a przestawał każdy na swym. 

A Pan Stharosta Pinskj, y potym dzisieyszy syn Mczj pan Chorąży brath moy zawżdy swo 

w pokoyu vzywalj podle przywileyv swego. Przetho godziło się nam sthego Wasz napominacz, abysz-

czie się przeciwko themu powinowathu nassemu y każdemu inszemu spokoynie zachowały, a za-

trudnienia my w thym niepotrzebnego nie czynili, gdyż Kościół Bożi nicz nie chcze miecz z uczy-

skiem y skrzywdą ludzką. W czym m…y ssamy u ssiebie uważaicze. Et bene valete. 

Dath, Vilnae 28 Iuny ao Domini 1569 

 

List jest wyjęty z dzieła Kraszewskiego pt. Wilno, t. II. [93] 

 

3. Ks. Mikołaj Kiś… ltus, 1594-1600 

O tym księdzu i jego nazwisku już pisałem. Był proboszczem w Knyszy-

nie i Kalinówce ze stałą siedzibą, naturalnie, w Knyszynie pod koniec XVI w. 

 

4. Ks. Jan Szymon Sawroński (1606-1610) 

Nie jest to ścisła data jego proboszczowania, tylko w tych latach figu-

ruje on w księgach metrykalnych. Nie ma o nim żadnych innych wzmianek, 

tylko to suche nazwisko w metryce. 

 

5. Ks. Jan Grabowski (1610-1618) 

W tych latach występuje w metrykach jako proboszcz knyszyński, ale 

nic więcej o nim nie wiadomo [94]. 

 

6. Ks. Józef Szczyf Zabielski (1618-1630, kanonik wileński) 

Proboszcz na dwu parafiach, tj. w Knyszynie i Kalinówce. [95] 

 

7. Ks. Kazimierz Andrzej Godlewski (proboszcz knyszyński 1630-1632) 

W Niedzielę Palmową 1630 r. występuje po raz pierwszy i w roku 1632 

we wrześniu odchodzi z parafii na inne stanowisko. 
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8. Ks. Paweł Siuchnicki (1632-1648) 

Proboszcz knyszyński, fundator dzwonu. Występuje w metrykach 

w latach 1632-1647 i wspomina o nim Wizytacja Generalna z 1731 r., że jesz-

cze w 1647 r. był proboszczem, ale mógł być proboszczem jeszcze dłużej. 

 

9. Ks. Aleksander Maskowski (1659-1664)  

Z tytułem praeclarus – Jaśnie Oświecony. Tego tytułu używa przy 

każdej metryce. Występuje w metrykach po raz pierwszy dopiero w 1659 r., 

przerwa więc około 12 lat. A może poprzednik jego tak długo proboszczo-

wał albo on wcześniej objął stanowisko proboszcza, ale do metryk trafił 

trochę za późno. 

 

10. Ks. Józef Galareta (1666-1678) 

Był proboszczem knyszyńskim około 12 lat. Pierwszy raz ukazuje się 

w metr. ur. z 1666 r. w lutym i po tym ginie, ale to nie znaczy, żeby przestał 

być proboszczem, bo Wizyta Generalna z 1829 r. wspomina o nim, że bp 

Ancuta, wizytując parafię knyszyńską w 1674 r., [96] robił mu co do Bractwa 

Różańcowego pewne uwagi, o czym przy opisie Bractwa Różańcowego 

wspomniałem. 

 

11. Ks. Piotr Stanisław Kobyliński 

Nie był może faktycznym proboszczem, ale od lipca 1678 r. pełnił 

obowiązki proboszcza w zastępstwie lub podczas wakansu, bo sam siebie 

nazywa – vice gerens Perillustrissimi… Parochi. 

 

12. Ks. Stefan Karliński (1685-1704) 

Proboszcz i kanonik warszawski pełnił swój urząd w Knyszynie, według 

metryk, od 1685 r. Był również sekretarzem Jego Królewskiej Mości Jana So-

bieskiego, a może jeszcze i Augusta II, z czego wnioskować można, że był czło-

wiekiem światłym i w łaskach królewskich. Za jego czasów odnawiano kościół 

filialny w Krypnie i podczas jego nieobecności zamalowano wszystkie krzyże 

konsekracyjne na ścianach tego kościoła. O nim się też wspomina, że ustalił 

granice ziemi kościelnej od strony południowej (wsi Ruda) i okopał je rowami. 

Bywał często ojcem chrzestnym w lepszych rodzinach. Widocznie był człowie-

kiem rzutkim, miłym i lubianym. Przez 20 lat był proboszczem w Knyszynie 

i w 1704 r. ustąpił czy zmarł. Ostatni raz występuje w metryce z 1704 r. 

 

13. Ks. Remigiusz Hipolit Szczawiński (1705-1711) 

Proboszcz knyszyński. Był kanonikiem przemyskim i za jego pro-

boszczowania, nie wiadomo dlaczego, spalił się kościół w 1710 r. Ostatni raz 

wspomina go metryka urodzeń z 1712 r. i metryka ślubna z tegoż roku nr 

2642, ale tam się zaznacza o nim, jako olim Praepositum Knyszynensem. 
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Być może, że umarł w Knyszynie, ale metryk z tych lat jeszcze nie ma, więc 

trudno ustalić, jak było. Widocznie od dłuższego czasu już niedomagał, sko-

ro pod koniec życia koadiutorem jego był:  

 

14. Ks. Stefan Baranowicz (1711-1729) 

Już od 1711 r. występuje w metrykach knyszyńskich jako coadiutor, 

ale od 1713 r. od sierpnia występuje już jako proboszcz knyszyński, który 

przybył do Knyszyna z altarzysty w Nowym Dworze. Jako kapłan był gorli-

wy, co widać z samych metryk, że prawie większości sakramentów chrztu, 

ślubu to on udzielał. Po nim została ciekawa notatka o pewnym zdarzeniu, 

które miało miejsce w Knyszynie, a mianowicie: 

 
Dnia 23 lutego 1713 r. zmarła w Knyszynie Maria Rutkaszczanka z miasta knyszyńskiego.  

Na trzy dni przed przyjęciem Olejem Namaszczenia odbyła spowiedź i przyjęła Komunię św. 

Wspomniana rzecz jest godna uwagi ze względu na kary za grzechy i sądy niedości-

gnionych dróg Bożych. 

Ta wspomniana osoba wydawała się, że życzy sobie przyjąć Olejem Namaszczenie, lecz 

z trudnością może wymówić imię Jezus i okazywała znaki bólu. 

Gdy zacząłem udzielać Olejem Namaszczenie, natychmiast zaczęła bredzić (szaleć), urą-

gając i opierając się namaszczeniu, oczu nie zamykając, ust nie składając. 

Po godzinnej przerwie obserwując ją dało się zauważyć, że niektóre słowa wymawia 

z wielką trudnością, zaś bluźniercze bardzo łatwo. 

Gdy obecni namawiali ją, aby przynajmniej imię Jezus wymówiła, odpowiadała „nie bę-

dę”, wezwana do wymówienia imienia Marya, „nie będę”, imię Józef „nie będę”, do innych pod-

suniętych zdań jak: jeżeli miłujesz Boga, odpowiadała „nie”. Wezwana do zrobienia znaku krzyża 

św., zaczęła bluźnić i krzyczeć a, a, a, a, b, b, b, b… Na świeckie pytania odpowiadała bardzo 

wyraźnie. 

W tych rzeczach poznawała dobrze każdego z imienia i nazwiska, zaś na pytania religij-

ne nic lub przeciwnie odpowiadała. 

Od wczesnego ranka dnia 22 aż do dnia jutrzejszego rana na próżno współpracując 

przez modlitwy i usilne zabiegi kapłanów i biednych kościelnych. 

Przyczynę tego należy przypisać albo diabelskim podszeptom (ponieważ krzyża ani św. 

relikwii nie chciała ucałować, lecz zębami zgrzytała), albo, jeśli wolno sądzić, wcześniej zataiła 

jeden publiczny grzech, że z cudzołóstwa porodziła dziecko. 

Lecz, pozostawiając sąd Bogu, nic orzekać nie śmiem w stosunku do jej sumienia. To 

tylko z przeszłego jej życia zostało ujawnione, co było dla wielu już znane, dlatego, aby zadecy-

dować, czy na miejscu poświęconym wolno ją pogrzebać, spowiednik pierwszych sakramentów 

po wyczekaniu trzech dni pozwolił pochować ją na cmentarzu. 

Stefan Baranowicz, proboszcz knyszyński 

 

Nie wchodzę w ocenę tej ciekawej notatki, tylko gwoli historyczności 

ją podaję, a sam czytelnik niech sądzi, jak chce. 

Zdarzały się dość częste wypadki, że pod nieobecność ks. proboszcza 

lub wikarego chrztu św. dokonywali księża uniccy z Knyszyna lub Bogusze-

wa i chrzcili dziecko według swojego rytu, udzielając przy tym zaraz bierz-

mowania, czego w naszym obrządku łacińskim się nie robi. 
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Wobec tego ks. proboszcz Baranowicz przestrzegł na piśmie księży 

unickich, aby, chrzcząc dziecko obrządku rzymsko-katolickiego, nie udzielali 

zaraz bierzmowania, powołując się przy tym na postanowienia Synodu Za-

mojskiego z 1720 r. A treść tego upomnienia jest następująca: 

 
W obrządku wschodnim (ruskim) kapłan obrządku greckiego udziela sakramentu 

bierzmowania zaraz po chrzcie – w obrządku zaś łacińskim (rzymsko-katolickim) najprzewie-

lebniejszy ks. biskup bierzmuje, przeto którzy według starego zwyczaju ruskiego zostali 

ochrzczeni, są tym samym bierzmowani i powtórnie nie powinni być bierzmowanymi. 

Teraz zaś po Synodzie Zamojskim odbytym na Rusi pod przewodnictwem legata papie-

skiego w Królestwie Polskim eminencją Grimalda za bp. metropolity Kiszki Ruś złączona przy-

jęła dekret, że kapłani (uniccy) chrzcząc niemowlęta wg obrządku łacińskiego powstrzymują się 

od bierzmowania. 

I ja proboszcz (w tej sprawie) wiel. Ostasiewicza proboszcza unickiego knyszyńskiego 

upomniałem. Przeto ci, którzy w nagłym wypadku tego roku zostali, albo jeszcze będą 

ochrzczeni w przyszłości, niech wiedzą, że nie są bierzmowani i dlatego ważnie i godziwie niech 

proszą biskupa o sakrament bierzmowania. 

29 paźdz. 1725 r. 

Stefan Baranowicz, proboszcz knyszyński 

 

Sądzić należy, że napomnienie proboszcza Baranowicza księża uniccy 

knyszyńscy i Boguszewscy honorowali. 

On też pierwszy z proboszczów knyszyńskich zaczął prowadzić metry-

ki zmarłych, chociaż jeszcze nie wszystkich. Ta księga metryk, którą on 

prowadził, zaginęła. Ks. Baranowicz był proboszczem w Knyszynie przez 16 

lat, czyli do 1729 r. /Por. metr. Ur. 1828/. 

Za ks. Baranowicza nawróciło się 2 mahometan z Tatar. 

 

15. Ks. Adam Józef Skoniecki [97] 

Urodzony 6 września 1701 r. Mniejsze święcenia otrzymał z rąk bp. 

pomorskiego Seweryna Szczuki, a potem, uzyskawszy ze swej diecezji eks-

kardynację, przeniósł się do diecezji wileńskiej i tu został wyświęcony na 

kapłana. Proboszczem w Knyszynie był niedługo, bo tylko 5 lat. 

Zaraz, gdy przybył do Knyszyna, wypadło mu ochrzcić Żydówkę, któ-

ra to uroczystość odbyła się 1 stycznia 1730 r. z wielką paradą. Żydówce 

nadano imię Ewa, a chrzestnymi byli: 

 
1. para: Magnificus Dominus Marcin Komorowski, Ekonom Knyszyński, Magnifica 

Domina Katarzyna Szalińska, 

2. para: Magnificus Dominus Stanislaus Bakowski, Palatyn z Jekaterynburga, Magnifica 

Domina Anna Kurzeniecka z Penskich. 

 

Z jego czasów przechowała się Wizyta Generalna z 1731 r., z której 

widać, że nie występuje początkowo jako coadiutor, ale od stycznia 1731 r. 

już jako proboszcz. 
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16. Ks. Antoni Pudłowski 

Od czerwca 1731 r. był koadiutorem ks. Skonieckiego i rządził parafią 

przez blisko rok, zanim bp mianował proboszcza knyszyńskiego. 

 

17. Ks. Franciszek Chalecki (1736-1738) 

Był proboszczem knyszyńskim, ale niedługo, bo niecałe dwa lata. Po 

raz pierwszy występuje w metryce ślubów nr 437 z listopada 1736 r. i ginie 

zaraz w 1738 r. 

 

18. Ks. Hiacynt Dembrowski (1738-1766) 

Był proboszczem knyszyńskim i kanonikiem płockim. Zasiedział się 

w Knyszynie prawie na całe pół kopy lat. Jakkolwiek ks. H. Dembrowski był 

proboszczem tak długi czas, to jednak o jego życiu i działalności niewiele 

wiemy. W metrykach ślubnych występuje ostatni raz w 1764 r., ale i w me-

trykach zgonu, które już z tych lat istnieją, jego nazwiska nie ma między 

zmarłymi w Knyszynie, być może wyjechał na inną parafię. Przez 10 lat jego 

proboszczowania nie figuruje on ani razu w metrykach urodzenia, ślubów 

i zgonów, a tylko wikariusze. Dziwny proboszcz. 

Wizyta Generalna z 1829 r. robi krótką wzmiankę, że kościół filialny 

w Krypnie budował śp. Ks. Betański, proboszcz knyszyński. 

 

19. Ks. Antoni Wacław Betański [98] 

Ponieważ ten proboszcz ani razu nie występuje w metrykach chrztów, 

ślubów czy zgonów, bardzo łatwo go pominąć w rejestrze księży probosz-

czów, ale skoro wspomina o nim Wizyta Generalna z 1829 r., to na pewno 

nim musiał być. 

Z Biskupstwa wileńskiego ks. prałata Kurczewskiego w opisie Gonią-

dza wyczytałem, że Betański jako proboszcz goniądzki i biskup przemyski 

w 1772 r. razem z Klemensem Branickim budowali kościół w Goniądzu. 

Prawdopodobnie ks. Betański albo wpierw przed Goniądzem, albo równo-

cześnie z Goniądzem był proboszczem w Knyszynie, co by działo się w la-

tach od 1766 do 1776, skoro w 1772 r. budują kościół w Goniądzu razem 

z Klemensem Branickim. [99] 

Ponieważ ów proboszcz został z czasem biskupem, co byłoby zaszczy-

tem dla parafii knyszyńskiej, zbadałem tę rzecz dokładniej i okazało się, że 

wszystko jest prawdą. 

Ks. Antoni Wacław Betański urodził się w 1715 r. w Pradze czeskiej, 

był nauczycielem cesarza Józefa II, potem został księdzem i kanonikiem 

katedralnym w Hradcu i kanonikiem kolegialnym w Starym Bolesławiu 

w Czechach. 

Do Polski przybył w 1765 r. i był z poselstwem austriackim na dworze 

Janusza księcia Branickiego w Białymstoku. [100] W niedługim czasie dostał 
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od niego probostwo w Goniądzu (być może i w Knyszynie) oraz w Słocinie 

w diecezji przemyskiej, a później jeszcze trzecie czy czwarte w Tyczynie, 

diecezja przemyska. 

Przy Branickim sekretarzował 13 lat, w latach 1759-1772. Potem osiadł 

w Galicji w Tyczynie i za zgodą swego starego biskupa przemyskiego 

J. T. Kierskiego został mianowany biskupem coadiutorem w 1780 r. z pra-

wem sukcesji jako biskup tytularny Troady. [101] 

Po śmierci bp. Kierskiego w 1783 r. bp Betański objął stolicę biskupią 

w Przemyślu, zaś w 1784 r. został wybrany na pierwszego rektora Uniwersy-

tetu Jana Kazimierza we Lwowie, ale rezydował stale w Przemyślu i w Brzo-

zowie (dobra biskupie). 

Umarł 21 stycznia 1786 r. w Brzozowie i tam jest pochowany. Portret 

jego, pędzla Bibkiewicza, znajduje się w pałacu biskupim w Przemyślu, iure 

w Tyczynie i Brzozowie. Betański sam był malarzem artystą, był człowie-

kiem bardzo czynnym i energicznym administratorem, ale był też pierw-

szym propagatorem na tamtym terenie józefizmu – w którym to celu wydał 

wiele listów pasterskich. 

Wiadomości o nim zaczerpnąłem od ks. kan. Gorczycy w Przemyślu, 

a potem od Kwolka – również kanonika przemyskiego. 

Gdyby Wizyta Generalna z 1829 r. nie wspominała o ks. Betańskim (nie 

Biegańskim), trudno byłoby przyjąć, że był nim również w Knyszynie, i na tam-

tym terenie nic o proboszczowaniu Betańskiego w Knyszynie nie wiedzą. 

 

20. Ks. Wojciech Godlewski (1776-1808) 

Proboszcz i dziekan knyszyński oraz kanonik smoleński, piastował tę 

godność w Knyszynie przez 33 lata. Mając 45 lat kapłaństwa i 67 lat życia, 

zmarł w Knyszynie na zapalenie płuc dnia 8 października 1808 r. i został 

pochowany w podziemiach kościoła knyszyńskiego. [102] 

Cechą charakterystyczną jest to, że przez całe 33 lata sam prowadził 

kancelarię, sam pisał wszystkie metryki, a pisał nie byle jak, lecz tak staran-

nie i pięknym pismem, że aż podziwiać. 

Dalej on to wystarał się u króla Stanisława Poniatowskiego o przywilej 

na deputat leśny. Korespondencja jego z władzami niemieckimi i rosyjskimi 

jest dość obfita. 

W testamencie zostawił bogaty zapis na kościół: 3500 złp. (około 500 

m żyta). Trumna z jego zwłokami leży w piwnicy pod ołtarzem św. Józefa. 

Do lipca 1944 r. trzymała się jeszcze dobrze, jedynie spód był podgnity. 

 

21. Ks. Mateusz Jakub Kisielewski 

Początkowo przybył do Knyszyna jako administrator i dopiero w rok 

potem został mianowany (w 1812 r.) proboszczem parafii. Był proboszczem 
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w Knyszynie przez 30 lat. Wkrótce po objęciu parafii został wybrany na 

dziekana knyszyńskiego i został deputowanym do Rady Białostockiej. 

Ks. Kisielewski urodził się 25 lipca 1781 r. z ojca Szymona i matki Ja-

dwigi z Babeckich w Skrodzkich, w parafii rajgrodzkiej na Podlasiu, ze 

szlachty Ziemi Dobrzyńskiej powiatu lipnowskiego, Kisielewa. W latach 

1796-1804 uczęszczał do szkół w Szczuczynie Augustowskim, potem wstąpił 

do seminarium duchownego w Tykocinie (1804) i w roku 1807 został wy-

święcony przez bp. Albertrandego w Warszawie. Przez jeden rok był wika-

riuszem w Kalinówce i stamtąd przyszedł na proboszcza do Knyszyna. Od 

1822 r. był wicedziekanem, a od 1828 r. dziekanem knyszyńskim. Będąc już 

kapłanem, uzyskał stopień magistra świętej teologii. Korespondencja po nim 

jest też obfita. Zmarł dnia 2 lipca 1838 r. na zapalenie kiszki w 57. roku życia 

i 31. roku kapłaństwa w Knyszynie. Pogrzebał go ks. Jakub Wysocki, pro-

boszcz sokolański i wicedziekan sokólski. Mogiłę trudno odnaleźć na cmen-

tarzu św. Marka. 

 

22. Ks. Wojciech Jabłoński (1838-1853) 

Od 5 maja 1835 r. do 22 sierpnia 1836 r. występuje jako administrator 

w Trzciannem, a zaraz potem przenosi się do Knyszyna i tu obejmuje sta-

nowisko proboszcza. Miał stopień magistra świętej teologii. Proboszczem 

w Knyszynie był 15 lat. Za cały jego pobyt w Knyszynie nic szczególnego 

w jego życiu nie znalazłem, jedynie to, że przeżył dwa ciosy uderzające 

w Kościół, mianowicie, że w 1839 r. zlikwidowano cerkiew unicką w Kny-

szynie i w roku 1842 odebrano kościołowi fundusze ziemskie. Krypno Ko-

ścielne przestało istnieć, stało się Krypnem Poświątnym. 

Ks. Wojciech Jabłoński zmarł w Knyszynie dnia 14 listopada 1853 r. 

w wieku lat 44 na zapalenie płuc i został pogrzebany na cmentarzu w Kryp-

nie przez ks. Adama Radziszewskiego, archidiakona białostockiego. 

 

23. Ks. Adam Słomiński (1853-1897) 

Przyszedł do Knyszyna z wikariatu w Dobrzyniewie dnia 21 listopada 

1853 r. i objął stanowisko proboszcza. Swą długoletnością proboszczowania 

w Knyszynie pobił wszystkie rekordy dotychczasowych proboszczów. Pro-

boszczował „tylko” 44 lata. Tego księdza stare pokolenie knyszyniaków pa-

mięta jeszcze dobrze. Za jego czasów został wybudowany kościół w Krypnie 

w latach 1881-1885.  

Dziekanem ten ksiądz już nie był, bo były dekanat knyszyński został 

teraz włączony do dekanatu białostockiego. Był podobno kanonikiem, co by 

mu się słusznie należało za takie długie pasterzowanie, ale w dokumentach 

tego nie znalazłem. 

Pamiątką jego w Knyszynie jest murowana dzwonnica z 1859 r. i piw-

nica przed plebanią starą. Zmarł w Knyszynie dnia 28 września 1897 r. 
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w wieku lat 76 na zapalenie płuc i został pogrzebany na cmentarzu św. Mar-

ka w Knyszynie przez ks. Wilhelma Szwarca, dziekana białostockiego obok 

swych dwu braci Jana i Marcina, którzy też byli księżmi. 

W 1942 r. odnalazłem ich mogiły na cmentarzu ze skromnym po-

mniczkiem już się rozsypującym. Mogiły te odnowiłem, kładąc betonową 

płytę z trzema mogiłami i odpowiednim napisem. 

 

24. Ks. Krzysztof Aborowicz (1897-1912) 

Od jego nazwiska przez całe pierwsze półwiecze XX wieku ciągnie się 

lista księży proboszczów na Knyszynie o dziwnych nazwiskach, zdawałoby 

się niepolskich, a przecież wszyscy z nich byli wielkimi Polakami. 

Temu księdzu proboszczowi przypadło w udziale przebudować stary 

knyszyński kościół. Dokonał tego dzieła w latach 1901-1902. Zrobił to pięk-

nie i praktycznie, i bez uszczerbku dla stylu i architektury starego zabytku. 

Za jego też czasów parafia knyszyńska została podzielona na dwie parafie, 

tj. knyszyńską i krypniańską. [103]  

 

25. Ks. Jan Sacharko 

Pracując w parafii 4 lata, zmarł prawie nagle na ambonie w 1916 r., dnia 

16 listopada w wieku lat 55. Pochowany został na ogólnym cmentarzu św. Mar-

ka w Knyszynie przez ks. dziekana białostockiego Antoniego Songajłę. 

 

26. Ks. Teofil Jerzy Andrukonis 

Ten ksiądz był proboszczem w Knyszynie zaledwie 1,5 roku. Nic 

szczególnego nie zrobił w Knyszynie i wyjechał na inną parafię, a miejsce 

jego zajął: 

 

27. Ks. Stanisław Klim (1917-1926) 

Nowy proboszcz w nowej odrodzonej Polsce, przez 9 lat ciągnął jarz-

mo proboszczowskie i wykłócał się z władzami przez 9 lat o deputat leśny, 

który w Sądzie Najwyższym wygrał i korzystając z okazji dostał drzewa bu-

dulcowego, z którego wybudował wiele rzeczy przy kościele.  

 

28. Ks. Mieczysław Akrejć (1926-1932) [104] 

Pod koniec swego proboszczowania objął dziekaństwo po śp. ks. Te-

żyku w Trzciannem, ale w 1933 r. zrzekł się dobrowolnie obydwu godności 

i ustąpił. 

 

29. Ks. Jerzy Żamejć 

Licencjat filozofii. W latach 1933-1937 pełnił w Knyszynie obowiązki 

proboszcza i dziekana. On to wybudował duży dom parafialny z przyznanego 

deputatu drzewa budulcowego, ale ten dom w 1944 r. uległ pożarowi. Ksiądz 
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Żamejć pisał kronikę Knyszyna, ale odpisu – zdaje się – nikt nie posiada. On 

to gdzieś wygrzebał, że kościół parafialny pochodzi z 1264 r., ale dowodów 

na to żadnych nie ma. Ks. Żamejć w 1937 r. objął równorzędne stanowisko 

proboszcza i dziekana w Wołkowysku i tam go zastała wojna, którą w Woł-

kowysku przebył, a potem przybył na Ziemie Odzyskane i tam zmarł. 

 

30. Ks. Tadeusz Szadbey (1937-1939) 

Magister św. teologii z diecezji mohylowskiej przybył do Knyszyna 

z parafii Michałowo. Był ruchliwym proboszczem (ale dziekanem nie był), 

prowadził akcje odżydzania handlu i dlatego z wybuchem wojny i zajęciem 

Knyszyna przez wojska sowieckie, aby się nie narazić na represje ze strony 

Żydów, uciekł do Generalnego Gubernatorstwa, a rządy parafią objął jego 

wikary-prefekt. 

 

31. Ks. Franciszek Bryx (1939-1945) 

Jako p.o. proboszcza przeżył trzy okupacje i trzy razy był aresztowany 

przez okupantów, ale zawsze wychodził szczęśliwie z opresji. Przy tym księ-

dzu od 1941 r. pracował piszący te słowa. Ks. Bryx był lubiany przez para-

fian i z rodziną Rzeźnickich żył w zażyłych stosunkach. Mimo urodzenia się 

na Prusach w Szczytnie, był gorliwym Polakiem i partyzantom pomagał 

wiele, a dla mydlenia oczu żył z Niemcami w zgodzie. Nie był nigdy volks-

deutschem, chociaż mu to proponowano. 

W 1945 r. we wrześniu wyjechał do Łuczan (Giżycka), gdzie objął sta-

nowisko proboszcza i dziekana, a do Knyszyna przybył: 

 

32. Ks. Władysław Pilcicki 

Gorliwy kapłan, wielki abstynent, lubił narzucać swą wolę innym 

i dlatego z prefektem ks. Kazimierzem Cygankiem nie doszło do zgody. Ks. 

Cyganek wyjechał za ks. Bryxem do Łuczan i tu objął stanowisko prefekta. 

Na tym trzydziestym drugim wyczerpuje się lista omawianych pro-

boszczów knyszyńskich w 1945 r. Bezwzględnie byłoby milej wiedzieć co 

więcej o ich czynach, ale metryki same tego materiału nie dostarczają. Może 

ktoś inny w spokojnych czasach i dostępnych dla źródeł, pisząc monografię 

o Knyszynie, wydobędzie na światło dzienne coś więcej i uzupełni me braki. 

 

Ogólną wzmiankę na tym miejscu należy zrobić tę, że placówka Kny-

szyn, jako miasto stare i królewskie, było zawsze siedzibą dziekanów i kano-
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ników. Stanowiska te zajmowali ludzie poważni w godnościach i wiedzy, 

a jeden z nich był nawet biskupem (proboszcz Betański). 

Knyszyn jako okręg dekanatu skupiał kiedyś następujące parafie: 

1. Białystok, 

2. Brzozowę, 

3. Choroszcz, 

4. Dobrzyniewo, 

5. Niewodnicę, 

6. Turośń, 

7. Juchnowiec, 

8. Zabłudów, 

9. Korycin, 

10. Chodorówkę (Suchowolę), 

11. Wasilków, 

12. Janów od 1744 r. 

13. Knyszyn. 

Jak z tego widać, Knyszyn leżał na skraju zachodnim dekanatu i nale-

żały do niego odległe parafie, natomiast nie należały doń takie pobliskie 

parafie, jak Kalinówka, Goniądz, Trzcianne, Jasionówka, Dolistów czy Gieł-

czyn. [105] 

  

Podczas okupacji pruskiej (1795-1807) rozporządzeniem biskupa wi-

gierskiego Michała Franciszka Karpowicza z dnia 14 IX 1801 r. dekanat 

knyszyński obejmował: Knyszyn, Kalinówkę, Jasionówkę, Dąbrowę, Goniądz, 

Suchowolę, Karpowicze, Dolistów, Trzcianne i Nowy Dwór. 

Po roku 1807 dekanaty z Obwodu Białostockiego: knyszyński, sokól-

ski i bielski zostały włączone do archidiecezji mohylowskiej, a dekanaty 

zaniemeńskie do nowo utworzonej diecezji sejneńskiej. 

Dziś dekanat knyszyński do uzyskania niepodległości Polski obejmuje: 

1. Knyszyn, 

2. Kalinówkę, 

3. Krypno,  

4. Mońki, 

5. Dolistów, 

6. Downary, 

7. Trzcianne, 

8. Giełczyn, 

9. Goniądz, 

10. Krosno, 

11. Laskowiec. 

Na przestrzeni istnienia parafii knyszyńskiej dziekanami knyszyńskimi byli: 

1. ks. Piotr Stanisław Kobyliński, 1680 r., proboszcz jesionowski, 



163 

2. ks. Franciszek Luboński, 1716, kanonik inflancki, proboszcz koryciński, 

3. ks. Ludwik Skorupski, 1740, proboszcz zabłudowski, 

4. ks. Daniszewski, 1750-1785, proboszcz chodorowski (suchowolski), 

5. ks. Wojciech Godlewski, 1786-1808, proboszcz knyszyński, [106] 

6. ks. Adam Swierzbiński, 1748, kanonik i proboszcz z Juchnowca, 

7. ks. Paweł Ciszewski, 1825, proboszcz jesionowski, 

8. ks. Jakub Kisielewski, proboszcz knyszyński, 1829-1838, 

9. ks. Teodor August, proboszcz, 1810 (podpisał Inwentarz jako dziekan kny-

szyński), 

10. ks. Wojciech Jabłoński, proboszcz knyszyński, 1839-1853, 

11. ks. Bolesław Teżyk, proboszcz trzciański, 1920-1933, 

12. ks. Jerzy Żamejć, proboszcz knyszyński, 1933-1937, 

13. ks. Mieczysław Akrejć, proboszcz knyszyński, przed ks. Żamejciem był 

krótko dziekanem, 

14. ks. Michał Samusionek, proboszcz kalinowski, 1937-1947. 

Nie jest to pełna lista dziekanów knyszyńskich, albowiem przed ks. 

Kobylińskim musieli też być dziekani, a nazwisk ich nie znam. 

1. ks. Józef Szczyf-Zabielski, kanonik wileński, 1618-1630, 

2. ks. Stefan Karliński, kanonik warszawski, sekretarz Jego Królewskiej Mo-

ści, 1685-1704, 

3. ks. Remigiusz Hipolit Szczaniawski, kanonik przemyski, 1705-1711, 

4. ks. Antoni Wacław Betański, kanonik i biskup przemyski, 1764-1774, 

5. ks. Wojciech Godlewski, kanonik smoleński, 1775-1809, 

6. ks. Adam Słomiński, kanonik, 1853-1897. 

1. ks. Kisielewski, mgr św. teologii, 1809-1838, 

2. ks. Jabłoński, mgr św. teologii, 1838-1853, 

3. ks. Żamejć, licencjat filozofii, 1933-1937, 

4. ks. Szadbey, mgr św. teologii, 1937-1939, 

5. ks. Bryx, mgr św. teologii, 1939-1945. 

1. ks. Adam Słomiński, 44 lata, 1853-1897, 
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2. ks. Wojciech Godlewski, 33 lata, 1775-1809, 

3. ks. Hiacynt Dembrowski, 30 lat, 1738-1764, 

4. ks. Paweł Siuchnicki, 27 lat, 1632-1647, 

5. ks. Mateusz Jakub Kisielewski, 26 lat, 1809-1838, 

6. ks. Stefan Karliński, 20 lat, 1685-1704, 

7. ks. Józef Galareta, 20 lat, 1666-1674, 

8. ks. Stefan Baranowicz, 16 lat, 1713-1729, 

9. ks. Józef Szczyf-Zabielski, 15 lat, 1618-1630, 

10. ks. Wojciech Jabłoński, 15 lat, 1838-1853, 

11. ks. Krzysztof Aborowicz, 15 lat, 1897-1912. 

1. 1553-…, ks. Stanisław Lubnicki, proboszcz knyszyński i kalinowski, 

2. 1569-…, ks. Marcin Stołuski, proboszcz knyszyński i kalinowski, 

3. 1594-1506, ks. Mikołaj Kiślicki, proboszcz knyszyński i kalinowski, 

4. 1606-1610, ks. Szymon Sawroński, proboszcz knyszyński i kalinowski, 

5. 1610-1618, ks. Jan Grabowski, proboszcz knyszyński i kalinowski, 

6. 1618-1630, ks. Józef Szczyf-Zabielski, proboszcz knyszyński i kalinowski, 

7. 1630-1632, ks. Kazimierz Godlewski, proboszcz knyszyński i kalinowski, 

8. 1632-1647, ks. Siuchnicki, proboszcz knyszyński i kalinowski. 

 

Następnie jest luka dwunastoletnia, a później występują już wyłącznie pro-

boszczowie knyszyńscy: 

9. 1659-1665, ks. Aleksander Masłowski,  

10. 1666-1674, ks. Józef Galareta, 

11. 1675-1684, ks. Piotr Kobyliński, 

12. 1685-1704, ks. Stefan Karliński 

13. 1705-1711, ks. Remigiusz Hipolit Szczawiński, 

14. 1712-1729, ks. Stanisław Baranowicz, 

15. 1730-1735, ks. Adam Skoniecki, 

16. 1736-1738, ks. Franciszek Chalecki, 

17. 1735-1736, ks. Piotr Pudłowski, 

18. 1738-1764, ks. Hiacynt Dembrowski,  

19. 1764-1774, ks. Antoni Wacław Betański, 

20. 1775-1809, ks. Wojciech Godlewski,  

21. 1809-1838, ks. Mateusz Jakub Kisielewski, 

22. 1838-1853, ks. Wojciech Jabłoński 

23. 1853-1897, ks. Adam Słomiński, 

24. 1897-1912, ks. Krzysztof Aborowicz, 

25. 1912-1915, ks. Jan Sacharko, 
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26. 1916-1917, ks. Teofil Andrukonis, 

27. 1917-1926, ks. Stanisław Klim, 

28. 1926-1933, ks. Mieczysław Akrejć, 

29. 1933-1937, ks. Jerzy Żamejć, 

30. 1937-1939, ks. Tadeusz Szadbey, 

31. 1939-1945, ks. Franciszek Bryx (adm.), 

32. 1945-1948, ks. Władysław Pilcicki (prob.). 

 

O ile lista proboszczów knyszyńskich za tak długi okres jest niewielka, 

to lista wikariuszy, altarzystów i komendariuszy jest duża, mimo że jest też 

niepełna. Ponieważ w ich pracy i zajęciach niewielka była różnica, byli prze-

cież wszyscy pomocnikami księdza proboszcza, dlatego będę ich wyliczał 

razem, a specjalne odrębności podkreślę. Czas, w którym pracowali przy 

kościele knyszyńskim, będzie oparty na metrykach urodzenia, bo oni jako 

współpracownicy najczęściej tę funkcję spełniali. 

 

1606-, ks. Sebastian Sylnius, altarzysta, 

1606, ks. Jakub Sawroński, wikariusz, 

1608, ks. Szymon Ra(t)konius, wikariusz, 

1609-1610, ks. Mikołaj Praski, wikariusz i komendariusz, 

1610-1611, ks. Jakub Kikolski, wikariusz, 

1611-1612, ks. Adam Racibor(owski), wikariusz, 

1613-1618, ks. Bartłomiej Lagoniewski, wikariusz, 

1616-, ks. Grzegorz Brzeziński, wikariusz, 

1616-, ks. Albert Kawulski, komendariusz, 

1617-, ks. Jan Proszkowski, wikariusz, 

1618-1626, ks. Mateusz Sabina, wikariusz, 

1613-1617, ks. Paweł Wiskowski, wikariusz, 

1619-1625, ks. Mateusz Jan Jabłoński, komendariusz, 

1626-1629, ks. Mateusz Trosinień, wikariusz, 

1617-, ks. Stanisław Wieluński, wikariusz, 

1629-, ks. Jacenty Wiskowski, wikariusz dominik., 

1629-, ks. Sebastian Res(z)ke, komendariusz, 

1627-1628, ks. Adam Biliński, wikariusz i komendariusz, 

1630-, ks. Baltazar Budny, wikariusz, 
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1630-, ks. Andrzej Grabowski, wikariusz i altarzysta, 

1629-1630, ks. Szymon Gostkowski, komendariusz, 

1630-1631, ks. Wawrzyniec Wądołowski, wikariusz i komendariusz, 

1624-1634, ks. Wawrzyniec Mocarski, komendariusz, 

1632-, ks. Mateusz Zwolenius, wikariusz, 

1633-, ks. Jan Swiecki, wikariusz i altarzysta, 

1633-, ks. Bartłomiej Wyszyński, altarzysta, 

1633, ks. Jan Nowogrodzki, komendariusz, 

1658-, ks. Jakub Efremowicz, altarzysta, 

1660-, ks. Jan Podsiadowski, wikariusz, 

1664-1667, ks. Józef Jaworowski, wikariusz, 

1665, ks. Władysław Gostkowski, komendariusz, 

1666-1667, ks. Chrystofor Mężyk, komendariusz, 

1668, ks. Piotr Kloskowski, komendariusz 

1669, ks. Mateusz Sielicki, altarzysta, 

1668-1669, ks. Fabian Gilewski, komendariusz, 

1669-1670, ks. Baltazar Zielepucha, komendariusz, 

1671, ks. Mateusz Łuniewski, komendariusz, 

1672-1673, ks. Tomasz Ignacy Brocki, altarzysta, 

1673-1675, ks. Michał Tadeusz Konopka, komendariusz, 

1675-1676, ks. Andrzej Jan Mozarski, komendariusz, 

1678-1679, ks. Piotr Stanisław Kobyliński, 

1680-1681, ks. Paweł Pawiński, dziekan podlaski, 

1680-1681, ks. Melchior Moniuszko, komendariusz, 

1683, ks. Maciej Mrocki, wikariusz, 

1687-1691, ks. Sebastian Borkowski, komendariusz,  

1698, ks. Erazm Dominik Karliński, komendariusz, 

1692-1693, ks. Andrzej Mioduszewski, komendariusz, 

1699-1701, ks. Stanisław Dominikowski, komendariusz, 

1694, ks. Mateusz Ładziński, komendariusz, 

1694-1695, ks. Kazimierz Jan Młotkiewicz, 

1695, ks. Paweł Kazimierz Gąsowski, wikariusz, 

1692-1695, ks. Paweł Tomasz Pieńkowski, altarzysta, 

1696, ks. Eustachy Jankowski, komendariusz, 

1696-1698, ks. Jan Stanisław Wykrocki, komendariusz, 

1698, ks. Andrzej Zaykowski, komendariusz, 

1702-1703, ks. Albert Iwaszkiewicz, wikariusz, 

1707, ks. Leon Pochociński, wikariusz, 

1707, ks. Łukasz Korybski, coadiut, 

1707-1712, ks. Sylwester Denisiewicz, altarzysta, 

1706-1709, ks. Feliks Butrymowicz, komendariusz, 

1709, ks. Mikołaj Kędzierski, komendariusz, 
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1708, ks. Innocenty Borowicki, komendariusz, 

1711-1712, ks. Stefan Baranowicz, komendariusz, 

1714-1723, ks. Albin Gołębiewski, altarzysta, 

1719-1726, ks. Jan Tomasz Łapiński, komendariusz, 

1734-, ks. Ignacy Borysiewicz, kapelan, 

1721-1723, ks. Józef Skarbek, altarzysta, 

1724-1727, ks. Adalbert Dawidowski, altarzysta, 

1724-1727, ks. Dominik Jaskowski, komendariusz, 

1724-1725, ks. Mateusz Józef Popławski, komendariusz, 

1725-1726, ks. Mateusz Chodorowski, komendariusz, 

1726-, ks. Andrzej Laskowski, komendariusz, 

1726-1732, ks. Ludwik Skorupski, komendariusz, 

1730-1731, ks. Józef Ożarowski, komendariusz, 

1733-1752, ks. Jan Andrzej Ciołkowski, 

1737-, ks. Stanisław Piekarski, komendariusz, 

1737-1752, ks. Stanisław Chodorowski, altarzysta, 

1738-, ks. Krzysztof Sulimowski, komendariusz, 

1736-1739, ks. Antoni Pudłowski, coadiut., 

1737-1752, ks. Marcin Giełczyński, komendariusz, 

1733-1734, ks. Wiktor Gurkiewicz, komendariusz, 

1737-, ks. Andrzej P. Białły, komendariusz, 

1734-, ks. Jan Godlewski, komendariusz, 

1733-, ks. Piotr Jurkiewicz, kapelan, 

1737-, ks. Antoni Sokołowski, komendariusz, 

1749-, ks. Piotr Tomasz Dębkowski, komendariusz, 

1749-1750, ks. Jakub Alojzy Tyborowski, altarzysta, 

1746-, ks. Franciszek Kropiwnicki, komendariusz, 

1750-1755, ks. Jakub Łukasz Mielnicki, wikariusz, 

1758-1761, ks. Paweł Popławski, komendariusz, 

1751, 1761, ks. Gabryel Dorożyński, komendariusz, 

1762, ks. Gabryel Tomaszewicz, komendariusz, 

1763-1764, ks. Ludwik Austern, komendariusz, 

1765-, ks. Dominik Kikolski, komendariusz, 

1765-1767, ks. Jan Nepomucen Stanisław Wóycicki, wikariusz, 

1766-, ks. Remigiusz Wróblewski, komendariusz, 

1768-1775, ks. Wiktor Antoni Baykowski, wikariusz, 

1780-1782, ks. Mateusz Zalewski, wikariusz, 

1761-1763, ks. Stefan Fiederowicz, curator, 

1777-, ks. Jan Żelechowski, wikariusz, 

1761-1765, ks. Mateusz Jan Jabłoński, wikariusz, 

1777-, ks. Łukasz Felszewski, wikariusz, 

1786-, ks. Stanisław Magnuszewski, altarzysta, 
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1815-1818, ks. Jan Olędzki, wikariusz, 

1817-1824, ks. Antoni Łatkowski, wikariusz, 

1824-1836, ks. Mateusz Babecki, wikariusz, 

1835-, ks. Hugolin Samujłło, wikariusz, 

1836-1852, ks. Jan Daniszewski, wikariusz, 

1843-, ks. Kalikst Pacewicz, wikariusz, 

1844-, ks. Józef Średziński, wikariusz, 

1852-1855, ks. Adam Czarniawski, wikariusz, 

1855, ks. Ignacy Pongański, wikariusz, 

1856-1884, ks. Jan Słomiński, wikariusz, 

1863-1868, ks. Marcin Słomiński, mans., 

1869-1871, ks. Witalis Gonsiewski, mans., 

1873-1881, ks. Andrzej Daniszewski, wikariusz, 

1879-, ks. Józef Markowski, wikariusz, 

1889, ks. Julian Łopuski, wikariusz, 

1895, ks. Mateusz Szidagis, wikariusz, 

1892, ks. Mieczysław Tanajewski, wikariusz 

1894-1895, ks. Wincenty Stefanowicz, wikariusz, 

1897, ks. Napoleon Sobolewski, wikariusz, 

1898, ks. Daniel Bujwis, wikariusz, 

1899, ks. Bolesław Czarkowski, wikariusz, 

1905, ks. Władysław Brodowski, mans., 

1935-1939, ks. Franciszek Bryx, prefekt, 

1941, ks. Edward Jung, wikariusz, 

1941-1945, ks. Kazimierz Cyganek, mans. 

 

Przede wszystkim na tej liście ok. roku 1635 występuje luka trwająca ok. 

20 lat, tzn. brak jest metryk z tych lat, więc brakuje dużo nazwisk kapłanów. 

W pierwszej połowie XVII w. występują dość często dominikanie 

z Wilna. Byli to na pewno altarzyści przy Bractwie Różańcowym, które po-

czątkowo podlegało bezpośrednio Wilnu, zanim się usamodzielniło. 

Również dość często spora liczba komendariuszy i altarzystów, szcze-

gólnie w drugiej połowie XVII w., rekrutuje się z Tykocina, z zakonu fran-

ciszkańskiego. 

Charakterystyczną, a może normalną rzeczą jest częsta zmiana na 

tych stanowiskach – rok, dwa i już inny wikary czy altarzysta. Są jednak 

wyjątki, szczególnie wśród komendariuszy, że siedzieli po 10, 15, 20 lat…: 

 

Jan Ciołkowski, 19 lat, 1733-1752, 

Stanisław Chodorowski, 15 lat, 1737-1752, 

Marcin Giełczyński, 15 lat, 1737-1752, 

Wawrzyn Moczarski, 10 lat, 1624-1634, 
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Albin Gołębiewski, 9 lat, 1714-1723, 

Mateusz Sabina, 8 lat, 1618-1626, 

Jan Tomasz Łapiński, 7 lat, 1719-1726, 

Jan Jabłoński, 6 lat, 1619-1625, 

Bartłomiej Łagoniewski, 5 lat, 1613-1618, 

Sylwester Denisiewicz, 5 lat, 1707-1712, 

Jan Daniszewski, 18 lat, 1836-1852, 

Andrzej Daniszewski, 8 lat, 1873-1881, 

Mateusz Babecki, 12 lat, 1824-1836, 

Gabryel Dorożyński, 10 lat, 1751-1761, 

Jan Słomiński, 28 lat, 1856-1884, 

Wiktor Baykowski, 7 lat, 1768-1775, 

Jakub Mielnicki, 5 lat, 1750-1755, 

Antoni Latkowski, 7 lat, 1817-1824, 

Marcin Słomiński, 5 lat, 1863-1868. 

 

1. Ks. Michał Tadeusz Konopka, rodak knyszyński, 1673-1675. 

2. Ks. Fabian Gilewski z Zakonu św. Franciszka w Tykocinie, zmarł 

1669 r. 

3. Ks. Wojciech Godlewski, proboszcz i dziekan knyszyński, urodzony 

ok. 1742 r., zmarł w Knyszynie dnia 9 października 1809 r. Był kanonikiem 

smoleńskim i przez 45 lat kapłanem w Knyszynie. 33 lata surrogat. pisarz 

Apostolicus. 

4. Ks. Jakub Kisielewki, mgr św. teologii, proboszcz i dziekan knyszyń-

ski, zmarł w Knyszynie dnia 3 lipca 1838 r. na zapalenie kiszek w 57. roku 

życia, po 26 latach kapłaństwa i probostwa w Knyszynie. Jest pochowany na 

cmentarzu św. Marka w Knyszynie przez ks. wicedziekana sokólskiego, pro-

boszcza sokolańskiego Jakuba Wysockiego. Nr aktu zgonu 80. 

5. Ks. Adalbert Jabłoński, mgr św. teologii, proboszcz i dziekan kny-

szyński, ur. 1809 r., a zmarł w Knyszynie na zapalenie płuc dnia 14 listopada 

1853 r. w wieku lat 44 i jest pochowany 17 XI na cmentarzu w Krypnie przez 

ks. Adama Radziszewskiego, archidiakona białostockiego. 

6. Ks. Jan Kraskiewicz, proboszcz cerkwi unickiej w Boguszewie, który 

zmarł tam na suchoty. Syn Szymona i Marianny po Józefie z Gogolewskich. 

Zmarł na gruźlicę w wieku lat 63 i został pochowany na cmentarzu św. 

Marka w Knyszynie w dniu 4 marca 1831 r. Nr met. zgonu 76. Był żonaty, 
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umarł jako wdowiec i zostawił córkę Katarzynę. Pogrzebał go ks. Stanisław 

Żebrowski, ostatni proboszcz na Knyszynie i Boguszewie. 

7. Ks. Andrzej Daniszewski, rodak knyszyński, ur. w 1807 r., zmarł 

w Knyszynie w wieku lat 78, po 51 latach kapłaństwa, w dniu 12 III 1885 r. 

Został pochowany na cmentarzu w Knyszynie przez ks. Adama Słomińskie-

go, proboszcza knyszyńskiego. Był synem Wawrzyńca. 

8. Ks. Marcin Słomiński, brat rodzony księży Jana i Adama Słomiń-

skich, zmarł w Knyszynie dnia 3 listopada 1884 r. w wieku lat 79 i jest po-

chowany w grobie rodzinnym na cmentarzu św. Marka w Knyszynie. 

9. Ks. Jan Słomiński, brat rodzony Adama i Marcina, zmarł w Knyszy-

nie 6 XI 1884 r. w wieku lat 58 na gorączkę i został pochowany w grobie 

rodzinnym na cmentarzu św. Marka w Knyszynie przez ks. dziekana biało-

stockiego Wilhelma Szwarca. 

10. Ks. Adam Słomiński, trzeci brat Słomińskich, długoletni proboszcz 

knyszyński, bo przez 44 lata wypadło mu proboszczować w Knyszynie, zmarł 

w wieku lat 76 na zapalenie płuc dnia 28 IX 1897 r. Został pochowany na 

cmentarzu św. Marka w Knyszynie przez ks. dziekana białostockiego ks. 

Wilhelma Szwarca. 

11. Ks. Jan Sacharko, proboszcz knyszyński, zmarł w Knyszynie nagłą 

śmiercią na udar serca na ambonie dnia 16 listopada 1915 r. w wieku lat 55 

i został pochowany na cmentarzu św. Marka w Knyszynie przez ks. dziekana 

białostockiego Antoniego Songajłę. 

12. Ks. Edward Jung, neoprezbiter wyświęcony na Wielkanoc 1941 r., 

został dnia 24 czerwca 1941 r. przy odwrocie wojsk sowieckich bestialsko 

zamordowany w lesie ok. 2 km za Knyszynem. Pogrzebał go ks. Franciszek 

Bryx na cmentarzu kościelnym w rogu przy dzwonnicy. 

 

Odnośnie księży mansjonariuszy Daniszewskich, których było dwóch. 

Ks. Jan Daniszewski, syn Stanisława i Rozalii z Zawadzkich, ur. 1796, dnia 

7 września w Knyszynie i w tej rodzinie był tylko jeden brat Ignacy z 1799 r. 

oraz siostra Karolina z 1803 r. Ignacy wkrótce zmarł i w tej rodzinie ród 

Daniszewskich po mieczu zaginął. Jan Daniszewski w latach 1816-1824 uczył 

w Białymstoku w gimnazjum i w tymże roku 1824 wstąpił do seminarium 

duchownego w Białymstoku, gdzie po dwu latach nauki został nauczycielem 

szkoły parafialnej w Siemiatyczach (1827-1829), odbywając jakby praktykę 

nauczycielską jako kleryk. Po tej praktyce został wyświęcony na kapłana 

w 1829 r. w Łucku przez ks. bp. Jana Kantego Podhorodeńskiego, biskupa 

łuckiego. 

Nie udało mi się ustalić miejsca zgonu ks. Jana Daniszewskiego. 

Pierwszy jego wikariat był w Dolistowie do 1830 r., potem w Janowie do 

1833 r., następnie w Trzciannem do 1834, gdzie był już administratorem 

parafii, potem przez dwa lata proboszczem w Kuźnicy i stąd wrócił do ro-
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dzinnego miasteczka Knyszyna, gdzie był 18 lat wikarym (do 1852 r.). Dokąd 

z Knyszyna wyjechał i gdzie zmarł, nie ustaliłem. 

Ks. Andrzej Daniszewski był synem Wawrzyńca i urodził się w Kny-

szynie w 1806 r. Miał 6 braci i 3 siostry i z tej rodziny pochodzą dziś obecni 

Daniszewscy w Knyszynie. Był również księdzem i przez 11 lat wikarym 

w Knyszynie. Umarł tutaj w 1884 r. i jest pochowany na cmentarzu św. 

Marka w Knyszynie, ale jego mogiły nie mogłem odnaleźć. 

 

Po rozdzieleniu parafii Knyszyn w 1905 r. na knyszyńską i krypniań-

ską, obie parafie stały się parafiami średnimi, które z powodzeniem mógł 

obsłużyć jeden kapłan i dlatego ani Knyszyn, ani Krypno do 1935 r. nie mia-

ły wikarych. W Knyszynie po tej trzydziestoletniej przerwie ks. Franciszek 

Bryx został naznaczony jako prefekt do szkół i po nim wznowiła się ciągłość 

prefektów czy wikariuszy. 

 

Na terenie parafii knyszyńskiej znajduje się 10 cmentarzy grzebal-

nych. Wliczam do tej liczby i cmentarze obcych wyznań oraz cmentarze 

wojenne i epidemiczne. 

 

Pierwszy cmentarz, po którym już dziś nie ma śladu, ale nie tak daw-

no był i przez długie wieki istniał, to cmentarz na dzisiejszym rynku, gdzie 

kiedyś stał kościół drewniany i dzwonnica, skasowane dopiero w XIX wieku. 

Dowodów na to dostarcza nam Wizyta Generalna z 1731 r., która wyraźnie 

mówi, że tam był kościół i cmentarz koło niego. (…) 

Na tym cmentarzu stał sarkofag zawierający urnę z prochami (inte-

stine = sercem) króla Zygmunta Starego („… et Regis Poloniae Sigismundi 

I-mi sub marmore intestina deposita.”). [107] 

Z powyższych słów wynika, że jeszcze w 1731 r. ten sarkofag był na 

rynku, na cmentarzu jeszcze istniejącym. Wiemy, kiedy był zlikwidowany 

cmentarz – w 1824 r. – a co do sarkofagu, trzeba by przyjąć, że był daleko 

wcześniej zabrany i ulokowany w podziemiach kościoła knyszyńskiego. Nie-

pewne czasy polityczne dla Polski i rozbiory kazały chyba po cichu i bez 

rozgłosu zabezpieczyć tę pamiątkę, aby jej kto nie zbezcześcił. 

Po Knyszynie krąży uporczywie legenda, że w podziemiach kryje się 

„skarb” – ja sądzę, jak już wcześniej wspominałem, że tym skarbem są wła-

śnie te intestina Zygmunta Starego. [108] 
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Gdyby tak było, to czyż nie należałoby poświęcić nieco trudu i zbadać 

tę rzecz, przecież to jest sprawa historyków i godna szerszego poznania. 

O cmentarzu w tym miejscu świadczą i długo jeszcze świadczyć będą 

kości wykopywane przy różnych wykopach pod fundamenty czy kanalizację. 

Cmentarz był ogrodzony barierami drewnianymi i obsadzony wysokimi 

topolami i na długo przed 1824 rokiem już zamknięty i nieużywany. 

 

Drugi cmentarz to cmentarz koło kościoła dziś istniejącego. Był kie-

dyś powszechny zwyczaj, że zmarłych grzebano koło kościołów i Wizyta 

Generalna z 1829 r. opisuje go, że był wielkości 80 x 81 arszynów (65,28 x 

59,60 m). Przypuszczać należy, że nie wszystkich zmarłych na nim grzebano, 

albowiem równorzędnie istnieje już cmentarz św. Marka poza miastem, przy 

szlaku drogowym Knyszyn – Tykocin. Wizyta Generalna z 1829 r. podkreśla, 

że cmentarz ten od przeszło 40 lat jest już zamknięty i umarłych się grzebie 

na cmentarzu św. Marka. Na tym cmentarzu stały trzy duże krzyże i był 

ogrodzony płotem drewnianym, bo dzisiejszy murowany parkan jest dziełem 

ks. Słomińskiego. 

 

Trzeci cmentarz to cmentarz św. Marka, czyli dzisiejszy cmentarz pu-

bliczny przy drodze na Krypno. (Kiedyś droga do Krypna szła z lewej strony 

cmentarza, a dziś idzie po prawej stronie.) Cmentarz ten jest bardzo stary i 

nikt nie pamięta jego powstania, a nawet Wizyta Generalna z 1731 r. wyraża 

się o nim jako bardzo starym: „Tertium caemeterium S. Marci ubi olim Eu-

frat Capella”, a na innym miejscu ta sama Wizyta Generalna o działce na 

cmentarz wyraża się: „Area S. Marci ubi olim fuerat ecclesia lignea et Ca-

emeterium”. I wydaje się, że ten stary cmentarz od początku był takiej wiel-

kości, jakiej jest i dzisiaj. W 1829 r. rozmiary jego wynosiły 108 x 60 arszy-

nów (około 79 x 44 m). Przy oparkanianiu cmentarza murem za ks. pro-

boszcza Aborowicza (1897-1912) nieco go powiększono, bo dotąd był tylko 

dylami ogrodzony i drzewami obsadzony. 

Rozmiary dzisiejszego cmentarza wynoszą 168 x 80 m, a powierzchnia 

cała 12902 m kw. Na tym cmentarzu (w starszej części) spoczywa już wyli-

czonych 11 księży, a są na pewno i tacy, których my nie znamy, pomników 

wielu nie posiada. Najstarszy pomnik, jaki spotkałem na tym cmentarzu, to 

był pomnik jakiegoś pułkownika sprzed 80 laty. 
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Figura owa, roboty nieznanego mistrza 

ludowego, drewniana, znajduje się w 

kościele knyszyńskim od niepamiętnych 

czasów. Kiedyś, przed 1900 r., stała we 

framudze na zewnątrz kościoła 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na cmentarzu św. Marka w Kny-

szynie mogiły betonowe dla księży 

tu spoczywających: 

1. ks. Adam Słomiński, prob. 1897, 

2. ks. Marian Słomiński, 1868, 

3. ks. Jan Słomiński, 1884, 

zrobił w 1943 ks. Cyganek 
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Tę mogiłę betonową dla ks. Jana 

Sacharko, proboszcza knyszyńskie-

go (1912-1915), zrobił w 1943 r. 

ks. Cyganek 
 

 

Dla młodego księdza brak pracy to nudy straszne, więc robiło się dla 

relaksu to, co było dozwolone, a nawet zalecane i mile widziane przez wła-

dze okupacyjne. Cmentarz knyszyński był bardzo zaniedbany, a ponieważ 

stałego grabarza nie było, to ludzie zainteresowani pogrzebem kopali doły 

na mogiły, gdzie im się podobało i w różnych kierunkach zwrócone. Cmen-

tarz zarósł dzikimi krzakami i stał się puszczą nie do zdobycia. Nie było ani 

jednej wąskiej ścieżki przez ten cmentarz. Za zezwoleniem ks. proboszcza 

Bryxa w roku 1943 zabrałem się do uporządkowania tego cmentarza. Od 

świtu do późnej nocy przesiadywałem na tym cmentarzu uzbrojony w sie-

kiery, piłkę, motyki, łom i tym podobne narzędzia i rozpocząłem robić sze-

roką na 2 metry ścieżkę wzdłuż całego cmentarza. Można sobie wyobrazić, 

co ja spotkałem na tej trasie. Z chrustem i drzewami dawałem sobie radę, 

ale co trzeba było zrobić, jeśli na środku ścieżki stał murowany pomnik? 

A przesuwałem go o ten jeden czy dwa metry; trzeba to było robić tak 

sprytnie i prędko, by się zainteresowani nie domyślili, że ich pomnik ustąpił 

miejsca ścieżce. Pomników, które należało przesunąć, było niewiele, ale ileż 

mogił trzeba było zlikwidować lub imitujący je grób w pobliżu nowy usypać? 

Owszem, nie wszystko udawało się bez oporów, lecz dla dobra ogólnego 

i zrobienia jakiego takie porządku na cmentarzu, do czego powoływałem się 

na nakaz władz okupacyjnych (fikcyjnie) i ksiądz proboszcz mocno mnie 

w tym popierał i zachęcał, a nawet pomagał przestawiać ciężkie krzyże i po 
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roku wytężonej pracy cmentarz był nie do poznania. Krzewy zostały wycięte, 

ścieżka do gruntu skopana i udeptana. 

Na drugi rok były porobione odnogi na prawo i lewo, a ponadto 

ścieżka obwodowa dookoła cmentarza koło parkanu wewnątrz cmentarza. 

Zapoznając się tak z cmentarzem, odnalazłem znane mi z metryk mo-

giły księży Słomińskich, ks. Sacharki, a innych już nie odnalazłem, tj. ks. 

Kisielewskiego czy ks. Jabłońskiego. Pomniczek skromny na mogile ks. 

Słomińskich już się przewracał ze starości (po 45 latach). Zrobiłem trzy no-

we mogiły na płycie betonowej i osadziłem dobrze były pomnik ks. Adama 

Słomińskiego. Zrobiłem to samo na grobie ks. Sacharki. 

Podczas ostatniej wojny cmentarz ucierpiał bardzo wiele, bo kopano 

za jego parkanem rowy strzeleckie, a nadto od pocisków i bomb. 

 

Czwarty cmentarz to cmentarz unicki dziś już nieistniejący przy dzi-

siejszej szkole powszechnej przy ul. Białostockiej. Tam stała kiedyś przez 

kilka wieków cerkiew unicka i obok niej był cmentarz grzebalny. Cerkiew 

została dekretem carskim z 1839 r. zlikwidowana i po kilku latach rozebra-

na, a cegłę z niej użyto na budowie cerkwi prawosławnej na rynku knyszyń-

skim. Cmentarz ulegał coraz bardziej zaniedbaniu i w końcu 1860 r. całkiem 

go zaorano. Gdy kopano fundamenty pod budowę szkoły, to wykopywano 

jeszcze „zdrowe” kości ludzkie. 

 

Kolejny cmentarz to cmentarz prawosławny przy drodze z Knyszyna 

do Krypna po lewej stronie w gaiku pod majątkiem Knyszyn. Tu pobudowa-

no kapliczkę prawosławną z materiału po byłej cerkwi unickiej w Bogusze-

wie. Cmentarz ten powstał dopiero po 1864 r., a przedtem prawosławnych 

grzebano na cmentarzu św. Marka na miejscu wydzielonym. Podczas ostat-

niej wojny kapliczkę spalono i cmentarz uległ dewastacji. 

 

Szósty cmentarz – ewangelicki, położony jest po drugiej stronie szosy 

naprzeciwko cmentarza prawosławnego. Mało tam było mogił, bo zamoż-

niejsi ewangelicy woleli się grzebać w Białymstoku, a biedniejsi, których 

było w Knyszynie już niedużo, grzebali się tutaj. 

 

Cmentarz wojskowy niemiecki: po I wojnie światowej Niemcy zbierali 

swych żołnierzy z pól i grzebali ich we wspólnych mogiłach, i miejsce dla 

nich wybrano tuż obok cmentarza ewangelickiego. W ostatnich latach moc-

no zaniedbany, bo drewniane ogrodzenie już się rozsypało i ślad po nim 

prędko zanika. 

 

Cmentarz epidemiczny położony jest tuż przy drodze do Chraboł 

obok lasku. Tu grzebano wszystkich zmarłych bez względu na wyznanie, bez 
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ceremonii kościelnych i to zaraz po śmierci. Cmentarz ten musi być stary, 

boć i epidemie należą już od dawna do przeszłości, przynajmniej w masowej 

ilości, ale ślady do dnia dzisiejszego istnieją. 

 

Dziewiąty cmentarz to cmentarz żydowski za ulicą Białostocką na 

groblach i stawach królewskich, założony za zezwoleniem administracji 

zamku knyszyńskiego w 1786 r. Wcześniej grzebano Żydów na cmentarzu 

w Tykocinie, ale ukradkiem grzebano ich na groblach już wcześniej. 

W księdze zarządu cmentarnego wyznaniowej gminy żydowskiej 

w Knyszynie, tzw. „Hewre Kadysz”, dotyczący pozwolenia grzebania Żydów 

na groblach sadzawek królewskich, na pierwszych stronach czytamy nastę-

pujące zarządzenie: 

 
Zebrani mieszkańcy Knyszyna Żydzi wspólnością, aby ogrodzili mogiłki swoje i myśli 

przedsięwzięcia swego żądać pozwala Zwierzchność Dworska, przychylając się do tej prośby tak 

mieysca, jak zdawna było i te ogrodzenie i tymże grzebania się dozwala. Dnia 14 Apryla 1786 r. 

(-) Kopecki – gubernator. [109] 

 

I dalej wyjaśnia tenże Kopecki: 

 
A ponieważ mieszkańcy knyszyńscy Żydzi zdawna na sadzawkach Dworskich Knyszyna mo-

giłki miane z dozwolenia dnia 14 Apryla 1786 r. około tychże mogiłek parkanem dobrym ogrodzenie 

ponowili, przez co wygodne miejsce do grzebania zmarłych swoich uczynili, ażeby odtąd żaden z Kny-

szyńskiego Państwa, bądź z Miasta czyli wprost mieszkaniec nie ważył się szukać innego miejsca po 

cudzych państwach z opłacaniem wyznaczającym Zwierzchność Dworska Knyszyńska odtąd nie zabra-

nia, ale owszem, ażeby tu każdy należący, jako z mniejszym kosztem grzebał, a przez to i miejsce 

i siebie nie uszkadzał, nakazuję. Dnia 30 Grudnia 1787 R. Fine. (-) Kopecki. 

 

Tego miejsca na nowy cmentarz Żydzi przez cały czas do 1945 nie 

zmieniali i choć ich w mieście przybywało, to jednak im wystarczał i nim się 

zadawalali. 

 

Dziesiąty cmentarz z czasów wojen szwedzkich czy tatarskich albo ja-

dźwingowych położony jest na piaskach o jakie 1,5 km po szosie w stronę 

Moniek od Knyszyna, na lewo od szosy. Za wiklinami leży tu omawiany 

cmentarz historyczny, czyli są tylko ślady w postaci kości ludzkich, które 

wiatr odkrywa. O tym cmentarzu w okolicy Knyszyna krąży legenda, którą 

ładnie ujął śp. ks. Antoni Walentynowicz w wierszu: 

 
JEZIORO PIASKOWE 

 

Przyszedłem na zastockie jezioro piaszczane 

W okolicach Knyszyna wszystkim dobrze znane 

Widzę jego piaski leżące falami 

Jak wiatry złożyły równiutko rzędami 
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Leżą nieruchome nowych powiewów czekają 

Co je w nowe fale, jak chcą układają 

Teraz na słonecznym upale lipcowym  

Malowane srebrem z odcieniem matowym 

 

Grzeją się spokojnie, dosyć czasu mają 

Dziś z miejsca na miejsce z wiatrem nie latają 

Z przodu mały strumyk, zarośle olchowe 

Na wzgórkach na lewo laski sośninowe 

 

Gdzieś z tyłu dalekie pagórki, chatyna 

Z prawa pól uprawnych szeroka równina  

Okrążyły wielką przestrzeń jak ramami 

Zrobiły dolinę zalaną piaskami 

 

Nigdzie na nich nie ma najmniejszej zieleni 

Żaden krzak jałowca, trawa się nie pleni 

Tylko smukła, stroma z dala jakby skała 

Przyodziana w zieleń wysepka widniała 

 

Miała na swym czubie paprocie, wiklinki 

I dwie niewysokie kosmate sośninki 

Szczątki legend starych, jakie tu istniały 

O powstaniu jeziora tak mi nagadały: 

 

* * * 

 

Dawno, bardzo dawno przed laty setkami 

Żył tu jakiś naród zwany Jadźwingami 

Mieszkał w lasach, puszczach, pośród gęstych borów 

Nad brzegami rzeczek, łączek i ugorów 

 

Raz jeden wśród lata na te jego ziemie 

Na której od wieków żyło jego plemię 

Napadł nieprzyjaciel bardzo silny, srogi 

I okrutnie niszczył ten naród ubogi 

 

Wszyscy co tu wtedy w tych stronach mieszkali 

Na radę wojenną w polu się zebrali 

I przyrzekli walczyć z wrogiem nad doliną 

I tu go zwyciężyć, choćby przyszło zginąć 

 

I walczyli mężnie zmieszani z wrogami 

Padli na dolinie zrąbani mieczami 

A niewiasty z dziećmi, co w borach mieszkały 

Gdy swych ojców, mężów już nie doczekały 

 

Przyszły na dolinę, usiadły na wzgórzu 

I dniem i nocami i w deszcze i burze 

Tak długo ze swymi dziatkami płakały 

Póki siły dla nich płakać dozwalały 
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Gdy śmiertelnie z żalu, z głodu omdlewały 

Szedłszy na dolinę i tu umierały 

Obok mężów, ojców, syna lub brata 

Co za lud swój w boju zeszli z tego świata 

 

Łzy ich tak obfite tak gorące były 

Że zieleń i ziemię na wzgórzach spaliły 

Wiatry co na polach, nad lasami wiały 

Gdy ten lud zgubiony w dolinie ujrzały 

 

Uderzyły w górę swoimi skrzydłami 

Zebrały z nich ziemię przepaloną łzami 

I zaniosły w dolinę, zmarłych zasypały 

By na ich niedolę gwiazdy nie patrzały 

 

Odtąd gdy ta ziemia stała się piaskami 

Już żadnej roślince swemi korzeniami 

Czy wiosną czy latem wzrosnąć łzy nie dały 

A gdy która wzrośnie wiatry wyrywały 

 

* * * 

 

Zdejmuję obuwie, bosemi stopami 

Wchodzę na dolinę zalaną piaskami 

Nogi wyżej kostek grzęzną w piasków fale 

Jak w ogniu nagrzane w słonecznym upale 

 

Już nie idę, biegnę, piasek nogi pali 

Pod nogami z boków bliżej i w oddali 

Leżą ludzkie kości gęsto rozrzucone 

Dorosłych i dzieci, a tak wybielone 

 

Że bielsze nad śnieg, z piaskami zmieszane 

Jedna duża cała, drugie połamane 

Na drobne szcząteczki, bielą się do słońca 

Na całej dolinie od końca do końca 

 

Często wiatr wydmucha konia czerep cały 

Czasem szczątkę dzidy lub pieniążek mały 

Czasami wygrzebie siekierę z kamienia 

Pewnie należącą do tego plemienia 

 

Co tu przed wiekami na tych ziemiach żyło 

I ślad swego życia w ziemi tej ukryło 

 

Owszem, jest prawdą historyczną, że na tych ziemiach żyło kiedyś 

plemię pruskie zwane Jadźwingami i że ich Krzyżacy w sposób bestialski 

niszczyli. Były również i wojny szwedzkie, i przejścia tatarskie, a każda 

z tych spraw mogła być podobną do opisanej sceny i to się przechowało 

w tradycji i legendach miejscowego ludu. 
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Dwa inne cmentarze opiszę przy relacji o Krypnie i byłym kościele 

filialnym. 

Ta duża liczba cmentarzy nas nie dziwi, bo kiedyś każda większa wio-

ska miała swój cmentarz, a dziś jest inaczej, tak że parafia ma tylko jeden 

cmentarz. 

Do roku 1750 były częstsze wypadki grzebania pewnych osobistości 

w podziemiach kościołów lub przynajmniej na cmentarzu kościelnym. 

Metryki zmarłych, najpóźniej wprowadzone, notują mniej więcej od 

XVI w. zgony i zdążyły jeszcze zanotować niejeden wypadek pogrzebania 

w kościele, bo są takie adnotacje: „sepultus est In Ecclesia” Knyszyn lub koło 

kościoła. Oto np. W 1749 r. St. Dobrzyński l. 50 „sepultus in Caemeterio 

nostro Knyszynensis ante maioris Ecclesiae fossos” – albo „… in Caemeterio 

Ecclesiae Paroch ad Orientem Hyemales” lub „Septentrionales”. Między in-

nymi na cmentarzu koło kościoła pogrzebana została niejaka „Dorothea 

annorum 120 Sacramentis munita sepulta In Caemeterio Ecclesiae Knyszyn 

die 4 Octobr. 1764”. 

W roku 1775 dnia 10 października „mortuus est Simeon Smigielski 

comes Regiae Maiestatis absque ulla dispensatione Sacr. Sacram. quali 

morte nescit, sive ex causa equi, sive ex obpressione autem comitis. Sepultus 

est in Ecclesia Knysz”. 

 

Są ślady z przeszłości, że cerkiew unicka w Knyszynie była od Unii 

Florenckiej (1439), a nie od Unii Brzeskiej (1596).37 [110] 

Aby sprawa unii stała się dla czytelników nieco jaśniejsza, pozwolę so-

bie zamieścić krótki rys historyczny sprawy unii w ogóle. [111]. 

Do roku 867, czyli do wystąpienia Focyusza, pomiędzy Wschodem 

a Zachodem (Rzym) była ścisła łączność i dopiero od wystąpienia Focyusza, 

patriarchy konstantynopolitańskiego, opierała się na kruchych podstawach 

i ostatecznego rozłamu dokonali jego późniejsi następcy, a szczególnie Mi-

chał Cerulariusz w 1054 r. Od tego czasu cały Wschód odpadł od Rzymu 

i nastała tzw. schizma wschodnia. 

Przyczyną, która była tak olbrzymia w skutkach i spowodowała tak 

straszną katastrofę, była raczej pycha osobista patriarchów wschodnich, 

pretendujących do przynajmniej równości z biskupem Rzymu (papieżem), 

                                            
37 Ks. Tomasz Bielski w Kronice o Krynkach (str. 287) podaje, że król Zygmunt August w 1531 

r. zbudował cerkiew w Knyszynie. [112] 
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a potem stawiano zarzuty nie tyle dogmatyczne, ile liturgiczne, np. że łacin-

nicy nie uznają bierzmowania udzielanego zaraz po chrzcie, że fałszują na-

ukę Bożą dodatkiem filioque, czyli nauką o pochodzeniu Ducha Św. i od 

Syna Bożego, że poszczą w soboty, że pozwalają na nabiał w Wielkim Poście 

oraz jeszcze kilka innych bez głębszego znaczenia. 

Ten stan odszczepieństwa, usankcjonowany klątwami z obojga stron, 

trwał do 1439 r., bo dopiero na soborze powszechnym zwołanym do Floren-

cji w 1439 r. doszło do porozumienia między Kościołem wschodnim i za-

chodnim, na który przedstawiciele Kościoła wschodniego przybyli w dość 

pokaźnej liczbie i podpisali Unię (akt jedności z łacinnikami). Biskupi Ko-

ścioła wschodniego uznali w całości dogmaty wiary katolickiej i prymat 

(pierwszeństwo) papieża – zastrzegli sobie tylko obrządek i liturgię w języku 

słowiańskim, na co Sobór i papież chętnie się zgodzili. Nastąpiła więc unia = 

zjednoczenie, ale, niestety, nie zgodził się na nią cały Wschód. 

Unię Florencką podpisał metropolita kijowski i moskiewski Izydor. 

Książę moskiewski Wasyl nie zgodził się na unię i nakazał władykom (bi-

skupom) swego państwa złożyć z godności metropolitę moskiewskiego Izy-

dora i obrać innego metropolitę, Jonasza. 

Zawinił tutaj dużo król polski Kazimierz Jagiellończyk, który był zwo-

lennikiem antypapieża i nie tylko, że nie stanął w obronie Izydora i jego 

dzieła unii, lecz zgodził się i oddał jurysdykcję kościelną nad polską Rusią 

metropolicie prawosławnemu Jonaszowi w 1451 r., na co papież Pius II za-

protestował i naznaczył nowego metropolitę na stolicę kijowską, któremu 

poddał 9 stolic biskupich unickich w granicach Rzeczypospolitej: czernihow-

ską, smoleńską, przemyską, turowską, łucką, włodzimierską, połocką, 

chełmską, halicką. 

I taki stan trwał do 1519 r., odkąd unia poczęła upadać, a przyczyniła 

się do tego żona króla polskiego Aleksandra Jagiellończyka – Olga [113], 

która wyjednała u króla Zygmunta Starego przywilej, że nad metropolią 

kijowską obejmie rządy jej kapelan, ukryty wróg unii Jonasz. I tak się stało, 

co jest rzeczą zrozumiałą, że skoro taki dygnitarz jest zwolennikiem prawo-

sławia, to zepsuć potrafi dużo. I tak było, że całe masy unitów wracały znów 

na prawosławie. 

Ratowali unię, jak mogli, świeżo sprowadzeni do Wilna jezuici, a także 

wystąpienia w kazaniach o. Piotra Skargi, ale to już nie zahamowało powro-

tu, lecz go nieco osłabiło. 

Metropolia kijowska podlegała patriarsze konstantynopolitańskiemu 

i gdy ten się dowiedział o nieporządkach w metropolii kijowskiej, złożył 

z urzędu metropolitę kijowskiego Onezyfora Dziewonkę, który był również 

wrogiem unii i powołał statecznego człowieka Michała Rahozę oraz wyposa-

żył biskupa łuckiego Terleckiego we władzę swego legata. Ci byli przychylni 

unii i za namową biskupów obrządku łacińskiego Maciejowskiego i innych 
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oraz biskupów obrządku unickiego we Lwowie, Gedeona Bałabana, Adama – 

„Hipacego” Pocieja, biskupa włodzimierskiego zwołali synod do Brześcia nad 

Bugiem w 1595 r., na którym ponownie podpisali akt unii. Zastrzegali sobie 

to samo, tzn. obrządek wschodni, liturgię i język słowiański oraz prosili kró-

la o zrównanie duchownych ruskich z duchownymi obrządku łacińskiego 

we wszystkich prawach i przywilejach. 

Papież i król prośby nie uwzględnili, lecz gdy przyszło w rok później 

do ogłoszenia unii, książę na Ostrogu Konstanty [114], który w swych wło-

ściach był panem dwu biskupstw (lwowskiego i przemyskiego) i około 1000 

cerkwi na tym obszarze, poczuł się obrażonym, że bez niego załatwili 

w Brześciu tak ważną sprawę i dlatego postanowił dzieło to zniszczyć i nie 

pozwolił na swym terytorium duchownym i wiernym przyłączyć się do unii. 

Z ludności ruskiej około 2/3 przyjęło unię, lecz Kijów i kozaczyzna za-

poroska oraz zakonnicy z Ławry Peczerskiej zostali przy prawosławiu, mając 

takiego poplecznika prawosławia jak książę na Ostrogu Konstanty. Ten na 

swoim dworze utrzymywał całe zastępy pisarzy, którzy zohydzali Kościół 

katolicki. Ponadto patriarcha Carogrodu (Moskwy) Cyryl Lukaris był prze-

ciwnikiem unii i dlatego posłał do Kijowa patriarchę jerozolimskiego Teofa-

na, który wbrew wiedzy króla polskiego wyświęcił 6 nowych władyków dy-

zunitów, aby byli gotowi w każdej chwili objąć stanowiska po biskupach 

unickich. 

Król, będąc zajęty wojną, nie zareagował na to należycie, a potem, 

w 1632 r. po śmierci króla Zygmunta III 30 tysięcy kozaków zagroziło kró-

lowi, że o ile Teofan i jego władycy nie otrzymają uznania, to oni je mieczem 

wywojują. I Władysław IV zgodził się na ich żądania, tj. że metropolitą we 

Lwowie będzie dyzunita i będą mieli w granicach Rzeczypospolitej 4 biskup-

stwa dyzunickie, czyli nastąpił podział niektórych diecezji dawniej czysto 

unickich i klasztorów na unickie i dyzunickie (prawosławne). 

Unia otrzymała nowy cios bolesny, ale jeszcze niezupełny. Metropolici 

uniccy z Kijowa musieli przenieść swą stolicę do Wilna, bo tam czuli się 

z życiem niepewni. 

Metropolici wileńscy uniccy, „Hipacy” Pociej i po nim Walerian Rutski, 

położyli wielkie zasługi przy umocnieniu unii. Zreformowany klasztor unicki 

bazylianów w Wilnie stał się kuźnią gorliwych biskupów i kapłanów unic-

kich. Z tego czasu słynny jest biskup unicki na stolicy połockiej, św. Józafat 

Kuncewicz, który został zamordowany za wiarę w 1623 r. 

Praca ich wydała wielkie owoce. Przeszło 3 miliony wynosił ogół 

wiernych unickich, lecz wciąż przychodziły na unię ciosy, a to ze zmianą 

stanu politycznego. 

W roku 1667 Polska traci na zawsze Kijów i Zaporoże na rzecz Rosji, 

przez co odpada znaczna część wiernych unitów. Ale to jeszcze nie wszystko. 



182 

Król Jan Sobieski dość poważnie troszczył się o pozostałych unitów. 

Zwołał w 1680 r. zjazd biskupów unickich i łacińskich do Lublina, aby 

unormować wzajemną współpracę. Nawróciło się wprawdzie kilka diecezji, 

jak przemyska w 1692 r., lwowska w 1700 r. i łucka w 1702, ale w tych die-

cezjach było sporo naleciałości prawosławnych, więc trzeba było zwołać 

zjazd i omówić te sprawy. Ten zjazd odbył się w 1720 r. w Zamościu pod 

przewodnictwem metropolity Leona Kiszki i legata papieskiego Grimaldiego, 

biskupa tytularnego Edessy. 

Ustawy tego synodu powzięły dużo pięknych postanowień dotyczących 

życia i dyscypliny kleru, a przede wszystkim włożyły obowiązek na Zakon 

Bazylianów w Wilnie w postaci gruntownego wychowywania młodego kleru 

i zakładania nowych unickich seminariów duchownych. 

Niestety biskupi nie dopilnowali przyjętego na siebie obowiązku 

i z czasem doszło do tego, że brak mądrych kapłanów unickich i ciemnota 

ludu zdołały później zadać ogromny cios unii. 

Dyzunici będący w granicach Rzeczypospolitej wciąż narzekali na rze-

komy ucisk, co dawało rządowi rosyjskiemu pretekst do interwencji. Pod 

tym pretekstem rząd rosyjski w 1720 r. wymógł na królu polskim Auguście 

II wskrzeszenie biskupstwa mohylowskiego i obsadził go swoim człowie-

kiem, Jerzym Konińskim – nieprzejednanym wrogiem Polski i unii. 

Wreszcie przyszły rozbiory Polski. Białoruś dostała się pod panowanie 

Rosji, odpadła znów duża część unitów, a agenci cesarzowej Katarzyny na 

stolicach biskupich w Łucku zrobili to, że spośród 1500 księży unickich zo-

stało tylko 100 przy unii, a reszta załamała się i przyjęła obrządek prawo-

sławny lub niektórzy przeszli na obrządek łaciński. 

Po trzecim rozbiorze Polski (1795) trzy diecezje unickie dostały się 

pod panowanie austriackie, tj. biskupstwo lwowskie, przemyskie i chełmskie, 

zaś na terytorium przypadłym Prusom rząd ten utworzył Obwód Białostocki 

i w nim diecezję unicką w Supraślu, wreszcie na ziemiach zagarniętych 

przez Rosję Katarzyna zniosła wszystkie diecezje unickie z wyjątkiem arcy-

biskupstwa w Połocku. 

Kościół katolicki stracił w latach 1772-1795 około 8 milionów katoli-

ków obrządku wschodniego, a pozostały tylko dwa miliony. 

Cesarz Paweł I w 1798 r., na prośbę biskupów pozbawionych stolic 

przez Katarzynę i na prośbę papieża Piusa VI, wznowił niby dwie diecezje 

unickie, tj. łucką z siedzibą w Poczajowie i brzeską z siedzibą w Żyrowicach, 

które razem z diecezją połocką miały 1400000 wiernych w 220 parafiach. 

Dość względnym dla unitów był również następca Pawła I car Alek-

sander I, ale jego następca Mikołaj I okazał się szatanem dla unii i zadał jej 

cios ostateczny, a dopomógł mu w tym jeden zdrajca z kapłanów unickich, 

Jan Siemaszko, który był asesorem w Kolegium Petersburskim do spraw 

wyznaniowych obu obrządków. 
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Od 1828 r. poczęła się ostateczna zagłada unii. Siemaszko, który po-

tem został biskupem prawosławnym, sprawił to, że klasztory unickie jeden 

po drugim likwidowano. Seminaria duchowne w Połocku i Żyrowicach zre-

formowano na wzór prawosławnych i w 1838 r. pozbawiono obywateli ma-

jątków na całej Litwie i Białorusi patronatu nad cerkwiami unickimi, 

a wreszcie w 1839 r. podpisano (Siemaszko ze swym sufraganem Zubką 

i arcybiskupem Łużyckim) na zjeździe w Połocku akt całkowitej kasaty unii. 

Została jedynie diecezja chełmska w obrębie Królestwa Polskiego, ale 

i tę skasowano w 1875 r. za Aleksandra II. Lud wierny swej wierze przymu-

sowo był przepisywany na prawosławie lub potajemnie wyznawał swą kato-

licką wiarę. 

Nadszedł rok 1905 – rok tolerancji religijnej. Unici mogli teraz swo-

bodnie wrócić do swego obrządku katolickiego i znaczna część ich wróciła, 

ale byli i tacy, co już przy prawosławiu pozostali. 

Tak się przedstawia w krótkim zarysie historia unitów, a przeżywały ją 

również cerkwie unickie w Knyszynie i Boguszewie. 

Jest faktem historycznym, że cerkwie w Knyszynie i Boguszewie się-

gają czasów pierwszej unii Kościoła wschodniego z zachodnim od 1439 r., 

zawartej we Florencji, bo są nazwiska księży z cerkwi unickiej w Knyszynie, 

jak ks. Eustachy Apanowicz z 1693 r. lub ks. Jan Kostecki z cerkwi bogu-

szewskiej z 1683 r., a więc sprzed unii brzeskiej czy poflorenckiej. 

Jest również faktem, że Knyszyn i Boguszewo przez długie lata miały 

cerkiew czynną, bo raz po raz w metrykach kościołów rzymskokatolickich 

w Knyszynie i Trzciannem spostrzec można nazwiska proboszczów unickich 

chrzczących rzymskokatolickie dzieci w czasie nieobecności tych księży. 

Gdzie ona stała? A stała przy ul. Białostockiej w tym miejscu, gdzie 

dzisiaj jest szkoła i stała do roku 1865. Uległa kasacie w 1839 r. i stała nie-

czynna do 1865 r. [115], w którym to roku ją rozebrano i materiału użyto do 

budowy cerkwi prawosławnej na rynku w Knyszynie [116]. Koło niej był 

cmentarz grzebalny unicki [109]. 

W związku z kasatą cerkwi unickich, dziekan bielski obrządku grec-

kokatolickiego ks. Kostycewicz w dniu 5 października 1837 r. [118] zwrócił 

się przez archidiakona białostockiego do dziekanów, a przez nich i do pro-

boszczów, ażeby księża proboszczowie pozwolili i ułatwili zjeżdżającym ko-

misjom do parafii rzymskokatolickich celem przejrzenia ksiąg metrycznych 

i spisu ludności i wyszukania w nich byłych unitów przeszłych na obrządek 

łaciński po 1798 r., bo od tej daty przejście było już nieważne i musieliby 

wrócić na obrządek unicki, a w dalszej konsekwencji na prawosławie. 
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W dokumentach archiwum parafialnego w Knyszynie nie znalazłem 

niczego o cerkwi unickiej w Knyszynie. Podobno była jedyna Wizyta Gene-

ralna Kościoła unickiego w Knyszynie z roku 1811, ale tę zabrał ze sobą ks. 

dziekan Jerzy Żamejć do Wołkowyska, aby tam dokończyć opracowanie 

monografii o Knyszynie, ale wkrótce nastała wojna i materiały te zaginęły. 

Ja to, co podaję o cerkwi unickiej w Knyszynie czy Boguszewie, to tylko na 

podstawie śladów zostawionych w metrykach kościoła rzymskokatolickiego. 

Tam znalazłem kilka nazwisk księży unickich, jak: 

1. ks. Eustachy Apanowicz (por. metrykę ur. z 1693 r., nr 31) chrzcił 

dziecko rzymskokatolickie niejakiego Piłata, a kumem był Marcin Szostkiewicz, 

2. ks. Błażej Falkowicz, por. metr. ur. nr 422 z 1696 r., 

3. ks. Wawrzyniec Stanisław Stasiewicz czy Ostasiewicz od 1713 do 

1738; był żonaty z Konstancją, co widać z metr. nr 37 z roku 1714; ten ksiądz 

bardzo często chrzcił dzieci katolickie, co widać z metryk 2772, 2581, 3031, 

151, 1333 i innych, 

4. ks. Jakub Miskiewicz od 1738 do 1744 r., 

5. ks. Jakub Baranowski w latach 1744-1758; nazwisko jego w tych la-

tach występuje bardzo często; o ile metryki z tych lat są pisane po łacinie, to 

metryki tych dzieci, które chrzcili księża uniccy, pisane są po polsku, bo 

prawdopodobnie nie znali tego języka…, 

6. ks. Michał Nowicki występuje od roku 1758 do 1766, por. metr. ur. 1299, 

7. ks. Grzegorz Morozowicz w latach 1766-1787; był żonaty z Eudorią 

i mieli syna Mateusza Jana, który im się urodził 4 lutego 1771 r., potem zo-

stał księdzem i objął od 1802 r. stanowisko proboszcza po ojcu, 

8. ks. Mateusz Jan Morozowicz od 1802 r., ożenił się z Krystyną Cibo-

rowską w 1797 r. (por. metr. 19-230 oraz metr. zgonu nr 11 z 1802 e.), 

9. ks. Woszczołowicz występował ok. 1811 r., takie nazwisko utkwiło 

w pamięci sekretarzowi miejskiemu p. Piaseckiemu, który przeglądał ową 

Wizytę Generalną z 1811 r., 

10. ks. Leon Popławski występuje około 1800 r. i tylko jeden raz, nie 

wiadomo więc, jaką on funkcję pełnił, 

11. ks. Jan Kraszkiewicz, proboszcz na Knyszynie i Boguszewie od 

1822 do 1831 r., pochodził z Białegostoku, syn Szymona i Marianny po Józe-

fie z Gogolewskich, zmarł w Knyszynie dnia 4 marca 1831 r. (nr metr. zgonu 

76) na suchoty w wieku lat 63 jako wdowiec, pozostawiając córkę Katarzynę; 

pochował go ks. Stanisław Żebrowski, administrator cerkwi unickiej w Bo-

guszewie, na cmentarzu św. Marka w Knyszynie. 
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Prawdopodobnie ks. Stanisław Żebrowski był ostatnim proboszczem 

w Knyszynie i Boguszewie do 1839 r. 

W związku z likwidacją unii książę generał-gubernator na Smoleńsk, 

Mohylów i Witebsk pod datą dnia 30 czerwca 1834 r. za nr. 3551 zwrócił się 

do duchowieństwa rzymskokatolickiego, aby podczas przyłączania się cerkwi 

unickiej do panującego wyznania grekorosyjskiego (prawosławnego) w cer-

kwiach zamienionych na kaplice czy kościoły obrządku łacińskiego, nie 

pozwalano na odprawianie kapłanom unickim, bo one będą zabrane na cer-

kwie grekorosyjskie. Tę odezwę podpisał biskup unicki białoruski Walerian 

Kamionka. 

 

Jakkolwiek wieś Boguszewo leży na terenie parafii Trzcianne, to jednak 

blisko Knyszyna, bo 6 km, zaś majątek Boguszewo zawsze należał do parafii 

knyszyńskiej, a ponieważ cerkiew unicka w Boguszewie była w majątku, więc 

tym samym do parafii knyszyńskiej, i te dwie placówki unickie wzajemnie sobie 

pomagały lub były obsługiwane przez jednego księdza [119]. 

Nie należy sądzić, że były to parafie o dużej liczbie wiernych, raczej 

mało ich było, bo ślad po nich tak prędko zaginął. 

Los cerkwi unickiej w Boguszewie był ten sam, co i w Knyszynie, tzn. 

w 1839 r. została zamknięta i stała przez kilka lat bezczynna, a potem ją ro-

zebrano (była drewniana) i zbudowano z niej kaplicę prawosławną przy dro-

dze Knyszyn – Krypno. Obydwie te cerkwie unickie były pod jednym we-

zwaniem Przemienienia Pańskiego, który to tytuł utrzymali i prawosławni 

i umieścili ten sam obraz w ołtarzu Przemienienia Pańskiego. [120] 

 

Proboszczami w Boguszewie byli: 

1. ks. Jan Kostecki w 1683 r. (figuruje w księgach metr. w Trzciannem), 

2. ks. Prokop Romanowski w 1722 r. (metr. ur. 962), 

3. ks. Antoni Romanowski w 1729-1771, prawdopodobnie syn Prokopa; 

w 1748 r. chrzcił w kościele katolickim swego syna Alberta w Trzciannem 

(por. metr. ur. 562 i śl. 668), 

4. ks. Atanazy Łopuchowski z 1774 r., na podstawie metr. ur. w Trzciannem, 

5. ks. Jan Kraskiewicz, 1822-1831, wspomniany już przy proboszczach 

knyszyńskich, 

6. ks. Stanisław Żebrowski, 1831-1839, proboszcz na Knyszynie i Boguszewie. 

 



186 

Jest rzeczą trudną powiedzieć coś o ludności parafii Knyszyn na pod-

stawie samych tylko metryk, szczególnie z wieków wcześniejszych, kiedy 

jeszcze Knyszyn nie był miastem. Mikołaj Radziwiłł, erygując parafię w 1520 

r., podkreślił, że robi to dla ludności świeżo osiadłej, aby nie była pozbawio-

na opieki duchowej. 

Co sądzić o tym wszystkim? Czy Knyszyn naprawdę przed 1520 r. był 

pustynią i nie miał żadnej ludności miejscowej? I teraz dopiero ktoś inny czy 

sam Radziwiłł sprowadził kolonistów i zaludnił te ziemie? 

Jeśli jest prawdą, że kościół w Knyszynie istnieje od 1264 r., [121] to 

musiałoby być prawdą, że Knyszyn miał ludność swoją, miejscową, co nie 

przeszkadzałoby, by Radziwiłł powiększył liczbę tej ludności przez osadzenie 

tu swoich kolonistów. Jaka ta ludność miejscowa czy napływowa była choćby 

co do wyznania, czy ruska, rzymskokatolicka czy grekokatolicka (unicka), to 

trudno powiedzieć, jedynie można tylko przypuszczać, że coś językowo czy 

wyznaniowo ze Wschodem miała, bo i te cerkwie unickie po 1439 r. byłyby 

niezrozumiałe w Knyszynie i Boguszewie. 

Podam czytelnikowi ogólny stan ludności z 1781 r. i lat późniejszych: 

1. 1781 r. – ludności w parafii knyszyńskiej było 3235, 

2. 1828 r. – 4650, 

3. 1843 – 5250, 

4. 1867 – 5642, 

5. 1883 – 7571, 

6. 1905 – 9934. 

W 1905 r. nastąpiło rozgraniczenie parafii knyszyńskiej na knyszyńską 

i krypniańską, przez co liczba ludności w parafii knyszyńskiej znacznie się 

zmniejszyła. [122] 

Za Zygmunta Augusta miasto Knyszyn przeżywało wiek złoty swego 

rozwoju. Knyszyn jako myśliwska rezydencja królewska miał stadninę koni 

w samym Knyszynie i jego okolicy wynoszącą do 3000 koni [123]; to można 

wyobrazić, jak tu ludno było i gwarno. I chociaż większość z nich była tylko 

gośćmi, to jednak byli i tacy, co stale tu mieszkali i służyli królowi. 

Z późniejszych czasów, tj. od 1606 r., z posiadanych metryk urodzin można 

już sądzić przynajmniej w przybliżeniu o liczbie parafian knyszyńskich. I tak 

w 1606 r. było 92 i w następnych latach 102, 53, 84, 88, 126, 114, 69, 87, 106, a więc 

w ciągu 10 lat było 922 urodziny, co przeciętnie daje parafia o wielkości 2-3 tysią-

ce dusz. Również w owych czasach dziesiątkowały ludność różne epidemie, głód 

i wojny, co się odbijało mocno na przyroście naturalnym. 
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Jest to najwcześniejszy spis ludności parafii knyszyńskiej, który wg 

ulic i wiosek przedstawia się następująco: 

 

Ul. Grodzieńska 

Ciszewski Stanisław – 3 osoby, 

Chodorowski Paweł – 5 +2, 

Dybko Szymon – 3 + 1, 

Dworzańczyk Michał – 6 + 1, 

Dworzańczyk Wojciech – 2, 

Dziemianowicz Wojciech – 4 + 1, 

Danowski Franciszek – 4, 

Dzienisiewicz Wojciech – 5 + 1, 

Dola Jan – 2 + 4, 

Ziemianowicz Franciszek – 4, 

Ziemianowicz Andrzej – 8, 

Gierwatowski Mateusz – 4, 

Grelecki Stanisław – 4, 

Grelecki Antoni – 4, 

Gołębiewski Mateusz – 4, 

Gierwatowski Benedykt – 6, 

Halicki Franciszek – 3, 

Józefowski Stanisław – 2 + 2, 

Kuczyński Benedykt – 7 + 2, 

Kraszewski Bonifacy – 4 + 1, 

Krasucki Grzegorz – 6, 

Krasucki Antoni – 3, 

Krasucki Bartłomiej – 4, 

Kochański Jan – 6 + 1, 

Kochański Marcin – 6, 

Konopka Maciej – 3 + 1, 

Kaliszkowa Joanna – 5, 

Kozłowski Mateusz – 6, 

Kozłowski Bartłomiej – 4, 

Kalinowski Jan – 4, 

Kudrycki Leonard – 4, 

Kostkowski Adam – 3, 

Lotowski Dominik – 5, 

Moszyński Antoni – 5, 
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Moszyński Wojciech – 4, 

Mróz Ludwik – 5, 

Mierczyński Stanisław – 5 + 1, 

Mroziewicz Piotr – 6, 

Olisiewicz Dominik – 8, 

Olisiewicz Jan – 4, 

Ostrowski Józef – 3, 

Orłowski Paweł – 3, 

Olisiewicz Jan – 6, 

Pieńczykowski Jakub – 5 + 2, 

Piekarska Agnieszka – 6 + 2 

Piekarski Maciej – 5, 

Puciło Michał – 3, 

Puciło Mateusz – 6, 

Remiszewski Piotr – 5, 

Stypiński Adam – 3, 

Stasiewicz Paweł – 3, 

Sidorski Leon – 6, 

Sokołowski Jakub – 6, 

Sokołowski Jan – 5, 

Sidorska Agata – 1 + 2, 

Stasiewicz Jan – 7, 

Sokołowski Jakub – 4 + 2, 

Toczko Paweł – 5, 

Wasilewska Magdalena – 4, 

Zubczycki Augustyn – 8 + 1, 

Zabielski Adam – 8, 

Zabielski Ignacy – 8, 

Ostrowski Mateusz – 5, 

Kozłowski Bartłomiej – 3. 

Razem daje to 325 osób. 

 

Gdyby ktoś z knyszyniaków szukał swych przodków w przeszłości – to 

dla zaspokojenia ciekawości podam 275 nazwisk z początku XVII wieku 

z całej parafii knyszyńskiej z zaznaczeniem miejscowości pochodzenia: 

Bajówna, 

Bieleniuk, 

Brzozowski – Knyszyn, 

Bednarczyk – Knyszyn, 

Biskupik – Knyszyn, 

Bowczyna – Knyszyn, 

Borsuk – Knyszyn, 
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Bombel – Czechowizna, 

Bozik – Knyszyn, 

Bednarz – Chraboły, 

Borowiczko – Czechowizna, 

Budinczyk – Knyszyn, 

Biskup – Czechowizna,  

Bierbalik – Długołęka, 

Borecki – Kopisk, 

Brzeziński – Knyszyn, 

Barupewicz – ?, 

Boszczyk – Czechowizna, 

Cholewa – ?, 

Chamski – ?, 

Chodniewski – ?, 

Chamianka – ?, 

Ciecierski – Knyszyn, 

Christusek – Knyszyn, 

Chwiedow – Knyszyn, 

Czapnik – Knyszyn, 

Chlubik – Czechowizna, 

Czapniczka – Knyszyn, 

Czeczotka – ?, 

Czarniewicz – Knyszyn, 

Chmara – Zofiówka, 

Cygan – ?, 

Cherubinczyk – Knyszyn, 

Chranewicki – Knyszyn, 

Chrościk – Długołęka, 

Chodorejko – Wodziłówka, 

Celewicz – Czechowizna, 

Chreptowicz – ?, 

Chałupczyk – Zofiówka, 

Ceciński – Zofiówka, 

Dzierczot – ?, 

Dzięciołek – ?, 

Dąbrowski – ?, 

Dobryskowski – Knyszyn, 

Dzirmańczyk – Knyszyn, 

Daniszewczyk – Knyszyn, 

Dudzik – Ruda, 

Dziewidzik – Czechowizna, 

Dzieniszewicz – Grądy, 
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Damiński – ?, 

Dziekońska – Nob, 

Dubienko – Zofiówka, 

Durko – Rus., 

Górska – Knyszyn, 

Godlewski – ?, 

Golecki – Zofiówka, 

Gralik – Knyszyn, 

Gnyński – Knyszyn, 

Gagielcziński – ?, 

Gostkowski, 

Golik – Zofiówka, 

Ginczuk – Czechowizna, 

Gular – Czechowizna, 

Gierwiatowski – Knyszyn, 

Golecki – Kopisk, 

Gibulski – Knyszyn, 

Gnino-Gniński – Knyszyn, 

Gil – Ogrodniki 

Gnisiejko – Przytulanka 

Halicki – Kopisk, 

Hutkiewicz – Czechowizna, 

Iwanowska – Knyszyn, 

Iwańczyk – Grądy, 

Jabłońska – ?, 

Jagusik – ?, 

Jatczyk – Zofiówka, 

Jabłonowska – Knyszyn, 

Jankowski – Knyszyn, 

Jakubowska – ?, 

Jakowczyk – Wodziłówka, 

Jóźwik – Czechowizna, 

Kulik – ?, 

Krukowska – ?, 

Konopczyk – ?, 

Konopacka – ?, 

Krisienik – Zofiówka, 

Koboska – ?, 

Kostro – Knyszyn, 

Kaczyński – Knyszyn, 

Kamieńszczyk – Knyszyn, 

Konopka – Knyszyn, 
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Kawiński – Knyszyn, 

Koszcik – Knyszyn, 

Kudzinowska – uxor conulis, 

Kołaczkowski – Knyszyn, 

Kytłasik – Peńskie, 

Kaw(m)iński – Knyszyn, 

Kobyliński – ?, 

Kruciejowa – Knyszyn, 

Kasprzyk – Knyszyn, 

Kolenko – Knyszyn, 

Kalenko – Długołęka, 

Kozieł – Zofiówka, 

Kopeć – Czechowizna, 

Kulikowska – Dziękonie, 

Kursala – Krypno, 

Kochański – Grądy, 

Kamieński – Kopisk, 

Karpowicz – Krypno, 

Kupiec – Krypno, 

Kisielewski – Knyszyn, 

Kochański, 

Kaczyński – Knyszyn, 

Kucharski – Peńskie, 

Kochańczyk – Zofiówka, 

Kromarow – Zofiówka,  

Koleśnik – Czechowizna, 

Litewszczyk – Czechowizna, 

Lebioczyk – Knyszyn, 

Lewczuk – Zofiówka, 

Lubieniecki – Knyszyn, 

Lewko – Zofiówka, 

Lubowicz – Knyszyn, 

Litwin – Knyszyn, 

Leśniczyk – Knyszyn, 

Lasowski – Peńskie, 

Lenczewski – Knyszyn, 

Lasowski – Peńskie, 

Lewandowicz – Myśl., 

Ławniczek – Zofiówka, 

Misiołek – ?, 

Monilik – Czechowizna, 

Misirniuk – Chraboły, 
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Moskalowa – Czechowizna, 

Moczarska – Knyszyn, 

Mazurczyk – Czechowizna, 

Misieniuk – Chraboły, 

Matysko – Knyszyn, 

Mierczyński – Grądy, 

Majzykowska – Knyszyn, 

Magnuszewski – Knyszyn, 

Markowski – ?, 

Mazur – Ruda, 

Nowoszczyk – ?, 

Niewiarowski – ?, 

Nosko, 

Niewiarowski – ?, 

Niepska – ?, 

Oleszczyk – ?, 

Olczyk – Knyszyn, 

Ospalik – Zofiówka, 

Ogrodniczek – Krypno, 

Olczik – Knyszyn, 

Olko – Zofiówka, 

Olik – Lewonie, 

Pogorzelski – ?, 

Piotrowicz – ?, 

Piekuta, 

Pyczkówna – Knyszyn, 

Pawelczyk – Zofiówka, 

Pogorzelski – Knyszyn, 

Pikuto – Knyszyn, 

Pociejczuk – Knyszyn, 

Piotrowicz – ?, 

Pawleniuk – Knyszyn, 

Pluskwa – Knyszyn, 

Pladrzyk – Peńskie, 

Poniatowski – Szpakowo, 

Proniewski – Knyszyn, 

Przybyszewski – Grądy, 

Piszczeniuk – Peńskie, 

Rozwadowszczyk – ?, 

Rewiak – Chraboły, 

Rogulewski – Knyszyn, 

Rozwadowski – Knyszyn, 
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Ratuski – ?, 

Roskowska – Knyszyn, 

Ratyńska – ?, 

Roszkowski – ?, 

Safiejczyk – ?, 

Skrzeczyk – ?, 

Skrzyński – ?, 

Szewczyk – Zofiówka, 

Staszulik – Chraboły, 

Skybyczka, 

Stroczik, 

Sobieszczyk – Czechowizna, 

Szlachta – Knyszyn, 

Sceśnik – Zastocze, 

Solańczyk – Peńskie, 

Sienkowicz – Potocz, 

Skoczko – Czechowizna, 

Szewczik – Knyszyn, 

Strojczyk – Knyszyn, 

Sobiesky – Knyszyn, 

Simielewicz – Czechowizna, 

Sidorczyk – Zofiówka, 

Spaczko – Zofiówka, 

Siekaczewski – Ruda, 

Szczorbik – Knyszyn, 

Semborski – Knyszyn, 

Sywaczyk – Chraboły, 

Strzelczyk – Chraboły, 

Sadowski – Knyszyn, 

Sołowiejczyk – Czechowizna, 

Sikora – Zastocze, 

Simczuk – Peńskie, 

Sańczyłło – Rusaki, 

Spaczkówna – Zastocze, 

Skibicki – Grądy, 

Sobolewski – Knyszyn, 

Sochoń – Grądy, 

Sieńko – Grądy, 

Smorczewski – ?, 

Siska – Długołęka, 

Spaczko – Zastocze, 

Skwarek – Zofiówka, 
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Trzeciak – Zastocze, 

Tomasecki – Knyszyn, 

Troczik – Czechowizna, 

Uścianowski – Grądy, 

Wesołowski – Knyszyn, 

Wasecki – Krypno, 

Wiklo – Czechowizna, 

Wołosiejko – Długołęka, 

Wardeska – Jaskra, 

Koźniewski – Zastocze, 

Walendziak – Zastocze, 

Walkowicka – Szp., 

Wróbel – Czechowizna, 

Wysocki – Knyszyn, 

Żebrowski – Knyszyn, 

Zawadzki – ?, 

Zaskar – Zofiówka, 

Ziemiańczyk – Zofiówka, 

Zaręba – Knyszyn, 

Zaniewicz – Czechowizna, 

Zembko – Chraboły, 

Zablota – Czechowizna, 

Żak – Knyszyn. 

 

Z powyższej listy nazwisk, która obejmuje li tylko katolików obrządku 

łacińskiego i jest wzięta z metryk urodzenia od 1606 do 1620 r., a więc tylko 

z 14 lat, da się zauważyć, że przynajmniej połowa tych nazwisk przypada na 

miasto Knyszyn, a druga połowa na wioski, wśród których przodują Cze-

chowizna, Grądy, Zofiówka, a inne, jak Długołęka, Krypno, Ruda i wiele 

innych, które dziś przewyższają swą liczbą ludność wymienionych wiosek, 

nie wiadomo czym wytłumaczyć, tzn. czy one wtedy były bardzo małe, 

a dopiero potem się rozrosły, czy też jakimi innymi przyczynami. 

Druga rzecz, która się rzuca w oczy, to te nazwiska tam mocno są 

niepolskie i tak pachną białoruszczyzną, zakończone na –czuk, –uk itp., 

a przecież lista ta nie obejmuje nazwisk unitów parafii knyszyńskiej, do któ-

rej siłą rzeczy należało więcej ludności ruskiej niż polskiej. 

Pomijając to, są niektóre nazwiska, których przodkowie mogliby się 

doszukiwać swych prapradziadków, jak Giewartowscy, Dworzańczykowie, 

Ciecierscy, Konopaccy, Magnuszewscy, Uścianowscy i wielu innych. Daleko 

więcej spotyka się dzisiejszych nazwisk w latach 1740-1760, a już dużo moż-

na spotkać z lat 1828 i późniejszych. 
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Do parafii knyszyńskiej kiedyś i do 1905 r. należały następujące wio-

ski, majątki i osady: Knyszyn – miasto, Grądy – wieś, Chraboły – wieś, 

Chraboły – kol. szlach., Czechowizna – wieś, Knyszyn – majątek, Kopisk – 

wieś, Karazimka, Rosochy, Poniklica, Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje, 

Wodziłówka, Zofiówka – i te miejscowości zostały w parafii Knyszyn po 

1905 r.; ponadto do parafii knyszyńskiej do 1905 r. należały późniejsze miej-

scowości z parafii Krypno: Krypno – wieś kościelna, Krypno Wielkie, Kule-

sze, Kruszyn, Borki, Dziarnowizna, Zygmunty, Brody, Tatary, Morusy, Rekle, 

Długołęka wieś, Długołęka kolonia, Dębie, Ruda, Peńskie wieś, Peńskie ma-

jątek, Zastocze, Boguszewo majątek i Góra. 

 

Ul. Goniądzka 

Butkiewicz Piotr, 

Bieba Filip, 

Bieba (Bibiński) Maciej, 

Biebiński Mikołaj, 

Biebiński Dominik, 

Bruszewski Józef, 

Bielski Teodor, 

Czerwonka Józef, 

Czarnecki Jan, 

Danowski Wawrzyniec, 

Dworzańczyk Maciej, 

Daniszewski Joachim, 

Daniszewski Jan, 

Dembowski Jan, 

Dworzańczyk Walenty, 

Dębowski Michał, 

Domański Stanisław, 

Ignatowski Jan, 

Januszewski Jakub, 

Jabłoński Jan, 

Kudrycki Piotr, 

Konopka Stanisław, 

Konopka Jan, 

Kozłowski Jan, 

Łopaczewski Karol, 

Malesza Paweł, 

Malesza (Malesiński) Marcin, 

Mosiejewski Andrzej, 

Malesiński Marcin, 

Malesiński Józef, 
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Niedźwiedzki Kazimierz, 

Olesiewicz Wincenty, 

Proniewski Franciszek, 

Proniewski Mateusz, 

Powichrowki Adam, 

Rafałowski Łukasz, 

Rakowski Wincenty, 

Reter(l)ski Piotr, 

Sokołowski Jan, 

Szwarc Franciszek, 

Sokołowski Jan, 

Talajski Andrzej, 

Topolewski Michał, 

Tomson Józef, 

Urbanowicz Adam, 

Wysocki Wojciech, 

Wróblewski Paweł, 

Wasilewski Grzegorz, 

Walicki Mikołaj, 

Zubrzycki Wincenty, 

Bielakowska Maria. 

Razem 215 osób plus kilku pokomorników. 

 

Ul. Starodworna 

Bredziński Jan, 

Czerwonka Jan, 

Chmielewski Paweł, 

Dworzańczyk Michał, 

Dworzańczyk Tomasz, 

Dziemianiuk Grzegorz, 

Domańska Marianna, 

Domański Baltazar, 

Domański Jan, 

Daniszewski Stanisław, 

Grelecki Jan, 

Hoyzler Johan, 

Iwanowski Maciej, 

Jeżewski Antoni, 

Kalinowski Wojciech, 

Krzeczkowska Rozalia, 

Klepacki Jan, 

Oleszkowa Marianna, 
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Półpanek Jakub, 

Proniewski Kazimierz, 

Proniewski Jakub, 

Proniewski Paweł, 

Paluch Baltazar, 

Proniewski Antoni, 

Puchalski Mateusz, 

Prawdzik Jan, 

Rafałowski Stanisław, 

Roszkowski Marcin, 

Sienkiewicz Piotr, 

Wronowska Klara, 

Gierwatowska Franciszka, 

Dworzańczyk Anna, 

Dębrowski Marcin. 

Razem osób 154. 

 

Ul. Dworska (Białostocka) 

Bax Krystyna – 6, 

Buraczewski Michał – 5 + 3, 

Doliński Antoni – 5 + 1, 

Dworzańczyk Piotr – 8, 

Dworzańczyk Michał – 4 + 2, 

Harasimowicz Antoni – 3 + 1, 

Klepacki Józef – 5, 

Klepacki Michał – 5, 

Klepacki Piotr – 6, 

Leski Paweł – 5 + 2, 

Łotowski Gasper – 5 + 1, 

Łotowski Marcin – 5, 

Ołdziejewski Bartłomiej – 5 + 5, 

Sawicki Jan – 5, 

Sawicki Kazimierz – 6, 

Sieńko Michał – 2, 

Supińska Brygida – 6, 

Szafranowski Wojciech – 4, 

Tołłoczko Jan – 3, 

Wiliwa Maria – 4, 

Sidorski Kazimierz – 6. 

Razem 120 osób. 
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Ul. Tykocka 

Iwaszkiewicz Andrzej – 4 + 1, 

Kochański Jan – 6 + 1, 

Kosicka Antonina – 5 + 2, 

Proniewski Michał – 5, 

Popławski Bartłomiej – 8 + 1, 

Powichrowski Jan – 7, 

Rafałowski Jakub – 8, 

Rafałowski Józef – 4, 

Sidorski Michał – 6, 

Zdanowicz Jan – 6, 

Zalewski Jerzy – 3 + 2. 

Razem 77 osób. 

 

Ul. Szkolna (Kościelna) 

W szpitalu – 12 osób, 

Antonowicz Jakub – 4 + 6, 

Bartkiewiczowa Ewa – 4, 

Bibińska Joanna – 3 + 1, 

Citkowski Wincenty – 6, 

Citkowski Jan – 7, 

Dworzańczyk Jan – 4, 

Golecki Piotr – 7, 

Kudzinowski Bartłomiej, 

Puchalski Franciszek – 5, 

Pierzecki Maciej – 7, 

Łopaczewski Andrzej – 4, 

Slabadeniuk Aleksy – 4, 

Jeleniewski Andrzej – 4, 

nieczytelne nazwisko – 3. 

Razem 86 osób. 

 

Knyszyn: 

– ul. Grodzieńska, domów 64, ludności katolickiej: 341 osób, 

– ul. Goniądzka, domów 44, 215 osób, 

– ul. Starodworna, domów 29, 134 osoby, 

– ul. Dworska, domów 21, 121 osób, 

– ul. Tykocka, domów 13, 77 osób, 

– ul. Szkolna, domów 15, 65 osób. 

Razem 186 domów, 974 osoby. 
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A jak się przedstawiała ludność w parafii knyszyńskiej na wsiach? 

 

Poniklica 

Banikowski Józef, 

Klimowicz Franciszek, 

Sołowiej Cyprian, 

Sokólski Wojciech, 

Sokólski Jan, 

Uścinowski Marcin, 

Przybycz Mateusz, 

Przybysz Jan, 

Zajkowski Jan, 

Sokólski Bartłomiej. 

 

Dwór Knyszyn 

Imc P. Celiński Feliks, 

Imc P. Bohdanowicz, 

Imc. P. Hermann, 

Imc P. Wroczyński 

Imc P. Sokołowski, 

wiele innych rodzin ze służby dworskiej. 

 

Czechowizna 

Grom Michał, 

Poliński Mikołaj, 

Polińska Jadwiga, 

Poliński Maciej, 

Poliński Jakub, 

Polińska Franciszka, 

Januszewski Tomasz, 

Roszkowski Kazimierz, 

Okrasiński Maciej, 

Kudzinowski Ignacy, 

Grom Franciszek, 

Kudzinowski Stanisław, 

Kudzinowski Mikołaj 

Osieniewicz Wawrzyniec, 

Okrasińska Franciszka, 

Okrasiński Mateusz, 

Okrasiński Antoni, 

Okrasiński Marcin, 

Snarski Maciej, 
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Pankowski Kazimierz, 

Grom Karol, 

Sokołowski Kazimierz, 

Rogalski Tomasz, 

Roszkowski Mateusz, 

Roszkowski Baltazar, 

Grom Ignacy, 

Poduch Ludwik, 

Poduch Mikołaj, 

Szymański Józef, 

Buczyński Jan, 

Rogalski Kazimierz. 

 

Zofiówka (dawniej Safijówka) 

Poliński Szymon, 

Poliński Maciej, 

Poliński Tomasz, 

Poliński Wawrzyniec, 

Poliński Michał, 

Poliński Wojciech, 

Dymko Paweł, 

Sawicki Wawrzyniec, 

Bajkowska Franciszka, 

Mosiejewski Józef, 

Klimowicz Marian, 

Klimowicz Józef, 

Korecki Stanisław, 

Jackowski Fabian, 

Pisarzewicz Franciszek, 

Boufal Mateusz, 

Toczydłowski Karol, 

Zalewski Benedykt, 

Snarska Agata, 

Wigda Franciszek, 

Dymko Jakub, 

Kochański Franciszek, 

Zmojdak Jakub, 

Kochański Jan, 

Zalewski Wawrzyniec, 

Klimowicz Paweł, 

Kochański Jan – 2, 

Korecki Antoni, 
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Jabłoński Marcin. 

 

Wieś Grądy 

Dziemianowicz Bartłomiej, 

Dziemianowicz Franciszek, 

Judczyk Mikołaj, 

Sokólski Jan, 

Kamieński Antoni, 

Skobidziński Jan, 

Ołdziejewski Piotr, 

Łazarczyk Jan, 

Chodźko Franciszek 

Jeleniewski Marcin, 

Sokólski Jakub, 

Fidrocki Jakub, 

Ołdziejewski Marcin, 

Wysocki Andrzej, 

Uscinowicz Baltazar, 

Chodźko Onufry, 

Kulesza Kazimierz, 

Łazarczyk Adam, 

Chodorowski Adam, 

Wysocki Kazimierz, 

Dworzańczyk Mateusz, 

Kołpak Wojciech, 

Kochański Łukasz, 

Mierczyński Wojciech, 

Poduchowski Wojciech, 

Łazarczyk Wincenty, 

Ołdziejewski Andrzej, 

Chodorowski Wincenty, 

Jankowska Maria, 

Oświęcimski Łukasz, 

Sokólski Piotr, 

Klepacki Józef, 

Chodorowski Ferdynand, 

Dudziński Wincenty, 

Sucińska-Kolendowa Jadwiga, 

Oleksiewicz Paweł, 

Łazarczyk Jakub, 

Dąbrowski, 

Wysocki Wawrzyniec, 
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Kucharski Jan, 

Jadczyk Bartłomiej, 

Wysocki Mikołaj, 

Żukowski, 

Sokólski, 

Chodorowski Stanisław, 

Fidrocki Michał, 

Powichrowski Andrzej, 

Mierczyński Felicjan, 

Fidrocki Bartłomiej, 

Mierczyński Felicjan, 

Chomicki Jan, 

Wysocki Piotr, 

Szymański Mateusz, 

Ołdziejewski Andrzej, 

Skibicki Jakub, 

Dzienisiewicz Jan, 

Bogusławski Józef, 

Kakareko Agnieszka, 

Dzienis Maciej, 

Skibicki Marcin, 

Jadczyk Antoni, 

Chamicki Jan, 

Łotowski Wojciech, 

Fidrocki Mateusz, 

Wysocki Wojciech, 

Bielecka Małgorzata. 

 

Wodziłówka 

Toporowski Jakub, 

Sadowski Wawrzyniec, 

Sienko Mateusz, 

Deya (Duja) Szymon. 

 

Nowiny Zdroje 

Szymański Antoni, 

Wasil Jerzy, 

Laskowski Mateusz, 

Szymański Mateusz, 

Wojtulewicz Adam, 

Wojtulewicz Mikołaj, 

Lewko Szymon, 
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Lewko Andrzej, 

Drokiewicz Jan. 

 

Nowiny Kasjerskie 

Puszecki Maciej, 

Jackowska Petronela, 

Stasiewicz Paweł, 

Mosiejewski Piotr, 

Sokólska Konstancja, 

Snarski Ignacy, 

Snarska Joanna, 

Snarski Maciej, 

Klimowicz Klemens, 

Mosiejewski Mateusz, 

Głazowski Bernard, 

Stenkiewicz Antoni,  

Klimowicz Jan, 

Snarski Bartłomiej. 

 

Kopisk 

Halicki Jan, 

Pietreniuk Wojciech, 

Halicki Kazimierz, 

Chrzanowski Andrzej, 

Szymański Franciszek, 

Bielski Bartłomiej, 

Głażewski Jan, 

Halicki Jan, 

Krasucki Franciszek, 

Reimuch Hilary, 

Gołębiewski Szymon, 

Wasilewski Wojciech, 

Sadowski Szymon, 

Bielski Antoni, 

Wołyńczyk Jakub, 

Halicki Jan, 

Pietroniuk Michał, 

Wagner Michał. 

 

Chraboły [124] 
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Lp. Nazwa wsi 1828 1843 1850 1867 1877 1905 1928 1933 

1. m. Knyszyn 974 1133 1187 1169 1232 1743 1498 1556 

2. Grądy 290 321 357 406 496 465 379 378 

3.  Poniklica 51 76 79 85 87 115 81 98 

4. Knyszyn mają-

tek 

54 73 116 97 113 210 140 125 

5. Czechowizna 166 199 178 240 246 409 395 397 

6.  Wodziłówka 87 31 37 33 31 51 60 65 

7. Zofiówka 170 186 212 257 264 450 340 329 

8. Nowiny Zdroje 51 49 41 46 47 63 70 73 

9.  Nowiny Kasjer-

skie 

69 77 71 136 144 190 194 200 

10. Kopisk 117 96 101 140 145 225 218 271 

11.  Karazimka 6 10 7 11 10 16 13 19 

12. Rosochy Różne kolonie 20 101 543 

13. Chraboły w. 155 168 191 288 300 480 408 453 

14. Chraboły szl. 46 62 48 

  2176 2451 2625 2908 3115 4420 3848 4507 

15.  Ruda 432 466 459 607 654 880   

16. Dziarn. 11 12 10 12 10 10   

17. Krypno Kośc. 117 121 130 173 175 225   

18. Krypno W. 356 410 419 478 515 723   

19. Zygmunty ? 12 7 69 91 134   

20.  Brody ?  18 12 19 16 22   

21. Góra 256 305 351 370 410 573   

22. Morusy 39 25 33 35 40 66   

23. Borki 8 9 6 11 18 26   

24. Tatary 26 30 19 33 39 69   

25. Kulesze 78 107 123 159 151 228   

26. Kruszyn 73 88 83 124 113 173   

27. Rekle 45 49 42 51 52 98   

28. Boguszewo 9 11 9 37 27 49   

29. Zastocze maj. 289 323 367 495 492 753   

30. Długołęka w. 473 492 526 699 732 1358   

31. Długołęka kol.  15 10 9 8    

32. Penskie maj. 22 27 17 41 44    

33. Penskie wieś 249 263 246 335 364 566   

  2483 2781 2869 3757 3953 5940   

Parafia Knyszyn – 

Krypno razem do 1905 

r. miała wiernych: 

 

 

4659 

 

 

5232 

 

 

5494 

 

 

6663 

 

 

7071 

 

 

10353 

  

 

Z przytoczonej tabeli możemy się zorientować o zmianach w przyro-

ście ludzi w parafii knyszyńskiej na przestrzeni 100 lat. Zauważymy tu cie-

kawe rzeczy, że przyrost w niektórych wioskach jest stanowczo za mały, 
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a w innych znów za duży. Szczęśliwym trafem mamy akurat dane statystycz-

ne ze stu lat, tj. z roku 1828 i 1928. 

 
 1828 1878 1928 procent 

Knyszyn 974 1235 1498 60 

Grądy  290 495 379 29 

Poniklica  51 85 81 60 

Knyszyn maj. 54 115 140 155 

Czechowizna 166 254 366 121 

Wodziłówka 27 30 60 103 

Zofiówka 170 263 340 100 

Nowiny Zdroje 51 50 70 30 

Nowiny Kasjer-

skie 

70 145 194 180 

Kopisk  117 145 218 84 

Chraboły 201 300 408 100 

 

Z powyższej tabeli widzimy, że nie we wszystkich wioskach w ciągu 

100 lat powiększyła się ludność o 100%, co powinno być, a w innych wio-

skach nawet do 180%. Zdaję sobie aż nadto sprawę, że tu w grę wchodziły 

inne czynniki, jak ruch migracyjny, choroby epidemiczne, wojny itp., ale 

i działanie populacyjne miało też znaczenie. 

Jeśli w którym roku liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzin, to taki 

rok należy uważać za epidemiczny, a lata takie były np.: 

 
 1794 1795 1806 1807 1813 1821 1831 1845 1853 1855 1892 

urodzin: 181 135 194 168 143 205 212 198 200 230 351 

zgonów: 244 195 232 385 314 221 315 230 212 410 349 

 

Na ogół przyjmuje się, że jeśli w ciągu roku dwa razy więcej jest uro-

dzonych niż zgonów, to jest wszystko normalne i tak bywało przynajmniej 

do końca pierwszego ćwierćwieku XX w., bo dziś, wskutek wielkich postę-

pów medycyny, śmiertelność zmalała w stosunku do urodzin jak 1:4, ale jeśli 

ten stan się zmieniał na niekorzyść zwiększenia urodzin, to stawał się nie-

normalnym, chorobliwym, a jeśli go przekraczał, jak to wykazano w kilku-

nastu latach, to go trzeba nazwać epidemicznym. 

Dla ludzi żyjących dziś w Knyszynie wymienienie przodków z 1828 r. 

jest już nieco za odległe i ponętniejszą statystyką byłyby dane z lat np. 1850 

– 1860 – 1870, wtedy dopatrzyliby się sięgających pamięcią przodków. 
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Bardzo często w metrykach urodzenia jest podkreślane, z jakiego kto 

stanu pochodził i skrzętnie dopisywano wszelkie tytuły rodowe. Dlatego 

w tym miejscu poruszę i tę sprawę, tj. magnaterii, szlachty i wszelkich in-

nych Imć Panów z parafii knyszyńskiej. 

Z magnaterii to zaledwie można wymienić niektóre nazwiska związane 

z Knyszynem, poczynając od Radziwiłłów, Jana Zamoyskiego, który był sta-

rostą knyszyńskim i tu założył drukarnię, w której były drukowane paszkwi-

le i propaganda lutersko-ariańska (temat wdzięczny do oddzielnego opraco-

wania, a tak mało znany). [125] 

 

Dalej poważnym magnatem był Gnino-Gniński, właściciel dóbr kny-

szyńskich na 8 pokoleń po mieczu i kądzieli, po którym właścicielami tych 

dóbr byli: 

Gnino-Gniński, 

Tomasz Józef Zamoyski, 

Piotr Czapski, 

Wincenty Krasiński, 

Zygmunt Krasiński, 

Adam Krasiński, 

? 

Hr. Raczyński. [126] 

Ale obok tych właścicieli z tytułami książęcymi i hrabiów pełno jesz-

cze było pomniejszych, ale których również tytułowano: Magnificus Domi-

nus, Generosus Dominus, Grossus Dominus, Nobilis itp., przy czym hone-

stus – przynależne było ludziom wolnym, a famatus – poddanym. 

A więc występują: 

Magn. Dom. Generosus Kleszczowski Aleksander ok. 1670 r., 

Generosus Magn. Dom. Chorzelski Gabryel ok. 1668 r.,  

Gen. Dom. Jacina Michał equester smoleński,  

Nobilis Ko(u)rzeniecki Zygmunt venator (łowczy), 

Illustr. Magn. Dna Teresa Gnińska, ok. roku 1692, 

Magn. Dnus Mroczkowski z maj. Góra, ok. roku 1704, 

Gen. Magn. Dna Helena Pilichowska Orszetta Capit. de Goniądz ok. 1688 r., 

Gen. Magn. Dnus Czesław Orszetti Capitaueus Knyszynensis, 

Gen. Magn. Dnus Arnold Piotr Bogni ok. 1675 r. 

Magn. Dna Urszula Cecylia Schedlówna, małż. Himone, 

Magn. Dnus Jachirzewski Franciszek, ok. 1714 r., 
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Magn. Dnus Młazowski Antoni, ok. 1699 r., ambo mendicantes 

unsecutes pura Ecclesiam, 

Magn. Dnus Podkowski Stanisław, ok. 1699 r., 

Gen. Magn. Dnus Chreptowicz Antoni, ok. 1714 r., 

Gen. Magn. Dna Ko(u)rzeniecka Agata, ok. 1714 r., 

Gen. Magn. Dnus Korzeniecki Zygmunt, ok. 1714 r., 

Gen. Magn. Dna Baworska Teofila, ok. 1714 r., 

Gen. Magn. Dnus Kurzeniecki Mariusz, ok. 1714 r., 

Gen. Magn. Dnus Kremski Tomasz, 

Gen. Magn. Dna Gosławska Tekla, ok. 1785 r., 

Illustr. Dnus Dnus de Czapski Małachowska Referendissa Regni, 1785 r., 

Illustr. Dnus Ferdynand Koszecki, Gubernator Capit. Knyszynensis, 

Illustr. Magn. Dnus Maciej Koszecki, marszałek Dworu, 1785 r., 

Illustr. Magn. Dnus Topczewski Seweryn, Notariusz Dóbr Knyszyńskich, 

Magn. Dnus Tomasz Roszkowski et uxor Nob. Dna Dziekońska, 

Magn. Dnus Gibulski Stanisław i żona Elżbieta z Chreptowiczów, 

Grossus Dnus Dramiński, ok. 1759 r., 

Grossus Dnus Magnuszewski z Knyszyna, ok. 1760 r., 

Grossus Dnus Brzeziński, 

Gros. Dnus Kaczyński, ok. 1760 r., 

Gros. Dnus Bruszewski, 

Nobilis Lenczewski, 

Gener. Magn. Dnus Leszczyński Feliks, plenip. maj. Knyszyn, 1850 r., 

Jaśnie Wielm. Stanisław Baczewski, posesor maj. Nowiny Kas., 1850 r., 

Jaśnie Wielm. Sokołowski Michał, pracownik w Tamożni Tatary, 1850 r., 

Jaśn. Wielm. Tołwiński Jerzy, ekonom maj. Boguszewo, 1850 r., 

Jaśn. Wielm. Piotrowski, ekonom w Peńskich, 1850 r. 

Gros. Dnus Kucharski, adm. dóbr w Peńskich, 1758, 

Gros. Dnus Smorczewski Michał i żona Marianna Kramkowska, 

Gros. Dnus Smorczewski Ludwik i Elżbieta Niepska, 1758 r., 

Gros. Dnus Markowski Jan i Rozalia Giebietska, 1758 r. 

Oto część ludzi szlachetnie urodzonych z pewnych okresów lat, a było 

ich daleko więcej. 

 

Bojarowie była to szlachta ruska lub litewska, czyli stan pośredni po-

między kmieciem a szlachtą. Którzy udowodnili swe bojarstwo, to byli pod-

niesieni i zrównani ze szlachtą (nobilitowani), a którzy nie udowodnili, to 

pozostali nadal bojarami i pełnili często służby zamkowe. Nazywano ich bo-

jarami – putnymi, pancernymi lub służebnymi. 

Szlachta polska była stanem uprzywilejowanym na równi z ducho-

wieństwem, a było jej dużo i ona, ściśle mówiąc, w pojęciu politycznym ów-

czesnych czasów stanowiła naród. Poddani chłopi nie wchodzili w rachubę. 
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Szlachta posiadała swobody: bezpieczeństwo osobiste, majątkowe, zupełne 

prawo własności, wolność od podatków i całkowity samorząd. Szlachta sama 

wybierała najważniejszych urzędników ziemskich i posłów na sejm, zbierała 

się na sejmiki i tzw. zebrania, słowem, brała czynny udział w rządach pań-

stwem, a chłop – kmieć nie miał prawa do niczego. 

W zasadzie szlachta wszystka była równa sobie wg powiedzonka 

„szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”, ale w zależności od ziemi były 

wielkie różnice między szlachtą. Wielcy obszarnicy szlachcice byli magnata-

mi i trzymali u siebie na usługach uboższą szlachtę. 

Szlachcic, jeśli był oskarżony o jakie przestępstwo i przysiągł sam, 

a sześciu innych świadków to potwierdziło, wystarczało do usprawiedliwie-

nia. Szlachtę karano śmiercią tylko za zdradę przeciw królowi i ojczyźnie – 

w innych wypadkach karano tylko grzywną. 

W parafii bywały takie wioski, które nazywano szlacheckimi, bo może 

większość jej mieszkańców miała pretensje do szlachty i kogoś z przodków 

szlachcica. [127] Takimi wioskami w parafii knyszyńskiej były: Chraboły, 

Kulesze i Morusy. Do szlachty w Chrabołach należeli:  

– Waszkiewicz Antoni, l. 40 i jego córka Antonina, l. 15, 

– Jaworowski Jan, l. 60 z synem Ignacym, l. 37. 

W 1828 r.: 

– Kulikowski Jan, l. 60, syn Maciej, l. 4, córka Ewa, l. 2, 

– Wojciechowski Michał, l. 40 z córką Anną, jeden rok, 

– Szorc Jan, l. 39, brat Stanisław, córka Katarzyna i siostra Józefa, 

– Jabłońska Maria, l. 46, Szymon, l. 19, Piotr, l. 17 i córka Franciszka, jeden 

rok, 

– Chrabołowski Mateusz, l. 60, syn Mateusz, l. 17, Andrzej, l. 14, Maciej, l. 13, 

Aniela, 

– Chrabołowski Maciej, l. 36, syn Stanisław, lat 12 i córka Rozalia, lat 4. 

Na 8 rodzin szlacheckich w Chrabołach po 15 latach został tylko je-

den Józef Szorc, syn Jana, a reszta się gdzieś ulotniła. 

W 1843 roku: 

– Czaczkowski Józef, syn Jakuba, 

– Czaczkowski Ignacy, syn Józefa, 

– Orzechowski Antoni, syn Wiktora, 

– Dębowski Tomasz, syn Macieja, 

– Kutek Maciej, syn l. 12, Anna, 2 lata, 

– Anisiewicz Franciszek, 

– Suchodolski Wincenty, syn Mikołaj, l. 58, 

– Niedźwiedzki Andrzej, syn Michała, 

– Ciborowski Jan, syn Jana, 

– Szorc Józef, syn Jana, 

– Bućko Paweł, syn Wojciecha, lat 50, 
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– Szredzińska Franciszka z pięciorgiem dzieci. 

 

W Kuleszach szlachcicami byli: 

– Czaplińska Franciszka, l. 40, mąż Kazimierz, synowie: Andrzej, l. 14, Józef, 

lat 11, Melchior, l. 6, Aleksander, lat 5, Kazimierz, lat 8 i Zuzanna, 

– Kulesza Kazimierz, l. 45, synowie Piotr, lat 12 i Franciszek, l. 3, 

– Strynkowska Maria, l. 39, s. Ksawery, lat 30, Jan, lat 11, Józef, l. 8, i córka 

Franciszka, lat 6, 

– Kulesza Jan, l. 58, s. Józef, lat 35 (żonaty), Janina, l. 10 i Antonina, 

– Kulesza Adam, l. 42 i dzieci: Piotr, l. 20, Jakub, l. 17, Julian, l. 5, Wiktoria, 

l. 17, Salustyna, l. 11, Agnieszka, l. 10, Justyna, l. 8, Zuzanna, l. 7 i Antonina, l. 2, 

– Płoński Ignacy, s. Krzysztofa, l. 50, Wawrzyniec, l. 19, Onufry, l. 12, Le-

opold, lat 9, Ludwika, l. 13, potem były jeszcze dzieci w tej rodzinie: Michał, 

Ignacy, Józef, Karolina, Emilia, Zuzanna i Franciszka, 

– Płoński Gaspar, s. Tomasz, Weronika, l. 12, Marianna, l. 6, 

– Leszczyński Józef, l. 24, br. Franciszek, l. 15, Wiktor, lat 10, 

– Kulesza Antoni, lat 32, Wojciech, l. 11, Michał, l. 2, Paulina, Mariola, Ewa 

i Katarzyna, 

– Kurzyna Franciszek, l. 37, Feliks, Melchior, Jan, Kazimierz i Franciszka. 

 

W 1843 r.: 

– Płoński Franciszek, l. 26, s. Antoni, l. 3 i c. Adolfina, 

– Płoński Franciszek, l. 29 z córką Jadwigą, l. 1, 

– Płoński Tomasz, s. Gasp., l. 27, ż. Petronela z Kostrów, s. Aleksander i Michał, 

– Kulesza Wojciech, l. 32, ż. Terasa z Brzostowskich z c. Marią, l. 4, 

– Kulesza Franciszek, br. Antoniego z synem Maciejem, l. 1, 

– Kulesza Jakub, s. Adama, l. 33, ż. Franciszka z Korneckich, Franciszka, l. 7, 

br. Roz. Adam, 

– Kulesza Józef, s. Wawrzyńca z żoną Anielą z Kurzynów, 

– Kulesza Kazimierz, s. Szymona, l. 67, Piotr, żonaty z Karoliną ze Swierz-

bińskich, dzieci Franciszek, l. 21 i Melchior, l. 17, 

– Kulesze, bracia Jakuba – Julian, l. 24 i Melchior, l. 17, 

– Strynkowska Maria z Chojnowskich, wd. l. 55, synowie Jan, l. 22 i Tomasz, l. 20, 

– Leszczyńscy, bracia Franciszek, l. 32 (żona z Babińskich), Józef, l. 37 z żoną 

z Wiszowatych,  

– Duchnowski Stanisław, s. Benedykta, l. 37, Marta, l. 10, Stanisław, l. 2. 

– Leszczyński Władysław, s. Andrzeja, ż. Felicja z domu Dziekońska, Antoni, l. 3. 

 

Morusy: 

– Brzostowski Ignacy, syn Ignacego, l. 56, Teresa, l. 9, Paula, l. 6, Leonora, l. 4, 

Antoni, l. 15, Stanisław, lat 7, Jan z żoną Chojnowską i synem Wincentym, l. 3, 
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– Buraczewski Kazimierz, s. Macieja, l. 67, Franciszek, l. 17, Andrzej, l. 12, 

Jan, l. 6, Józef, l. 5, Kazimierz, l. 4, Aleksander, l. 1 i Adam, 

– Dembrowski Jakub, l. 60, Michał, l. 14, Feliksa, l. 6, Weronika, l. 2, 

– Wolski Ignacy i syn Ignacy, c. Regina i Wiktora, 

– Buracz Adam, s. Kazimierza, l. 37, Paweł, Ignacy, Aniela, Franciszka, Anto-

nina, Maria. 

 

Innych wiosek szlacheckich w parafii knyszyńskiej nie było. Wszyst-

kie wioski nieszlacheckie nazywały się „królewskie” z wyjątkiem Knyszyna 

i takich osiedli jak: Tatary, które należały do grafa Potockiego, tak samo 

Borki, a wieś Kruszyn z folwarkiem i wieś Peńskie z majątkiem należały do 

grafa Michałowskiego. W Peńskich w 1851 r. byli Józef i Janina Roszkowscy. 

 

Zastrzec się muszę z góry, żeby ktoś nie utożsamiał ówczesnego „szpi-

tala” z dzisiejszymi szpitalami, które leczą chorych i odsyłają do domów. 

Tamte szpitale przyjmowały nie tyle chorych, przynajmniej obłożnie, ile 

raczej ludzi bez opieki. 

Jednym z głównych zadań kościoła jest nieść pomoc bliźnim, którzy 

tej pomocy potrzebują i Kościół tę funkcję od początku spełniał i pełnić ją 

będzie dalej w ramach pomocy charytatywnej. Zmieniać się mogą tylko 

formy działania, ale nie istota rzeczy. 

W średniowieczu wierni byli bardziej uczuleni na potrzeby chorych 

i biednych, więc przy każdej parafii istniały domy, do których przyjmowano 

ludzi słabych, niedołężnych, bez opieki i oni tam przebywali latami, najczę-

ściej aż do śmierci. 

Na ten cel ludzie zamożni składali pewne fundusze, zapisywali włóki 

ziemi. Były to tzw. pia legata. Naturalnie pensjonariusze tej ziemi nie upra-

wiali, bo byli zazwyczaj do tego już niezdolni, chyba coś niecoś w ogródecz-

ku koło domu, a ziemię tę wydzierżawiali innym i pobierali tylko od niej 

czynsz, z którego się utrzymywali. Ziemi tej nieraz było i dużo, ale ziemia 

nie była tak wydajna, jak dzisiaj, więc i czynsz był bardzo nikły. 

Mikołaj Radziwiłł Amor Poloniae najprawdopodobniej zrobił taki za-

pis i na szpital kościelny, bo w 1828 r. dwie włóki ziemi i trzy place szpital 

posiadał od czasów niepamiętnych. 

Ubodzy tego szpitala byli obowiązani co niedzielę śpiewać różaniec 

i godzinki do Najświętszej Marii Panny oraz pieśń „Bogurodzica Dziewica”, 

chodzić z księdzem do chorego i nieść lampę, zamiatać kościół, zamykać go 
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i odmykać, dzwonić na nabożeństwa i kalikować. [128] Ponieważ czynsz ten 

był zawsze niewystarczający na utrzymanie kilkunastu ubogich, to zdrowsi 

ubodzy czynili różne posługi na plebanii i u ludzi w mieście, z czego mieli 

dodatkową zapomogę, a jeśli i to nie wystarczało, to niektórzy ubodzy cho-

dzili po domach i zbierali jałmużnę. Czynsz bowiem od wszystkich zapisów 

funduszowych wynosił w 1828 r. zaledwie 30 złp. na rok. 

Dom, w którym mieszkali ubodzy, stał na rogu ul. Kościelnej i rynku 

w roku 1828 za ks. Jakuba Kisielewskiego został gruntownie przerobiony 

i po tej przeróbce miał 20 x 14 x 3 arszyny (14,2 x 10 x 2,3 m). Dom składał 

się zasadniczo z dwu dużych pomieszczeń przedzielonych sienią, na podmu-

rówce kamiennej na wapno zrobionej, drzwi miał 8, wszystkie według obec-

nej mody na zawiasach i krukach zawieszone. Okien było 7, sufit po całym 

domu z desek, podłoga z cegły, dwa kominki chlebowe i trzy piece kaflowe 

(dwa szare i jeden zielony), dwa piece kuchenne, komin z cegły wyprowa-

dzony na wierzch domu był pokryty gontami. 

W 1829 r. mieszkało w tym domu 18 ubogich, a mianowicie: 

 
 wiek w szpitalu lat 

Stanulewicz Antoni, s. Adama 53 21 

Lewko Mateusz, s. Józefa 63 20 

Romańczykowa Maria 49 20 

Olesiewicz Barbara 63 20 

Lompart Aniela 59 19 

Lompart Jan, s. Ignacego 62 19 

Lewko Franciszka, żona 74 19 

Stanulewska Apolonia, żona 43 18 

Pisanko Stanisław 60 10 

Powichrowski Augustyn, s. Jana 78 8 

Powichrowska Magdalena 58 8 

Zalewski Jan, s. Tomasza 58 8 

Zalewski Józef, syn 17 8 

Laskowski Stanisław 62 9 

Orłowska Jadwiga 64 8 

Dzierżyński Jakub 78 8 

Purzecka Maryanna 43 8 

Zalewska Maryanna 48 8 

 

Dom starców w 10 lat później pokryto na nowo gontami i na górze 

zrobiono komorę o dwu furtkach i jednym oknie, aby można było powięk-

szyć miejsce na przyjęcie nowych biednych. Ks. Kisielewski w tymże 1838 r. 

rozpoczął budowę nowego domu prawie przyległego do domu starego, 

o wymiarach 12 x 12 x 3 arszyna z drzewa pięciocalowego, którego ukoń-

czyć nie zdołał z racji śmierci, a wykończył go jego następca, ks. Jabłoński. 

Dom ten miał drzwi dwoje. Jedne z podwórza i te były podwójne 

(dwuskrzydłowe) i drugie wewnętrzne. Okien było 4, wszystkie należycie 

w okucia żelazne zaopatrzone, sufit i podłoga były z drzewa, piec kuchenny 



212 

i komin z cegły na wierzch domu wyprowadzony. Na poddaszu zrobiono 

jeden pokoik. 

Liczba ubogich nie była określona i najprawdopodobniej uzależniona 

od woli księdza proboszcza. W 1838 r. z tych 18 sprzed 10 laty pozostało 

tylko 6 ubogich, z których 5 nowych i tylko jedna stara Romańczukowa 

Maria: 

– Laskowski Stefan, lat 65, 

– Rećko Stanisław, lat 60, 

– Liszewski Jan, lat 60, 

– Biendzio Maria, lat 65, 

– Oświecińska Rozalia, lat 45, 

– Romańczuk Maria, lat 59. 

Dopóki istniały fundusze, ubodzy mieli prawo do opieki w szpitalu ex iu-

sta causa, ale po zlikwidowaniu wszelkich funduszy kościelnych w 1842 r. (rząd 

je zlikwidował), siłą rzeczy liczba ubogich w szpitalu musiała zmaleć, gdyż prócz 

łaski ks. proboszcza i jałmużny parafian znikąd innej pomocy nie mieli. 

Szpitale te, choć utrącone przez konfiskatę ich dóbr w 1842 r., nie 

przestały istnieć, funkcjonowały dalej i przetrwały jeszcze bardzo długo, bo 

do naszych czasów. Na Wileńszczyźnie prawie przy każdej parafii był taki 

szpital w latach międzywojennych XX wieku i to nie tylko w formie tradycji, 

lecz w formie realnej, naturalnie z ograniczoną ilością ubogich, których byt 

zależał dużo od ks. proboszcza i życzliwego serca parafian. 

Knyszyn przez długi czas miał takie dwie podopieczne: jedną ślepą 

i chorowitą Ewkę, która zmarła nagle przy pracy (kalikowała) w 1944 r. 

i drugą Handzię. 

 

Beneficjum parafii knyszyńskiej w swych początkach obejmowało 

12 włók ziemi, tj. 6 włók na Krypnie i 6 włók na Długołęce, a początek wzię-

ło z zapisu funduszowego Mikołaja Radziwiłła.38 Niezależnie od tego zapisu, 

                                            
38 Według reskryptu radziwiłłowskiego 6 włók ziemi było zapisane na Krypnie i 6 włók na Długołę-

ce i ci gospodarze dotychczasowi, poddani książęcy, stali się automatycznie poddanymi proboszczow-

skimi, stąd powstały nazwy: Krypno Kościelne i Długołęka Kościelna. Zapis został dokonany we 

czwartek po uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Narodzenie NMP przypada 

8 września) 1520 r., a nadanie to potwierdził potem król polski Władysław IV w 1630 r., w dniu 

30 września, zaś w 1767 r. w poniedziałek przed dniem św. Katarzyny (św. Katarzyny przypada 

25 listopada) nadanie zostało zahipotekowane w Aktach Grodzkich Goniądzkich. Zahipotekowanie 

polega na tym, że dany sąd wpisuje do swoich ksiąg odpis tego dokumentu nadania i odtąd ów do-

kument miał wartość i był honorowany przez władze państwowe. 
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Knyszyn sam miał swoje działki pochodzące z zapisów ludzi życzliwych wo-

bec Kościoła, tzw. pia legata. Proboszczowie knyszyńscy korzystali z tej 

ziemi przez 320 lat, czyli do 1842 r., bo wtedy na ziemiach kościelnych o całe 

19 lat wcześniej nastąpiło uwłaszczenie poddanych. Po uwłaszczeniu parafie 

otrzymały po 33 dziesięciny, tj. 22 dziesięciny na Krypnie i 11 dziesięcin na 

Knyszynie. W ten areał były wliczone place pod kościół i budynki gospodar-

cze oraz cmentarze grzebalne, co zajmowało obszar przy tych dwu kościo-

łach w Knyszynie i Krypnie do 6 dziesięcin, a 27 dziesięcin przypadało na 

uprawę i pastwiska. 

Ziemię obrabiali: a) poddani kościelni, b) pokomornicy i c) służba ple-

bańska. Ilu tych włościan poddanych kościelnych było pierwotnie, trudno 

ustalić, jest tylko rzeczą pewną, że z fundacją ziemi na parafię przeszli rów-

nież i ci poddani, którzy na niej pracowali. 

Wizyta Generalna z 1731 r. wspomina tylko, że przed pożarem kościo-

ła i zabudowań kościelnych (widocznie to był duży pożar całego miasta) 

poddanych było 10 (trzeba rozumieć: rodzin), ale bliżej ich nie opisuje, zaś 

w 1731 r. jest ich tylko 2 pokomorników, którzy podatki dla Rzeczypospolitej 

proporcjonalnie płacą i 4 robotników, którzy płacą za cały rok: 

 
Incolae ante incendium et pestem erat dacem, nunc duo, qui contribulationem 

Reipublicae proportionate solvent, quattuor operarios dant pro integro anno. 

 

Z późniejszych czasów, tj. z 1829 r., o włościanach-poddanych są już 

dokładniejsze dane, z których widać, że na funduszu krypniańskim jest 

10 włościan-poddanych, a na funduszu długołęckim 5 włościan-poddanych. 

Oto ich nazwiska (na funduszu krypniańskim): 

– Smołka Szymon, ż. Rozalia, dzieci: Jan, Maciej, Tomasz, Wincenty, Joanna, 

Anna, 

– Zubrzycki Jakub, ż. Anna, dzieci: Tomasz, Teresa, Katarzyna, Anna, 

– Kochański Feliks, ż. Anastazja, dzieci: Tomasz, Franciszek, Józef i Józefa, 

– Lewko Dyonizy, ż. Magdalena, dzieci: Jan, Rozalia, Katarzyna, Marianna, 

                                                                                                           
Oryginał tego nadania, konfirmacyjny i hipoteczny, jak wszystkie inne dokumenty, został na 

rozkaz Metropolitarnego Konsystorza Mohylowskiego złożony do archiwum duchownego 

w Białymstoku, a stamtąd gdzieś wywieziony. Archiwum miejscowe parafialne do 1839 r. miało 

tylko odpisy urzędowe, ale i te niestety w późniejszym czasie zaginęły i dziś je odszukać trudno. 

Wiadomość o nich mamy tylko w zapiskach Inwentarzy czy Wizyt Generalnych z 1829 i 1839 r. 

Tenże Kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego – wojewoda wileński Mikołaj Radziwiłł Amor 

Poloniae – do wspomnianych 12 włók ziemi naznaczył i zapisał kościołowi knyszyńskiemu 

dziesięcinę ze wszystkiej ziemi całego majątku knyszyńskiego, a w 20 lat później, czyli w 1540 r., 

żona króla Zygmunta Starego Bona nadała jeszcze dziesięcinę snopkową z miasta Knyszyna 

i przedmieść Grądów i Poniklicy po jednej kopie żyta i owsa z każdej włóki ziemi.  

Dokument radziwiłłowski zapewniał jeszcze: wolne mlewo w młynach knyszyńskich, wolny 

wyrób i sprzedaż wyrobów alkoholowych (bez podatku), wolne łowienie ryb dwa razy w tygo-

dniu na stawach knyszyńskich (na własny użytek). 



214 

– Szymański Maciej, ż. Katarzyna, dzieci: Jan, Stanisław, Wincenty, Franci-

szek, Joanna, 

– Szymański Józef, ż. Anna, dzieci: Józef, Piotr, Wincenty, Petronela, Joanna, 

– Smołka Mateusz, ż. Katarzyna, dzieci: Jan, Stanisław, Józefa, Katarzyna, 

– Sienkiewicz Jan, ż. Anna, dzieci: Maciej, Joanna, Katarzyna, Maria, Anna, 

Brygida, Rozalia, 

– Sienkiewicz Szymon, ż. Marianna, dzieci: Jan, Aniela, Anna, 

– Jóźwicki Maciej, ż. Katarzyna, dzieci: Józefat, Paweł. 

 

I ich pokomornicy na Krypnie: 

– Smołka Paweł, wdowiec, dzieci: Maciej, Szymon, Anna, 

– Reska Stanisław, ż. Helena, dzieci: Katarzyna, Rozalia, 

– Olechna Stanisław, żona Anna, 

– Zawadzki Wincenty, żona Joanna Magdalena Kupciowa z córką Elżbietą, l. 7, 

– Zajkowski Wojciech, ż. Marianna, syn Jan, l. 5, 

– Sienkiewicz Jan, ż. Katarzyna, dzieci: Mateusz, l. 4, Marianna, l. 2, 

– Sienkiewicz Antoni, żona Petronela, 

– Sienkiewicz Stanisław, żona Katarzyna, dzieci: Stanisław, l. 3, Marianna, l. 5, 

– Sienkiewicz Wojciech z żoną i córką, 

– Miecielski Kazimierz z rodziną, 

– Wąsicki Szymon z żoną, córką i synem, 

– Waśkiewicz Wojciech z rodziną i Klara Laskowska, 

– Laskowski Stefan z rodziną, 

– Laskowski Józef, ż. Marianna, dzieci Jan i Anna. 

 

Włościanie-poddani wsi Długołęka: 

– Zalewski Piotr, ż. Katarzyna, dzieci: Adam, l. 7, Katarzyna, l. 13, Marianna, l. 5, 

– Dziewiątkowski Józef, ż. Magdalena, dzieci: Adam, Magdalena, Katarzyna, 

Maria, Anna, 

– Wyszyński Stanisław, żona Teresa, dzieci: Marianna, Józef, Franciszek, 

– Dziewiątkowski Jan, ż. Aniela, dzieci: Stanisław i Anna, 

– Zalewski Stanisław, ż. Franciszka, dzieci: Jan i Marianna. 

 

Pokomornik we wsi Długołęka Kościelna: 

Dziewiątkowski Wojciech, ż. Aniela, dzieci: Stanisław i Jan. 

 

W 10 lat później, czyli w 1839 r., nic się nie zmieniło, jedynie w niektó-

rych rodzinach na miejsce starego ojca objął rządy gospodarką syn lub też 

któryś z synów pokomorników ożenił się z córką włościanina , czyli przy-

szedł w tzw. przystępy, przez co stawał się włościaninem poddanym kościel-

nym. Tak np. Smołka Maciej, syn Pawła, pokomornika z Krypna, w 1839 r. 

figuruje jako włościanin, a nie pokomornik wsi Długołęka. 
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Obowiązki włościan poddanych były następujące: mieli oni wszyscy 

mniej więcej po równym kawałku ziemi od 10 do 15 ha plus wspólne pa-

stwiska, błota, krzaki, zarośla, na których paśli swoje trzody krów, owiec, 

świń i ptactwa domowego. Każdy z nich miał swój dom, stodołę, chlewy, 

spichrze i utrzymywał kilka koni czy wołów, jak to widać z niżej zamiesz-

czonej tabeli. Korzystali więc z wydzielonego im kawałka ziemi jak z wła-

snego, a w zamian byli obowiązani pracować dwa dni z zaprzęgiem i dwa dni 

pieszo co tydzień, prócz tego latem i w żniwa dodatkowo jeden dzień na 

tydzień z zaprzęgiem i dwa dni pieszo, czyli latem razem pracowali 3 dni 

z zaprzęgiem i 4 dni pieszo na ziemi wyłącznie proboszczowskiej. 

 

Tablica posiadania i pracy włościan z pokomornikami w Krypnie 
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 Dom, 

stodoła, 

chlewy 

(w arszyna

ch) 

Smołka Szymon 1 1 2 1 1 - 3  3 3 2 2 28x8x3 

18x9x3 

27x10x3 

Smołko Mateusz 1 1 2 2  2 6  4 4 2 2 15x10x3 

21x10x3 

18x9x3 

Lewko Dyonizy 1 2 2 3  3 6  5 4 2 2 12x9x3 

18x9x3 

15x7x3 

Zubrzycki Józef 1 1 2 1  1   1 3 2 2 - 

18x9x3 

18x9x3 

Kochański Feliks 1 1 2 1  1 4  5 4 2 2 12x9x3 

18x9x3 

23x7x3 

Szymański Maciej 1 1 2 2  3 4  3 4 2 2 12x10x3 

18x9x3 

28x8x3 

7x6x3 sp. 

Szymański Józef 1  2   2 3  3 4 2 2 13x9x3 

15x10x3 

18x9x3 

Sienkiewicz Jan 1 1 2 1     2 5 2 2 15x10x3 

16x9x3 

23x8x3 

Sienkiewicz 

Szymon 

1 1 2 1  2 4  3 5 2 2 12x8x3 

24x8x3 

16x9x3 

Jóźwicki Maciej 1 1 2 1 1  4  3 5 2 2 15x10x3 

21x10x3 

33x8x3 
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Włościanie i pokomornicy wsi Długołęka  

Zalewski Piotr 1  2 1  1 3  3 2 1 2 12x9x3 

20x9x3 

18x8x3 

Zalewski Stani-

sław 

1 1 1 1     2 3 1 2 18x9x3 

Stodoła 

wspólna 

Dziewiątkowski 

Józef 

1 1 2 1  1 4  3 2 1 2 13x9x3 

20x9x3 

18x8x3 

Dziewiątkowski 

Jan 

1  1 1     2 3 1 2 30x9x3 

Wąsecki Szymon 1 1 1 1     2 3 1 2  

Wyszyński Stani-

sław 

1 1 1 1  1 4  3 5 1 2 20x9x3 

18x8x3 

Dziewiątkowski 

Wojciech 

          1 2  

 

Włościanie i pokomornicy wsi Długołęka oraz 8 pokomorników na 

Krypnie odrabiali o jeden dzień pieszy mniej od innych, bo oni nie mieli 

własnych mieszkań i byli tylko sublokatorami u włościan, mniej trzymali 

swego inwentarza i za to mieli ulgi w odrabianiu pańszczyźnianym. 

Przy robotach publicznych, jak kopanie rowów, ogradzanie pastewników, 

wyrąb drzewa w lesie itp. szarwarki, to te wykonywali wszyscy na równi. 

Wszelkie budowle nowych domów czy remonty starych należały już 

do proboszcza i jego kosztem i staraniem musiały być utrzymane. 

Podatki natomiast opłacali wszyscy włościanie. Cały podatek od ziemi 

funduszowej wynosił 280 rubli (1866 zł i 10 kopiejek), którą to sumę w ozna-

czonym terminie należało wpłacić do tzw. kaznaczeystwa w powiecie. 

Oprócz tego gospodarz funduszowy był obowiązany stosownie do zarządze-

nia rosyjskich władz wojskowych mieć magazyn wojskowy „zapaśny”. 

W 1836 r. marszałek i gubernator obwodu białostockiego odezwą 

z dnia 3 października do ks. Piotra Cieszkowskiego, archidiakona białostoc-

kiego, wezwał wszystkich proboszczów i administratorów kościołów para-

fialnych pod surowymi karami, ażeby przygotowali materiał na budowę tzw. 

magazynów wiejskich (włościańskich) – „zapaśnych”. 

Podobne magazyny istniały już wcześniej, bo w 1831 r. głównodowo-

dzący armią Krzyżanowski dnia 26 lipca tego roku rozkazuje, aby wioski 

wypiekły z 1/3 mąki, będącej w magazynach, suchary i dostarczyły je do 

głównych magazynów w Białymstoku i Bielsku. 

Z 7 pudów (1 pud, czyli 40 funtów to ok. 16 kg) i 10 funtów miano wy-

piec 5 pudów i 20-35 funtów sucharów, załadować to w worki i przesłać do 

wskazanych miejsc. 

Prócz tego w magazynach wiejskich znajdował się zebrany kontyn-

gent dla wojska, a więc zboże, mąka, krupy, siano itp. rzeczy i wynosił on 



217 

z każdego dymu z majątku: mąki czetwiert 1, krup czetwieryk 1, owsa cze-

twierty 2, siana pudów 5. 

Wymienieni 16 włościan i 17 pokomorników wysiewało zboża prze-

ciętnie po 3 korce żyta i tyleż jarzyny wiosennej, a zbierali przeciętnie po 10 

kóp żyta i 10 kóp jarzyny (jęczmienia i owsa), co razem na cały fundusz ko-

ścielny wynosiło: 

– wysiew ok. 30 korców żyta, 35 korców jarzyny, 

– zbiór ok. 100 kóp żyta i 120 kóp jarzyny. 

Z dziesięcin wpływało z dworu knyszyńskiego żyta kóp 30. 

Z miasta Knyszyna i przedmieść Grądów i Poniklicy kóp 30. 

Z obydwu wymienionych miejscowości owsa kóp 30. 

Z Krypna Królewskiego żyta i jarzyny kóp 16. 

Z Długołęki Kościelnej mórg i włók żyta i jęczmienia 6. 

Te włóki może nie były trzydziestomorgowe, bo się podkreśla według 

ówczesnej i miejscowej miary, a następnie 1/3 część ziemi ugorowała, część 

znów zasiewano grochem i pszenicą. 

W 1834 r. Lenczewski otrzymał ordynarii: 4 korce żyta, 2 korce owsa, 

2 jęczmienia, 1 korzec pszenicy, 1 grochu i 7 rubli pieniędzmi. 

 

Historia beneficjum kościoła knyszyńskiego jest nieco inna niż 

w Krypnie czy Długołęce. Ziemia knyszyńska nie była ziemią funduszową, 

nie pochodziła z zapisu Radziwiłła i nie wchodziła w skład Funduszu Radzi-

wiłłowskiego. Ziemia knyszyńska pochodziła z dobrowolnych zapisów – pia 

legata ludzi dobrej woli. Dostały się one kościołowi na pewno nie na raz 

i nie w jednym czasie, ale na przestrzeni setek lat. 

Wizyta Generalna z 1731 r., jako najstarszy dokument kościoła kny-

szyńskiego, wymienia te zagony, a późniejsza Wizyta z 1829 r. określa ich 

granice, a więc wg Wizyty Generalnej z 1731 r.: 

 
Duo mansi: 

a) in agro Cisówka, 

b) in agro Suburbano oppidi dicto Grondy, 

c) in agro Nerestki Sylvestri. 

Item mansi pars tertia alias “trzecizna”: 

a) w Starym Polu, 

b) w Czechowskim Polu 

c) w Suburbio dicto Grondy. 

Item tertia pars mansi alias „ćwierć”: 

a) Starym Polu, 

b) Czechowskim Polu przy starej grobli. 

Item area(e) S. Marci, ubi olim fuerat ecclesia lignea ez Caemeterium ibidem 

transcensa platea, jugera aliquo ad fluvium Jaskra terminantiae. 

Item jugera sex agri qliquot arenosae inutilia – w starej grobli. 

Item jufera aliquot arenosae inutilia in agra Rudnik (ubi et quot?) ignotum – sola fert fama. 
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Item inter hortos civitatense “Klin” pola, de quo censum solvit Grossos quadragita 

quinque incola oppidi Knyszynensis famatus Ignatius Borowski. 

Item area in medio foro oppidi Knyszyn ubi stat Campanile et antiquae Ecclesiae 

Caemeterium. 

Item area in qua stat Ecclesia nova murata. 

Item aliquot areae saltim tres ubi domus parochialis et jurisdictionis et ecclesiasticae… 

 

W 100 lat później widzimy ziemię kościelną niemal tę samą, tylko do-

kładniej opisaną i znajdującą się w 23 kawałkach: 

 
I pole – 3 działki w Starym Polu za ul. Goniądzką: 

1. włóka zag. 12 leży w granicach od ziemi Iwanowskiego do ziemi w miedzach od 

wsch. Józef Rafałowski, a od zach. Następca po Woronickim, 

2. wrzecizna – zagonów 4, od klinów Iwanowskiego do Penszczańskich od wsch., An-

drzej Mołodziejewski, od Zach. Sebastian Zubrzycki, 

3. ćwiartka, 3 zagony, od placów miejskich długich do granicy skarbowej od wschodu 

Kazimierz Szymański, od zach. Tomasz Olesiewicz. 

 

II pole, działek 5 za ul. Goniądzką pod nazwą: 

4. trzecizna, 6 zag. od „poprzecznych” ćwiartek miejskich do Jaskry od wsch. Dominik 

Lutowski, a od zach. Dybko Szyman, 

5. „ćwierć”, zag. 7 w uroczysku Bagienka od ćwiartek staropolskich miejskich do grani-

cy Czechowskiej, od połudn. M. Dworzańczyk, a od północy A. Sokołowski, 

6. „morgi”, 24 zag., od wypustu miejskiego do „nadawku” miejskiego, od południa Maciej 

Kraszewski, a od północy Bartłomiej Kotowski, 

7. „klinek” w Bagnie, zagonów 36, od granicy placów w ul. Goniądzkiej do wypustu miej-

skiego w miedzach, od wsch. Wojciech Dziemianowicz, a od zach. Grzegorz Danisiewicz, 

8. plan na Kozim rynku, zagonów 9, od placów średnich do placów od ul. Grodzieńskiej; 

od południa place idące na ul. Grodzieńską, a od północy Andrzej Bieba. 

 

III pole za młynem w 6 działkach przy ul. Białostockiej pod nazwą: 

9. włóka w uroczysku Cisówka, zagonów 27 za gajem od granicy ćwiartek gajowych do 

granicy wsi skarbowej Chraboły od wsch., sukcesorzy Mat. Dworańczyka, a od zach. Wójtow-

ska włóka, 

10. włóka na Nierestkach, zagonów 32, od borku wodziłłowskiego do granic lasu skar-

bowego na polach przedmieścia Grądy (nieurodzajna), od południa Jakub Skibicki, a od północy 

wójtowska włóka, 

11. włóki dwie, zagonów 48 do borku wodziłłowskiego do kopców lasu skarbowego, 

piaszczyste, zarośnięte sośniną, od południa graniczy z działkami Skibickiego, a od północy 

wójtowska włóka, 

12. Trzecizna vel Pociejowszczyzna w przedmieściu Grądy, zagonów 8, rozciąga się od 

rzeki Jaskry do rzeki Wodziłówka między gruntami Grądów, od wschodu Adam Urbanowicz, 

a od zach. ma pole wdowa Polakowska, 

13. ćwierć w Nowej Grobli za młynem, zagonów 6, od rzeki Jaskry do granicy „ćwiartek” Ci-

sówka, od wsch. graniczy z działkami Franciszka Danowskiego, a od zach. Jana Sokołowskiego, 

14. morgi szpitalne pod gajem, zagonów 40 od rzeki Jaskry do granic „ćwiartek” zagajo-

wych, od wsch. Stanisław Klepacki, a od zach. gaj do rzeki Jaskra (Wypust Miejski). 

 

IV pole w mieście Knyszynie: 

15. place w ul. Starodwornej (Białostockiej), od tej ulicy do placów od ul. Grodzieńskiej 

idących, od wschodu Tomasz Dworzańczyk, a od zach. Orłowski, 
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16. morgi trzy, zagony od 13 do 20 za ul. Tykocką od gościńca starego tykockiego do 

rzeki Jaskry, od załomku 13 zagonów, od gościńca do załomku 20 zagonów, graniczy od wsch. 

Józef Czaczkowski, a zach. Teresa Magnuszewska, 

17. plac św. Marka od gościńca starego tykockiego do miedzy Fr. Puchalskiego, na któ-

rym mogiłki i część ziemi ornej z trzech boków cmentarz obejmujący; od ul. Katowskiej (Le-

gionowej) na dół wodny wygniły zwany Sadzawka, 

18. plac zw. Pół jamy, zagonów 24 od starego gościńca tykockiego do Nadawek stawo-

wych; od wsch. graniczy Mazański, a od zach. sukcesorowie J. Zalewski, 

19. dwa place w ul. Katowskiej; od tejże ulicy do Nadawków stawowych graniczy od 

wsch. z placami Marcina Citkowskiego, a od zach. Jerzego Zalewskiego, szlachcica, 

20. plac za ul. Szkolną (dziś Kościelną), zagonów 15; od ul. Szkolnej do placów idących 

od ul. Katowskiej; od połudn. graniczy Adam Łazarczyk, a od półn. Adam Roszkowski, szlachcic, 

21. „plac w Średnich” za ul. Szkolną, zagonów 8, od ul. Szkolnej do granic placów od ul. 

Goniądzkiej; od południa graniczą z działkami sukcesora Wincentego Szymańskiego, a od 

północy Maciej Piekarski, 

22. plac w ul. Dworskiej, zagonów 12; od tejże ulicy do Wypustu Miejskiego; od południa 

place do dworu należące, a od północy do cerkwi grekokatolickiej, 

23. plac cmentarny, plebanialny, wikariacki, organistówka, szpital, karczma, browar, 

ogrody warzywne i owocowe, zabudowania gospodarcze i kościelne. 

 

Ziemia wyżej wymieniona w 23 kawałkach przetrwała w całości do 

1842 r., nawet i dłużej, bo ją uwłaszczenie nie dosięgnęło i wylicza ją jeszcze 

Wizyta Generalna z 1860 r., a nawet dotrwała do 1929 r., czyli do czasu ko-

masacji w Knyszynie. Za te wszystkie kawałki, z których wiele było nieuro-

dzajnych, piaszczystych, parafia otrzymała 12,7027 ha ziemi lepszej wraz 

z kawałkiem lasu. 

Tak by się przedstawiało byłe beneficjum parafii knyszyńskiej w zary-

sie historycznym na Krypnie, Długołęce i Knyszynie, które w całości trwało 

pod rządami jednego gospodarza ks. proboszcza. 

W 1842 r. beneficjum funduszowe na Krypnie i Długołęce uległo kon-

fiskacie (uwłaszczeniu). 

Plan zamieszczony na następnej stronie przedstawia tę ziemię na zie-

mi krypniańskiej w czterech kawałkach o powierzchni 21,2 sążni. 
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22 dziesięciny położone były na Krypnie w czterech kawałkach i prze-

trwały do 1908 r., czyli do komasacji, w którym to roku dano parafii 22 dzie-

sięciny i 120 sążni w jednym kawałku. 

Z tej ziemi należało coś wydzielić parafii knyszyńskiej, a resztę pozo-

stawić parafii krypniańskiej. Każda z tych parafii chciałaby otrzymać więk-

szy kawałek i po rozejm zwrócono się do Kurii Biskupiej w Wilnie, która 

dnia 29 października 1908 r. wyznaczyła złożoną z duchownych i komiteto-

wych parafialnych komisję, której zadaniem było ustalić, ile hektarów należy 

się każdej parafii. Komisja, niestety, zadania swego nie spełniła, tylko ziemię 

po skomasowaniu w nowych granicach przyjęła i jedynie zaleciła, aby uro-

czyska na tym kawałku „Zajęcze tańce” po lewej stronie, jak się jedzie do 

Zastocza, przynależały do Krypna, a drugie uroczysko po prawej stronie 

tejże drogi „Lisie nory” należały do Knyszyna. Z dalszym podziałem formal-

nym wstrzymano się, albowiem w niedługim czasie miała nastąpić komasa-

cja w Knyszynie, wówczas Knyszyn weźmie tyle ziemi z Krypna, ile trzeba 

będzie na zamianę z jakimś gospodarzem krypniańskim, który ma ziemię na 

obszarze Knyszyna, a chciałby ją mieć w Krypnie. 

Komasacja nie następowała tak prędko i sprawa podziału ziemi na 

Krypnie formalnie miejsca nie miała, a tylko używano jej mniej więcej na 

połowę. 

Ziemia knyszyńska parafialna była bardzo rozrzucona i rozdrobniona 

na 23 kawałki. 

Ks. Klim w 1925 r. na własną rękę dokonał pomiaru tych 23 kawał-

ków, aby mieć urzędowe dane co do wielkości posiadanych działek, bowiem 

opis z Wizyty Generalnej z 1829 r. był raczej na zagony, czyli „mniej więcej”. 

Plan ten ustalał powierzchnię działek następująco: 

 
Lp. Nazwa użytkowa Powierzchnia w ha 

1. Pl. pod zabudow. gospod. 0,2860 

2. Ogr. warzyw. 0,3120 

3. Ogr. owoc. 1,0734 

4. Orne 0,8021 

5. Orne 0,1693 

6. Orne 0,6983 

7. Łąki 0,3924 

8. Orne 0,1426 

9. Łąki 0,1957 

10. Łąki 0,4361 

11. Łąki 0,0778 

12. Orne 0,6227 

13. Cmentarz grzebalny 1,2309 

14. Orne 0,3000 

15. Łąki 2,1595 

16. Orne 0,1916 

17. Orne 0,6997 

18. Łąki 1,2869 
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19. Orne 8,7533 

20. Łąki 1,7152 

21. Łąki 0,7975 

22. Orne 6,3188 

23. Cmentarz niegrzebalny 0,2950 

Razem:  26,9568 

 

W 1928 r. nastąpiła komasacja w Knyszynie i te 23 kawałki, a właści-

wie tylko 12 działek poszło pod komasację, bo inne znajdowały się w obrę-

bie kościoła i zabudowań gospodarczych. Skomasowano działki: 5-12 i 15-18, 

a pozostałe zostawiono w spokoju. Za skomasowane działki dano parafii za 

cmentarzem grzebalnym 12,7027 ha. Działki przykościelne obejmują 31003 

m kw., a łąka przy szosie białostockiej, której również nie naruszono, obej-

muje 11960 m kw., co w sumie daje 169990 m kw. 

Nie widzę uzasadnienia, po co robiono plan w 1930 r. przez geometrę 

Jana Załuskiego, rozbijając na działeczki te 31003 m kw. pod kościołem 

i plebanią: 

– place koło organistówki wynoszą 0,0857 ha, 

– cmentarz przykościelny z placem pod kościołem – 0,3580, 

– ogródek drzewny z placem pod plebanią starą – 0,2026, 

– sad owocowy – 0,6958, 

– ogródek warzywny od połudn. przed plebanią – 0,9360, 

– pole orne – 0,4127, 

– pole orne – 0,1280, 

– pole orne – 0,2815. 

Daje to w sumie 3,1003 ha. 

Po ustabilizowaniu się ładu pokomasacyjnego w Knyszynie, czas nad-

szedł zrobić formalny podział ziemi na Krypnie i zrobiono to tak: gospodarz 

krypniański Wincenty Chodorowski, syn Jana, miał działkę w Knyszynie o 

pow. 11,7554 ha, więc tyleż samo dano mu w Krypnie z beneficjum parafial-

nego (z części przynależnej Knyszynowi), a on oddał swoją działkę w Kny-

szynie parafii knyszyńskiej, czyli Knyszyn wyniósł się całkowicie z Krypna. 

Ks. Mieczysław Akrejć w 1933 r., przez mierniczego Władysława 

Markowskiego, zrobił nowy plan ziemi ornej (prócz działek przy kościele) 

koło cmentarza parafialnego: 

– klin – 0,0600 ha, 

– klin – 0,8200, 

– klin – 0,3034, 

– klin – 1,2902, 

– klin – 0,2780, 

– klin – 3,8202, 

– klin – 1,3770, 

– klin – 3,0079, 
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– klin – 0,1102, 

– klin – 0,3548, 

– klin – 0,3904, 

– klin – 0,8900. 

Razem daje to 12,7027 ha. 

Rząd carski, przystępując do uwłaszczenia włościan w 1842 r. (o 19 lat 

wcześniej od ogólnego w 1861 r. uwłaszczenia), skonfiskował wszystkie do-

bra funduszowe przy parafiach i klasztorach, które przeszły na skarb pań-

stwa, jak również wszystkie depozyty pieniężne w bankach i kasach 

oszczędności, dając w zamian każdej parafii 33 dziesięciny ziemi (w tę liczbę 

wchodziły wszystkie place pod zabudowaniami i cmentarzami grzebalnymi) 

oraz ekwiwalent pieniężny w sumie zależnej od tego, do której kategorii 

należała parafia. 

Parafie wszystkie były podzielone na klasy, a więc: 

– Knyszyn, 4 klasy otrzymywał 275 rb. dotacji rocznej, 

– Białystok, 3 klasa, 400 rb., 

– Goniądz, 2 klasa, 500 rb., 

– Jasionówka, 3 klasa, 400 rb., 

– Trzcianne, 3 klasa, 400 rb., 

– Dolistów, 4 klasa, 275 rb., 

– Kalinówka, 5 klasa, 230 rb., 

– Giełczyn, 5 klasa, 230 rb. 

Biskup sufragan wileński, będąc podówczas administratorem diecezji, 

wydał 5 lipca 1843 r. list do duchowieństwa, aby się zastosowało do zarzą-

dzenia państwa i fundusze przekazało na skarb państwa. 

 

Do beneficjum kościelnego należą wszelkie zabudowania na jego tery-

torium, jak plebanie, stodoły, szopy, spichrze, piwnice, studnie, organistówka 

czy wikariatka, a więc i o nich będzie kilka słów. 

Na działce na południe od wieży kościelnej o powierzchni 0,2026 

m kw. jest od niepamiętnych czasów pobudowany dom, który szacują na 

150-200 lat i w nim mieści się plebania. Powierzchnia jej wynosi 24,5 x 10 x 3 

m, ale wg Wizyty z 1829 r. pierwotnie była mniejsza i dopiero po zburzeniu 

oddzielnej wikariatki w 1905 r. dobudowano od strony ul. Kościelnej dużą 

salę i dwa pokoiki. Pierwotnie plebania była pokryta gontami, miała dwa 

kominy wyprowadzone na wierzch dachu, piece kaflowe, piwnice pod do-

mem, podłogi i sufity z desek. Bez większych przeróbek przetrwała do 1905 
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roku, kiedy to ją powiększono i na strychu zrobiono facjatkę. Plebanię po-

kryto wtedy dachówką. 

W 1940 r. plebanię zajęli całkowicie sowieci i zrobili w niej „Narodnyj 

Sud”, przerabiając starszą część na system korytarzowy pośrodku. Ksiądz 

Bryx zamieszkał w jednym pokoiku w organistówce. 

Po odejściu Sowietów, za okupacji niemieckiej ks. Bryx wrócił na ple-

banię i mieszkał w niej do odejścia Niemców w 1944 r. Dziwnym trafem 

plebania ocalała podczas obydwu wojen światowych, chociaż w jednej i dru-

giej groziło jej wielkie niebezpieczeństwo. W I wojnie światowej wykupił ją 

ks. proboszcz od pożaru za ruble dnia 27 sierpnia 1915 r., a w II wojnie świa-

towej dostała kilka pocisków artyleryjskich, z których jeden nie rozerwał się 

i ks. Bryx zniósł go na ramionach, i wrzucił do dołu po bombie w ogrodach 

plebańskich. Ponieważ kilka bomb wielkiego kalibru upadło w pobliżu ple-

banii, więc od wstrząsów spadły wszystkie dachówki na plebanii i wyleciały 

szyby nawet z futrynami. Jedna z bomb upadła koło plebanii, ale poważniej-

szych szkód nie wyrządziła. 

Plebania była za ks. Szadbeya w 1938 r. otynkowana i taka pozostaje 

do dnia dzisiejszego. 

 

 
Plebania w Knyszynie z XVIII w. 
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1943 r. W altance przed plebanią w Kny-

szynie. Dziś w tym miejscu stoi nowa 

plebania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1943 r. W ganku przed plebanią. W głębi: 

ks. Bryx, ks. Cyganek, Br. Bryx  

Domów kościelnych Knyszyn miał kilka. Wizyta Generalna z 1731 r. 

wylicza ich trzy.  

Jeden dla altarzysty zbudował w 1728 r. ks. Karliński, „… na miejscu, 

gdzie było kiedyś gimnazjum”!? 

Drugi dom zbudował również ks. Karliński dla wikarych, a trzeci stał ko-

ło szkoły parafialnej, za poprzednika ks. Karlińskiego zbudowany i w roku 1731 

tylko odnowiony. Były to domy parafialne dla księży pomocników. 

Dwa z nich stały przy rynku między kościołem a ulicą Tykocką. W tym 

czasie place te należały do kościoła, a trzeci stał naprzeciwko kościoła po dru-

giej stronie ulicy, gdzie przed wojną stała organistówka i dom parafialny. 
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Wikariatka przy rynku od ul. Tykockiej stała do 1905 r. Przynależał do 

niej mały ogródek owocowy i warzywny. Dziś te place nie należą do kościoła, 

zostały wymienione na inną ziemię. Wikariatkę tę w 1905 r. rozebrano i mate-

riał wykorzystano na dobudówkę plebanii. Rozmiary jej były: 18 x 11 x 3 ar-

szyny i w 1826 r. zbudowano ją z drzewa sześciocalowego na fundamencie 

z kamieni i wapna. Kryta była gontami, komin był wyprowadzony na wierzch 

dachu i miała 8 okien oszklonych39 oraz dwa mieszkania dwupokojowe 

z kuchnią i sienią, przedzielone. W pokojach były podłogi i sufity drewniane 

z desek, a w kuchniach z cegły. Piece kaflowe były koloru zielonego. 

Przy wikariatce była szopa z dylów w słupy zbudowana, deskami obita 

i słomą kryta, o wymiarach 18 x 8 x 3 arszyny, przeznaczona na skład drze-

wa, wozów, chlew na krowę czy konia, gdyby takowe miał ks. wikary lub 

organista. W 1860 r. w Inwentarzu podkreśla się, że dom jest już stary, 

w którym po prawej stronie mieszka ks. wikary, a po lewej organista i poko-

je ma bez podłogi. To samo mówi się o tej szopie, że jest stara i licha. 

Po podziale parafii w 1905 r. parafia knyszyńska ogromnie zmalała 

i mogła się obchodzić bez wikarego, co trwało do 1935 r. 

Mieściła się w jednym z tych trzech domów wpierw wyliczonych, bo 

Wizyta Generalna z 1829 r. wspomina, że organista ma oddzielny dom z drze-

wa pięciocalowego pobudowany, o wymiarach 13,5 x 10,5 x 3 arszyny. Prócz 

izby mieszkalnej po drugiej stronie przez sień była komora i mała izdebka. 

Okien wszystkich było 5 dobrze opatrzonych. Drzwi było również 5 stolarskiej 

roboty, sufit i podłoga z desek, pieców z kafli szarych 2, komin na wierzch 

dachu wyprowadzony, dach pokryty gontami, wszystko w dobrym stanie. 

Przy domu znajdował się mały ogródek z kilkoma młodymi drzewami 

owocowymi i całość posesji była ogrodzona płotem żerdziowym i sztache-

tami. Co się stało z tym domem, nie wiadomo, skoro organista później 

mieszka w domu wikariackim i Wizyta Generalna z 1860 r. o nim nic nie 

wspomina. 

                                            
39 Przy tych starych domach na początku XIX w. tak często i z naciskiem podkreśla się, że dom 

miał komin z cegły i wyprowadzony na wierzch dachu. W owym czasie, szczególnie na wsiach, 

domy nie miały kominów na dach wyprowadzonych, tylko na strych i tam się dym rozchodził, 

ale do dziś dnia w głowie mi się nie mieści, jak nie powstał pożar, przecież iskry z komina wraz 

z dymem wydostawały się? Więc komin wyprowadzony na wierzch dachu był czymś nowocze-

snym i dlatego to tak się podkreśla. 

Druga sprawa to szyby w oknach. To też należało do nowoczesności, bo w wielu domach za-

miast szyb używano przetłuszczonego płótna lnianego lub papieru natłuszczonego. 

I trzecią wówczas nowością były zawiasy u drzwi. Wpierw tego nie było, tylko drzwi miały 

czopy osadzone w drzewie. 
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Dopiero ks. Adam Słomiński w 1883 r. pobudował organistówkę 

z drzewa, na którą otrzymał deputat leśny z przywileju królewskiego. Dom 

ten miały wymiary 31 x 12 x 4 arszyny i składał się z 5 pokoi i kuchni. 

Okien miał 10, drzwi 10, pieców kaflowych 3, pod domem kamienną piwnicę 

rozdzieloną na dwie części. Dach był kryty gontami. Organistówka ta stała 

do 1944 r., czyli do ogólnego pożaru miasta w sierpniu przy przejściu frontu 

niemiecko-sowieckiego. Mieszkał w nim organista i zakrystian. 

Na tym placu, tylko nieco ku południu, gdzie stała organistówka, ks. dzie-

kan Jerzy Żamejć pobudował dom parafialny o wymiarach 20 x 12 x 4 m z dużą 

salą i stałą sceną, w 1935 r. Budulec na ten dom otrzymał również jako deputat 

z mocy przywileju królewskiego. Dom się spalił w 1944 r. 

Stodoły proboszczowskie kiedyś były dwie i to duże. I chociaż ks. pro-

boszcz swojej ziemi nie miał wiele, to jednak drugie tyle snopów otrzymywał 

z dziesięciny. 

Pierwsza stodoła była rozmiarów 38 x 13 x 3,5 arszyna, z drzewa sze-

ściocalowego w węgieł pobudowana, a w niektórych częściach we wkładki 

na fundamencie kamiennym na wapno podmurowana. W 1817 r. ks. Kisie-

lewski przebudował ją na nowo. Drzwi miała 4 podwójnych, z nich troje na 

biegunach, a jedne na zawiasach i krukach żelaznych. 

Druga stodoła od strony północnej była z drzewa pięciocalowego 

w węgieł i wkładki, pobudowana na fundamencie tak samo, jak i pierwsza. 

Tę stodołę ks. Kisielewski w 1821 r. również przebudował i rozmiarami była 

większa od pierwszej, bo miała 54 x 12 x 3,5 arszyna. Drzwi miała dwoje 

podwójnych. Obydwie stodoły były kryte słomą. Stałyby te stodoły może 

i długo, gdyby nie zbrodnicza ręka Sidorskiego w 1883 r. koło Zielonych 

Świątek, który je podpalił i spalił. Podobno podpalił je pomyłkowo, bo chciał 

spalić stodoły Citkowskiego. Za ten czyn Sidorski poszedł na Syberię. Ks. 

Adam Słomiński stodoły na nowo odbudował i te przetrwały do 1939 r. 

Spłonęły od bomb niemieckich. 
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Były dwa. Jeden stał od strony plebanii na południe i był z drzewa pię-

ciocalowego, pobudowany na podmurówce kamiennej o wymiarach 17 x 12 

x 3 arszyny. Spichrz ten był zbudowany w 1820 r. i chociaż ucierpiał podczas 

ostatniej wojny mocno, stoi do dziś dnia. Przed wojną był zaliczony do za-

bytków ze względu na oryginalny styl i budowę. Spichrz ten ma od frontu 

wystawę do 2 metrów szeroką i od 1925 r. jest pokryty gontami. Wewnątrz 

ma różne przegrody, drzwi 4, podłogę z desek dwucalowych i schody na 

strych. Zaraz po wojnie służył za chlew, ale bardzo krótko. 

Drugi spichrz, znacznie starszy od tego najpierw opisanego, bo już 

Wizyta Generalna z 1829 r. wyraża się o nim jako starym i wymagającym 

remontu. Rozmiary miał 15 x 11 x 3 arszyny i był pobudowany z drzewa 

sześciocalowego. Spłonął w 1883 r. razem ze stodołami. 

Stajnia była jedna, ale duża: 42 x 10 x 3 arszyny, pobudowana od połu-

dnia z drzewa czterocalowego. W końcu tej stajni była wozownia. Stajnia 

miała 4 drzwi na biegunach i zawiasach i była kryta słomą. 

Obok niej były dwa chlewiki na trzodę chlewną, kury i gęsi oraz 

drwalka. Rozmiary ich były: 10 x 5 x 3 i 14 x 5 x 3 arszyny. Stajnia i chlewy 

spłonęły razem ze stodołami w 1883 r. Odbudował je na nowo ks. Słomiń-

ski, z wyjątkiem jednego chlewu, który postawił w 1923 r. inny ksiądz. 

Zbudował ją ks. Adam Słomiński z kamienia polnego; ma 3 okna, 

2 drzwi, sklepienie murowane i jest pokryta dachówką. Przetrwała do ostat-

nich czasów. 

 

Dziś ten wyraz brzmi brzydko, ale kiedyś odgrywała rolę hotelu lub 

przynajmniej jakiejś jadłodajni. Karczma przy kościele była jakby domem 

parafialnym, można było w niej ogrzać się, wypić kufel piwa lub podpiwku, 

a może i zjeść coś gorącego. Zbudowana była koło organistówki, o wymia-

rach 13 x 9 x 3 arszyny. 
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Ta nazwa w rzędzie budynków kościelnych brzmi jeszcze dziwniej niż 

karczma, ale taka rzecz była i wymienia ją Wizyta Generalna z 1829 r. Zbu-

dował ją gorliwy kapłan ks. Kisielewski w 1826 r., w słupy na podmurowa-

niu z dylów trzycalowych o wymiarach 13 x 9 x 3 arszyny. Wyrabiano w nim 

piwo, półpiwo (podpiwek), a może i nieco wódki. Przy browarze była mała 

izdebka, którą potem rozebrano i oddano Janowi Zubrzyckiemu z Krypna – 

pogorzelcowi. 

W Wizycie Generalnej z 1860 r. jest mowa o kuźni plebanialnej, która 

stała w rogu parku od ul. Szkolnej (Kościelnej), z drzewa starego czteroca-

lowego. W tej kuźni było „horno” (chyba miech z kominem). Kryta była 

dachówką i miała jedne drzwi na zawiasach i krukach. 

Na lewo od piwnicy była studnia jeszcze sprzed 1829 r. z cembrowi-

nami drewnianymi i tę studnię zawalono w 1932 r., a obok niej wykopano 

inną o cembrowinach cementowych na 11 m głęboką. 

Kiedyś była studnia tuż zaraz koło browaru i karczmy, czyli na placu, 

gdzie dziś stoi dom parafialny. 

W Wizycie Generalnej z 1839 r. jest mowa o młynie pobudowanym na 

ziemi kościelnej z drzewa trzycalowego, w słupy na podstawach kamiennych 

o wymiarach 18 x 12 x 3 arszyny. Pokryty był gontami, wewnątrz nie miał 

żadnych maszyn, stał pusty. 

Ogród owocowy, warzywny i park otoczone były drewnianym płotem 

i możliwie pięknymi sztachetkami. 
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Powstanie szkół parafialnych sięga odległych czasów Karola Wielkie-

go (756-814), który, jak wiemy z historii, kładł wielki nacisk na ich rozpo-

wszechnianie. Ale nie miejsce tu na wałkowanie tego problemu, nas obcho-

dzi szkoła parafialna knyszyńska. 

Powstanie szkoły parafialnej knyszyńskiej jest tak dawne, jak dawna 

jest parafia. [129] 

Ślady po parafialnej szkole knyszyńskiej są na początku XVII w., albo-

wiem w metrykach kościelnych z 1606 r. często występuje nauczyciel szkoły 

parafialnej jako chrzestny ojciec i nazywa się różnie, raz jako rektor szkoły, 

innym razem jako bakałarz czy magister. Tak np. w 1608 r. trzyma do chrztu 

dziecko rektor szkoły parafialnej Franciszek Kłoskowski (por. metr. ur. 172 

i 191), potem w 1619 r. nauczycielem tejże szkoły jest Jan Zaręba (metr. ur. 

904), a w roku 1620 nauczycielem jest Jan Goleniewski (metr. śl. 137). 

To znów w Wizycie Generalnej z 1731 r., że został zbudowany dom 

parafialny na tym miejscu: „ubi olim fuerat gymnasium”. Kiedy to było olim, 

czy to było coś większego od szkoły parafialnej, skoro nazwano ją gymna-

sium, mnie było trudno dociec. 

Biskupi wszystkich diecezji, a więc i naszej wileńskiej, podkreślali 

mocno, by księża parafialni utrzymywali szkoły parafialne. Widać to z I Sy-

nodu Wileńskiego z 1526 r. oraz z wypowiedzi bp. Abrahama Woyny (1638), 

bp. Jerzego Tyszkiewicza (1653/1654) i bp. Brzostowskiego (1710), który w 

sprawie szkół parafialnych ogłosił specjalny list pasterski, pisząc: „Curent 

parochi quam primus habere Baccalaureos idoneos pro instructione puero-

rum in litteris addiscendis scholar, si non sunt, erigunt” (por. Epistola Pasto-

ralis, Vilna Typis Universitatis Soc. Jesu, 1710), a bp Massalski specjalnie 

zalecił i w wykazach inwentaryzacyjnych o stanie parafii kazał uwzględnić 

i szkołę parafialną. Widzimy to w wykazach z roku 1781 i 1782, gdzie i Kny-

szyn figuruje. 

Knyszyńska parafia rzymskokatolicka miała wówczas ludności 3235 

osób, a w szkole parafialnej w 1781 r. uczyło się 13 uczniów, tj. 5 ze szlachty 

i 8 z włościan, a z mieszczan nikt. 

W następnym roku uczyło się 4 ze szlachty, 1 mieszczanin i 14 wło-

ścian, czyli razem 19 uczniów. 

Jak dalej rozwijała się szkoła, nie znalazłem danych. Od 1795 r. do 

1807 r. okręg białostocki dostał się pod panowanie pruskie. Z tego czasu 

wiemy tylko to, że Prusacy zbudowali w Knyszynie duży gmach szkolny 33 x 

17 x 7 arszynów przy ul. Tykockiej i dyrektorem szkoły parafialnej był w 

1800 r. Jan Sienkiewicz (por. metr. ur. 194), który miał żonę Rozalię i córkę 

Katarzynę. 
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Szkoła miała jedno piętro, dach był drewniany i dachówką kryty. 

W obydwu końcach szkoły na poddaszu były facjatki na mieszkania dla na-

uczycieli, a na parterze od strony zachodniej była kuchnia i pokój dla intere-

santów (poczekalnia). Pod kuchnią była obszerna piwnica murowana i skle-

piona, a w środku szkoły była obszerna sala podzielona czterema drzwiami 

stolarskiej roboty. W budownictwie tej szkoły widać już dryg niemiecki 

i nowoczesny. 

O szkolnictwie parafialnym pisał obszernie i szczegółowo Łukasiewicz 

w książce pt. Historia szkół, Poznań 1850, i Karbowiak w Dzieje wychowa-

nia w Polsce, Petersburg 1898. Co do szkół parafialnych na Litwie i w die-

cezji wileńskiej, sporo materiału można znaleźć u Jaroszewicza w Obrazie 

Litwy i w różnych recenzjach o biskupie Massalskim, któremu przypisuje 

się zasługę, jakoby on pierwszy powziął myśl zaprowadzenia szkół parafial-

nych w swojej diecezji. 

Uzupełniając w dalszym ciągu opis tej niemieckiej szkoły: drzwi miała 

15 sztuk dobrze opatrzonych, okien 18, pieców kaflowych zielonych trzy, 

kominów z cegły na wierzch domu wyprowadzonych 2, schody drewniane 

na poddasze do facjatek jedne. 

Obok gmachu szkolnego była inna budowla murowana na skład 

drzewa o wymiarach 8 x 7 x 3 arszyny oraz inne potrzeby uczniów (ubika-

cje). Szopa miała dwoje drzwi, pokryta była dachówką. Obok tej szopy stała 

jeszcze druga szopa drewniana tej samej wielkości 8 x 7 x 3 arszyny i była 

słomą kryta. 

Przy szkole był mały ogród z tymi placami, na których stały budynki 

szkolne. Wszystko to było kosztem rządu pruskiego kupione i ofiarowane na 

własność miastu, a opiekę nad nauką powierzono wydziałowi szkolnemu. 

Szkoła ta w dalszym ciągu nazywała się szkołą parafialną, mimo już pewnej 

zależności od władz świeckich. 

Na utrzymanie nauczyciela hrabia-generał Wincenty Krasiński, wła-

ściciel dóbr knyszyńskich, w dniu 23 maja 1817 r. zrobił zapis, jako stały 

fundusz na utrzymanie jednego nauczyciela w sumie 150 złp. Zapis ten dnia 

23 maja 1818 r. wciągnięto do ksiąg hipotecznych miasta Goniądza nr 11. 

Powyższą sumę rokrocznie i stale nauczyciel pobierał z dóbr knyszyńskich. 

Wszelkie inne utensylia szkolne, jak ławki, stoły, tablice, szafy itp. rze-

czy były sprawiane na koszt magistratu i były pod dozorem policji miejskiej. 

Szkoła za okupacji pruskiej była całkowicie uzależniona od władz rządowych 

i nie korzystała z zasiłku parafialnego, aż do opuszczenia obwodu białostoc-

kiego przez Prusaków w 1807 r. i odtąd szkoła przeszła znów pod zarząd 

parafii. 

Nauczycielem w 1829 r. był Jan Zarzecki, syn Józefa, szlachcic spod 

Podlebiedzina, w wieku lat 35. Szkołę ukończył w Grodnie, ucząc się tam 

w latach 1808-1816, i studiował: język polski, łaciński, niemiecki, francuski, 
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rosyjski i grecki oraz matematykę, fizykę z chemią, oratorkę i inne. Po 

ukończeniu tej szkoły studiował dwa lata na uniwersytecie w Wilnie. 

W 1827 r., po złożonym egzaminie przed Dyrekcją Szkolną w Białym-

stoku i za potwierdzeniem władz uniwersyteckich w Wilnie, został nomino-

wany nauczycielem. Przed przybyciem do Knyszyna dwa lata praktykował 

w szkole w Sokolu. Jak z tego wynika, wymagania na nauczyciela już w tym 

czasie były duże i poddawano kandydata egzaminowi nie tylko z umiejętno-

ści umysłowych, lecz również moralnych obyczajów. 

Uczniów bywało zwykle niedużo. Uczyli się tylko sami chłopcy. Dostęp 

do nauki zasadniczo miał każdy, ale korzystały z niej przeważnie dzieci 

szlachty i mieszczan, chociaż w niektórych latach i włościańskie dzieci dopi-

sywały. W 1829 r. uczniów było 15, a wiek ich był bardzo rozpięty: 

– Kochański Norbert – lat 14, 

– Szredziński Józef – lat 14, 

– Lolach Franciszek – lat 15, 

– Szumski Józef – lat 15, 

– Olesiewicz Jan – lat 15, 

– Dworzańczyk Jan – lat 14, 

– Dworzańczyk Jan – lat 13, 

– Doliński Jan – lat 12, 

– Łotowski Feliks – lat 10, 

– Zeling Józef – lat 10, 

– Leski Kalikst – 10, 

– Supiński Jan – lat 10, 

– Kochański Wojciech – lat 9, 

– Leski Józef – lat 6?! 

 

Wszyscy z wyjątkiem Józefa Leskiego zaczęli chodzić do szkoły w 1827 

roku i wszyscy z parafii knyszyńskiej. Nauczyciel wyrażał się o swych 

uczniach, że są obyczajni, zdatności miernej, postępku miernego i nadziei 

dobrej. 

W 10 lat potem nauczycielem jest Paweł Filatow, syn Adama, miesz-

czanin białostocki, lat 28, który ukończył gimnazjum białostockie. Pracował 

początkowo w Obwodowym Rządzie Białostockim, a potem w 1837 r. złożył 

egzamin na nauczyciela przed Dyrekcją Szkolną w Białymstoku i otrzymał 

posadę nauczyciela w Knyszynie. Utrzymywał się z tej samej pensji fundu-

szowej 150 złp. Uczniów miał znacznie mniej, bo tylko 6, tj.: 

– Kochański Piotr, syn Jana, katolik, mieszczanin, lat 13, uczeń od 1836 r., 

– Dworzańczyk Wincenty, syn Michała, katolik, mieszczanin, lat 14, uczeń od 

1837 r., 

– Łotowski Ludwik, syn. Kaspra, katolik, mieszczanin, lat 16, uczeń od 1837 r., 

– Danowski Julian, syn Wawrzyńca, katolik, lat 13, uczeń od 1837 r., 
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– Harasimowicz Teofil, syn Antoniego, katolik, szlachcic, lat 12, uczeń od 1837 r., 

– Oświeciński Wincenty, katolik, włościanin, lat 13, uczeń od 1838 r. 

 

Wszyscy obyczajów dobrych, zdatności dobrej, postępku dobrego 

i nadziei dobrej. Wszyscy pochodzenia miejscowego z parafii knyszyńskiej. 

Uczyli się wszystkiego, co program dla szkół parafialnych przewidy-

wał, a był on następujący (podaję program nie ze szkoły knyszyńskiej, lecz 

ze szkoły w Ejsmontach, ale był on jednakowy dla wszystkich szkół para-

fialnych): 

 
Dyrektor nazywa się Kazimierz Dymgayło z Księstwa Zamoyskiego, stanu Szlacheckie-

go, piąty rok, jak Szkołę Parafialną uczy przy kościele, pobożny, Obyczajny, Konstrukcyę zna 

dobrze Łacińską. Charakter ma nie bardzo dobry, iak Dzieciom Pierwiastkowym na Tablicach 

może uformować. Pensya w Zimię przez kilka miesięcy od Plebana bierze y Ordynarya na Stół. 

Parafianie od Dzieci nie płacą y Stołu nie dają. Szkoły Parafialne od S. Marcina rozpoczynayą 

się, kiedy Dzieci od robót y Pastwiska Bydełka bywayą Wolni, a kończą się Szkoły około 

S. Jerzego (23 VI), iak ciepło na Wiosnę rozpoczyna się. 

Dyrektor ienszey funkcyi y Zabawy nie ma prócz pilnowania y nauczania Dzieci. Uczą 

się Dzieci Pierwiastkowych Nauk, Pacierzy, Katechizmu, Czytać, Pisać Liczby, a insi Konstruk-

cyi Łacińskiey, na Listach czytać, Listy układań etc. etc. 

Poddaństw Dzieci nie posyłayą do Szkoły, raz że Panowie bronią tego, gdyby wyuczyw-

szy się czytać y pisać, nie uciekali od Panów na Wolność, gdzie powtórnie z przyczyny Rodzi-

ców ubogich uciemiężonych, którzy sami głód cierpią, iedynoctwo w chatach niema komu 

w domu zostać, dla ciężkich Pańszczyzn, do pilnowania Ognia w Domach. 

Dzieci czasu uczenia się do Żadnych ienszych usług y robot nie bywayą odrywane prócz 

do Mszy służenia i na Inszse Nabożeństwa. Dzieci uczyło się 20 y prostej Kondycyi, z miastecz-

ka, Wolnych Ludzi y z wiosek Królewskich Starościńskich. Niektóre początki pobrawszy, powy-

nosili się do Szkół Powiatowych. Drudzy nauczywszy się Czytać, Pisać, do Mszy służyć, znowu 

w domu przy pracach y Rolnictwie poosiedlali. Dyrektor powolny, rygoru wielkiego nad 

Dziećmi nie zażywa. 

 

Przytoczony tu opis szkoły parafialnej w równorzędnym miasteczku 

jak Knyszyn, w Ejsmontach, opis nauczyciela i uczniów oraz program i póź-

niejszy los podkształconych i przyczyny niekształcenia dzieci, były chyba 

wszędzie jednakowe, a więc i podobne w Knyszynie. 

Była jeszcze inna metoda w nauczaniu stosowana więcej na Litwie, 

tzw. metoda „Lankastra”, polegająca na tym, że uczniowie młodsi uczyli się 

od starszych pod kierownictwem nauczyciela. [130] 

Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 9. Jeden z nich według kolej-

ki, nie opuszczając nikogo, zamiata salę, oczyszcza z kurzu stoły i ławy. Po-

tem klękają, jeden z uczniów mówi Ojcze nasz, Zdrowaś Maryja, Wierzę 

w Boga i Dziesięcioro Bożego Przykazania, a dzieci za nim powtarzają. 

O godz. 9.30 zaczyna się czytanie i pisanie, zgłoskowanie i czytanie po 

wierzchu. Od godz. 11.15 nauka obyczajowa i elementarzy. Od 12 do 1 po 

południu czas wolny. Od 1 po południu do 2 powtórzenie czytania i pisania, 

2-3 – nauka chrześcijańska, od 3 do 3.15 – czytanie rozdziału Pisma św., od 
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3.45 do 4. śpiewanie pieśni nabożnych, po czym nauka kończy się modlitwą 

i pacierzem, tak jak się rozpoczynała. Jeden z uczniów układa sprzęty, za-

miata szkołę i wszyscy rozchodzą się. Nauczyciel śledzi nadto, czy uczniowie 

przychodzą do szkoły umyci, niemytym każe się myć, uważa na postępy 

i pilność uczniów i zdaje raporty fundatorom co miesiąc. Wzorowym 

uczniom rozdawano nagrody w książkach i obrazkach.  

Tak by wyglądał porządek zajęć w szkole według drugiego sposobu 

nauczania. 

Jan Chodźko – honorowy dozorca szkółek parafialnych przy Uniwer-

sytecie Wileńskim – w 1819 r. zalecał kurs czteroletni dla szkół parafialnych 

z następującym programem: 

 

Rok 1. 

Początki nauki religii – o obowiązkach chrześcijańskich i wykład Dziesięciu 

Przykazań Bożych. 

Z nauki moralnej – obowiązki dzieci względem rodziców, gospodarza, czela-

dzi i wzajemne. 

Z nauki czytania i pisania – poznawanie zgłosek i ich składanie. 

Z arytmetyki – pisanie liczb i liczenie. 

 

Rok 2. 

Nauka religii – dokończenie nauki katechizmu. 

Nauka moralna – c.d. aż do wykładu o użyteczności stanu rolniczego. 

Czytanie i pisanie – wprawa rozmaitego czytania i formowanie charakteru 

ręki. 

Arytmetyka – dodawanie i odejmowanie liczb prostych. 

 

Rok 3. 

Nauka moralna – cd. o użyteczności stanu rolniczego, aż do prawa własno-

ści. 

Nauka pisania – formowanie charakteru przez pisanie przykładów moral-

nych z własnego spostrzeżenia. 

Arytmetyka – mnożenie i dzielenie liczb prostych. 

Ogrodnictwo – o sadzeniu kartofli, konserwowanie owoców, o sadzeniu ży-

wopłotów. 

Rolnictwo – o celniejszych narzędziach rolniczych, o gatunkach ziemi, sposobie 

jej uprawiania, o zasiewaniu lasów i łąk, o hodowli koni, bydła i pszczół. 

 

Rok 4. 

Nauka moralna – dokończenie. 

Wzory pisania – z tejże nauki i spostrzeżeń ogrodniczych i rolniczych. 

Arytmetyka – dokończenie. 
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Budownictwo – dokończenie. 

Technologia – o bieleniu płótna i farbowaniu nici wełnianych i lnianych. 

 

Taki to był zalecany program, który w nieobecności biskupów na sto-

licy wileńskiej, aż do swego zamknięcia troskliwie zalecali opiekunowie 

szkółek parafialnych, przygotowując im dzielnych nauczycieli. 

Kiedy szkoły parafialne skończyły swój żywot, dokładnej daty wymie-

nić nie można. Podobno wymierały śmiercią naturalną mniej więcej od 1850 

r., bo po roku 1842, czyli po roku przeniesienia Uniwersytetu Wileńskiego 

do Petersburga, przez te 8 lat z jego ramienia byli wyznaczeni wizytatorowie 

odpowiedzialni za stan szkół parafialnych. 

W latach 1830-1842 szkoły parafialne jeszcze się dobrze trzymały 

i władze kościelne wykazywały duże zainteresowanie szkołami parafialnymi. 

Np. ks. Piotrowski, archidiakon białostocki, rozporządzeniem z dnia 7 paź-

dziernika 1807 r. do dziekana knyszyńskiego Kisielewskiego, na polecenie 

Dyrekcji Szkolnej Obwodu Białostockiego zarządził, aby nie świeccy, lecz 

duchowni udzielali nauki religii w szkołach parafialnych (gdzie jeszcze były, 

bo widocznie już wtedy ulegały likwidacji) dwa razy w tygodniu, tj. we środy 

i soboty i aby uczono przede wszystkim katechizmu wydanego przez bp. 

Kłągiewicza, oraz by już duchowni nie wtrącali się do wewnętrznych spraw 

szkoły, nad którą czuwa Dyrekcja Szkół Obwodu Białostockiego (nr 252, 

księga Ukazów z 1835 r.). Powyższe zarządzenie ks. Piotrowski przypomniał 

duchowieństwu dekanatu knyszyńskiego w dniu 19 kwietnia 1839 r., nr 460. 

Następnie kładziono duży nacisk na znajomość Pisma św. W tej sprawie 

było pismo od Prałata Archidiakona Obwodu Białostockiego Kanonika Ki-

jowskiego ks. Kubyszewskiego, który w piśmie za nr. 522 z dnia 8 VIII 1819 

r. powoływał się na odezwy Dyrektora Naczelnego Gimnazjów i Szkół 

w Obwodzie Białostockim dr. fil. Andrzeja Justyna Lewickiego (z dnia 24 VII 

1819 r. nr 155) oraz na polecenie J.O. Galicyna Min. Oświaty, żeby codzien-

nie lub jak najczęściej w tygodniu czytano młodzieży uczącej się Pismo św. 

w języku polskim 

I jeszcze w 1840 r. był okólnik od ks. Piotrowskiego do dziekana Ja-

błońskiego w Knyszynie, aby, stosownie do polecenia Kuratora Obwodu 

Białostockiego Terpiłowskiego, duchowni za wszelką cenę podtrzymywali 

szkoły parafialne lub zakładali nowe (nr 10 z dnia 1 stycznia 1840 r.). Mimo 

tych zachęt, szkoły parafialne z braku sił nauczycielskich i opieki oraz 

utrudnień rządu i wprowadzenia w 1848 r. obowiązkowego języka rosyjskie-

go upadły, czyli przekształciły się w szkoły rosyjskie. 

Prawdopodobnie ta szkoła murowana przy ul. Tykockiej, którą zbu-

dowali Prusacy, przetrwała najdłużej, czyli do I wojny światowej [131], zanim 

Knyszyn nie wybudował sobie nowej szkoły na placu po byłej cerkwi unic-

kiej przy ul. Białostockiej. Na ten plac w 1923 r. magistrat knyszyński za-
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mienił dwa place o pow. 606 sążni w ul. Tykockiej i 362 sążnie w ul. Krzy-

wej, na co się ks. proboszcz zgodził. 

 

Na wstępie tego rozdziału zaznaczyć wypada, że o Krypnie parę lat 

wcześniej pisał ks. Antoni Walentynowicz, proboszcz krypniański. Wydał 

drukiem dwie broszury: Krypniański obraz Najświętszej Maryi Panny Po-

cieszenia łaskami słynący i Krypno i kościół Krypniański. [132]  

Moje uwagi o Krypnie jako filii kościoła knyszyńskiego do 1905 r. bę-

dą tylko uzupełnieniem i sprawozdaniem historycznym, jako składowej czę-

ści parafii Knyszyn. 

Obecny kościół krypniański prawie nie pamięta zależności swej od 

Knyszyna, bowiem w dwadzieścia lat po wybudowaniu go nastąpiło usamo-

dzielnienie, czyli powstała nowa parafia krypniańska. Najpierw kilka słów 

o kościele krypniańskim jako filii knyszyńskiej, a potem o kościele jako 

parafii krypniańskiej. 

 

Powstanie kościoła w Krypnie jest nieznane i tak stwierdzają wszyscy, 

jest natomiast rzeczą pewną, że przed rokiem 1669 już istniał, bo go wylicza 

Pierwszy spis kościołów Diecezji Wileńskiej, sporządzony na Synod Diece-

zjalny w 1669 r., zaś Wizyta Generalna z 1731 r. zaznacza, że wybudował go 

tutaj proboszcz knyszyński dla dogodności swojej rezydencji („Fertur quidem 

Parochus aedificavit hanc Ecclesiam pro commoditate residentiae suae in 

Krypno”). Budował go majster z Peńskich („Faber lignarius de Villa Penskie 

aedificavit Hanc Ecclesiam”). 

Przed rokiem 1669 proboszczami w Knyszynie byli: 

– ks. Paweł Siuchnicki, 1632-1659, 

– ks. Aleksander Maskowski, 1659-1664, 

– ks. Józef Galereta, 1664-1670. 

Któryś z tych trzech musiał wybudować ten pierwszy kościół w Kryp-

nie. I nie była to kaplica, lecz kościół, bo był konsekrowany, a kaplic się nie 

konsekruje. Konsekracja ta musiała być dokonana jeszcze przed ks. Stefa-

nem Karlińskim (1685-1704), skoro zaszła już potrzeba odnawiania go, co 

polecił wykonać swym sługom, a ci, nie znając się na znaczeniu Zacheusz-

ków i znaków konsekracji – zamazali wszystkie. 

 
Ecclesia hanc est consecrata ex Testimnio multorum, signa autem consecrationis quare 

non apparent hanc allegat rationem, quod Praedecessor Parochus Reverendus D-nus 



243 

Stephanus Karliński (nie Koźliński) dum picturis et coloribus adernaret huius praedictae Eccle-

siae paristes et hoc negotium committerat suis famulis ex circumsectione praedicta signa tecta 

coloribus extiterunt. 

 
Kościół ten jest konsekrowany na podstawie licznych świadków, znaki zaś konsekracyj-

ne są niewidoczne, a to z tej przyczyny, że Poprzednik Proboszcz Czcigodny Ks. Stefan Karliń-

ski, gdy odnawiano malowidła i to zadanie powierzył swym sługom, a ci nie dopatrzyli się 

wspomnianych znaków, zamalowali je nowymi farbami. 

 

Konsekracji mógł dokonać bp sufragan wileński Mikołaj Słupski, bo 

on w ciągu 19 lat zwizytował całą olbrzymią diecezję i w Knyszynie był 

w 1674 r. Byłaby to data konsekracji kościoła krypniańskiego. 

Kościół krypniański pierwszy drewniany zestarzał się i po 100 latach 

potrzebował albo generalnego remontu, albo przebudowy. Ówczesny ks. 

proboszcz Antoni Betański (1765-1775), późniejszy biskup przemyski, zdecy-

dował się na tę drugą koncepcję i stary kościół kazał rozebrać, a na jego 

miejscu wystawić nowy z drzewa, na zewnątrz deskami obity. Ten kościół 

znów swój staż stuletni w Krypnie odbył i w roku 1881 został rozebrany, 

a na jego miejscu wybudowano nowy kościół murowany z cegły i kamienia. 

Z drzewa po byłym kościele pobudowano dom parafialny (organistówka) 

naprzeciw kościoła po drugiej stronie drogi na Tykocin. Podczas wojny zo-

stał spalony. 

Jest to więc trzeci z rzędu kościół w Krypnie, który stoi do naszych 

czasów, tylko w ostatniej wojnie mocno ucierpiał, bo się palił (spaliła się 

wieża i od strony południowej dach nad zakrystią, ale w całości poza pew-

nymi pociskami artyleryjskimi większych szkód nie doznał) i po wojnie zo-

stał odbudowany. Podobno wieżę ma nieco niższą od pierwotnej. 

W tym kościele od niepamiętnych czasów przebywa w cudownym ob-

razie Matka Boska Łaskami Słynąca zwana „Pocieszenia” („Ecclesia in Kryp-

no habens imaginem Gratiosam B.M. Virginis in altori Maiori”). [133] Opisu 

szczegółowszego tego pierwotnego kościoła nie posiadamy. Jest tylko wia-

domo, że oprócz ołtarza głównego były jeszcze ołtarze boczne w nawach, 

jak św. Katarzyny i św. Stanisława Kostki (kult św. Stanisława Kostki na 

początku XVIII w. i jeszcze w XIX w. był bardzo rozpowszechniony, stąd 

wiele kościołów jest pod jego wezwaniem lub przynajmniej miało ołtarze 

i obrazy tego świętego). 

Kult św. Katarzyny przetrwał do naszych czasów w Krypnie i parafia 

czci go odpustem. Ten kościół pierwotny był biedny. Nie miał swego orga-

nu, nie był zabezpieczony funduszem, był jedynie na łasce ks. proboszcza 

i drobnych ofiar podczas odpustów. Na Narodzenie Matki Boskiej 8 września 

odbywał się tutaj wielki odpust, który od roku 1821 na mocy ukazu Konsy-

storza Mohylowskiego z dnia 3 IX 1821 r. za nr. 1495 w dniach 7-9 września. 

W tym czasie ma się odprawiać czterdziestogodzinne nabożeństwo. 
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Dochodem dla tego kościoła była opłata od Żydów tykocińskich, kny-

szyńskich i wszystkich innych, którzy musieli płacić po jednym groszu za 

przejście koło kościoła tzw. kozubalec. [134] 

Wizyta Generalna z 1731 r. więcej nam tego kościoła nie opisuje, do-

piero ten drugi kościół wizyta późniejsza z 1829 r. opisuje już dokładnie; 

a więc wymiary tego kościoła były 30 x 11,5 x 8 arszynów. Był z drzewa, 

kryty gontami, podłogę miał z cegieł i podwójny sufit z tarcic. Okien miał 8, 

drzwi podwójnych dwoje i drzwi pojedynczych czworo. Ołtarze były w nim 

trzy: ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej łaskami słynący, ołtarz boczny 

św. Katarzyny z obrazem tejże świętej na płótnie malowany. Oba te obrazy 

sprawił w 1825 r. ks. proboszcz Mateusz Jakub Kisielewski na własny koszt. 

W kościele tym był chór i na nim mały organik – pozytywek w do-

brym stanie, następnie była ambona zwykłej stolarskiej roboty, dwa konfe-

sjonały i na kościele dwie blokowe ławki i w prezbiterium dwie ławki poje-

dyncze. 

O kilkanaście kroków od kościoła stała drewniana dzwonnica, gonta-

mi kryta, kwadratowa, długości i szerokości po 6 arszynów, obita deskami, 

8 arszynów wysoka. Na wierzchu dzwonnicy stał żelazny krzyż ustawiony 

w kamieniach. 

Dzwony były dwa. Jeden większy o wadze 9 pudów (ok. 145 kg) i drugi 

mniejszy o wadze 6 pudów (ok. 96 kg) i obydwa były umieszczone w tej 

dzwonnicy. Oprócz tego na kościele była sygnaturka o wadze 8 funtów 

i przy ołtarzu oraz zakrystii dzwonków razem 9. 

Jakkolwiek Wizyta Generalna z 1829 r. podkreśla, że kościół kryp-

niański nie posiada swoich własnych paramentów i utensyliów kościelnych, 

a wszystkie rzeczy potrzebne do Mszy św. przywozi ze sobą ks. proboszcz 

z Knyszyna, to jednak wykaz ich jest spory i niemal wystarczający, jak na 

kościół filialny. 

 

Ornat nowy czerwony, manszestrowy, jedwabiem podszyty z rekwizytami. 

Ornat czerwony stary kitjczany z kolumnami i ze wszystkimi rekwizytami. 

Ornat biały z materiału jedwabnego z kolumną czerwoną z rekwizytami. 

Ornat biały jedwabny w kwiaty z rekwizytami, sztuk dwie. 

Ornat czarny barakanowy jeden i drugi kitajczany, oba z rekwizytami. 
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Kapa biała kitajczana i druga czarna barakanowa w dobrym stanie. 

Alby dwie – jedna z koronkami, a druga nie. 

Humerały – dobrych cztery z płótna lnianego. 

Korporały – z płótna lnianego, dobre, sztuk 6. 

Puryfikatorze – dobrych z płótna lnianego, sztuk 6. 

Paski nowe i stare, sztuk 5. 

Obrusy nowe i stare, razem sztuk 12. 

Obszywki do stuł z płótna kramowego, sztuk 7. 

Komże – nowe i stare, sztuk 8. 

Fanelum marynesowe w kwiaty, 3 arsz., długie jedno. 

Stuły fioletowe – lepsze i gorsze, sztuk 4. 

Bursa dla chorych – jedna. 

Umbraculum kitajczane z gomberkową ozdobą na drzewcu malowanym. 

Antepedium – jedno adamaszkowe i drugie kitajczane, obydwa zielone. 

Pokrowce ołtarzowe lepsze i gorsze, sztuk 6. 

Chorągwie rozmaitych kolorów, sztuk 6. 

Firanki jedwabne i tafinowe, par 5. 

W Wielkim Ołtarzu Najświętszej Maryi Panny nieopieczętowany 

z podpisem zatartym jeden. 

W ołtarzu Przemienienia Pańskiego również nieopieczętowany i bez 

podpisu. 

W ołtarzu św. Katarzyny bez pieczęci Konsystor. z podpisem Teodora 

Ludwika Wolffa Koadiut. Łuckiego z roku 1708. 

 

Sukienka na obrazie Matki Boskiej Pocieszenia sprawiona przez 

szlachtę Dziekońskich, miejscami wyzłacana 11-ej próby o wadze 4 funty. 

Monstrancja – 7-ej próby, pozłacana o wadze 1 funta. 

Kielich z pateną – wyzłacane 8-ej próby. 

Puszka – wyzłacana jedna 8-ej próby. 

Votum – wielkości arkusza papieru ofiarowane przez JW. Pana Ogiń-

skich hetm. wagi około 3 funtów wyzłacane 8-ej próby. 

Votum – wielkości ćwiartki arkusza papieru, 11-ej próby wagi 11 łu-

tów, ofiarowane przez szlachtę Gratowskich, pełnom. dóbr knyszyńskich 

(wyciśnięte dwa serca). 
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Wotów większych i mniejszych sztuk 8. 

Votum – wyobrażenie nóżki ofiarowane przez JW. Prezydentową Mi-

chałowską. 

 

Z rzeczy miedzianych był kociołek do wody święconej i taca posre-

brzana. 

Z kompozycji cynowej były lichtarze na Wielkim Ołtarzu 6 sztuk 

o wadze 24 funtów, na bocznych ołtarzach po 4 sztuki i kilka mniejszych 

(sakramentek) sztuk 12. Tej samej kompozycji był jeszcze krzyż procesjo-

nalny, taca i lampka wieczna, sprawione przez włościanina wsi Krypno Ko-

ścielne, Antoniego Snarskiego. 

Z rzeczy mosiężnych były: trybularz, łódka i łyżeczka. 

Z rzeczy drewnianych były: 12 sztuk lichtarzy średnich i 2 do 3 arszy-

nów po bokach Wielkiego Ołtarza. 

 

Ponadto były: 

Cyborium drewniane stolarskiej roboty z drzwiczkami na zawiasach 

dobrej roboty. 

Krzyż z figurą Pana Jezusa do pogrzebów. 

Skarbona przy boku Wielkiego Ołtarza. 

Komoda o 4-ch działach do chowania ornatów. 

Katafalk o 4-ch stopniach z dwoma stołkami. 

Trumna egzekwialna do nabożeństw żałobnych. 

Krzyżów małych ołtarzowych sztuk 5. 

Feretronów, czyli ołtarzyków do procesji z obrazami na płótnie sztuk 4. 

Kerce (laski z gałką mosiężną) dla „szwajcara” sztuk 2 plus dwie bez gałki. 

Baldachim kwadratowy jedwabiem pokryty. 

Latarnie do pogrzebów sztuk 2. 

Lamp szklanych i glinianych sztuk 20. 

Skrzynie stolarskiej roboty z szufladami do świec 4. 

Bractwo Różańca Świętego w Krypnie było na tych samych warun-

kach i korzystało z tych samych odpustów, co i Bractwo Różańcowe w Kny-

szynie, z tą tylko różnicą, że członkowie w inne dni mieli zebrania, oddzielną 

kasę i składki oraz wosk do trzymania światła. 
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W tym kościele uroczysta suma odprawiała się w każdą co drugą nie-

dzielę każdego miesiąca i wówczas w Knyszynie sumy już nie było, tylko 

rano o godz. 9 Msza św. czytana. Na sumę szedł cały Knyszyn do Krypna. 

Porządek nabożeństw był taki sam jak w Knyszynie. Prócz niedziel, 

Krypno miało wiele odpustów z najgłówniejszym odpustem na Narodzenie 

Najświętszej Maryi Panny. 

Na Narodzenie Najświętszej Maryi Panny dnia 8 września i czterdzie-

stogodzinne nabożeństwo. 

Matki Boskiej Różańcowej w drugą niedzielę października. 

Na św. Katarzynę Pannę i Męczenniczkę dnia 25 listopada. 

Na św. Szczepana dnia 26 grudnia. 

Na drugi dzień Zmartwychwstania Pańskiego. 

Na drugi dzień Zesłania Ducha Świętego. 

W niedzielę między oktawą Przemienia Pańskiego. 

 

Tych było sporo przy tym kościele, albowiem tu skupiało się benefi-

cjum kościelne, więc było ich więcej niż w Knyszynie. Prawdopodobnie pro-

boszczowie knyszyńscy od dawien dawna mieli tu swój pałacyk-plebanię dla 

swej wygody i administratora. O budynkach kościelnych w Krypnie już się 

nieco mówiło przy omawianiu beneficjum kościelnego i tam odsyłam zain-

teresowanych. 

Poza kaplicą na cmentarzu św. Marka w Knyszynie innych kaplic na 

terenie parafii Knyszyn – Krypno nie było. 

O krzyżach przydrożnych i kapliczkach Wizyty Generalne niczego 

nie wspominają, a na pewno takie były i może nieraz wartościowe archi-

tektonicznie. 
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Po ukazie tolerancyjnym cara rosyjskiego Mikołaja II w 1905 r. kato-

licy poczęli swobodniej oddychać i zapragnęli oddzielenia Krypna od Kny-

szyna na samodzielną placówkę. Mieli do tego podstawę: piękny murowany 

kościół, własny cmentarz grzebalny, budynki parafialne w dobrym stanie 

i okolicznej ludności już tyle, że potrafiła ona utrzymać księdza i kościół. 

Życzeniom ich stało się zadość. 

Dekretem bp. wileńskiego Edwarda Roppa z dnia 1 stycznia 1906 r. 

parafia krypniańska uzyskała samodzielność, czyli biskup erygował nową 

niezależną parafię i wcielił do niej z byłej parafii knyszyńskiej następujące 

wioski i majątki: 

– Krypno Kościelne – 225 dusz, 

– Krypno Wielkie – 723 dusze, 

– Ruda wieś – 880 dusz, 

– Góra – 573 dusze, 

– Peńskie wieś – 566 dusz, 

– Zastocze – 753 dusze, 

– Długołęka Kośc. i Wielka – 1358 dusz, 

– Kruszyn – 173 dusze, 

– Kulesze – 229 dusz, 

– Zygmunty – 134 dusze, 

– Rekle – 98 dusz, 

– Morusy – 66 dusz, 

– Tatary – 69 dusz, 

– Dziermowizna kol. – 13 dusz, 

– Dębina kol. – 49 dusz, 

– Peńskie kol., 

– Boguszewo maj. 

Razem daje to 5909 dusz. 

 

Przyjmując liczbę wiosek i ich zagęszczenie, to więcej niż połowa byłej 

parafii knyszyńskiej przeszła do parafii krypniańskiej, ale wymagało tego 

położenie geograficzne i wola ludności. 

Sądzić należy, że zyskała na tym chwała Boża, bo lepszą się stała ob-

sługa parafian i ksiądz był stale na miejscu. Pierwszym proboszczem na 

nowo utworzonej parafii krypniańkiej był ks. Bolesław Leszczyński. [135] 

Od tego roku (podziału w 1906 r.) Knyszyn nie miał wikarego, bo 

zmniejszona o połowę parafia tego nie wymagała i zarówno Knyszyn, jak 

i Krypno miały tylko proboszczów bez wikarych. 
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Ale rozwój parafii trwa, księży w diecezji przybywało i parafia kny-

szyńska, która po podziale miała 4425 dusz, a krypniańska 5909 dusz, po 30 

latach znacznie się powiększyła i zaszła potrzeba przydzielenia drugiego 

księdza, którym od 1935 r. w Knyszynie był ks. mgr Franciszek Bryx. 

Nowy prefekt w Knyszynie uczył religii w szkole, pomagał w prowa-

dzeniu Akcji Katolickiej i w posługach parafialnych. Gdy wybuchła II wojna 

światowa w 1939 r., ks. proboszcz Tadeusz Szadbey, jako mocniej zaangażo-

wany w odżydzanie Knyszyna i bojkot handlu żydowskiego, bojąc się repre-

sji ze strony Żydów, opuścił Knyszyn, udając się do Generalnego Guberna-

torstwa, a posługę parafialną siłą rzeczy przejął ks. prefekt Bryx i tak było 

przez całą okupację sowiecką i niemiecką do 1945 r., skąd odszedł na Zie-

mie Odzyskane do Giżycka i tam został proboszczem i dziekanem. 

Piszący te słowa po kampanii wrześniowej wrócił z wojska i zatrzymał 

się w Trzciannem do końca 1940 r., po czym przed Nowym Rokiem prze-

niósł się do Krypna i tu razem z ks. Adamem Bakurą pełniliśmy obowiązki 

duszpasterskie w zastępstwie nieobecnego ks. proboszcza Antoniego Walen-

tynowicza, do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 r. 

Ks. proboszcz A. Walentynowicz powrócił na swoje stanowisko do 

Krypna, ks. A. Bakura pozostał jako wikary nadal, a ja przeniosłem się do 

Knyszyna, gdzie objąłem stanowisko ks. wikarego po zamordowanym ks. 

Jungu i razem z ks. Bryxem w Knyszynie przeżywaliśmy okupację niemiecką. 

Przy przejściu frontu w 1944 r. ks. A. Walentynowicz ukrywał się na 

kolonii pod Długołęką wraz z ks. Janem Wysockim, skąd ich wypłoszyły 

czołgi niemieckie. Ks. Walentynowicz, uciekając w stronę Krypna, został 

trafiony odłamkiem pocisku artyleryjskiego w głowę i padł martwy na po-

lach długołęckich, a ks. Wysocki jakoś ocalał. 

W Krypnie mieszkał długoletni prefekt etatowy ks. Henryk Woje-

wódzki, już w podeszłym wieku, miał dom własny i tu po wojnie zmarł i jest 

pochowany na cmentarzu w Krypnie. 

 

 
Widok kościoła w Krypnie 
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Czołowe miejsce wśród obszarników parafii knyszyńskiej chyba w 80 

procentach stanowiły dobra Mikołaja Radziwiłła, które później ofiarował 

królowi Zygmuntowi Staremu i odtąd stały się własnością królewską, wła-

snością państwową. [136] Trudno określić, co i w jakim czasie należało do 

tych dóbr, wiadomo tylko, że w chwili zastawiania ich Orsettim w 1664 r. za 

pożyczkę udzieloną państwu, zaliczały się do nich: miasto Knyszyn i miasto 

Goniądz, Chraboły, Jaskra, Czarna, Przytuły, Czechowizna, Krypno Wielkie, 

Zastocze, Ruda, Długołęka, Rekle, Brzozowa, Bobrówka, Jaświły, Zabiele, 

Jaćwież, Boguszewo, Zalesie, Gińcze i wiele innych. 

Z tego dokumentu zastawnego widać, jak wielkie obszary należały do 

dóbr knyszyńskich, czyli starostwa knyszyńskiego. 

Inne dokumenty Zamku Knyszyńskiego wymieniają, że Starostwo 

Knyszyńskie, czyli dobra knyszyńskie do roku 1815 posiadały 1347 włók (ok. 

22524 ha), ale rząd rosyjski w 1815 r. odebrał Zamkowi Puszczę Knyszyń-

ską, wtedy już mocno okrojoną, bo z 58000 ha na 780 włók, czyli 13105 ha. 

Po roku 1863 rząd rosyjski ponownie wywłaszczył resztę puszczy 

i ziemię folwarczną w ilości 228 włók (3831 ha) i rozdał chłopom, również 

wszystkie wioski uwłaszczył i usamodzielnił włościan. Jaka ilość ziemi zosta-

ła przy majątku, nie ustaliłem, ale zawsze jej coś pozostało, bo majątek Kny-

szyn do drugiej wojny światowej funkcjonował, miał w swym posiadaniu 

stawy rybne, hodowlę krów i koni, kilkanaście rodzin służby folwarcznej 

i sporo zabudowań gospodarczych. 

Właścicielami dóbr knyszyńskich byli po ich zastawie Orsettowie, ale 

ponieważ je rabunkowo eksploatowali i uciskali poddanych, znalazł się jeden 

z wielmożów, Gnino-Gniński, który za zezwoleniem królewskim Jana Sobie-

skiego dnia 27 marca 1676 r. wykupił je z rąk Orsettich i przejął je za 

1000000 złp. dla siebie na 8 pokoleń: 

– Gnino-Gniński po 1676, 

– Jan de Gnino-Gniński ok. 1692 r. (palatinus et capit Knysynensis), 

– Tomasz Józef Zamoyski ok. 1704 r., 

– Piotr Czapski Capitaneus Knyszynensis po 1717 r., 

– ? 

– Wincenty Krasiński ok. 1817 r. (wyposażył nauczyciela w Knyszynie), 

– Adam Krasiński ok. 1860 r. 

– Karol hr. Raczyński. [137* Zob. aneks 1]  
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Ta sukcesja nie jest absolutnie prawna, bo mogą być między nimi 

poddzierżawcy, jak to było za hr. Raczyńskiego, już ostatniego z ósmego 

pokolenia, że majątek dzierżawił hr. Tyszkiewicz. 

 

Dalsze majątki na terenie parafii Knyszyn: 

– w Peńskich ok. 1704 r. występują Gen. Dmnus Aleksander Klesz-

czowski i Stanisław Podowski; Antoni Chreptowicz, Agata Kurzeniecka, An-

toni Młazowski, Stanisław Podkowski (ambo mendicantes unsecutus pura 

Ecclesiam), Tomasz Kramski, Maria Kurzeniecka, Gabriel Chorzelski, Zyg-

munt Kurzeniecki, Teofila Baworska i wielu innych, którzy mają szlacheckie 

„przednomki”, 

– w Górze występują Mroczkowscy, 

– w Knyszynie majątku występują ok. 1675 r.: Antoni Krokun capi-

taneus (por. metr. ur. 4008), Arnold Piotr Fr. Bogni, Urszula Cecylia Sche-

dlówna, Czesław Orsetti Capitaneus Knyszynensis, Helena Polichowska Or-

setta Capit. na Goniądzu, Magn. Dnus Sextianus Swiecicki ok. 1704 r., Zyg-

munt Korzeniecki – senator, 

– w Tatarach Ciecierscy i Jachirzewscy; w tym czasie dwie rodziny 

z tego majątku, Jan Banto i żona jego Anna Kropiwnica oraz Józef i Anna 

Kruszyńscy, wszyscy wyznania mahometańskiego, nawrócili się na wiarę 

katolicką i powtórzyli swoje śluby małżeńskie wobec ks. proboszcza Bara-

nowicza w Knyszynie [138], 

– w Nowinach Kasjerskich, 

– w Boguszewie. 

 

W innych miejscowościach majątków nie było, tylko były wioski królewskie. 

 

Tu mi się będzie rozchodziło o sąsiedztwa z innymi parafiami, które 

należały do dekanatu knyszyńskiego lub z Knyszynem współżyły w dobrych 

stosunkach. Knyszyn od północy graniczy z parafią Kalinówka, dalej ku 

północnemu zachodowi graniczy z od niedawna powstałą parafią Mońki 

i dalej na zachód ok. wsi Lewonie styka się z parafią Trzcianne, potem na 

południowym zachodzie graniczy z byłą swoją filią Krypno, a od południo-

wego wschodu z parafią Dobrzyniewo, zaś od wschodu przez lasy graniczy 

aż z Czarną Wsią (dziś przegradza te parafie nowo powstała parafia w Kopi-

sku) i wreszcie z północnego wschodu z parafią Jasionówka. Ponadto Kny-

szyn kontaktuje się z dalszymi parafiami, które dziś czy kiedyś należały do 
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dekanatu knyszyńskiego, jak: Downary, Goniądz, Giełczyn, Laskowiec, Doli-

stów, Korycin, Jaświły, Suchowola, Tykocin i Białystok. 

Knyszyn jako siedziba dekanatu od niepamiętnych czasów skupiał wy-

żej wymienione parafie, chociaż nie wszystkie naraz, a w różnym czasie. 

Synod odbyty w Wilnie za bp. Sapiehy w 1669 r. (11-13 marca) wylicza 

wśród 26 dekanatów i dekanat knyszyński. To samo czyni synod za bp. 

Brzostowskiego z 1693 r. i za bp. Zienkowicza z 1744 r. Według tego ostat-

niego synodu do dekanatu knyszyńskiego należały parafie: 

Knyszyn z altarią, Krypno – filia Knyszyna, Kalinówka, Choroszcz, 

Niewodnica, Turośnia z altarią, Chodorówka (Suchowola), Juchnowiec z alta-

rią, Zabłudów, Białystok praeposit, Janów, Wasilków, Korycin i Suchodolina 

(capellae), a według jeszcze wcześniejszego spisu z 1669 r. do dekanatu kny-

szyńskiego należały: m. Knyszyn z filią Krypno, Kalinówka z filią Brzozowa, 

Choroszcz, Niewodnica, Turośnia, Juchnowiec, Zabłudów, Białystok, Wasil-

ków, Korycin i Chodorówka. 

Nie należy w tym czasie do dekanatu knyszyńskiego Janów, Trzcianne, 

Dolistów, Goniądz i Tykocin. Te parafie należą wtedy do dekanatu Augustów. 

Tak było do 1798 r. Dnia 8 sierpnia (28 lipca) tego roku legat papieski 

Wawrzyniec Litt, na skutek nalegania rządu pruskiego, po porozumieniu się 

z kurią biskupią w Wilnie 27 lipca 1797 r., utworzył nową diecezję wigierską 

ze stolicą biskupią w klasztorze kamedułów wigierskich i utworzono 14 de-

kanatów, to których zaliczono dawniejszy dekanat knyszyński. 

Pierwszym biskupem diecezji wigierskiej został Mikołaj de Karpowicz 

(1798-1803) i on podzielił całą diecezję na dwa oficjały, tj. waniewski z 7 de-

kanatami: białostockim, bielskim, brańskim, drohickim, knyszyńskim, sokól-

skim i tykocińskim, oraz oficjał Wiłkowyszki z dekanatami: augustowskim, 

wigrzańskim, otwickim, siemneńskim, preńskim, sapieżyńskim i wierzbo-

łowskim. Diecezja wileńska utraciła cały obwód białostocki, a więc i dekanat 

knyszyński, który teraz należał do diecezji wigierskiej. 

Po 10 latach zaszły znowu zmiany. Okręg białostocki włączono do Ro-

sji, a dekanat knyszyński włączono teraz nie do diecezji wileńskiej, lecz mo-

hylowskiej i tak trwało do 1849 r. 

Kiedy dekanat knyszyński należał do diecezji wileńskiej, składały się 

nań następujące parafie: m. Knyszyn z filią Krypno, Kalinówka, Jasionówka, 

Dąbrowa, Suchowola, Karpowicze, Dolistów, Trzcianne, Goniądz i Nowy 

Dwór. Białystok stał się wtedy samodzielnym dekanatem. 

Po roku 1849 Knyszyn przestaje być siedzibą dekanatu, zostaje włą-

czony do dekanatu białostockiego i pozostaje w nim do 1918 r., dopóki Kny-

szyn nie został podniesiony znów do rangi siedziby dekanalnej i obejmował 

wówczas: Knyszyn, Krypno, Mońki, Kalinówkę, Jaświły, Jasionówkę, 

Trzcianne, Giełczyn, Downary, Korycin, Brzozową i Goniądz. 
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W późniejszym czasie Korycin stał się dekanatem, do którego odpa-

dły: Jasionówka, Brzozowa i Jaświły. Taki stan utrzymuje się dotychczas. 

Odległości sąsiadów do Knyszyna są następujące: 

– Kalinówka – 9 km, 

– Mońki – 13 km, 

– Trzcianne – 24 km, 

– Krypno – 4 km, 

– Dobrzyniewo – 16 km, 

– Czarna Wieś – 28 km, 

– Jasionówka – 14 km, 

– Tykocin – 16 km, 

– Goniądz – 23 km, 

– Downary – 22 km, 

– Giełczyn – 46 km, 

– Korycin – 22 km, 

– Dolistowo – 26 km, 

– Białystok – 29 km. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie parafii Knyszyn jest wioska 

pod nazwą Nowiny Kasjerskie. Miesz-

kańcy tej wioski jako wotum za ocalenie 

podczas okupacji hitlerowskiej budują 

kaplicę pod wezwaniem Miłosierdzia 

Matki Bożej. 

Ja, jako quasi wikary, a raczej mansjona-

riusz, w latach 1941-1945 przy ks. Fr. 

Bryksie – za ocelenie mnie od bardzo 

niebezpiecznych sytuacji Krypno – Kny-

szyn, złożyłem wotum w postaci ofiary na 

tę kaplicę w 1977 r.: sześćdziesiąt jeden 

tysięcy zł 
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Nowiny Kasjerskie – fragment z poświęcenia kamienia węgielnego w 1972 r. 

 

Jest to parafia stara, starsza od Knyszyna o 16 lat, bo była erygowana 

w 1504 r. Ufundował ją król polski Aleksander Jagiellończyk. [139] Kościół 

ten był drewniany i spłonął w połowie XVIII w. od pioruna. [140]  

W 1746 r. parafianie zbudowali drugi kościół, również drewniany, i ten 

przetrwał do 1846 r. 

W 1846 r. parafianie, za staraniem ks. proboszcza Wawrzyńca Walic-

kiego zbudowali kościół murowany z kamienia i cegły, który został konse-

krowany w 1860 r. przez bp. wileńskiego Adama Stanisława Krasińskiego. Na 

40 m przed kościołem od drzwi wejściowych postawiono murowaną wieżę-

dzwonnicę, przez którą wchodzi się jednocześnie na cmentarz kościelny, a od 

niej na prawo i lewo ciągną się mury otaczające cmentarz przykościelny. 

W latach 1948-1949 kościół został rozbudowany w formie krzyża przez 

ks. proboszcza Stanisława Szczemirskiego. Powiększono przy okazji i zakrystie. 

Przy kościele parafialnym w Trzciannem była kiedyś fundacja z 1569 r. 

Anny i Petroneli Radziwiłłówien na szpital (dom starców) dla 7 ubogich, na 

który zapisały dwie włóki ziemi i opał z lasu pobliskiego, zaś w 1729 r. Kazi-

mierz Karwowski powiększył ten zapis o 250 złp. na Bajkach Starych, a w 1805 

r. ks. Pogorzelski, kanonik poznański, zapisał wszystkiego 6000 złp., z czego 

przeznaczył po 1000 złp. na szpital i kościół, a 4000 na szkołę parafialną. 
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Ubodzy byli obowiązani modlić się za fundatorów i towarzyszyć księ-

dzu udającemu się do chorego z wiatykiem. Fundacje wszystkie przepadły 

w 1842 r., gdy nastąpiło uwłaszczenie. Ubodzy jednak zostali. 

Trzcianne jako osada było zamieszkane w większości przez Żydów – 

ok. 90%. Rząd rosyjski przesiedlał tu Żydów z różnych powiatów i guberni 

Królestwa Polskiego [141] za różne przestępstwa, a więc był to element 

o małej wartości moralnej. Bogatsi Żydzi wyjeżdżali do Ameryki, a biedota 

pozostawała i zajmowała się kradzieżą, a raczej przemytem kradzionych 

koni. Z rzemiosła było tu parę szczeciniarni. 

W 1941 r. przy wejściu Niemców całe Trzcianne zostało spalone i wte-

dy zginęło ok. 200 osób narodowości żydowskiej, a reszta, która została, 

doczekała się wspólnego losu – wywózki 2 listopada 1942 r. do getta w Bia-

łymstoku, a stamtąd do obozu i w nim na śmierć w komorach gazowych. 

Gmina Trzcianne zajmuje obszar 26820 ha i jest zamieszkana przez 

przeszło 9000 ludzi. Gleba na ogół jest słaba, piaszczysta i błotnista, lasy 

i bagna, stąd dużo biedoty. Trzcianne odżyło trochę, gdy w latach 1931-1934 

zrobiono szosę do Moniek, więc był i kontakt z Knyszynem, w którym był 

Sąd Grodzki, szpital itp. instytucje.  

Na terenie parafii Trzcianne z większych majątków są dobra Szelą-

gowskich, a szczególnie lasy – własność hr. Bnińskiej, następnie majątek p. 

Braczko, którego Sowieci w 1939 r. zabrali i wywieźli wraz z żoną do Miń-

ska, gdzie wkrótce zmarł z głodu. Jest jeszcze mały majątek w Nowej Wsi 

pp. Dzieszków. Za okupacji sowieckiej zrobiono tu M.T.S. (Motorno-

Traktornaja Stancja), a ziemię podzielili między włościan „biedniaków”, lecz 

po wejściu Niemców ziemia wróciła do swej własności i posadzono na niej 

Niemca „treuhendera”. 

Kiedyś parafia Trzcianne obszarem była daleko większa od dzisiejszej, 

albowiem, gdy tworzono parafię Mońki, to Trzcianne oddało nowej parafii 

Przytulankę, Dziękonie, Konopczyn, Rusaki, Dzieszki i Oliszki, a gdy po-

wstawała parafia Downary, to odpadły Wilamówka i Kulesze. 

W 1937 r. powstała kaplica publiczna w Krośnie. Ja, jako ówczesny 

wikary w Trzciannem, często jeździłem do Krosna i organizowałem tę kapli-

cę. W tymże roku przywiozłem obraz artysty malarza Moskala Timiriazowa 

z klasztoru tykocińskiego, który był własnością ks. kanonika Zidińskiego 

i w uroczystej procesji od granic parafii tykocińskiej obraz ten dostarczyli-

śmy do kaplicy. 

Dojazdy na obsługę tej kaplicy były trudne, bo jechało się furmanką 

lub saniami przez lasy 18 km, toteż gdy ks. Baranowski wyraził zgodę na 

zamieszkanie tam na stałe i budowę plebanii, a potem kościoła, to ks. pro-

boszcz trzciański Stanisław Mikulski przyjął to z radością, ale przed ks. Ba-

ranowskim parę miesięcy przebywał tam ks. Antoni Swil. 
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Ks. Baranowski w 1942 r. zbudował plebanię i przeniósł do niej z do-

tychczasowego domu prywatnego kaplicę i pomału zabrał się do budowy 

kościoła, który w 1946 r. mógł być już poświęcony przez abp. R. Jałbrzykow-

skiego, pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Koło wsi Boguszki, tuż przy drodze do Trzciannego, deszcz często wy-

płukuje z ziemi kości ludzkie. Prawdopodobnie był tu cmentarz epidemicz-

ny, zresztą w czasach epidemii grzebano natychmiast po zgonie i gdzie się 

dało, lub we wspólnym grobie przesypywano ciała wapnem. 

W 1710 r. koło Trzciannego panowała tak wielka zaraza, że za jeden 

tylko rok zmarło w parafii 1600 osób. To wówczas miejscowy proboszcz 

pozostałym przy życiu kazał przenieść się do lasu, a domy zarażone spalono.  

 

Księgi metryczne z parafii Trzcianne przechowały się: chrztów od 

1591 r., ślubów – od 1607 i zgonów – od 1758. Według ówczesnych zwycza-

jów probostwa zajmowali prałaci, kanonicy, a nie mieszkali przy parafiach, 

lecz zajmowali inne urzędy, najczęściej różnych sekretarzy przy domach 

książąt i panujących, a pracę duszpasterską spełniali ich kommendariusze, 

wikarzy czy altarzyści. Ponadto zajmują nieraz kilka probostw, które to 

praktyki później na synodach zwalczano i zaprowadzano lepsze porządki. 

W księdze chrztów z 1591 r. (metr. ur. 414) jest zaznaczone: 

 
Anno Domini 1599 Ego Gregorius Biedrzycki… a R, do D-no Petr… co Danielae Coad 

Parochiano Plebano in Goniądz et Trzcianne… 

 
Roku Pańskiego 1599 ja Grzegorz Biedrzycki… w imieniu Przew. Ks. Proboszcza i Ple-

bana Petr… ko Daniela Coadiutora, na Goniądzu i Trzciannem… 

 

Wymienieni poniżej księża są razem wzięci proboszczowie, komenda-

riusze, wikariusze i altarzyści, którzy pracowali z nominacji w tej parafii, bo 

oprócz nich przewijało się dużo księży niezaangażowanych w pracy duszpa-

sterskiej z nominacji, lecz korzystali z odwiedzin lub pomocy ad hoc będącej, 

jak rekolekcje, odpusty i inne uroczystości. W pobliżu były w Tykocinie dwa 

zgromadzenia zakonne franciszkanów i misjonarzy oraz piarów w Szczuczy-

nie i dominikanów w Wilnie, to raz po raz spotyka się nazwiska takich przy-

godnych wędrujących zakonników. 
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A oto lista księży parafialnych: 

1. 20/2 – 1591 – 3/7 1599, ks. Gabriel z Jedwabnego (Jedwabnicki), komm., 

2. 4/2 – 1599, ks. Grzegorz Biedrzycki, vic. – econom, 

3. 4/7 – 1599 – 1608, ks. Mikołaj Żebrowski, komm. – wik., 

4. 1/5 – 1598 – 22/7 1599, ks. Leonard Rogowski, wik., 

5. 1599, ks. Daniel Petr…ko, prob. na Goniądzu i Trzciannym, 

6. 20/6 – 1600 – 25/2 1601, ks. Franc. Rudnicki (Rudniczky z Czegłowa), wik., 

7. 27/9 1601 – 1602, ks. Jan Izaiasz Modzelewski, wik., 

8. 1603 – 23/4 1606, ks. Jan z Jedwabnego (a Jedwabne), 

9. 11/1 1607 – 1609, ks. Seweryn Jeżewski, prob., 

10. 15/2 1609 – 1609, ks. Filip z Tarczyna (Tarcinius), pro tunc wik., 

11. 24/7 1611 – 1616, ks. Andrzej Bruszewski, wik., 

12. 1611, ks. Albert Karmny, wik., 

13. 1613, ks. Piotr Osiński, wik., 

14. 1613, ks. Wacław Grodzicz (Wenceslaus z Grodzicz), wik., 

15. 1614-1615, ks. Mateusz Żebrowski, wik., 

16. 1615-1619, ks. Szymon Zaręba, wik., 

17. 1618-1619, ks. Albert Kowalski, wik., 

18. 1619, ks. Tomasz Dybowski, comm., 

19. 1619-1620, ks. Szymon Radkiewicz (Radkonius – wius), wik., 

20. 1620-1621, ks. Walenty Rusiecki (Russieczkij), wik., 

21. 1620, ks. Jan Paprocki, tymcz. komm., 

22. 1621-1622, ks. Paweł Witkowski, wik., 

23. 16/11 1621– 1632, ks. Baltazar Wydzierżewski, pleban, 

24. 1625-1654, ks. Bartłomiej Wydzierżewski, wik.-alt., 

25. 1630 – 5/5 1635, ks. Tomasz Bernard Bernatowicz, wik., 

26. 1651-1652, ks. Stanisław Łukowski, prob., 

27. 1652 -1658, ks. Adam Korneliusz Głowacki, pleban, 

28. 1653-1654, ks. Kazimierz Jelnicki, wik., 

29. 1658-1665, ks. Stanisław Tembrowski (Dembrowski), pleban, 

30. 1658-1667, ks. Kazimierz Wądołowski, komm., a od 1665 r. prob., 

31. 1665-1671, ks. Józef Jaworowski, wik., 

32. 1667-1683, ks. Mateusz Kazimierz Przybowski (Grzybowski), prob., 

33. 1679-1684, ks. Paweł Kazimierz Starkowski, wik., 

34. 1683, ks. Jan Kostecki, prob. unicki w Boguszewie, 

35. 1674-1676, ks. Mogilnicki, wik., 

36. 1678-1679, ks. Ks. Henryk Chruścikowski, wik. dominikanin., 

37. 1677-1678, ks. Piotr Jan Kobyliński, wik., 

38. 1684-1696, ks. Adam Kotuński, wik. pro tunc i komm., 

39. 1684, ks. Mateusz Jan Jamiołkowski, komm., 

40. 1684-1686, ks. Jan Świderski, wik., 

41. 23/2 1685 – 4/12 1698, ks. Melchior Moniuszko, prob., 



258 

42. 1685-1699, ks. Aleksander Moniuszko, wik. alt. dolistowski, 1693, 

43. 1685-1696, ks. Mat. Piotr Paweł Lubieniecki, pro tunc wik., 

44. 1687-1687, ks. Jan Rymkiewicz, mansionariusz wik., 

45. 1690-1700, ks. Paweł Kazimierz Gosiewski, komm. i wik., 

46. 1690-1691, ks. Andrzej Mioduszewski, komm. i wik., 

47. 28/10 1691 – 12/6 1695, ks. Andrzej Jan Piomian, wik., 

48. 19/3 1695 – 1697, ks. Kazimierz Młotkiewicz, wik., 

49. 1697-1698, ks. Józef Michał Moniuszko, kom.-wik., zmarł z Trzciannem, 

50. 4/12 1698 – 1736, ks. Szymon Jan Furss, prob. (prep. surażski, kan. wło-

cławski, 

51. 18/5 1699 – 1699, ks. Wawrzyniec Woikiek (Woskiel), wik.-komm., 

52. 1701, ks. Wincenty Strusłowski, komm.-wik., 

53. 30/10 1701 – 1703, ks. Jan Stanisław Wykrodzki, wik., 

54. 1714-1715, ks. Jan Antoni Kramkowski, komm., 

55. 1717 – 11/10 1722, ks. Wojciech Józef Kramkowski, komm., 

56. 1717-1722, ks. Jan Stanisław Mikutowicz, wik., 

57. 12/4 1720 – 1728, ks. Józef Jan Wyszowaty, wik., 

58. 1728-1735, ks. Paweł Kazimierz Gołaszewski, tymcz. wik., 

59. 1729, ks. Paweł Pszczonowski, wik., 

60. 1728, ks. Michał Gabriel Dworakowski, wik., 

61. 1729-1730, ks. Józef Adam Swierzbieński, tymcz. wik., 

62. 23/7 1730 – 10/3 1734, ks. Stanisław Adam Kobyliński, komm., 

63. 1734, ks. Michał Rylic, kapelan, 

64. 1734-1735, ks. Stanisław Franciszek Gierałtowski, komm.-wik. 

65. 6/11 1735-1735, ks. Antoni Gąsowski, wik., 

66. 22/1 1736 – 1736, ks. Marcin Ludwik Kozłowski, wik., 

67. 12/5 1736 – 1741, ks. Andrzej Piotr Białły-Bielecki, komm., 

68. 1738 – 16/6 1776, ks. Melchior Ant. Cimski, prob. i kan. smol., zmarł 

w Trzciannem, 

69. 1739, ks. Walenty Klimaszewski, comm. (po 26 latach to samo), 

70. 24/12 1741 – 10/7 1744, ks. Jan Czaczkowski, komm. i wik., 

71. 9/7 1744 – 1745, ks. Paweł Józef Perkowski, komm., 

72. 1745-1771, ks. Antoni Romanowski, prob. unickiego kośc. w Boguszewie, 

73. 1746-1747, ks. Eugeniusz Widawski, kapelan z Tykocina O. Fr. Min., 

74. 15/5 1746 – 1746, ks. Tomasz Rymszewski, komm., 

75. 19/1 1747 – 1747, ks. Franciszek Kropiwnicki, komm., 

76. 21/9 1748 – 1748, ks. Benedykt Kwiatyński, komm., 

77. 1748-1757, ks. Ant. Jan Paweł Popławski, komm., 

78. 24?X 1757 – 13/2 1763, ks. Paweł Goszkowski, komm., 

79. 11/ XI 1757 – 1758, ks. Jacek Wroczeński, komm., 

80. 17/9 1765 – 21/2 1770, ks. Walenty Stanisław Klimaszewski, komm., 

81. 9/2 1768 – 1770, ks. Adam Pstrągowski, komm., 
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82. 22/4 1770 – 2/8 1770, ks. Jan Kozłowski, komm., 

83. 7/2 1771 – 8/8 1771, ks. Stefan Jan Żukowski, komm., 

84. 18/8 1771 – 23/8 1773, ks. Kazimierz Wyganowski, komm.-wik., 

85. 7/9 1773 – 1775, ks. Piotr Swiecicki, komm., 

86. 11/9 1775 – 9/2 1777, ks. Maciej Kaznowski, komm.-wik., 

87. 10/X 1776 – 30/9 1826, ks. Wiktor Antoni Bajkowski, prep.-kur., zm. 

w Trzciannem w 93. r., 

88. 1774, ks. Antoni Łopuchowski, prob. cerkwi unickiej w Boguszewie, 

89. 27/9 1785 – 1806, ks. Antoni Wincenty Bajkowski, komm., 

90. 7/5 1808 – 13/9 1811, ks. Franciszek Turski, komm.-wik., 

91. 12/1 1812 – 26/9 1817, ks. Wiktor Rawa, komm.-wik. i wiceproboszcz, 

92. 27/2 1818 – 25/3 1822, ks. Wiktor Bajkowski, komm., 

93. 22/3 1826 – 21/9 1825, ks. Onufry Józefowicz, wik., 

94. 14/2 1826 – 26/7 1827, ks. Franciszek Rosiński, komm.-wik., 

95. 1825, ks. Jan Kraskiewicz, prob. kośc. unickiego w Boguszewie, 

96. 8/8 1827 – 1827, ks. Stefan Tafilowski, wik., 

97. 25/X 1826 – 4/11 1829, ks. Tomasz Żukowski, wik., 

98. 1828-1832, ks. Stanisław Żebrowski, prob. unicki z Boguszewa 

i Knyszyna, 

99. 15/5 1827 – 15/4 1833, ks. Adam Mikołaj Walicki, prob., 

100. 29/11 1829 – 2/8 1831, ks. Mateusz Gajowski, wik., 

101. 1763-1764, ks. Władysław Szwarc, pijar, wik., 

102. 1763-1764, ks. Adalbert Biedrzycki, wik. ks. Cimskiego, 

103. 1763, ks. Ludwik Asztern, O.M.R.O. sacerdos,  

104. 1763, ks. Daniel Sarosiewicz, pijar, 

105. 1763, ks. Julian Kaczkowski, pijar, 

106. 1764, ks. Salezjusz Kossowski, pijar, 

107. 1765, ks. Antoni Romanowski, ks. unicki w Boguszewie, 

108. 1766, ks. Antoni Wawrzyniec Dudziński, 

109. 1770, ks. Jan Olszewski, wizytator C.S.D.A.S.R., 

110. 1770-1773, ks. Konstanty Szaniawski, pijar, 

111. 1773-1781, ks. Piotr Swieciński, komm., 

112. 1781-1838, ks. Julian Walerian Bajkowski, prob., 

113. 30/X 1832 – 21/3 1837, ks. Kalasanty Nowicki, pijar, 

114. 23/7 1833 – 24/9 1835, ks. Jan Daniszewski, adm., 

115. 16/6 1831 – 20/1 1831, ks. Mateusz Gajewski, wik., 

116. 5/5 1835 – 22/8 1836, ks. Wojciech Jabłoński, adm., 

117. 8/11 1837 – 23/6 1837, ks. Hilary Byculewicz, wik., 

118. 8/11 1837 – 4/10 1837, ks. Donat Majewski, wik. i adm., 

119. 1/8 1837 – 1844, ks. Wiktor Jan Jabłonowski, komm. i wik., 

120. 23/6 1837 – 1844, ks. Wawrzyniec Walicki, adm. i prob. (wicedziekan), 

121. 21/10 1837 – 8/12 1838, ks. Wincenty Dziekoński, komm. i wik., 
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122. 1795, ks. L. P. Matuszewski, wizyt. dekan., 

123. 1790, ks. Bartłomiej Święcicki, 

124. 1808, ks. Jan Zawadzki, późn. dziekan i prepozyt august., 

125. 1825-1826, ks. Wincenty Skrzyszewski, dominikanin, 

126. 1826, ks. Mateusz Babecki, wik., 

127. 1826, ks. Celestyn Szczeciński, dominik., 

128. 1833, ks. Józef Bielecki, z zak. misjon., 

129. 1838-1864, ks. Wawrzyniec Walicki, adm. i prob., 

130. 1841, ks. Maciej Kamiński, 

131, 1838-1845, ks. Wiktor Jabłonowski, komm. i wik., 

132. 1849, ks. Adam Czerniawski, 

133. 1850, ks. Stanisław Roszko, 

134. 1850, ks. Tadeusz Mieszkowski, 

135. 1853, ks. Józef Sawicki, 

136. 1855, ks. Józef Markowski, 

137. 1858, ks. Mateusz Żukowicz, 

138. 1864-1867, ks. Paweł Górski, adm., 

139. 1864-1869, ks. Andrzej Daniszewski, wik. i wizyt. dek., 

140. 1864, ks. Stanisław Jakukiewicz, wik. ks. Górskiego, 

141. 1864-1868, ks. Marcin Górski, wik. ks. Górskiego, 

142. 1870, ks. Leon Kamiński (Ramiński), wik. ks. Olesiewicza, 

143. 1873-1887, ks. Feliks Szakień, wik. ks. Olesiewicza, 

144. 1868-1896, ks. Józef Olesiewicz, prob., 

145. 1891, ks. Julian Łopuski, prob.?, 

146. 1891, ks. Piotr Wilczyński, prob., 

147. 1891-1892, ks. Piotr Wilczyński, prob., 

148. 1909, ks. Władysław Brodowski, zast. prob. w czasie choroby, 

149. 1893-1911, ks. Edward Pietkiewicz, prob., 

150. 1775-1778, ks. Melchior Cimski, prob. i kanon. smoleński, 

151. 1877-1895, ks. Julian Bujno, wik. ks. Pietkiewicza. 

152. 1916-1922, ks. Cyprian Łozowski, wik. ks. dz. Teżyka, 

153. 1912-1932, ks. Konstanty Teżyk, prob. i dziekan, 

154. 1911-1912, ks. Jan Jankiewicz, prob. Giełczyna, zast. po śmierci ks. Piet-

kiewicza, 

155. 1913, ks. Izydor Niedroszlański, wik. ks. Teżyka, 

156. 1922-1923, ks. Leopold Mackiewicz, wik. ks. Teżyka, 

157. 1919, ks. Józef Daszuta, wik. ks. Teżyka, 

158. 1923-1926, ks. Józef Stefanowicz, prob. Giełczyna i pref. trzciański, 

159. 1926-1927, ks. Wiktor Szutowicz, wik. ks. Teżyka, 

160. 1927, ks. Stanisław Glakowski, wik. ks. Teżyka, 

161. 1929-1930, ks. Bolesław Wróblewski, wik. ks. Teżyka, 

162. 1930, ks. Józef Reszeć, wik. przez kilka mies., 
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163. 1929-1931, ks. Jan Alferowicz, wik., 

164. 1930-1932, ks. Antoni Chomski, wik., 

165. 1932-1933, ks. Antoni Skorko, prob. trzc., 

166. 1933-1946, ks. Stanisław Mikulski, 

167. 1932-1934, ks. Antoni Aktanarowicz, wik. ks. Mikulskiego, 

168. 1934-1935, ks. Piotr Wojno-Orański, wik., 

169. 1935-1938, ks. Kazimierz Cyganek, wik. i pref. (1939-1940), 

170. 1935-1937, ks. Antoni Swil, wik.-emeryt (1940-1943), 

171. 1938-1939, ks. Stanisław Byliński, wik. i b. prob. Giełczyna, 

172. 1938-1939, ks. Piotr Koszykowski, (1941-1944), 

173. 1940-1941, ks. Wasilewski, salezjanin, 

174. 1940-1941, ks. Jan Sławiński, b. prob. z Borun, 

175. 1944-1945, ks. Henryk Ćwiękowski, wik., 

176. 1946, ks. Bronisław Sadowski, wik., 

177. 1946, ks. Leon Piotrowski, wik., 

178. 1946-1947, ks. Stanisław Więckowski, prob. 

179. 1947, ks. Stanisław Szczemirski, prob., 

180. 1947, ks. Czesław Matusiewicz, wik., 

181. 1946, ks. Antoni Kruk, wik. i pref., 

182. 1947, ks. Eugeniusz Bielaj, wik. 

 

1. ks. Józef Michał Moniuszko, 1698, 

2. ks. Melchior Cimski, prob. i kan. smoleński, 1778, w 86. roku życia, 

3. ks. Wiktor Ant. Bajkowski, prob. od 1778 do 1827, zm. w 90. r. życia, 

4. ks. Paweł Tronczyński, adm. par. Trzcianne 1877, zm. w 46. r. życia, 

5. ks. Szczepan Peza, bernardyn, zm. w Zucielcu w 75. r. życia, 1880 r., 

6. ks. Józef Olesiewicz, adm. par. Trzcianne 1869-1890 (zm. 30) 11 1890 r., 

7. ks. Edward Pietkiewicz, prob. (1892-1911), zm. 27 XI 1911 r., 

8. ks. Władysław Brodowski, wik.-emeryt, zm. 30 VIII 1929 r., 

9. ks. Konstanty Teżyk, prob. i dziekan (1912-1932), zm. 6 IX 1932 r. 
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Downary są parafią młodą, powstałą dopiero w 1920 r. z części daw-

niejszych parafii Trzcianne i Goniądz. Do budowy kościoła w tym miejscu 

wykorzystano cegłę po byłych koszarach wojskowych i kasynie oficerskim, 

którą kupiono tanio i pod dostatkiem jej było na miejscu. [142] 

Mankamentem miejsca pod kościół jest jego skraj parafii i sama 

miejscowość mało zaludniona, ale powoli i tu następuje zaludnienie, a robi to 

kościół i główna arteria drogowa na Ełk i do Białegostoku. 

Kościół ma tytuł Najświętszej Maryi Panny od Aniołów i był w dniu 

5 października 1930 r. konsekrowany przez apba R. Jałbrzykowskiego. Para-

fia liczy do 2000 dusz. 

Na terenie parafii Downary w twierdzy Osowiec był kościół drewnia-

ny wyłącznie dla stacjonującego tam wojska i rodzin oficerskich. Obsługiwał 

go ksiądz z Downar lub prefekt z Goniądza, który był jednocześnie kapela-

nem dla tej jednostki wojskowej i prefektem dla dzieci ze szkoły w Osowcu. 

Podczas wojny niemiecko-sowieckiej w 1944 r. Osowiec został niemal 

cały zniszczony i zniszczony został też kościół, po którym dziś nie ma śladu. 

Na terenie parafii downarskiej we wsi Kulesze jest mała kapliczka 

z obrazem św. Klary i raz do roku proboszcz miejscowy urządzał tutaj od-

pust na św. Klarę, na który ściągało wielu ludzi i ksiądz zapraszał obcych 

księży. Niemcy spalili tę kapliczkę w 1944 r. 

Kościół budował ks. kan. Klimorzewski w 1926 r. Budowę ukończono 

w 1927 r.  

 

Dnia 29 VI 1976 r. odbyło się w Kuleszach (godz. 16.00–17.00) poświę-

cenie murów nowo wznoszonej kaplicy (10 x 12 m) murowanej, czego doko-

nał abp wrocławski Henryk Gulbinowicz w towarzystwie ks. bp. Edwarda 

Kisiela. Na uroczystości było około 25 kapłanów i z 1000 ludzi. Kaplicę tę 

buduje wik. z Downar ks. Jan Kosecki. Zaczęto budować 4 maja, mury wy-

ciągnięto już ponad okna. Miejsce kaplicy zlokalizowano na wsi, a więc na 

innym miejscu niż była poprzednia (na placu p. Wieliczki). [143] 
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Mońki, podobnie jak Downary, to również młoda parafia, bo pocho-

dząca z lat 1922-1924. Budowę tego kościoła rozpoczął ks. Mieczysław Mały-

nicz-Malicki, a dokończył ją jego następca, ks. Cyprian Łozowski. 

W tym czasie Rosjanie likwidowali swoje koszary i ks. Małynicz-

Malicki kupił jedne we wsi Hornostaje, długie na 120 m za 18 tys. marek 

i rozbierając w nich tylko ściany wewnętrzne, wybrał z nich tyle cegły, że 

wybudował z niej kościół i plebanię, a pozostało jej jeszcze tyle, że można by 

wybudować dwa dalsze kościoły. 

Najpierw wybudowano plebanię i przy niej sporą kaplicę, a potem za-

brano się do budowy właściwego kościoła, który w pięknym miejscu na 

górce był ozdobą całej okolicy i widoczny w promieniu kilkunastu kilome-

trów. 

W skład parafii weszły niektóre wioski, które wpierw należały do pa-

rafii Trzcianne i do Goniądza i tak powstała nowa parafia Mońki. 

W 1931 r. ks. arcybiskup Romuald Jałbrzykowski dnia 13 czerwca ko-

ściół pokonsekrował. Kościół był duży, w stylu barokowym, z dużą kopułą 

nad prezbiterium i dwoma zakrystiami za ołtarzem (zakrystia piętrowa). 

Już na początku II wojny światowej w 1941 r. wieża została poważnie 

uszkodzona pociskami artyleryjskimi, ale dało się ją jeszcze odrestaurować. 

Niemcy przy odstępowaniu w 1944 r. w piątek po południu dnia 

4 sierpnia [144] wysadzili cały kościół w powietrze, w którym pogrzebali 

piękne organy i wszystko, co w nim było. Zniszczenie było tak duże, że ani 

jednego metra muru przy ziemi nie zostało. 

Parafianie przedłużyli dawniejszą kaplicę przy plebanii i w niej urzą-

dzano nabożeństwa, bo na razie nie było mowy o odbudowywaniu kościoła. 

Dopiero ks. prob Stanisław Budnik w latach 1961-1965 odbudował go 

na starych fundamentach z wieżą nieco niższą. Dziś kościół ma bogaty dę-

bowy ołtarz, dębowe ławki, piękne terakotowe posadzki, piękne organy, 

dzwony, słowem kościół cacko. Kościół jest pod wezwaniem MB Często-

chowskiej i św. Kazimierza. Mońki do 1956 r. były średnią „wiochą”, a dziś 

przez rezydentowanie powiatu stały się miastem. Prawa miejskie otrzymały 

w 1965 r. [145] 
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Kalinówka jako parafia jest starsza nawet od Knyszyna, bo już w 1511 

r. była erygowana pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny i św. Anny. Jak inne kościoły, tak i ten uposażył Mikołaj Ra-

dziwiłł w 4 włóki ziemi w Kalinówce, plac pod karczmę, bezpłatne mlewo, 

łowienie ryb w środy, piątki i soboty na swoje potrzeby, łąkę nad Rzepną, 

daninę od parafian po dwie kopy żyta i jedną kopę zboża jarego od włóki 

i po 4 gr z obowiązkiem dostarczenia zboża na miejsce wskazane przez pro-

boszcza. [146] 

 

W kilku wypadkach proboszczami w Knyszynie i Kalinówce naraz byli 

księża z Knyszyna, ale zasadniczo Kalinówka miała osobnych proboszczów. 

Kościół pierwotny nie zachował się, bo ten, co dziś istnieje, był zbu-

dowany w 1768 r. z drzewa i zaraz w 1777 r. został pokonsekrowany przez 

bp. tytularnego synonepenskeigo Szyjkowskiego. [147] 

 

Był również fundusz na szpital, bowiem Jakub i Wojciech Kramkow-

scy ofiarowali na ten cel 600 złp. i sumę tę, jak wszyscy inni, umieścili 

w kahale żydowskim w Tykocinie w 1736 r., od której procentu pobierano 

15 złp. dla ubogich, [148] a reszta procentu szła na organistę. 

 
Anno Domini 1736 per GG. Dominos Iacobum et Adalbertum Kramkowsich fundatio 

pro Xsenodochio Kalinoviensi in Goniądz roborata est summa in synagoga Tykociensi est 

locata. Id est Florensi Polonicales 600 quod provisionem ac posione ? mea tantum pro uno anno 

recepi Residuum in Synagoga supra dictam ad satisfactionem manet. 

Pauperos vero taliter qualiter a Reverendissimo et Parochia sustentant. 

 
Roku Pańskiego 1736 przez szlachetnie urodzonych Panów Jakuba i Wojciecha Kram-

kowskich złożona została suma na szpital kalinowski w Goniądzu i ulokowana w synagodze 

Tykocińskiej, tj. suma 600 florenów polskich, od których procent i pensje za jeden rok tylko 

otrzymano, reszta zalega we wspomnianej synagodze do uiszczenia.  

Ubodzy są jako tako utrzymywani przez Proboszcza i Parafię. 

 

Kalinówka Kościelna miała 265 dziesięcin, 14 domów, 102 mieszkań-

ców, 43 dziesięciny ziemi kościelnej. Kalinówka Królewska miała 1314 dzie-

sięciny ziemi. [149] 
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Goniądz jest parafią starszą od Knyszyna, a może i wszystkich kościo-

łów w dekanacie knyszyńskim. Zbudowany bowiem został przez Witolda 

księcia litewskiego z drzewa, a potem w 1494 r. został uposażony przez króla 

Aleksandra Jagiellończyka. Kościół ten był pod wezwaniem św. Agnieszki 

Dziewicy Męczennicy i św. Antoniego Patavini (z Padwy). [150] 

 

Uposażony był wsią Krzeczkowo oraz daniną od mieszczan goniądzkich: 

– po 5 groszy z łanu i po 3,5 gr. z domu i placu, 

– dziesięciną snopkową od wiosek okolicznych, 

– po 4 grosze od kmiotków Litwinów i Rusinów, 

– po 1 groszu od kątników, 

– po 4 miary miodu z dworu goniądzkiego. 

Ponieważ dobra goniądzkie, rajgrodzkie i knyszyńskie ok. 1520 r. na-

leżały do Radziwiłłów, stąd właściciel ich Mikołaj Radziwiłł w tymże roku 

1520 zrobił zapis na szpital (dom starców) – nowy zapis z folwarku Szpako-

wo, czyli: 

– 3 korce żyta, 

– 3 kopy groszy litewskich, 

– 2 korce słodu, 

– 1 ćwierć grochu, 

– 1 ćwierć krup, 

według miary goniądzkiej na szpital i zobowiązał za ten fundusz kape-

lana tego szpitala do odprawiania 3 razy w tygodniu Mszy św. za fundatorów. 

W 1521 r. tenże Mikołaj Radziwiłł zrobił drugi zapis i założył w Go-

niądzu specjalną Mansjonarię z kaplicą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny na 6 altarzystów i 1 kleryka. Zapis ten obejmował: 

– 20 kop groszy z Goniądza [151], 

– 7 kop groszy i 27 groszy z Knyszyna, [152] 

– 1 baryłkę wina, świece i 2 kamienie łoju od poddanych wójtostwa 

Jaćwież, 

– 12 korcy żyta, 6 korców słodu pszennego od poddanych wójtostwa 

Jaćwież, 

– 3 beczki grochu i 4 beczki krup od poddanych wójtostwa Jaćwież, 

– 2 beczki soli i 6 wieprzków karmnych, 

– daniny zbożowe ze wsi Długołęka i Knyszyn, 

– pół solanki szczupaków z jezior goniądzkich i rajgrodzkich. 
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Za powyższy fundusz zobowiązał tych 6 altarzystów do wspólnego 

odmawiania oficjum o Matce Boskiej i do odprawiania codziennie jednej 

Mszy św. za fundatorów. 

Radziwiłłowie w XVI w. podarowali królowi dobra goniądzkie (1576) 

[153] i w tym czasie Goniądz liczył do 600 domów. Gdyby tak miało być, to 

świadczyłoby o tym, że prawie po 400 latach Goniądzowi nic ludności nie 

przybyło, a raczej ubyło, bo przed wojną miał 2000 mieszkańców. 

Kościół parafialny i szpitalny były z drzewa i podczas wojen szwedz-

kich obydwa zostały zniszczone. Odbudowano je ok. 1676 r. Po 84 latach 

kościół parafialny spłonął w 1760 r. Był to już drugi kościół drewniany, 

a teraz po pożarze powstał trzeci z rzędu, również drewniany, do budowy 

którego w dużej mierze przyczynił się proboszcz tej parafii, ks. Antoni Wa-

cław Betański, późniejszy biskup przemyski, i hetman Jan Klemens Branicki, 

u którego przynajmniej przez 10 lat był sekretarzem właśnie ów ks. Betań-

ski. [154] I ten trzeci z rzędu kościół parafialny najpierw w 1915 r. ucierpiał 

przez wojnę, a potem 26 IX 1921 r. spłonął. 

Na miejscu spalonego kościoła ks. kanonik Adam Abramowicz wybu-

dował, wg projektu Oskara Sosnowskiego, nowy kościół murowany, który 

został pokonsekrowany 15 IX 1924 r. przez bp. Jerzego Matulewicza. 

II wojna światowa też nie dała mu spokoju. Niemcy wysadzili znaczną 

część kościoła w powietrze w 1944 r. 

Kościół parafialny w Goniądzu był zawsze jeden i przed wojną miał 

dwie kaplice: jedną pod wezwaniem św. Floriana, drugą pw. Świętego Ducha 

na cmentarzu grzebalnym. 

Goniądz leży nad rzeką Biebrzą i w 1931 r. liczył 3400 mieszkańców, 

pośród których było wielu Żydów, i obszarem zajmował 2066 ha. 

Petronela Radziwiłłówna, poślubiwszy Stanisława Dowojnę, wojewodę 

płockiego, [155] obdarzyła wspólnie z mężem Goniądz przywilejem prawa 

magdeburskiego [156] i ustanowiła magistrat z czterema rajcami. 

W historii Goniądza znany jest Piotr z Goniądza (ur. 1525 r., zm. 1587), 

wielki arianin, który na Synodzie w 1550 r. tzw. „Sycyniańskim” [157] wystę-

pował w obronie arianizmu i na Litwie był jego propagatorem. 

W 1885 r. miasto wchodzi w obręb wybudowanej w Osowcu twierdzy. 

W 1915 r. artyleria niemiecka je zajęła. Zniszczone zostało miasto wraz 

z kościołem. [158] 
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Kościół w Goniądzu zbudowany w latach 1769-1779 przez ks. proboszcza  

Antoniego Betańskiego i hetmana Jana Klemensa Branickiego. Spłonął w 1921 r. 

 

Od południowego wschodu parafia Knyszyn graniczy z parafią Dob-

rzyniewo. Jest to parafia stara, bo istniejąca od 1519 r., pod wezwaniem 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwotny kościół był drewniany 

i powstał z fundacji Mikołaja Radziwiłła. 

Uposażenie Dobrzyniewa obejmowało 6 włók ziemi, plac pod budowę 

kościoła w Dobrzyniewie i wszelkie inne zabudowania kościelne, wstęp do 

wszystkich młynów dobrzyniewskich we środy, piątki i soboty każdego ty-

godnia, dziesięcinę snopkową z dworu dobrzyniewskiego, po kopie żyta 

i zboża jarego od ziemian z każdej włóki i po 4 grosze, po 4 grosze od 

kmiotków z każdej włóki i kolendy po jednym groszu z każdego domu. Czy 

były jakie obowiązki z tytułu tego funduszu, nie udało mi się dociec, ale są-

dzić należy, że tak, o ile była altaria i szpital. 
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Obecny kościół murowany zbudowano w latach 1905-1910 staraniem 

ks. proboszcza Hipolita Malinowskiego, na który plany zrobił miejscowy 

parafianin inż. Romuald Lenczewski ze wsi Leńce. [159]. Wykonania wnętrza 

i malowania dokonano za ks. proboszcza Antoniego Swila. [160] 

Od 1508 do 1519 r. biskupem wileńskim był Wojciech Radziwiłł, syn 

Mikołaja II wojewody wileńskiego i znany jest w całej diecezji wileńskiej 

z fundacji wielu kościołów na terenie diecezji, więc jemu, a nie Mikołajowi 

niektórzy przypisują budowę kościołów w Knyszynie, Kalinówce, Goniądzu 

i Dobrzyniewie, co nawet wyczytałem w jednej z wizyt generalnych kościoła 

knyszyńskiego, że Adalbertus, a nie Nicolaus zbudował tu kościoły.  

Odszukanie aktu erekcyjnego rozwiązałoby tę niepewność. 

W 1669 r. Dobrzyniewo należało do dekanatu augustowskiego. Wieś 

Dobrzyniewo posiadała 1118 dziesięcin ziemi, a folwark należał do dóbr 

knyszyńskich. Koło wsi Dobrzyniewo były dwory książąt Radziwiłłów 

i Czapskich. W 1873 r., na miejscu dworu Czapskiego, pobudowano fabrykę 

sukna własności Ribberta i Jacobiego. Zakład zatrudniał 70 robotników. 

Ludność Dobrzyniewa stanowili w większośći ewangelicy. Dobrzyniewo Ko-

ścielne nad Supraślą posiadało szkołę, kościół, 19 domów, 132 mieszkańców 

i 170 dziesięcin ziemi. [161] 

 

Miasteczko to leży o 14 km od Knyszyna na południowy zachód, nad 

Narwią. Jest ono o wiele starsze od Knyszyna i pamięta wczesne czasy Jagiel-

lonów, bo już w 1424 r. zostało obdarzone przez księcia mazowieckiego 

przywilejem prawa magdeburskiego, a w dwa lata później Tykocin z Podla-

siem przeszedł do możnego rodu na Litwie, Wielkiego Księcia Litewskiego 

Gasztołda. [162] 

Jeden z nich – Jan Gasztołd, starosta smoleński, ok. 1437 r. wybudował 

w Tykocinie kościół pod wezwaniem św. Trójcy. [163] 

Dopiero aktem Unii Lubelskiej w 1569 r. Tykocin został wcielony do 

Korony. Barbara Radziwiłłówna otrzymała Tykocin w posagu, [164] a Zyg-

munt August uczynił miastem menniczym i zbudował tu wspaniały zamek 

królewski. Do tego to zamku przewieziono z Knyszyna zwłoki Zygmunta 

Augusta, gdzie spoczywały cały rok, zanim przygotowano miejsce spoczynku 

w Krakowie na Wawelu. 

Jeszcze przed wcieleniem Tykocina do Korony, tu długo pędziła sa-

motny żywot Barbara Radziwiłłówna, wówczas jeszcze starościna Stanisława 

Gasztołda. Również tutaj gospodarzył Łukasz Górnicki, który tu pisał 
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przedmowę do swego Dworzanina. Radziwiłłowie później podarowali kró-

lowi Tykocin i odtąd stał się on starostwem udzielnym. [165] 

Za Jana Kazimierza Tykocin zajęli Szwedzi, ale natychmiast przybył 

z odsieczą Sapieha i miasto na nowo odzyskał. Szwedzi przed opuszczeniem 

miasta zdążyli wysadzić w powietrze zamek wraz prochami Janusza Radzi-

wiłła, ich zwolennika. 

Później starostwo i odbudowany zamek tykociński należały do szeregu 

wybitnych osobistości. I tak: w 1656 r. mają go Sapiehowie, potem Rzeczpo-

spolita w nagrodę za zasługi na polu chwały oddała go w 1661 r. hetmanowi 

polnemu Stefanowi Czarnieckiego i jego spadkobiercom, wreszcie w XVIII 

w. dostaje się Tykocin w ręce kasztelana krakowskiego i hetmana wojsk 

koronnych Jana Klemensa I Branickiego. Temu dziedzicowi Tykocin za-

wdzięcza dużo. 

Klemens Branicki przyozdobił Tykocin w piękny posąg miedziany na 

wysokim postumencie cementowym, wielkiego wodza i wojownika Stefana 

Czarnieckiego. Podobno ma to być jeden z najstarszych pomników w Polsce 

(1750 r.). [166] 

 

Drugim dziełem Klemensa Branickiego w Tykocinie jest piękna w sty-

lu barokowym (rokoko) świątynia według projektu architekta Constou 

z 1742 r. [167]. Jest to już czwarta z rzędu po świątyni Gasztołdowej. Ozdobił 

ją kolumnadą na wzór kolumnady przy bazylice św.św. Piotra i Pawła 

w Rzymie. Wnętrze trzynawowe ozdobione freskami z XVIII w. i obrazami 

Sylwestra de Mierysa, nadwornego artysty Branickiego. [168] 

 

Branickiemu też zawdzięcza swój byt w Tykocinie zakon misjonarzy, 

których w roku 1752 sprowadził i uposażył oraz przy kościele parafialnym 

osadził. 

Zobowiązał się również Klemens Branicki założyć seminarium du-

chowne w Tykocinie i w roku 1769 założył je. Przy tej okazji powiększył 

i odnowił dom klasztorny misjonarzy. 

Jego dziełem jest również szpital (dom starców) dla biednych obojga 

płci, tj. na 7 mężczyzn i 6 kobiet. Z funduszu tego do ostatniej wojny ubodzy 

korzystali. 

Wreszcie dziełem hetmana Branickiego w Tykocinie jest wznowienie 

założonego kiedyś jeszcze w 1633 r. przez Krzysztofa Wiesiołowskiego za-

kładu dla inwalidów wojennych (między kościołem a mostem, zwany alum-

natem). Fundator Krzysztof Wiesiołowski zastrzegł sobie w testamencie: 

„byleby ci katolicy rzymscy, szlachetnie urodzeni, dobrze Ojczyźnie zasłużeni 

byli, oraz którzyby inaczej pożywienia swojego, będąc na ciele w bitwie, za 

Rzeczpospolitą mianej okaleczeni, mieć nie mogli”. 



270 

Tyle zawdzięcza Tykocin Klemensowi Branickiemu, więc nic dziwne-

go, że w kościele umieszczono jego popiersie wraz z małżonką.  

W 1705 r. August II Wattin, król polski [169] schronił się tutaj podczas 

rewolucji i za wierność, szlachetność i przywiązanie ludności tykocińskiej do 

króla ustanowił Order Orła Białego i wydał manifest przeciw koronacji 

Michała Leszczyńskiego, podtrzymywany przez skonfederowaną szlachtę 

sandomierską. 

Mówiąc o Tykocinie, nie można pominąć w otoku sędziwych drzew 

dogorywającego byłego starego klasztoru bernardyńskiego fundacji Gasz-

tołda 1479. Na bramie wjazdowej do niedawna był jeszcze napis tej treści: 

„Niech cała ziemia drży przed Nią. Pan tu założył Dom swój”.  

Pierwotny klasztor bernardyński był na wyspie rzeki Narwi i z czasem 

wraz z grobowcem Łukasza Górnickiego zniszczyła go powódź. Obecny 

kościół z klasztorem pochodzi z 1771 r. i jest na innym miejscu. 

Przekroczywszy tę bramę, zauważymy obszerny dziedziniec brukowa-

ny, a na nim pomnik Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Po-

dobno było tu kiedyś stare cmentarzysko. Sam gmach klasztorny prosty, 

surowy, o wąskich oknach, robi wrażenie przygnębiające. Wnętrze o łuko-

watym sklepieniu pełne cel, z jednym małym oknem. Na parterze budzi 

grozę ciemnica – karcer klasztorny. W końcu klasztoru jest dużych rozmia-

rów kaplica. Obydwa te klasztory rząd rosyjski w 1864 r. skasował. 

Wróćmy jeszcze na chwilę do kościoła parafialnego, który był do 1864 

r. kościołem zakonnym misjonarzy. Nie można nie zauważyć pięknych fre-

sków od posadzki po sklepienie, pochodzących z XVIII wieku. Dalej zwraca 

naszą uwagę obraz Chrystusa biczowanego przy słupie oraz obraz Matki 

Boskiej artysty Sylwestra de Mierysa obwieszony licznymi srebrnymi wota-

mi. I wreszcie rzeźbę nieznanego autora ludowego przedstawiającą śmierć 

pewnej matki. Rzeźbę tę opisał wierszem ks. Antoni Walentynowicz z Kryp-

na. Oto on: 

 
POMNIK Z BIAŁEGO MARMURU 

 

Patrząc na pomnik wykuty w marmurze 

Jak obraz w ramach przybity na murze 

Zrobiony ręką, co ból rozumiała 

I w zimnym kamieniu wykuć go umiała. 

 

Na ziemi usiadł mężczyzna wąsaty 

Młody, w dawniejsze przyodziany szaty 

Bogate włosy, jak niwa zwichrzona 

Głowa bezsilnie na piersi schylona 

 

Oczy zakryte dłonią prawej ręki 

Widocznie patrzeć nie mogły na bóle 
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Co żalem, jak ogniem serce spalały 

A zalać łzami swemi nie zdołały 

 

Oto na krzyż, na nogach leży jego żona 

Co przed chwilą kosą śmierci została skoszona 

Prawą ręką podnosi jej głowę młodą 

I twarz przybrana wspaniałą urodą 

 

Długie jej włosy ścielą się po ziemi 

Oczy ma zamknięte, aby już niemi 

Nigdy a nigdy na świat nie patrzała 

I na nim cierpień ludzkich nie widziała 

 

Ręce bezwładnie upadły na stronę 

A prawe ramię i pierś obnażone 

Nagie dzieciątko pierś garnie rączkami 

Chce do niej sięgnąć swemi usteczkami 

 

Szuka pokarmu tego, co tu miała 

Nim matka na rękach męża nie skonała 

Nie znajdziesz dzieciątko, próżne szukanie 

Jesteś sierotką! Matka ci nie wstanie 

 

U nóg zmarłej matki stoi jej córeczka 

Ma lat chyba siedem rozkoszna dzieweczka 

Ona już rozumie, co stało się z matką 

Więc łezka po łezce z jej ocząt spadało 

 

Na stopy jej matki, a usta wciąż drgały 

I skargi do nieba na śmierć zasyłały 

A z niebios spod chmury spłynął anioł biały 

Niebiosa piastuna dzieciom posyłały 

 

Stanął za dziewczynką, skrzydła z lotu stula 

Zastąpi dla sierot zmarłą ich matulę 

Trudne obowiązki przyjmujesz aniele 

Musisz mieć miłości w sercu bardzo wiele 

 

By nie będąc matką, matkę zastępować 

I z miłością matki, tulić je, hodować 

Śmierć zrobiła swoje, zwrócona plecami 

Do swojej ofiary prędkimi krokami 

 

Uchodzi by znów ścinać inne matki 

Ludzi jakich zechce albo małe dziatki 

Schodzi już z pomnika zlana sierot łzami 

Nasycona męża bólem, cierpieniami 

 

Pomnik twój rzeźbiarzu jego łzawa scena 

To w życiu na świecie częsta i codzienna 

Podziw tylko budzi twoja zdolna ręka 

Co tak potrafiła oddać ból i mękę 
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Wlać je w ruchy żywych, w postacie ich twarze 

W zmarłą śmierć prawdziwą nie zaś jej miraże 

 

Że ten twój pomniczek wciąż mówi do duszy 

Kto się w niego wpatrzy, serce mu się kruszy 

Bo mu przypomina choć scenę codzienną 

Ale tak głęboką, jak przepaść bezdenną 

 

W prezbiterium widzimy popiersia hetmana Branickiego i jego mał-

żonki, a w bocznych nawach ich ogromne portrety. 

Dalej kiedyś w skarbcu były godne uwagi portrety biskupa Szczęsne-

go Felińskiego w towarzystwie księcia Potockiego przed zesłaniem ich na 

Sybir, kryształowe puchary i srebra, herby króla Augusta III, Branickich 

i Roztworowskich, stare księgi i pergaminy, a między innymi oryginał uni-

wersału Kościuszki do duchowieństwa. 

Na uwagę zasługuje również stara synagoga, o której miejscowi Żydzi 

mówili, że ma 850 lat i być może tak było, bo miała freski ze wczesnego 

średniowiecza [170], a rabin pokazywał starożytne „święte świętych” – stare 

rytualne tkaniny haftowane, księgę sprzed 210 lat napisaną i iluminowaną 

przez słynnego Wulfa, srebrną skarbonę przywiezioną z Hiszpanii po wy-

gnaniu stamtąd Żydów oraz wiele innych pamiątek dawnych. 

Nad Narwią pozostały jeszcze ślady dawnego grodu Horodyszcze, któ-

ry jeszcze przed założeniem Tykocina bronił Mazowsza od północnego 

wschodu. Z tego miejsca roztacza się piękny widok na rozlaną rzekę w jej 

niskich zielonych brzegach, pełną wysp, rozwidlin i zakrętów. 

Dalej koło Tykocina są wały – okopy szwedzkie, na których walczył 

Stefan Czarniecki z Szwedami. 

Tykocin wydał kilku słynnych mężów: Michała Szymonowicza – wizy-

tatora ks. misjonarzy, Szajnhaka – postępowego pisarza żydowskiego, Pawła 

Andruszkiewicza – wizytatora zgromadzeń zakonnych i Wierzbowskiego – 

biskupa diecezji sejneńskiej [171]. 

Tykocin jako miasto zajmuje obszar 5294 morgi kw. i ma ludności 

4950, w czym najmniej 50% Żydów. W 1941 r., gdy tylko Niemcy wkroczyli 

do Tykocina, to zaraz wymordowali wszystkich Żydów. 

Cała okolica po prawym brzegu Narwi zwie się Traktem Zatykockim. 

Tykocin, jakkolwiek prawie nigdy nie należał do dekanatu knyszyńskiego 

(z wyjątkiem okresu diecezji wigierskiej), to jednak przez żywy kontakt 

z klasztorami i księżmi tykockimi, z jego seminarium duchownym i bliskiego 

sąsiedztwa z Knyszynem, Krypnem, Trzciannem – poświęcam tych kilka słów. 
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A oto wiersz o klasztorze: 

 
* * * 

 

Ledwie drobna cząstka gmachu 

O drewnianym dzisiaj gmachu 

Smutna, nędzna, odrapana 

Na zagładę już skazana 

 

Patrzy w stronę Tykocina 

I przez Narew przypomina 

Przeszłe wieki swojej chwały 

Gdy tu mnichów rozbrzmiewały 

 

Różne modłów, hymnów pienia 

W biczowaniu umartwienia 

I jak mnisi w jakiejś chwili 

Ten klasztor opuścili 

 

Stał na wzgórku z każdej strony 

Bagniskami otoczony 

Jak i twierdza Radziwiłła 

Co na innym wzgórzu była 

 

Zamkiem w środku umocniona 

Niegdyś Jadźwingom zniszczona 

W której Radziwiłł z Szwedami 

W zamku rozbił się prochami 

 



274 

 

 
STARE WIERZBY 

 

Stare, krzywe, wypróchniałe skulone wierzbiny 

Stoją cicho gromadkami na skrajach doliny 

 

Były świeże, młode, zgrabne przed setkami lat 

I dziś cieszą się, że żyją patrząc na ten cudny świat 

 

W nową zieleń swe gałązki co rok przybierają 

Stare blizny odrostkami pilnie pokrywają 

 

O jak dobrze wam wierzbiny, że tak żyć umiecie 

Ludzie starzy bez pomocy giną wnet na świecie 

 

* * * 

 

Na północy Tykocina wody Narwi szumnie płyną 

Tworzą liczne wód zatoki, rzeczki, ruczaj ki, zatoki 

 

Topkie błota z jeziorkami, które świecą, jak oczkami 

Na obszarach łąk rzucone bujną trawą okolone 

 

Suną pasmem obok rzeki za horyzont gdzieś daleki 

Ich szerokość dwuwiorstowa, tnie tu droga nasypowa 

 

Jak wąż z bagien wypłoszona tu i ówdzie pokręcona 

W dziewięć mostów dużych spięta końcem w sam rynek wepchnięta 

 

I tak mężnie ten gród stary wiąże z lądem przez moczary 
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DROGA DO JEŻEWA 

 

Biegnie w górę drogą śmiałą, mija wierzby, chatę białą 

W stronie młynek uskrzydlony, żytem zarosłe zagony 

 

I za górą z oczu ginie może biegnie po dolinie 

To jest dola z góry na dół, jak ten ludzki życia padół 

 

Raz z zaszczytów szczęściem płonie wnet w mizernej biedzie 

Człowiek nie wie jaki cios mu wymierzy jego los. 

 

KOŚCIÓŁ W TYKOCINIE 

 

Piękny kościół arkadami połączony z wieżycami 

Duży rynek wprost kościoła, stare domy dookoła 

 

W rynku pomnik Czarneckiego, dar Klemensa Branickiego 

Kahał dawnej szlachty, księdza, miejsce lokat dla pieniądza 

 

Na posagi, na pogrzeby, na kościoły ich potrzeby 

Duże gmachy dwóch klasztorów, już bez mnichów, bez przeorów 

 

Godni starcy Tykocina, z których każdy przypomina 

Jak tu Zygmunt August bywał, Zygmunt Waza przemieszkiwał 

 

Jak Order Orła Białego, przez Augusta był Trzeciego 

Utworzony w Tykocinie, gdy król bawił w tej mieścinie 

 

STARE KURHANY 

 

Stoją wieki na równinie 

Wszystkim znane w Tykocinie 
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Jak pomniki dwa kurhany 

Każdy mocno usypany 

 

Po co jednak tu powstały? 

Czy są świadkiem ludzkiej chwały? 

Czy grobowcem zwyciężonych? 

Czy fortecą oblężonych? 

 

Niby księgi nieczytane 

Echem legendy owiane 

Miały tworzyć Jadźwingową 

Starą fortecę polową 

 

Którą tu aż cztery wały 

Niegdyś zewsząd otaczały 

Pieszy Jadźwing w niej skupiony 

Lepiej stawał do obrony 

 

Niż w otwartym pustym błoniu 

W walce z rycerstwem na koniu 

 

I z tą parafią graniczy od północy parafia knyszyńska. Jasionówka na-

leży również do parafii starych, bo sięga roku 1553 i pochodzi z fundacji 

braci Łukasza, Jerzego i Kaspra, synów Jana z Kurzeńca Kurzenieckich, 

którzy, jak się podkreśla w dokumencie fundacyjnym, „poruszeni widokiem 

ludzi umierających bez sakramentów świętych, postanowili wybudować świą-

tynię, uposażyć ją i osadzić tu na stałe kapłana”. Pierwszym proboszczem tej 

parafii był ks. Paweł Korytkowski. Fundusz obejmował ogród z domem tuż 

naprzeciw kościoła, 3 łany ziemi koło cmentarza kościelnego, dziesięciny 

z dworu jasionowskiego (z wyj. owsa), po mendlu żyta i owsa od poddanych 

jasionowskich, słomiańskich i kamiońskich, po 5 groszy od łanu. 

Za ten fundusz proboszcz był obowiązany utrzymać magistra szkoły, 

kantora i odprawiać po jednej egzekwii raz na kwartał za fundatorów. 

Jasionówka, tak jak i inne parafie, miała fundusz na szpital dla ubo-

gich. Ustanowił go Jakub Grajewski, podkomorzy wizki, który zapisał na 

szpital 1200 złp. i ulokował ten kapitał na kahale żydowskim w Tykocinie 

z procentem 42 złp. rocznie od tej sumy (3,5%). Procent ten ciężki był do 

egzekwowania, na co już w 1790 r. skarżył się proboszcz jasionowski, że 

„kilka lat trzeba jeździć i tego w całości nie oddają”. 
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Na terenie parafii jasionowskiej był kiedyś kościół w Krzywej. Zbu-

dował go Florian z Komorowa Komorowski ok. 1638 r., bo akt erekcyjny 

jest z dnia 6 lipca 1638 r. Kościół był pod wezwaniem Nawiedzenia Najświęt-

szej Maryi Panny, św. Floriana, św. Kazimierza i św. Barbary. Pierwszym 

proboszczem tej parafii był ks. Adam z Komorowa Komorowski z maj. 

Krzywa, kanonik krakowski i sekretarz Jego Królewskiej Mości. 

Nikt nawet z pradziadów kościoła tego nie pamięta, jedynie krąży po 

okolicy legenda, że tu kościół istniał, a ks. Antoni Walentynowicz ładnie 

opisał tę legendę wierszem. 

A oto lista księży pracujących w parafii Jasionówka: 

1. ks. Paweł Korytkowski, proboszcz z 1553 r. (dokument erekcyjny), 

2. ks. Fryderyk Kiełczewski, ok. 1580 r. (Wiz. Gen. z 1818 r.), 

3. ks. Andrzej Kazimierz Rutkowski, ok. 1663 r. (luka spora), 

4. ks. Piotr Stanisław Kobyliński, 1678 komm. (od 1680 dziekan i pro-

boszcz jasionowski), 

5. ks. Paweł Tomasz Pieńkowski, ok. 1703, proboszcz, 

6. ks. Józef Jan Wiszowaty, kom. 1720/8, od 1732 do 1762 proboszcz ja-

sionowski, 

7. ks. Andrzej Jurcewicz, proboszcz, 1763-1774 (zmarł w Jasionówce), 

8. ks. Krzysztof Kruszewski, 1774-1795 (zm. w Jasionówce 18 III), 

9. ks. Paweł Ciszewski, 1795-1837 (od 1826 dziekan knyszyński), 

10. ks. Jan Bibułowicz, 1837-1880 (zmarł w Jasionówce), 

11. ks. Józef Markowski, 1880-1881, administrator, 

12. ks. Kazimierz Lektrutowicz, 1881-1886, 

13. ks. Adam Stankiewicz, 1886-1888, 

14. ks. Antoni Bohdanowicz, 1888-1896, proboszcz, 

15. ks. Bronisław Strumiłło, 1896-1897, zmarł, poch. w Kalinówce, 

16. ks. Jan Stęporzecki, 1897-1902, proboszcz, 

17. ks. Stefan Lachowicz, 1902-1905, proboszcz, 

18. ks. Julian Żukowski, 1905-1907, 

19. ks. Bolesław Leszczyński, 1907-1910, proboszcz, 

20. ks. Piotr Pruński, 1910-1911, proboszcz, 

21. ks. Zygmunt Czarkowski, 1911-1912, proboszcz, 

22. ks. Sykstus Hanusowski, 1912, adm. zastępca ad interim, 

23. ks. Józef Saul, 1914-1915, 

24. ks. Maksymilian Sarosiek, 1915-1930, proboszcz (zm. 1945, poch. 

w Jasionówce), 

25. ks. Mieczysław Małynicz-Malicki, 1930-1934, 

26. ks. Adolf Ołdziejewski, 1934-1935, 

27. ks. Cyprian Łozowski, 1935-1965. 

Na pewno więcej było księży proboszczami w Jasionówce, bowiem 

w XVI i XVII wieku są nieraz duże luki i ciągłość mamy dopiero od 1732 r. 
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Wśród księży kommendariuszy, wikarych czy altarzystów dało się wy-

łowić tylko 14, a było ich na pewno więcej: 

1. ks. Paweł Popławski, 1747 i nast., 

2. ks. Marcin Moniuszko, kom., 1755, 

3. ks. Antoni Wiszowaty, 1802, 

4. ks. Paweł Iwanicki, 1814/21, zm. w Jasionówce, dominikanin, 

5. ks. Paweł Podgórski, 1822/23, 

6. ks. Roch Boguszewski, 1826/27, 

7. ks. Antoni Łatkowski, wikariusz, 1827/30, 

8. ks. Jan Wilczyński, 1830, wikariusz, karmelita bosy, 

9. ks. Andrzej Wróblewski, 1830/32, wiceproboszcz, 

10. ks. Jan Poliński, 1832/36, zastępca proboszcza, 

11. ks. Stanisław Roszkowski, 1851, wikariusz, 

12. ks. Józef Markowski, 1880/1, adm., 

13. ks. Sykstus Hanusowski, 1911/12, adm., 

14. ks. Adolf Ołdziejewski, 1912/13. 

 

 
LEGENDA O KOŚCIELE W KRZYWEJ 

 

Kto chce posłuchajcie 

Tego pewno nie wiecie 

Jest miejscowość Krzywa 

W białostockim powiecie 

 

Leży hen nad rzeczką 

Co się zwie Brzozowa 

I z minionych czasów 

Tę opowieść chowa 

 

Stał tam dwór nie lada 

Zamkiem nazywany 

Mieszkał w nim pan możny 

Z nazwy dziś nieznany 

 

Miał olbrzymie pola 

Wielkie knieje, bory 

Liczne stroje, sługi 

Bogate ubiory 

 

Dawał ucztę w zamku 

Białym kolumnami 

I bawił się wesoło 

Z rycerstwem, panami 

 

Nie bał się nikogo 

W świecie oprócz Boga 
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Żegnał się przed ucztą 

Wyjeżdżając w drogę 

 

Raz jadąc do zamku 

Na północ od dworu 

Ujrzał na pagórku 

Coś na kształt upioru 

 

Coś na kształt postaci 

Otoczonej mgłami 

Wysoko nad ziemią 

Pomiędzy sosnami 

 

I głowę promieniem  

Jasnym owiniętą 

Niby ludzką postać 

Na krzyżu rozpiętą 

 

Zląkł się, zsiadł z konia 

Żegnał się, ślubował 

A potem na wzgórzu 

Kościół wybudował 

 

Osadził kapłana 

Dał mu gruntów wiele 

I często się modlił 

Tu z ludem w kościele 

 

Raz w uroczystość 

Zmartwychwstania Pana 

Kiedy Alleluja  

Radośnie śpiewano 

 

A ksiądz przy ołtarzu 

Ofiarę sprawował 

I organ ludowi 

Do śpiewu wtórował 

 

Rozległ się wrzask dziki 

Napadli Tatarzy 

A że lud się modlił 

A kapłan ofiary 

 

Świętej nie przerywał 

I o pomoc do nieba 

Boga i Niepokalaną 

Dla ludu wciąż wzywał 

 

Góra zadrżała 

Na krzyż rozstąpiła 

I kościół wraz z ludem 

Na wieki pokryła 
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I dziś na tym miejscu 

Widać zagłębienie 

I w każdą Wielkanoc 

Słychać w ziemi pienie 

 

To kapłan ofiarę 

Niekrwawą sprawuje 

A organ ludowi  

Do śpiewu wtóruje 

 

Kościoła w Krzywej już od dawna nie ma i nikt nawet z pradziadów 

go nie pamięta, bo powstał aktem erekcyjnym dnia 6 lipca 1638 r. i dnia 

11 stycznia został wpisany do akt kapitulnych w 1641 r., ale żywot jego był 

krótki, może się spalił i nie odbudowano go, bo już w 1712 r. nie figuruje 

w spisie kościołów. 

 

1. ks. Stanisław Dombrówka, 1530 r., kanonik wileński, 

2. ks. Feliks Mikucki, 1614-1674, 

3. ks. Tomasz Moniuszko, 1646-1668 ?, 

4. ks. Adam Gołczyński, 1676, 

5. ks. Wawrzyniec Moniuszko, 1661-1673, 

6. ks. Józef Moniuszko, 1675, 

7. ks. Michał Wołczyński, 1667, 

8. ks. Jan Kiełbsz, 1718-1733, kanonik smoleński, 

9. ks. Aleksander Moniuszko, 1710, 

10. ks. Antoni Kosowski, 1754, 

11. ks. Stanisław Gieranowicz, 1778, 

12. ks. Marcin Moniuszko, 1778. 
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W tym rozdziale zanotuję ważniejsze wydarzenia dokonane w parafii, 

a potem i w diecezji, o ile miały wpływ lub dotyczyły również Knyszyna.  

Aby się łatwiej orientować, w którym roku, za jakiego papieża, króla 

polskiego, biskupa wileńskiego, proboszcza knyszyńskiego miały wspomnia-

ne wydarzenia miejsca, a potem ile było urodzin, ślubów i zgonów w danym 

roku, podam te dane. 
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Ważniejsze wydarzenia 
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   Akt erekcji parafii przez Mikołaja 

Radziwiłła. 
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   Synod w Wilnie, na którym omawiano 

sprawę szkół parafialnych, ułożono program 

i pensję dla nauczyciela. 
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36 
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   Synod w 1538, uchwalono podatek na kate-

drę od altarzysty i komend. po 3 gr., a od 

wik. po 6 gr. i od karczmy 3 gr. 
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   Królowa Bona podnosi Knyszyn do godn. 

miasta, przyznaje prob. dziesięcinę z Poni-

klicy i Grądów. 
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   I sesja Soboru Trydenckiego. 
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   Knyszyn otrzymuje prawo magdeburskie, 

inni podają, że dopiero 1568 r. 
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   Zygmunt August przebywa w Knyszynie z 

powodu zarazy na Litwie. 
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   III sesja Soboru Trydenckiego. 
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   Unia Lubelska 1569 r. 
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   Zgon króla Zygmunta Augusta w Knyszynie 

7 VII. Tegoż roku zjazd senatorów 24 VIII w 

Knyszynie z Litwy i Korony. 
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   Jan Zamoyski, starosta knyszyński, odbywa 

naradę w Knyszynie z pełnomocnikami 

Rygi, celem poddana Rygi pod zwierzchność 

Polski. 
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   1582 – Synod w Wilnie; przyjęto uchwały 

soboru trydenckiego, środki na utrzymanie 

seminarium duchownego. 
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   Z pomocą króla Stefana Batorego katolicy 

odbierają luteranom zrabowanie kościoły 

katolickie. 
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97 

 

    

98 

 

    

99 

 

    

1600 

 

    

01 

 

   Konsekracja kościoła knyszyńskiego 21 III 

1601 r. przez bp. Benedykta Woynę. 

02 

 

    

03 

 

   Morowe powietrze. 
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04 

L
e
o
n
 X

I 

 

   Za bp. Woyny odbyły się 3 synody. Posta-

nowiono: wykładać wiarę wg postylli Wujka 

i Skargi, używać rytuału piotrkowskiego, 

odnawiać Najświętsze Sakramenty co 14 dni, 

chrzcić dzieci zaraz po urodzeniu, jedna para 

kumów, złoczyńcom i złodziejom odmawiać 

rozgrzeszenia, pisać metryki ślubne, dzieka-

ni wizytują parafie i odbywają konferencje. 

Nie pozwalać na poczęstunki na cmentarzu. 

05 

P
a
w

e
ł 
V

 

B
e
n
e
d
y
k
t 
W

o
y
n
o
 

    

06     

07 93    

08 102    

09 53    

1610 84   Wielki pożar Wilna, spaliło się 4700 domów i 

9 kościołów wraz z katedrą. 

11 88    

12 126    

13 114    

14 69    

15 87 11   

16 

E
u
st

a
ch

y
 W

o
łł
o
w

ic
z 

K
s.

 J
a
n
 G

ra
b
o
w

sk
i 

106 23   

17 139    

18 19 11  Synod diecezjalny. 

19 

K
s.
 S

zc
zy

t-
Z

a
b
ie

ls
k
i 

 22   

1620  29   

21 

G
rz

e
g
o
rz

 X
V
 

 19   

22  26  Bp Wołłowicz omawia sprawę domu dla 20 

emerytów. 

23  24   

24 

U
rb

a
n
 V

II
I 190 21   

25 54 27   
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26 104 28  Synod diecezjalny. 

27 147 12   

28 173    

29 163    

1630 141   Morowe powietrze. 

31 

W
ła

d
y
sł

a
w

 I
V
 (
W

a
rn

e
ń
cz

y
k
) 

B
e
n
e
d
y
k
t 
W

o
jn

o
 

K
s.
 P

a
w

e
ł 
S
iu

ch
n
ic

k
i 

105   1631. Synod diecezjalny, na którym upo-

rządkowano fundusze i dziesięcinę kościel-

ną, którą radzono zamienić na pienią-

dze/kolendę. Zabroniono oddawać w dzier-

żawę lasy Żydom, a majątki ludziom świec-

kim, zabroniono obejmować więcej pro-

bostw. 

32 85    

33 133    

34     

35     

36     

37     

38     

39     

1640     

41     

42     

43     

44 

In
n
o
ce

n
ty

 X
 

    

45     

46     

47 

A
le

k
sa

n
d
e
r 

M
a
sk

o
w

sk
i 

   Bp skarży się królowi, że Janusz Radziwiłł w 

posiadłościach zrąbał dwa krzyże, stojące od 

100 lat. 
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48     

49 

Ja
n
 K

a
ro

l 
D

o
w

g
ia

łł
o
 

    

1650 

Ja
n
 I

I 
K

a
zi

m
ie

rz
 

    

51     

52     

53     

54     

55    Najazd Szwedów, walka podjazdowa. Czar-

niecki walczy koło Tykocina. 

1655/6 – morowe powietrze, wojska rosyj-

skie zajęły Wilno, ograbiły je i zabiły ok. 

20000 ludzi, niby w odwecie za 1612 r. 

Bp pod karą klątwy nakazuje wnieść poda-

tek do skarbca państwa 23 III 1655 r. 

56 

A
le

k
sa

n
d
e
r 

V
II

 

    

57     

58     

59     

1660     

61 

Ja
n
 B

ia
ło

zó
r 

55    

62 163    

63 133    

64 34    

65 

A
le

k
sa

n
d
e
r 

S
a
p
ie

h
a
 

K
s.
 G

a
la

re
ta

  

23   Dobra knyszyńskie idą pod zastaw Orsettim. 

66 89    

67 70   Orsettowie w środę przed Podw. Św. Krzyża 

zostają utwierdzeni w posiadaniu starostwa 

knyszyńskiego i goniądzkiego. 

68 

K
le

m
e
n
s 

X
 

102    

69 

W
is
n
io

-

w
ie
ck

i 92    
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1670 46    

71 

P
iu

s 
X

 

84    

72 

M
ik

o
ła

j 
S
te

fa
n
??

??
 

49    

73 

? 

93    

74 66   Bp sufragan Mikołaj Słupski wizytuje para-

fię Knyszyn. 

75 55    

76 64   Jan Gnino-Gniński, woj. chełm., za zgodą 

króla z dnia 24 marca 1676, w dniu 27 mar-

ca na imię swoje i żony Doroty z Jaskulskich 

otrzymał przywilej na 8 pokoleń po mieczu 

i kądzieli posiadania starostwa knyszyńskie-

go i goniądzkiego. 

77 

In
n
o
ce

n
ty

 X
I 

Ja
n
 I

II
 S

o
b
ie

sk
i 

34    

78 55    

79 128    

1680 98    

81     

82     

83    Między metrykami urodzin jest po kilka 

metryk ślubnych. 

84 

? 

    

85 

K
s.
 S

te
fa

n
 K

a
rl

iń
sk

i 

   To samo i w tym roku. 

86 108    

87 

K
o
n
st

a
n
ty

 K
a
zi

m
ie

rz
 B

rz
o
st

o
w

sk
i 

36    

88    Bp przypomina o prowadzeniu metryk 

urodzeń, ślubów i zgonów. 

89     

1690 

A
le

k
sa

n
d
e
r 

V
II

I 

    

91 68    

92 

In
n
oc

en
ty
 

X
II 
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93 127    

94 122    

95 114    

96 144    

97 

A
u
g
u
st

 I
I 

W
e
tt
in

 S
a
s 

124    

98 131    

99 129    

1700 135   Morowe powietrze. Wojna ze Szwedami. 

01 

K
le

m
e
n
s 

X
I 

132   Ks. Kaligoński, prob. z Wołpy, zapisuje na 

altarię w Knyszynie 2280 zł (342 rb.). 

02 158    

03 137    

04 

K
s.
 S

zc
za

n
ia

w
sk

i 

158    

05 157    

06 183    

07 166 10   

08 113    

09 103   Morowe powietrze. 

1710 51   Morowe powietrze. 

11 72 13   

12 126 14   

13 111 12   

14 117 17   

15 89 12  Synod diecezjalny w Wilnie 4 i 5 II 1717 r. 

16 

S
te

fa
n
 

B
a
ra

n
o
w

ic
z 

83 11   

17 121 18   
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18 91 18   

19 161 21   

1720 95 23  Ks. Baranowicz zawarł umowę z Zamkiem, 

że Żydzi zamiast „kozubolca” będą płacili 

ryczałtowo 20 tynfów i na święta po ćwiartce 

łoju i mięsa. 

21 

In
n
o
ce

n
ty

 X
II

I 

A
n
cu

ta
  

144 22   

22 139 20  Bp Ancuta wizytuje w 1722 r. par. Knyszyn. 

23 138 25   

24 135 33   

25 

B
e
n
d
e
d
y
k
t 
X

II
I 

P
a
n
ce

rz
y
ń
sk

i 
 

169 23   

26 164 27   

27 140 24   

28 136 25   

29 161 15   

1730 

S
k
o
n
ie

c
k
i 

111 28   

31 

K
le

m
e
n
s 

X
II

 

M
ic

h
a
ł 

Z
ie

n
k
ie

w
ic

z 

129 25  Ks. Suchodolski po raz drugi z polecenia bp. 

wizytuje par. knyszyńską. 

32 139 29   

33 79 21   

34 

 

119 18   

35 

A
u
g
u
st

 I
II

 (
W

e
tt
in

) 
S
a
s 

C
h
a
le

ck
i 
 

95 17   

36 107   Bp Michał Jan Zienkiewicz wizytuje parafię 

Knyszyn. 

37 112    

38 89 7  Wielki pożar Wilna, spłonęło 1500 domów i 

kilka kościołów. 

39 45 14  Morowe powietrze. 

Dokument na wolny wyrąb lasu. 

1740 

H
ia

cy
n
t 

D
e
m

b
ro

w
sk

i 

127 16   

41 

B
en

ed
yk

t 

X
IV

 

72    
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42 120    

43 118   Wizyta dziekańska Ludwika Skorupskiego i 

synod za bp. Zienkiewicza. 

44 140    

45 123 15   

46 92 11   

47 91 26   

48 111 29 15  

49 123 35 36  

1750 140 25 72  

51 174 17 39  

52 89 26 50  

53 81 28 39  

54 82 30 24  

55 106 29 22  

56 141 23 14  

57 159 22 45  

58 105 35 18  

59 

 

135 60 117  

1760 

K
le

m
e
n
s 

X
II

I 

 

97 18 10?  

61 

 

115 30 34  

62 

 

155 24 23  

63 

 

120 37 22 Bp Massalski wizytuje parafię knyszyńską. 

64 

S
ta

n
is

ła
w

 A
u
g
u
st

 

P
o
n
ia

to
w

sk
i 

 

184 20 48 Bp zarządził sporządzić szczegółowy inwen-

tarz wg załączonego wzoru 33 o bud. kośc., 

funduszach, kolatorach, szpitalach, brac-

twach, liczbie poddanych, parafian i topogra-

ficzne. 

65 

 B
e
ta

ń
-

sk
i 

134 24 54  
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66 

 

157 20 48  

67 

 

114 35 62  

68 

 

165 19 46  

69 

 

149 38 48 Nabożeństwo czterdziestogodzinne zaczęto 

odprawiać przez 3 dni i kończyć procesją 

cum SS-mo ze śpiewem Jesu dulcis memoria 

lub Twoja cześć i chwała. 

1770 

 

137 10 41  

7 

K
le

m
e
n
s 

X
IV

 

 

131 25 57  

72 

 

127 29 64 Katarzyna II bez zgody papieża ustanowiła 

Białoruskie Biskupstwo ze stolicą w Mohy-

lowie i wyznaczyła biskupem Siestrzeńcze-

wicza. 

73 

 

124 23 57 23 lipca kasata zakonu jezuitów. 

74 

 

K
s.
 W

o
jc

ie
ch

 G
o
d
le

w
sk

i 

96 18 69  

75 

Ig
n
a
cy

 J
a
k
u
b
 k

si
ą
żę

 M
a
ss

a
ls

k
i 

141 22 71  

76 

P
iu

s 
V
I 

120 23 83  

77 130 33 96  

78 128 21 70  

79 139 26 103  

1780 110 35 107  

81 102 19 96  

82 118 24 116  

83 142 47 133  

84 166 42 82  

85 170 45 87 Król Stanisław Poniatowski odnawia przywi-

lej na wolny wyrąb lasu. 

86 181 29 175  

87 157 38 82  

88 176 39 144  
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89 178 61 125  

1790 225 50 120  

91 198 34 148  

92 236 41 142  

93 225 19 105  

94 

??
? 

181 20 244 Rok epidemiczny. 

95 135 48 195  

96 

Z
a
b
ó
r 

p
ru

sk
i 

B
p
 J

. 
K

o
ss

a
k
o
w

sk
i 

242 60 128  

97 224 49 152  

98 238 61 157  

99 236 30 136  

1800 

P
iu

s 
V
II

 

212 19 183  

01 203 45 165  

02 233 28 184  

03 211 49 160  

04 221 35 144  

05 241 29 174  

06 194 31 232 Rok epidemiczny. 

 

07 168 59 385 Rok epidemiczny. 

08 

Z
a
b
ó
r 

ro
sy

js
k
i 

H
. 
S
tr

ze
m

-S
tr

o
jn

o
w

sk
i 

M
a
te

u
sz

 J
a
k
u
b
 K

is
ie

le
w

sk
i 

236 78 150  

09 224 49 139  

1810 253 45 242  

11 259 34 198  

12 203 28 151  

13 143 79 314 Rok epidemiczny. 
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14 245 36 152  

15 

N
ik

o
d
e
m

 P
u
zy

n
a
 

244 44 165  

16 225 57 147  

17 240 31 132  

18 224 39 101  

19 

A
n
d
rz

e
j 
K

łu
g
ie

w
ic

z 

217 52 146  

1820 232 26 106  

21 234 86 100  

22 205 29 221 Rok epidemiczny. 

23 

L
e
o
n
 X

II
 

217 49 148  

24 221 49 165  

25 240 41 172  

26 232 39 198  

27 236 41 172  

28 239 44 208  

29 

P
ra

ła
t 
M

ik
u
ck

i 249 51 239 Rok epidemiczny. 

1830 

P
iu

s 
V
II

I 

231 32 188  

31 

K
łu

g
ie

w
ic

z 

212 47 315 Rok epidemiczny. Powstanie listopadowe. 

32 

G
rz

e
g
o
rz

 X
V
I 

226 49 118  

33 210 25 157  

34 247 31 150  

35 207 32 138  

36 200 24 144  

37 186 51 152  

38 184 40 126  
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39 

W
o
jc

ie
c
h
 J

a
b
ło

ń
sk

i 

210 35 163 Zamknięcie cerkwi unickiej. 

1840 185 38 148  

41 

C
y
w

iń
sk

i 

203 50 141  

42 203 52 128  

43 227 66 143  

44 247 43 110  

45 

 

198 56 248  

46 226 56 135 Rok epidemiczny. 

47 

P
iu

s 
IX

 

W
a
cł

a
w

 Ż
y
li
ń
sk

i 

228 51 186  

48 248 53 204  

49 261 64 123  

1850 253 80 174  

51 284 46 128  

52 279 33 162  

53 

K
s.
 A

d
a
m

 S
ło

m
iń

sk
i 

200 44 212  

54 250 46 167  

55 239 62 410 Rok epidemiczny. 

56 184 53 141  

57 254 40 166  

58 280 63 176  

59 

A
. 
K

ra
si

ń
sk

i 

275 58 152  

1860 265 54 119  

61 270 50 76  

62 280 73 170  

63 

H
ry

n
ie

-

w
ie

ck
i 

305 54 180 Powstanie styczniowe. W Puszczy Knyszyń-

skiej dzielnie walczy oddział pułkownika 

Arcimowicza. 
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64 266 74 173  

65 318 66 175  

66 304 51 152  

67 247 60 182  

68 266 36 169  

69 279 58 160  

1870 278 64 179  

71 314 47 167  

72 262 73 168  

73 309 58 276  

74 300 65 192  

75 265 64 172  

76 305 42 160  

77 289 41 185  

78 273 44 219  

79 324 84 131  

1880 

L
e
o
n
 X

II
I 

337 75 157  

81 345 62 173  

82 313 75 157  

83 331 74 201  

84 301 69 204  

85 377 83 206  

86 354 72 146  

87 364 73 145  

88 406 65 285  
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89 

A
n
d
zi

e
w

ic
z 

364 59 233  

1890 375 61 264  

91 362 93 207  

92 331 58 349 Rok epidemiczny. 

93 413 53 185  

94 353 65 251  

95 388 82 229  

96 399 58 183  

97 

K
s.
 K

rz
y
sz

to
f 

A
b
o
ro

w
ic

z 

386 37 271  

98 

Z
u
c
e
ro

w
ic

z 

366 71 217  

99 348 70 229  

1900 368 63 378 Rok epidemiczny. 

01 375 58 203  

02 345 73 218  

03 

R
o
p
p
 

385 60 204  

04 

P
iu

s 
X

 

351 52 252  

05 329 91 254 Podział parafii na Krypno i Knyszyn. 

06 154 34 86  

07 156 36 58  

08 

A
rc

y
b
p
 M

ic
h
a
lk

ie
w

ic
z 

155 25 93  

09 154 17 88  

1910 130 28 124  

11 158 22 105  

12 148 24 83  

13 

K
s.
 

S
ac

h
ar

k
o 

146 33 80  
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14 

B
e
n
e
d
y
k
t 
X

V
 

146 13 76  

15 99 7 113 Rok epidemiczny, czas wojny. 

16 

P
re

zy
d
e
n
t 
M

o
śc

ic
k
i 

K
s.

 A
n
d
ru

k
o
n
is

 

86 9 76  

17 81 27 69  

18 
a
rc

y
b
p
 M

a
tu

le
w

ic
z 

K
s.
 K

li
m

 

72 13 165 1918-1920 – lata epidemiczne, czas wojny. 

19 90 39 115  

1920 101 35 116  

21 116 30 51  

22 126  40 69  

23 

P
iu

s 
X

I 

119 48 52  

24 134 42 80  

25 141 37 69  

26 

K
s.
 A

k
re

jć
 

152 48 88  

27 

  

156 54 83  

28 143 43 53  

29 157 36 80  

1930 167 44 84  

31 174 39 79  

32 156 26 70  

33 

K
s.
 Ż

a
m

e
jć

 

143 46 78  

34 142 26 65  

35 143 30 63  

36 140 39 63  

37 

K
s.
 S

za
d
b
e
y
 

139 46 74  

38 117 29 56  
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39 

II
 w

o
jn

a
 ś

w
ia

to
w

a
 

96 30 63 Wybuch II wojny światowej. Ks. proboszcz 

Szadbey wyjeżdża do Generalnego Guberna-

torstwa, a ks. Bryx pełni obowiązki probosz-

cza. 

1940 
P

iu
s 

X
II

 

K
s.
 B

ry
x
 

104 24 56  

41 104 24 56  

42 128 38 50  

43   48  

44   159 Kościół podczas przejścia frontu ogromnie 

zniszczony, miasto całe spalone. 

1945     

 

Przy wielu rocznikach widać, że liczba zmarłych przekroczyła liczbę 

narodzonych i te lata uważam za epidemiczne, bo w normalnym stanie do lat 

1930. mniej więcej śmiertelność była na poziomie 50% urodzonych, a jeśli 

śmiertelność podnosiła się lub przekraczała liczbę urodzin, to bywały epi-

demie lub wojny. 

1. Morowe powietrze w dawnych czasach zbierało owoce wielkie, bo 

nie znano zaraźliwych bakterii, nie umiano ich zwalczać i nie przestrzegano 

higieny osobistej. Na Wileńszczyźnie i na Rusi z chorób epidemicznych wy-

marło ponad 3 miliony ludzi. W kronikach kościoła pobernardyńskiego 

w Wilnie jest zanotowane, że na 10 mil wokoło nie można było znaleźć 

człowieka. Samych bernardynów zmarło od zarazy ponad 200, a na całej 

Żmudzi przeżyło zaledwie 10 księży, reszta zmarła. Z głodu ludzie jedli naj-

gorszą padlinę, a nawet trupy ludzkie. 

2. Na Synodzie w Wilnie w 1668 r. postanowiono:  

– wzbronić wikarym wędrówek i zmieniać samowolnie miejsce, 

– zabroniono odprawiania Mszy św. w prywatnych domach, 

– 3 razy w roku czytać ustawy soboru trydenckiego o małżeństwie, 

– proboszcz winien mieszkać przy parafii, a nie w swoich majątkach, 

– strzec beneficjów i dokumentów kościelnych, 

– zabronić wszystkim grzebania ciał ludzkich po kaplicach, lasach 

i górach. 
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1. Ks. Kazimierz Cyganek, choć pisze o śmierci Zygmunta Augusta, w Kronice za każ-

dym razem błędnie podaje, że w Knyszynie znajdowały się szczątki Zygmunta I Starego (za-

pewne za Wizytą Generalną z 1731 r., która taką informację zawiera). Wiadomo, że na rynku 

stał sarkofag z wnętrzności Zygmunta Augusta ufundowany przez Jana Zamoyskiego, starostę 

knyszyńskiego w latach 1574-1602. Nie ma przekazów źródłowych, które poświadczałyby cho-

ciażby pobyty króla Zygmunta I Starego w Knyszynie. AA Białystok, Wizyta generalna kościo-

ła parafialnego knyszyńskiego 1731 (Odpis. K. Cyganek korzystał prawdopodobnie z orygina-

łu, który znajdował się w Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Knyszynie); R. Heidenstein, 

Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594, t. I, Petersburg 1857, s. 10-11, 19. 

O sarkofagu królewskim najobszerniej pisali: J. Maroszek Sarkofag serca króla Zygmunta 

Augusta na Rynku miasta Knyszyna w latach 1572-1824 [w:] Święci przydrożni, patroni 

przyuliczni, pod red. B. Wierzbickiej, Warszawa 2000, s. 41-42 oraz B. Tuchołka-Włodarska, 

Z badań nad sarkofagiem króla Zygmunta Augusta, „Biuletyn Historii Sztuki” 1986, r. XLVII, 

nr 2-4, s. 221-245. Zob. także: Obrządek pogrzebowy zmarłego króla Polskiego, Zygmunta 

Augusta w Knyszynie, „Rozmaitości” (dodatek do „Gazety Korespondenta Warszawskiego 

i Zagranicznego”) 1818, nr 50, s. 221-222; H. Stasiewicz, Knyszyn i ziemia knyszyńska, Knyszyn 

2008, s. 136; S. Cynarski, Zygmunt August, Wrocław 1988, s. 205; A. Gąsiorowski, Itineraria 

dwu ostatnich Jagiellonów, „Studia Historyczne” 1973, z. 2 (61), passim. 

2. Najstarszy kościół parafialny w Knyszynie, usytuowany na środku rynku, ufundował 

w 1520 r. Mikołaj II Radziwiłł. Około 1623 r., w jego miejscu rozpoczęto budowę nowej, drew-

nianej świątyni, ale prace wkrótce przerwano. Wizytacja biskupia z 3 XI 1633 r. donosi, że na 

rynku stał kościół drewniany sprzed 10 laty, ściany jego były zbudowane do wysokości okien, 

a całość groziła zawaleniem. Kolejny z kościołów, istniejący już w 1564 r., usytuowany był 

w miejscu dzisiejszego cmentarza grzebalnego. Nosił wezwanie św. Leonarda, w innych źró-

dłach określany też jako św. Marka (świątynia św. Leonarda, służyła szpitalowi dla ubogich). 

Ostatni z kościołów knyszyńskich – obecna fara – został zbudowany jako szpitalny pw. Wszyst-

kich Świętych w latach 1579-1601 z inicjatywy starosty knyszyńskiego Jana Zamoyskiego. Kon-

sekrowany w 1601 r. przez biskupa Benedykta Woynę. Odpis dokumentu, którym Radziwiłł 

uposaża pierwszy kościół w Knyszynie: AGAD Warszawa, Kapicjana, nr 54, s. 608-619. Wizyta-

cja z 1633 r. opisująca 3 kościoły nie była znana K. Cygankowi: BU Wilno, Kapituła Wileńska, 

F. 57, B 53, nr 40, k. 185 v-194. O historii świątyń katolickich w Knyszynie wyczerpująco pisał 

J. Maroszek, Kościoły knyszyńskie, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 1998, nr 

4 (111), s. 249-267; idem, Kościoły knyszyńskie, „Goniec Knyszyński” 1996, nr 8, s. 16–20; nr 9-

10, s. 12-18. Dziś już za błędne uważa się stosunkowo niedawne ustalenia Z. Zabielskiego, Przy-

czynek do poznania historii świątyń knyszyńskich, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Bia-

łostockiej” 1994, nr 2 (93), s. 118-121, idem, Tytuły knyszyńskich świątyń katolickich, „Wiado-

mości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 1996, nr 1 (100), s. 94-97. Zobacz też: Kościół para-

fialny pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie. Studium historyczno-

architektoniczne, oprac. na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, 

Białystok 1991. 

3. Piasecki Józef (1887-1968), sekretarz gminy w okresie międzywojennym, a także po 

II wojnie światowej, do 1952 r., S. Radecki, Józef Piasecki, Knyszyn 2004, passim. 

4. Ks. Antoni Walentynowicz (1873-1944) opracował i wydał dwie publikacje: Krypno 

i kościół krypniański, Wilno 1935 oraz Krypniański obraz Najświętszej Maryi Panny „Pocie-

szenia” łaskami słynący, Krypno 1938. Zginął w czasie bombardowań latem 1944 r. w okoli-
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cach Długołęki. T. Krahel, Ksiądz Antoni Walentynowicz – proboszcz parafii Krypno, „Czas 

Miłosierdzia” 2002, nr 5 (145), s. 14.  
5. Jaskranką.  

6. Właśc. 53°18'47"N 22°55'03"E. 

7. Nie są znane XV-wieczne mapy, na których figuruje Knyszyn. Jako wieś został zało-

żony w 1510 r., choć w XV w. w jego granicach, funkcjonował dwór myśliwski Jagiellonów – 

Wodziłówka. J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta. 

Z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią , Białystok 2000, 

s. 44, 47. 

8. Źródła historyczne nie potwierdzają wiadomości o powstaniu kościoła w Knyszynie 

w 1264 r.; por. przyp. 2.  

9. Zob. przyp. 2.  

10. Reinhold Heidenstein (1553-1620), inne formy nazwiska: Heidenstein Reinhold 

Borussus, Heydenstein Reinhold Solescius. Ks. K. Cyganek powołuje się na pracę Heidensteina 

Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594, Petersburg 1857.  

11. Zob. przyp. 2.  

12. Są także inne przypuszczenia na temat pochodzenia nazwy Knyszyn. Miałaby się 

wziąć ona od nazwiska właściciela powstałego tu punktu drogowego na trasie z Wilna do Kra-

kowa, H. Stasiewicz, op. cit., s. 39-40; bądź od nazwiska osoczników Knyszewiczów J. Maroszek, 

Pogranicze Litwy i Korony…, s. 49. Por. też: A. Brückner, Encyklopedia Staropolska, Warsza-

wa 1990, s. 599; K. Ryzmut, Nazwy miast Polski, Wrocław 1980, s. 110. „Knys”, od którego 

mogłaby również pochodzić nazwa, to gruby kij, drzewo wyrwane z korzeniami lub miejsce 

poryte, podkopane, E. Chodorowski, Knyszyńskie szkice historyczne, Knyszyn 1997, s. 16. 

O początkach Knyszyna pisał m.in. J. Wiśniewski,  Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, 

„Acta Baltico-Slavica” 1977, t. XI,  s. 25, 37-39.  
13. K. Cyganek pisze nieprecyzyjnie – pod koniec XV w. Mikołaj I Radziwiłł (zm. 1510 

r.) dobrami, na których leżał Knyszyn zarządzał jako namiestnik króla. Budowniczym pierw-

szego kościoła był Mikołaj II Radziwiłł (1470-1521), Wojciech, bp wileński, zmarł w 1519 r. 

M. Malczewska, Latyfundium Radziwiłłów w XV do połowy XVI wieku, Poznań 1985, s. 33-35, 

57. Por. przyp. 2.  

14. W latach 1509-1522 dobra, w których leżał Knyszyn były własnością kanclerza wiel-

kiego litewskiego Mikołaja Radziwiłła. Później ziemia knyszyńska należała do jego syna, bisku-

pa żmudzkiego – Mikołaja, który w 1528 r. przekazał ją w darze małoletniemu Zygmuntowi 

Augustowi w obawie przed ewentualną rewindykacją dóbr rajgrodzko-goniądzkich przez kró-

lową Bonę. Acta Tomiciana, t. X, Kórnik 1898, s. 445-446; J. Maroszek, Pogranicze Litwy 

i Korony..., s. 73, 84; M. Malczewska, op.cit., s. 95-98. 
15. W XVI w. Puszczę Knyszyńską otaczały puszcze: Grodzieńska (Czarna i Biała), Go-

niądzka (Dobarz) i Tykocińska – Czarny Las (Czarny Las to także część puszczy rajgrodzkiej). 

S. Alexandrowicz, Mapy majątkowe północnego Podlasia z XVI wieku,  „Kwartalnik Histo-

rii Kultury Materialnej” 1966, nr 2, s. 296-302; A. Kołodziejczyk, Z dziejów kolonizacji puszcz 

na Podlasiu w XV–XVI wieku, [w:] Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i Grodzieńszczyzny 

od XIV do XVI wieku pod red. J. Śliwińskiego, Olsztyn 2002, s. 78-80: J. Maroszek, Pogranicze 

Litwy i Korony..., s. 266. 

16. Ślemia (ślemię) – belka stanowiąca grzbiet dachu, Słownik staropolski, t. 9, z. 1, 

Wrocław 1982, s. 12; klepka –  odpowiednio przygotowany kawałek drewna, używany m.in. do 

wyrobu beczek, Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 10, Wrocław 1976, s. 354; piple (pipełka) – 

drewniana klepka do beczki; antałki, baryłki – rodzaje beczek, Słownik polszczyzny XVI wieku, 

t. 4, Wrocław 1996, s. 239; szkopki (skop) – rodzaj naczynia, Słownik staropolski, t. 8, z. 4, Wro-

cław 1980, s. 246; dzieże (dzieża) – naczynie drewniane do rozczyniania ciasta na chleb, Słownik 

polszczyzny XVI wieku, t. 6, Wrocław 1972, s. 457. 

17. Obowiązkiem osoczników była służba leśna. Polegała ona na udziale w polowaniach, 

pilnowaniu ostępów i zwierzyny, strzeżeniu granic puszcz, kontrolowaniu wyrębów, naprawianiu 
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dróg leśnych i mostów. Do obowiązków strzelców należało obsługiwanie łowów i ochrona 

lasów przed naruszeniem granic i stanu posiadania. Ustawa leśna z 1568 r., wyd. O. Hedemann, 

„Echa Leśne” 1936, z. 4, s. 3-6; E. Wroczyńska, Eksploatacja lasów na Podlasiu w XVI wieku, 

[w:] Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI –XVIII wieku, pod red. A. Wy-

robisza, Warszawa 1981, s. 145-171; M. Piszczatowska, Gospodarka leśna starostwa knyszyń-

skiego w czasach króla Zygmunta II Augusta, „Nowy Goniec Knyszyński” 2005, nr 9, s. 25-29; 

M. Taradejna, Ustawa Leśniczem króla Zygmunta Augusta, uchwalona w 1568 roku w Kny-

szynie, [w:] Las w kulturze polskiej. I Ogólnopolska Konferencja pt.: Las w ku lturze polskiej. 

Materiały z konferencji, Gołuchów 13-15. X. 1999, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2000, s. 61-64. 

18. Adam Piszczatowski został schwytany w 1833 r. i na mocy wyroku carskiego straco-

ny. Ks. K. Cyganek błędnie identyfikuje również księcia. Konstanty Pawłowicz Romanow zmarł 

w 1831 r. Prawdopodobnie chodzi tu o cara Mikołaja I. W. Heltman, J. N. Janowski, Demokracja 

Polska na emigracji, Warszawa 1965, s. 315, 323, 328; Kronika powstań polskich 1794-1944, 

opr. M. B. Michalik, Warszawa 1994, s. 97; W. Śliwowska, Piszczatowski Adam, PSB, t. 26, z. 3, 

Wrocław 1981, s. 577-578; http://www.wrotapodlasia.pl/pl/media/Biografie+odnalezione+w+ 

czasie/I+edycja/Seweryn_Bartochowski_(1800-1890).htm [data dostępu: 12.03.2012 r.] 

19. Halizny – obszar leśny, który nie został powtórnie zalesiony.  

20. Cytat jest opisem polowania w Prusach u księcia Albrechta Hohenzollerna. Zbiór 

pamiętników historycznych o dawnéy Polszcze z rękopismow, tudzież dzieł w różnych języ-

kach o Polszcze wydanych oraz listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju 

naszym, t. 1, przez J. U. Niemcewicza, Warszawa 1822, s. 78.  

21. Ks. K. Cyganek podtrzymuje tradycję, że dwór królewski znajdował się na Górze 

Królowej Bony. W świetle nowszych badań historycznych i archeologicznych należy sytuować 

go po północnej stronie dzisiejszej ul. Białostockiej, w okolicach rzeki Jaskranki (cały kompleks 

znajdował się po obu stronach ulicy, od posesji nr 36 i 43 do Jaskranki). J. Maroszek, Knyszyń-

ski dworzec królewski, „Białostocczyzna” 1993, nr 3, s. 8, 12; idem, Pogranicze Litwy i Koro-

ny…, s. 199-226; H. Karwowska, Knyszyńska rezydencja króla Zygmunta Augusta – źródła 

archeologiczne, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego” 2005, z. 11, s. 190-194; 

M. Paździor, który ustalał przede wszystkim założenia funkcjonalne dworu przychylał się do 

teorii lokalizującej obiekt na Górze Królowej Bony, Dwór królewski Zygmunta Augusta 

w Knyszynie, „Rocznik Białostocki” 1967, t. VIII, Białystok 1968, s. 363-365. 

22. Zob. przyp. 1, 12.  

23. Zob. przyp. 1.; Jan Zamoyski (1542-1605) dopiero po śmierci króla Zygmunta Augu-

sta wszedł w posiadanie Knyszyna; dzierżawił starostwo w latach 1574-1602. A. Laszuk, Organi-

zacja starostwa knyszyńskiego w XVII w., „Białostocczyzna” 1993, nr 3, s. 25-26; A. Jabłonowski, 

Jan Zamoyski na Podlasiu, Spór o starostwo knyszyńskie, Warszawa 1905, [w:] Z wieku Miko-

łaja Reja. Księga jubileuszowa 1505-1905, Warszawa 1905, s. 133 n; M. Piszczatowska, Miasto 

Knyszyn i starostwo knyszyńskie w rękach Zamoyskich (1574-1638), [w:] Miasta polskie 

w średniowieczu i czasach nowożytnych, Kraków 2008, s. 51-66; S. Grzybowski, Jan Zamoyski, 

Warszawa 1994, s. 63 n., 66. Postać Jana Zamoyskiego nieustannie interesuje historyków, zob. 

m.in. A. Śliwiński, Jan Zamoyski: kanclerz i hetman wielki koronny, Warszawa 1947; S. Grzy-

bowski, Król i kanclerz, Kraków 1988; S. Leśniewski, Jan Zamoyski. Hetman i polityk, War-

szawa 2008. Wiele cennych informacji źródłowych z dziś już niezachowanych dokumentów, 

dotyczących m.in. starostwa knyszyńskiego, przekazuje zbiór opracowany przez A. Jabłonow-

skiego Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Podlasie (województwo), 

t. VI, cz. 1-3, Warszawa 1908-1910. W swojej pracy korzystał z niego K. Cyganek. 

24. Prawdopodobnie liczba 3000 koni jest sumą wszystkich tych zwierząt znajdujących 

się w królewskich stajniach Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. K. Cyganek podaje ją za 

rozpowszechnioną relacją Juliusza Ruggieri; Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, t. I (Wiek 

X-XVII), wybrał i oprac. J. Gintel, Kraków 1971, s. 133, 143. W Knyszynie mogło znajdować się 

do 1500 koni. J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony…, s. 251. 

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/media/Biografie+odnalezione+w+czasie/I+edycja/Seweryn_Bartochowski_(1800-1890).htm
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/media/Biografie+odnalezione+w+czasie/I+edycja/Seweryn_Bartochowski_(1800-1890).htm
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25. W czasach Zygmunta II Augusta pierwszy zwierzyniec znajdował się ostępie Popie-

lew, zaś drugi, mniejszy, dla saren i zajęcy powstał obok dworu monarszego w Knyszynie. 

Materiały do dziejów rolnictwa w Polsce w XVI i XVII w., zebrał i oprac. W. Chomętowski, 

Warszawa 1876, s. 263 n, 266; J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony…, s. 269 n. 

26. Zob. przyp. 1.  

27. Barbara Radziwiłłówna (prawdopodobnie 1520-1551) siostra Mikołaja Radziwiłła 

„Rudego” żona Stanisława Gasztołda, wojewody nowogródzkiego i trockiego, druga żona Zyg-

munta Augusta, koronowana 7 grudnia 1550 r. Zmarła na zamku w Krakowie na raka szyjki 

macicy. Nie ma dowodów, iż śmierć Barbary nastąpiła na skutek otrucia zleconego przez kró-

lową Bonę. Z. Kuchowicz, Barbara Radziwiłłówna, Łódź 1978, s. 242-257. 

28. Informacje podane przez ks. K. Cyganka dotyczące Mikołaja Mniszka (Mniszcha) 

i Barbary Giżanki, a pochodzące z kroniki Świętosława Orzelskiego, należy traktować na poły 

legendarnie, niemniej Zygmunt August należał do osób zabobonnych, interesował się magią. 

Ś. Orzelski, Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 

1572 aż do r. 1576, t. I, Petersburg i Mohylew 1856, s. 70-78, 85, 89. 

29. Katarzyna Habsburżanka (1533-1572), córka cesarza Ferdynanda I Habsburga, króla 

Czech i Węgier. Cierpiała na epilepsję, przypadłości gastryczne i otyłość, R. Żelewski, Katarzy-

na Austriaczka, PSB, z. 53, Wrocław 1966, s. 215; S. Cynarski, op. cit. s. 194-195; Z. Wdowiszew-

ski, Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Kraków 2005, s. 152-155.  

30. Ciało zmarłego króla znajdowało się w komnacie knyszyńskiego dworu. 24 sierpnia 

1572 r. w Knyszynie rozpoczął się zjazd, na którym planowano ustalić miejsce i termin wyboru 

nowego władcy oraz zadecydowano o przeniesieniu zwłok Zygmunta Augusta na zamek 

w Tykocinie. Z Tykocina ciało królewskie wyjechało 10 września 1573 r., do Krakowa dotarło 

9 lutego 1574 r. Pogrzeb zmarłego króla trwał dwa dni – 11-12 lutego 1574 r. Kronika Marcina 

Bielskiego, t. III, Sanok 1856, s. 1226; Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Kronika za Zygmun-

ta Augusta w Knyszynie zmarłego roku 1572, rps 196; Postanowienie zjazdu knyszyńskiego, 

[w:] E. Noailles, Henri de Valais et la Pologne en 1572 par le Marquis de Noailles, t. III, s. 116–

121. Zob. też S. Gruszecki, Podlaski fragment walki o władzę po śmierci Zygmunta Augusta , 

„Rocznik Białostocki” 1970, t. X, s. 38, 45; Obrządek pogrzebowy, s. 221-222. 

31. Ibidem.  

32. W 1540 r. wystawiono dokument lokacyjny miasta Knyszyna. Jedyny znany dziś 

(w odpisie Ignacego Kapicy Milewskiego) przywilej, nadany Knyszynowi przez Zygmunta Augu-

sta, którym ustanowiono m.in. targi i jarmarki, pochodzi z 18 października 1568 r. O dokument 

ten prawdopodobnie wystarali się mieszczanie po tym, jak poprzedni spłonął w pożarze ratusza 

w 1567 r. Na starsze prawa miejskie wskazują księgi Knyszyna prowadzone od 1545 r. Wiado-

mo też o istnieniu niezbadanej dotąd księgi z 1510 r., która może potwierdzać nadanie praw 

jeszcze wcześniej. AGAD Warszawa, Kapicjana nr 43, s. 434–463; Akta albo sprawy sądów Miasta 

Knyszyńskiego 1553-1580, oprac. J. Maroszek, Białystok 1999, s. 5, 8. 
33. Przywilej z 1568 r. mówi o jarmarkach na: Boże Ciało, Narodzenie Najświętszej Ma-

rii Panny, Trzech Króli i Niedzielę Środopustną.  

34. Zob. przyp. 19, 21. Starosta Jan Zamoyski rezydował w dworze zmarłego króla, 

w samym Knyszynie, nie miał tytułu hrabiowskiego, był kanclerzem i hetmanem.  

35. Car Mikołaj I zmarł w 1855 r., mowa tutaj o carze Mikołaju II (1868-1918).  

36. Zob. przyp. 12.  

37. W 1659 r. król Jan Kazimierz zastawił starostwa knyszyńskie i goniądzkie włoskie-

mu kupcowi Wilhelmowi Orsettiemu za sumę 553 444 zł 21 gr i 9 szelągów. Dopiero w 1663 r., 

synowie Wilhelma – bracia Franciszek, Wilhelm i Mikołaj Orsetti stali się właścicielami-

dzierżawcami starostw. Volumina Legum, wyd. J. Ohryzko, t. V, Petersburg 1860, s. 179; J. Bie-

niarzówna, Orsetti Wilhelm, PSB, t. 24, z. 2, Wrocław 1979, s. 254-256. 

38. Zob. aneks - lista starostów-dzierżawców.  

39. Ibidem.  
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40. Przed 1939 r. majątek Knyszyn (dobra lenne Knyszyn – Goniądz) liczył około 4,3 tys. 

ha. W Knyszynie było 1170 ha, w tym 844 ha stawów; w Klewiance, Dawidowiznie i Wójtostwie 

– 379 ha; w Boguszewie – 255 ha; na Dobarzu – 1250 ha. W jego skład wchodziło również 1250 

ha lasów, osada fabryczna w Dobrzyniewie i nieruchomość w Białymstoku.  

41. Jego obszar obecnie wynosi ponad 485 ha.  

42. Staw spiętrzono około 1557 r., za czasów rządów starosty knyszyńskiego Piotra 

Chwalczewskiego. Materiały do dziejów rolnictwa…, s. 262 n; W. Pociecha, Piotr Chwalczew-

ski, PSB, t. 4, Kraków 1938, s. 2-3; J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony…, s. 282 n; idem, 

Dolina Nereśli w przeszłości, „Białostocczyzna” 1997, nr 2, s. 10-11. 

43. Zob. przyp. 4. ks. Cyganka.  

44. Zob. przyp. 19.  

45. Zygmunt August po raz ostatni przyjechał – w obawie przed zarazą – do Knyszyna 

z Warszawy w czerwcu 1572 r. R. Heidenstein, op. cit., s. 8; S. Cynarski, op. cit., s. 202.  

46. Właśc. Rudolf Arndt. Przybył do Knyszyna w epoce wojen napoleońskich z Nadrenii. 

Około 1838 r. założył przy ul. Białostockiej 38 manufakturę produkującą sukno. K. Bagiński, 

E. Sadowska-Dubicka, Tu działa się wielka historia, „Nowy Goniec Knyszyński” 2011, nr 3 (89), 

s. 20. 

47. Tereny pomiędzy dzisiejszymi ulicami Tykocką i Szkolną.  

48. Zob. przyp. 44.  

49. Ks. Tadeusz Szadbey był jednym z inicjatorów powstania Knyszyńskiej Spółdzielni 

Polskiej prowadzącej magazyn skupujący zboże. W ten sposób Spółdzielnia mogła dyktować 

ceny niektórych produktów żywnościowych. Odpowiedzią kupców żydowskich na tę politykę 

była obniżka cen. S. Radecki, Stosunki polsko-żydowskie w Knyszynie, „Nowy Goniec Knyszyń-

ski” 2004, nr 6, s. 23. 

50. Zob. przyp. 30.  

51. Właśc. Władysław Urbanowicz. Listę burmistrzów knyszyńskich opracował H. Sta-

siewicz, op. cit., s. 79.  

52. W 1802 r. szkołę powszechną, założyły w Knyszynie władze pruskie. Oprócz wspo-

minanych przez K. Cyganka placówek, w czasie I wojny światowej, działała w budynku szpitala 

przy ul. Grodzieńskiej katolicka szkoła ludowa. 

53. Szpital ten powstał w połowie XIX w.  

54. Stanisław Jachołowski był dyrektorem szpitala od 1920 r., wcześniej funkcję tę pełnił 

dr Edward Xiężopolski. E. Bernacki, Szpitale w Knyszynie, „Białostocczyzna” 1993, nr 3, s. 55; 

E. Chodorowski, Knyszyńskie szkice historyczne, cz. 2, Knyszyn 2001, s. 37. 

55. Chodzi o Atanazego Hankiewicza, Wiktora Drozdowskiego i Edwarda Nowakow-

skiego, Spis klinik, zakładów leczniczych, ubezpieczalni społecznych, towarzystw lekarskich, 

lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów dyplomowanych i aptek, „Rocznik Lekarski Rzeczy-

pospolitej Polskiej” 1936, r. II, oprac. S. Konopka, s. 350-351. 
56. Sąd pokoju mieścił się w XIX-wiecznym budynku przy ul. Białostockiej 38, ostatnio 

używanym na potrzeby internatu liceum ogólnokształcącego w Knyszynie. K. Bagiński, E . Sa-

dowska-Dubicka, op. cit., s. 16. 

57. Zob. przyp. 30.  

58. Rzeźnia mieściła się na końcu dzisiejszej ul. Starodwornej.  

59. Z Knyszyna pochodził również ks. Józef Olesiewicz, który był proboszczem parafii 

Trzcianne w latach 1868-1896 (patrz rozdział o księżach pracujących w parafii Trzcianne 

w dalszej części Kroniki…). 

60. W zaginionych knyszyńskich księgach metrykalnych znajdowała się informacja, iż 

w 1714 r. muzułmanie ze wsi Tatary przyjęli chrzest w kościele w Knyszynie. Tatarzy mieszkali 

także w Kruszynie i, inaczej niż z Tatar podlegający staroście tykocińskiemu, służyli dworowi 

Knyszyńskiemu. Tak jak pisze Cyganek, asymilowali się, ale również przenosili się w okolice 

większych skupisk społeczności mahometańskiej, np. do Kruszynian. A. Konopacki, Życie 

religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI – XIX wieku, Warszawa 
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2010, s. 78, 180; J. Maroszek, Osadnictwo Tatarów na Podlasiu w XV–XVIII w., [w:] Sokólskie 

spotkania z Tatarszczyzną, do druku przygotował J. Konopacki, Sokółka 2008, s. 15; J. Wi-

śniewski, Osadnictwo Tatarskie w Sokólskiem i na północnym Podlasiu, „Rocznik Białostocki” 

1991, t. XVI, s. 336, 344; M. Piszczatowska, Wschodnia wystawa, moda na kobierce i Tatarzy 

przy knyszyńskim dworze, „Nowy Goniec Knyszyński” 2009, nr 10 (74), s. 24. 
61. Białostocczyzna była pod zaborem pruskim w latach 1795-1807. Opisywany przez K. 

Cyganka budynek domu modlitwy ucierpiał w czasie I wojny światowej. Istnieje do dziś – mie-

ści się w nim przedszkole samorządowe. J. Szczygieł-Rogowska, B. Tomecka, Cmentarz ewan-

gelicki w Białymstoku przy ulicy Wasilkowskiej, Białystok 2008, s. 15. 
62. Najstarsza znana wzmianka o cerkwi prawosławnej w Knyszynie pochodzi z 1551 r. 

(datacja niepewna). Dotyczy nadania dla parafii św. Spasa 2 włók ziemi przez Zygmunta Augu-

sta. Prawa i przywileje miasta Knyszyna 1509-1795, o prac. J. Maroszek, Białystok 2011, (ma-

szynopis), s. 73-74. W II poł. XVII w. knyszyńska cerkiew (w tym samym budynku przy ul. Bia-

łostockiej) działa już jako unicka. W l. 80 XVIII w. postawiono świątynię przy ul. Goniądzkiej, ta 

jednak została zniszczona już w 1812 r. Nową świątynię, o której pisze K. Cyganek, ponownie 

prawosławną, postawiono na Rynku w latach 1866-1875 dzięki dotacji Krasińskich. Trudno 

potwierdzić fakt wykorzystania cegieł z dawnego obiektu do budowy nowego – oba były drew-

niane. 

63. Ludwik Józef Adam Krasiński (1833-1895).  

64. Źródła historyczne potwierdzają obecność Żydów w Knyszynie w czasach króla 

Zygmunta II Augusta. Akta albo sprawy, s. 205, 224 n., 246 n. Pierwsze wzmianki o ich stałym 

zamieszkiwaniu w mieście pochodzą z pocz. XVII w. A. Leszczyński, Żydzi ziemi bielskiej od 

połowy XVII w. do 1795 r. (studium osadnicze, prawne i ekonomiczne), Wrocław 1980, s. 18. 

65. Przywilej de non tolerandis Judaeis nie wynikał w Knyszynie z prawa magdebur-

skiego. Został nadany miastu w 1672 r. AGAD Warszawa, Kapicjana nr 49, 268-270. Nazwę 

pobieranej przez władze kościelne opłaty autor Kroniki podaje w innym niż powszechne 

brzmieniu – kozubalec.  

66. Ks. K. Cyganek błędnie interpretuje praktykę kozubalca. Płacono go podczas mija-

nia obu kościołów (po 1 gr) znajdujących się w Knyszynie na ruchliwych szlakach. AA Biały-

stok, Wizyta generalna. W 1719 r. zamieniono go na 3 opłaty roczne, o czym pisze K. Cyganek. 

Zakaz osiedlania się ludności żydowskiej w Knyszynie w praktyce obowiązywał tylko na tere-

nach miejskich – starozakonni obchodzili ten przepis i zajmowali grunty królewskie (między ul. 

Tykocką, a Wypustem, wcześniej używane przez służbę dworską).  

67. Pierwsza wzmianka o bożnicy żydowskiej w Knyszynie pochodzi z 1705 r., ale jesz-

cze w 1726 r. gmina tykocińska ponownie próbowała podporządkować sobie wcześniej podle-

głych jej starozakonnych z Knyszyna. Żydzi ziemi bielskiej w dokumentach XVII-XVIII wieku, 

oprac. A. Leszczyński, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1980, nr 4 

(116), s. 122; A. Leszczyński, op. cit., s. 42. 

68. Inne zapisy: Bejsa Jaszur i Orach Chaim (ostatecznie rozebrana w latach 80. XX w.). 

E. Sadowska, Orach Chaim. Losy knyszyńskiej synagogi, „Nowy Goniec Knyszyński” 2010, nr 9 

(84), s. 20. 

69. Ponad 70 knyszyńskich Żydów zostało zamordowanych przez hitlerowców 2 listopa-

da 1942 r. w Knyszynie. Pozostali zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince. Józef Pia-

secki wymienia 18 uratowanych, Eksterminacja Żydów, „Białostocczyzna” 1993, nr 3, s. 112. 

70. Zob. przyp. 2.  

71. Ślady zamku dworskiego i studni Giżanki dziś już niewidoczne.  

72. Zob. przyp. 2.  

73. Ibidem.  

74. Zob. przyp. 1.  

75. Zob. przyp. 2, 12.  

76. Wincenty Krasiński (1782 – 1858).  

77. Zob. przyp. 1.  
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78. Ibidem.  

79. Figura została ufundowana w 1930 r., kiedy proboszczem knyszyńskim był ks. Mie-

czysław Akrejć. LPAH Wilno, F. 694, op. 5, dz. 1895, k. 5-6. M. Piszczatowska, Figura św. Anto-

niego w knyszyńskim kościele, „Nowy Goniec Knyszyński” 2008, nr 8 (67), s. 32. 
80. Zob. przyp. 2.  

81. Opisywane przez K. Cyganka vasculum nie jest najstarszym sprzętem z kościoła 

w Knyszynie (por. przypis 83). Wykonane po 1580 r., zostało ofiarowane w 1594 r. przez ks. 

Mikołaja Kilisza (Kiślickiego), plebana knyszyńskiego i kalinowskiego, biorącego udział w bu-

dowie istniejącego kościoła w Knyszynie, dworzanina Jana Zamoyskiego; Prawa i przywileje, 

s. 111, 113. Naczynie zdobią herby Gryf Kiślickiego oraz Jelita Zamoyskiego. Obecnie przecho-

wywane jest Izbie Regionalnej przy Knyszyńskim Ośrodku Kultury. 

82. Napis na kielichu: CALIX ARCHICOFRATERNITATI SOCRATIS ROSARY 

A PAULO HOMON CIVE CNYSINENSI OBLATUS ANNO 1633 DIE 6 7BMS. BMS to niewąt-

pliwie „bris”. Na kielichu wygrawerowano więc datę 6 września 1633 r. 

83. Kielich został ofiarowany przez fundatora pierwszej knyszyńskiej fary, Mikołaja II 

Radziwiłła, J. Maroszek, Kielich mszalny z kościoła parafialnego w Knyszynie z 1520 r., „Bia-

łostocczyzna” 1993, nr 3, s. 127. Kielich (jak również ten z 1633 r.) obecnie przechowywany jest 

Izbie Regionalnej przy Knyszyńskim Ośrodku Kultury. 

84. Dziś Peńskie.  

85. Naczynie te ufundowali Konstancja Czapska (1750–1791) i jej drugi mąż Stanisław 

Małachowski (1736–1809); zob. przyp. 35. ks. K. Cyganka.  

86. Przypis ręczny do Kroniki z podpisem ks. Cyganka. Gdzie znajduje się w chwili 

obecnej opisywana przez kronikarza taca – nie wiadomo. 

87. Zob. przyp. 2.  

88. Zachowane do dziś księgi metrykalne parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty 

w Knyszynie przechowywane są w Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Najstarsze pocho-

dzą z lat: księgi chrztów od 1738 r., księgi ślubów od 1738 r., i księgi zmarłych od 1747 r. M. Piszcza-

towska, Knyszyńskie księgi metrykalne, „Nowy Goniec Knyszyński” 2007, nr 2 (48), s. 26-31. 

89. Znana jest wzmianka o bractwie różańcowym w Knyszynie z 1633 r. Dotyczy ofia-

rowania przez Pawła Homona kielicha mszalnego. Kielich należy do parafii rzymsko-katolickiej 

w Knyszynie, a przechowywany jest w Izbie Regionalnej przy Knyszyńskim Ośrodku Kultury. 

Por. przyp. 82. 

90. Zob. przyp. 2.  

91. Zob. przyp. 88.  

92. W źródłach występuje Marcin Stokliski (Stołuski), od 1561 r., po śmierci ks. Macieja 

(Mateusza) Kolczyńskiego, był plebanem knyszyńskim. Mikołaj Kislisz, dziekan zamoyski, ple-

ban knyszyński. Prawdopodobnie nominacja w 1586 r., Prawa i przywileje, s. 111, 113; V. Ali-

šauskas, T. Jaszczołt, L. Jovaiša, M. Paknys, Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a., Vilnius 

2009, s. 236.  

93. J. I. Kraszewski, Wilno, od początków jego do roku 1750, t. 2, Wilno 1840, s. 518-519.  

94. Pleban knyszyński Jan Grabowski 3 VI 1617 r. doszedł do ugody z miastem o dzie-

sięcinę, Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka XX. Czartoryskich, Teki Naruszewicza, 

sygn. 1775, IV, s. 1036 n.; Prawa i przywileje, s. 124 n. 

95. Ks. Józef Szczyt Zabielski 3 XII 1628 r. sprzedał dom z placem, stanowiący własność 

pa-rafialną i szpitalną, w kolejnych latach próbował wyegzekwować od mieszczan płacenie 

dziesięciny. Prawa i przywileje, s. 128 n., 131, 135-137; Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblio-

teka XX. Czartoryskich, Teki Naruszewicza, sygn. 1775, IV, s. 1029-1051. K. Cyganek pisząc 

w Kronice o tym kapłanie zawsze błędnie używa nazwiska Szczyf. 

96. Wizytację w 1674 r. odbywał bp Mikołaj Słupski. Zob. W. F. Wilczewski, Wizytacja 

diecezji wileńskiej przeprowadzona przez biskupa Mikołaja Słupskiego. Czas trwania i za-

sięg [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, t. 72, Lublin 1999, s. 473-488.  
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97. Ks. Jakub Skoniecki. W Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku znajduje się 

inwentarz kościoła knyszyńskiego spisany po śmierci ks. Jakuba Skonieckiego z 1735 r., AA 

Białystok, Inwentarz kościoła knyszyńskiego spisany po śmierci ks. Jakuba Skonieckiego, 

1735 r.  

98. Ks. Antoni Wacław Betański (1715-1786), od 1758 r. był sekretarzem Jana Klemensa 

Branickiego. Dzięki niemu otrzymał probostwo w Tyczynie (1770-1783), w którym na stałe 

osiadł w 1772 r. Zmarł 21 stycznia 1786 r. w Brzozowie. Pochowano go prawdopodobnie 

w Tyczynie, w kościele szpitalnym św. Krzyża., J. Maroszek, J. Kloza, Dzieje Goniądza w 450. 

rocznicę praw miejskich, Białystok – Goniądz 1997, s. 114. 

99. Kościół w Goniądzu ks. Betański budował dzięki pomocy Izabeli Branickiej, żony Ja-

na Klemensa Branickiego., J. Maroszek, J. Kloza, Dzieje Goniądz…., s. 101. 

100. Jan Klemens Branicki (1689-1771)., W. Konopczyński, Jan Klemens Branicki, PSB, 

t. II, Kraków 1936, s. 404-407. 

101. Troas.  

102. Zmarł w 1809 r.  

103. Biskup wileński Edward Ropp 1 I 1906 r. erygował nową parafię w Krypnie, H. Sta-

siewicz, op. cit., s. 164.  

104. Ks. Mieczysław Akrejć (1884-1942), pracował m.in. w parafiach w Goniądzu, Boro-

dzienicach, Supraślu, Juchnowcu, Knyszynie. Wyjechał z Knyszyna po otrzymaniu nominacji na 

proboszcza i dziekana Brasławia, gdzie zginął 25 VI 1942, T. Krahel, Ks. Mieczysław Akrejć – 

dziekan brasławski, „Czas Miłosierdzia” 2001, nr 12 (140), s. 14.  

105. W 1784 r. w skład dekanatu knyszyńskiego wchodziły parafie: białostocka, chodo-

rowska, choroska, janowska, juchnowiecka, kalinowska, knyszyńska, korycińska, niewodnicka, 

turosińska, wasilkowska, zabłudowska, Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 r. Deka-

nat knyszyński i dekanat augustowski, oprac. W. Wernerowa, Warszawa 1996, s. 13-16; 

A. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lu-

blin 2006.  

106. Zob. przyp. 102.  

107. Zob. przyp. 1. 

108. Ibidem. 

109 Wypisów z ksiąg zarządu cmentarnego gminy żydowskiej, przed ich zniszczeniem 

w 1939 r., dokonał Józef Piasecki, z nich zapewne korzystał K. Cyganek. Por.  M. Paździor, op. 

cit., s. 364. 

110. Cerkiew, jako unicka zaczęła działać w Knyszynie około poł. XVII w. Wzmianka 

znajduje się w lustracji miasta z 1664 r. Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka XX. Czarto-

ryskich, Teki Naruszewicza, sygn. 1775, IV, s. 1034; Prawa i przywileje, s. 164.  

111. Zagadnienie historii kościoła unickiego zostało opracowane przez ks. K. Cyganka 

zgodnie z poglądami kościoła katolickiego. Poglądy kościoła prawosławnego na tę kwestię są 

odmienne.  

112. Dopisek ks. Cyganka późniejszy. Opracowanie ks. T. Bielskiego, Krynki i okolice 

powstało w 1972 r.  

113. Chodzi o Helenę zwaną Moskiewską (1476-1513), J. Garbacik, Helena, żona Alek-

sandra Jagiellończyka, PSB, t. IX, z. 42, Kraków 1961, s. 359-362.  

114. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1526-1608), T. Chynczewska-Hennel, Ostrogski 

Konstanty Wasyl książę, PSB, t. XXIV/1. z. 100, Kraków 1979, s. 489-495.   

115. W latach 80. XVIII w. wybudowano cerkiew unicką przy ul. Goniądzkiej, która zo-

stała zniszczona w 1812 r. Wówczas ponownie zaczęto używać świątyni przy ul. Białostockiej, tę 

ostatecznie zamknięto w 1846 r., a rolę świątyni parafialnej przejęła cerkiew w Boguszewie, 

M. Małek, Knyszyn pod rządami pruskimi (1795–1807), „Białostocczyzna” 1993, nr 3, s. 31; 

G. Sosna, A. Troc-Sosna, Zapomniane dziedzictwo. Nie istniejące już cerkwi w dorzeczu Biebrzy 

i Narwi, Białystok 2002, s. 34-37, 73-86. 

116. Było to w roku 1856, a nie 1865.,  H. Stasiewicz, op. cit., s. 170. 
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117. Cmentarz, początkowo prawosławny, a dopiero potem unicki, istniał na ul. Biało-

stockiej do 1795 r., gdy przeniesiono go na górę przy drodze do Krypna, H. Stasiewicz, op. cit., 

s. 170. 

118. 1839 r.  

119. Parafia prawosławna w Boguszewie została założona w połowie XVI w. W XVII w. 

zmieniła się w unicką, w XVIII w. parafię boguszewską zlikwidowano i dołączono do knyszyń-

skiej. H. Stasiewicz, op. cit., s. 169-174, G. Sosna, A. Troc-Sosna, s. 36.   

120. Cerkiew w Boguszewie, a potem kaplica na cmentarzu w Knyszynie, nosiły wezwa-

nie św. Paraskiewy. H. Stasiewicz, op. cit., s. 173.   

121. Zob. przyp. 2.  

122. Biskup wileński Edward Ropp dnia 1 stycznia 1906 r. erygował parafię w Krypnie. 

H. Stasiewicz, op. cit.,s. 164.   

123. Zob. przyp. 3. ks. K. Cyganka.  

124. Ks. Cyganek umieszcza tylko nazwę wsi, nie podając jej mieszkańców.  

125. W Knyszynie zatrzymała się tzw. „drukarnia latająca” w 1580 r. Miała ona towarzy-

szyć wojskom i kancelarii króla Stefana Batorego. Istniała jako filia oficyny krakowskiej Miko-

łaja Szarfenbergera. Kierował nią czeladnik Walenty Łapka. Inicjatorem uruchomienia wę-

drownej drukarni był Jan Zamoyski i jemu Stefan Batory powierzy nadzór nad jej stworze-

niem., A. Kawecka-Gryczowa, Dzieje drukarni latającej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1971, t. 

VII, s. 355-377., M. Piszczatowska, Miasto Knyszyn i starostwo knyszyńskie w rękach Zamoy-

skich (1574-1638), [w:] Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych, Kraków 2008, 

s. 51-66, T. Makowiecki, Zarys dziejów biblioteki Jana Zamoyskiego, „Zamojsko-Wołyńskie 

Zeszyty Muzealne”, t. III, Zamość 2005, s. 91-100.  

126. Zob. aneks 1.  

127. Wsie szlacheckie należały do szlachty lub zostały przez nią założone.  

128. Kalikować – wprawiać w ruch miechy w organach piszczałkowych.  

129. Wzmianka źródłowa z 1628 r. mówi o dokonaniu zapisu na szkołę, a z 1731 r. 

o budowie na miejscu gimnazjum domu parafialnego. W 1802 r. wybudowano w Knyszynie 

przy ul. Tykockiej szkołę z cegły. Była ona całkowicie uzależniona od władz pruskich. Knyszyń-

ska szkoła miejska w 1820 r. opisana została w raporcie o wizycie szkół w obwodzie białostoc-

kim z 1822 r. LPAH Wilno, F. 567, op. 2, dz. 1162; AA Białystok, Wizyta generalna kościoła 

parafialnego knyszyńskiego 1731. Zob. też M. Piszczatowska, Knyszyńska szkoła miejska 1822 

r. „Nowy Goniec Knyszyński” 2011, nr 1-2 (88), s. 24-27, E. Chodorowski, Od szkolnictwa para-

fialnego do powszechnego i średniego w Knyszynie i jego okolicach, „Białostocczyzna” 1993 nr 

3, 1993, s. 38-43. 

130. System Bella i Lancastera, zw. również systemem monitorialnym, S. Kot, Historia 

wychowania, t. II, Warszawa 1994, s. 166-167. 

131. W czasie I wojny światowej działała również szkoła katolicka w budynku szpitala 

przy ul. Grodzieńskiej, E. Chodorowski, Od szkolnictwa parafialnego do powszechnego i śred-

niego w Knyszynie i jego okolicach, „Białostocczyzna” 1993, nr 3, s. 41.  

132. Zob. przyp. 4.  

133. Obraz, być może nawet od 1520 r., znajdował się w Knyszynie. Do Krypna trafił 

naj-prawdopodobniej w XVII w., H. Stasiewicz, op. cit., s. 160. 

134. Zob. przyp. 62.  

135. Ks. Cyganek pozostawia wykropkowane miejsca na listę proboszczów krypnień-

skich. Pierwszym proboszczem był Bolesław Leszczyński, H. Stasiewicz, op. cit., s. 165. 
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Dzierżawcy dóbr własnych króla Zygmunta II Augusta (lata dzierżawy):  

ALEKSANDER CHODKIEWICZ (1530 – 1549); 

JAN RADZIWIŁŁ (1549 – 1551); 

Andrzej kniaź Proński (1551 – 1552); 

Piotr Chwalczewski (1552 – 1564); 

Hieronim (Jarosz) Korycki (1564 – 1565); 

Stanisław Włoszek (1565 – 1568); 

Andrzej Dybowski (1568 – 1569); 

Stefan Bielawski (1569 – 1574). 

 

Dzierżawcy dóbr królewskich (lata życia): 

JAN SARIUSZ ZAMOYSKI (1542 – 1605); 

TOMASZ ZAMOYSKI (1594 – 1638) i żona Katarzyna z Ostrogskich (1602 – 1642); 

MIKOŁAJ OSSOLIŃSKI (1599 – 1663); 

 

WILHELM ORSETTI, zastaw starostwa, 

Franciszek, Wilhelm, Mikołaj Orsetti (1663 – 1676 lata zastawu) 

 

JAN GNIŃSKI (1625 – 1685), żona Dorota z Jaskólskich (zm.1679) 

za wykup starostwa otrzymuje je w użytkowanie na 8 pokoleń. 

 

Użytkownicy starostwa knyszyńskiego (lata życia): 

I POKOLENIE 

Synowie Jana i Doroty: 

JAN GNIŃSKI (ok. 1655 – 1703), żona Teresa z Potockich (zm. 1713); 

Teresa i jej drugi mąż Tomasz Józef Zamoyski (1679 – 1725), ślub 1704; 

WŁADYSŁAW GNIŃSKI (zm. 1699), żona Marianna Szydłowska. 

 

II POKOLENIE 

Córka Władysława 

KONSTANCJA GNIŃSKA (koniec lat 80. lub początek 90. XVII – 1757), żona Piotra Jana Czap-

skiego (1685 – 1737), ślub ok. 1709 – 1710. 

 

III POKOLENIE 

Synowie Konstancji i Piotra Jana: 

TOMASZ CZAPSKI (1711 – 1784); 

PAWEŁ TADEUSZ CZAPSKI (ok. 1721 – 1783). 

 

IV POKOLENIE 

Córki Tomasza: 

URSZULA CZAPSKA (1748 – 1782), mąż Stanisław Małachowski (1736 – 1809); 

KONSTANCJA (1750 – 1791), pierwszy mąż Dominik Radziwiłł (1754 – 1789), drugi mąż Stani-

sław Małachowski (1736 – 1809). 
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V POKOLENIE 

Córka Konstancji i Dominika 

MARIA URSZULA Z RADZIWIŁŁÓW (1777 – 1822), żona Wincentego Krasińskiego (1782 – 

1858), ślub 1803 r.  

 

VI POKOLENIE 

Syn Marii Urszuli i Wincentego 

ZYGMUNT KRASIŃSKI (1812 – 1859), żona Elżbieta z Branickich (1820 – 1876), ślub 1860 r. 

Po śmierci Zygmunta, z uwagi na młody wiek jego najstarszego syna Władysława, dobrami 

zarządzał Ludwik Józef Adam Krasiński (1833 – 1895). Po śmierci Władysława (1873 r.) dobra 

ponownie weszły pod zarząd Ludwika (syn Władysława – Adam – miał dopiero 3 lata). 

 

VII POKOLENIE 

Dzieci Zygmunta i Elżbiety: 

WŁADYSŁAW KRASIŃSKI (1844 – 1873), żona Róża z Potockich (1849 – 1937); 

MARIA BEATRIX KRASIŃSKA (1850 – 1884), mąż Edward Raczyński (1847 – 1926). 

 

VIII POKOLENIE 

Dzieci Władysława i Róży:  

ADAM KRASIŃSKI (1870 – 1909), ślub w 1897 r. z Wandą Marią z Badenich (1874-1950); 

ELŻBIETA KRASIŃSKA (1871 – 1905), ślub w 1894 r. z Janem Tyszkiewiczem z Waki (1867-

1903); 

ZOFIA KRASIŃSKA (1873 – 1891). 

 

Syn Marii Beatrix i Edwarda: 

KAROL ROGER RACZYŃSKI (1878 – 1946), ślub w 1904 r. z Marią z Czetwertyńskich. 

 

IX POKOLENIE (Dzierżawcy części dóbr od KAROL ROGER RACZYŃSKIEGO) 

dzieci Elżbiety i Jana:  

JAN TYSZKIEWICZ (1897 – 1939), 

ZOFIA Z TYSZKIEWICZÓW CZARTORYSKA (1895 – 1973), 

MICHAŁ TYSZKIEWICZ (1903 – 1974), 

WŁADYSŁAW TYSZKIEWICZ (1898 – 1940). 

Od 1930 r. dzierżawcami byli Jan i Zofia. 
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Droga i szanowna Pani! 

 

Za tak miła niespodziankę serdecznie dziękuję. Pisma takiego nie zna-

łem, a tym bardziej, że tam będzie umieszczone moje nazwisko. 

Owszem, słyszałem od ks. Jana Zmitrowicza z Niewodnicy, że podob-

no coś wspominali o moich pisułkach w białostockim radio, ale nie chcia-

łem temu wierzyć, boć przecież można się i przesłyszeć, ale skoro Pani teraz 

to potwierdza, to musi być prawdą. 

To Pani chyba jest córką tego Pana, który długie lata pracował w Zarządzie 

Miejskim, p. Józefa Piaseckiego. Widocznie wiele udzieliło się zainteresowań Ojca, 

bowiem przecież On był inspiratorem tego mego pisania i On mi dostarczył papie-

ru nie ciętego arkuszowego, bo wtedy o papier było trudno, to pisałem na takim 

papierze „od mydła”. Mam nawet jeszcze ten oryginał, bo dziś już jest powielony 

w drugim wydaniu. Po jednym egzemplarzu posłałem ks. proboszczowi w Knyszy-

nie, ks. dziekanowi J. Trochimowi w Krypnie, jeden egzemplarz poszedł do Biblio-

teki Wojew. w Białymstoku (ale to dopiero wysłałem w jesieni ubiegłego roku, 

a oni muszą chyba mieć pierwszy egzemplarz). Naturalnie, że mój egzemplarz „A”, 

jest daleko doskonalszy od innych, bo ma dużo fotografii, a niektóre z nich są uni-

kalne robione na świeżo po wojnie, - no i papier tego egzemplarza jest grubszy 

i wyraźniejszy druk, nie z kalki. Ten egzemplarz po mojej (śmierci – red.) przej-

dzie na własność parafii Knyszyn. Był u mnie w ubiegłym roku ks. Kan. Herma-

nowski i oglądał go, to mu się podobał, jest oprawiony. A ten który ja mu przysła-

łem podobno zabrał mu go ksiądz wikary i nie oddał. 

To tyle rozpisałem się o wspomnieniach z Knyszyna, a ponieważ czas 

emerytalny jest podobny do bezczynności okupacyjnej w Knyszynie, to żeby 

się nie nudzić, „param” się dalej z kronikarstwem i mam już kilka pozycji tj. 

5 tomów o Pasłęku, jeden tom o Zalewie, jeden tom wspomnień o gimn. 

w Ojcowie, gdzie się kiedyś uczyłem, jeden tom Pamiętniki własne, no i ostat-

nio przepisuję obszerną kronikę o Krynkach, którą napisał mój uczeń ks. 

Tomasz Bielski 360 str. oraz przepisałem 110 stronicową pracę magisterską 

p. B. Jesionowskiego o architektonice kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku. 

Knyszyn zapisał się w mojej pamięci wyraziście i w nim wiele potu 

wylałem na cmentarzu porządkując go, a przecież to była puszcza brazylij-

ska. Ja tam wiele pomników przesunąłem o parę kroków, bo na ścieżce stać 

nie mogły, a potem te częste odwiedziny u pp. Rzeźnickich, nauka i organi-

zacja po wojnie szkoły itd. itd. Miło wspominam te czasy, choć były niebez-
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pieczne. A gdzież jest p. Irena Nowicka c. p. Antoniego organisty, bo sam 

organista nie żyje, a potem gdzie jest p. Żebrowska, Mikulin Hanka-

Zamirowska, a gdzie są „Nowitzy”. Z p. Mazurową to jeszcze do dziś kore-

sponduję" Andzia żyje i pracuje i mieszka razem z matką. 

Ja od 1974 r. jestem na emeryturze, mam 2000 zł. zapomogi z kasy ko-

leżeńskiej z Kurii, prócz tego mam mieszkanie wolne 3 pok. Mieszkam sam 

jeden, stołuję się co do obiadów u Sióstr, śniadania i kolacje robię sobie sam. 

Mam kawałek ogródka to uprawiam truskawki, porzeczki czarne i inne 

warzywa jak sałatę, rzodkiewkę, cebulę. Kościół mam blisko oddzielony od 

parafialnego, słowem jest bardzo dobrze i czuje się szczęśliwy. 

Ze zdrowiem to trochę gorzej, bo chorób mam z 10, ale od czegóż są 

lekarze i ich medykamenty? Jakoś ratują i nie dają umrzeć, a latka lecą. Już 

¾ wieku przeżyłem. 

Siostra moja Otylia mieszka w Giżycku i pracuje w szpitalu. Ma tam 

swoją rodzinę 4-ro dzieci dorosłych i męża kolejarza. 

Bardzo pięknie, że ktoś chce i może napisać książkę o Knyszynie, na 

pewno będzie ciekawa, szczególnie dla tych, którzy Knyszyn znają. Gdy wyj-

dzie z druku i będzie w sprzedaży, to ja reflektuję na jedną i zapłacę solidnie, 

bo mnie na to stać. 

Z listu Pani wnioskuję, że Pani się interesuje przeszłością szczególnie 

Knyszyna, co się chwali. 

A jak tam spisuje się nowy proboszcz? ks. Stan. Wierzbicki. Znam do-

brze jednego i drugiego. 

No to jak na pierwszy raz to stanowczo za dużo się rozpisałem, więc 

kończę i żegnam Panią, 

 

z Bogiem  

ks. Kazimierz Cyganek 

Pasłęk dnia 1.II.1978 r. 

 

* * * 

 

Pani Cecylio! 

 

W grudniu 1988 podupadłem mocno na zdrowiu. Od miesiąca ucieka mi 

czucie szczególnie w palcach u rąk, a to jest takie głupie uczucie, jakby człowiek 

miał rękawiczki na palcach. Zapiąć na guzik to już wcale nie mogę. Ponadto ko-

lana są rozklekotane i z trudem utrzymują 68 (kg) ciężaru korpusu. Do kościoła 

80 m. Idę o 2 laskach zgarbiony i podtrzymywany przez s. zakonne, a w dzień 

powszedni to odprawiam Mszę św. siedząco w domu. Jestem więc niepełno-

sprawny i więcej przebywam w łóżku niż poza nim. 8 marca kończę 86 lat, a we-

dług psalmisty normą życia ludzkiego winno być 70 lat, a 80 gdy jest mocny – zaś 
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wszelka nadwyżka to marność. No to ja już 6 lat przeżyłem w tej marności. Po 

pokoju to chodzę tylko od mebla do mebla, a reszta to w łóżku i na krześle. 

Do przychodni lekarskiej to podwozi mnie pogotowie i tam razem 

z pomocą pielęgniarki szpitalnej dostaję się do lekarza. Być może na dniach 

pójdę do szpitala – może tam coś pomogą. 

Łagodna zima i słońce już wysoko napawają otuchą, że niedługo bę-

dzie się można na słońcu wygrzewać – no ale wszystkiego można się spo-

dziewać także i śmierci – to też dziękuje Pani, że zechciała ze mną kore-

spondować i donosić mi o tym, co mnie interesuje. 

Pan Mieczkowski obiecał, że o losach por. Moniuszki (? – red.) napisze 

mi obszerniej. 

Doktor szpitalny nie radzi mi kłaść się do szpitala, bo nie widzi lep-

szych leków w szpitalu, a samopoczucie byłoby gorsze i byłbym bez Maszy 

Św. Biorę teraz 30 zastrzyków ale dano jak dotąd już 20, a poprawy żadnej. 

Gdy człowiek jest chory, to odechciewa mu się wszystkiego nawet czy-

tać tych ciekawych rzeczy, które zachodzą w świecie. Czy o Puszczy Knyszyń-

skiej, która dawała schronienie dla tak licznych partyzantów knyszyńskich 

i innych nikt i nic nie napisał dotąd? A byłby materiał ciekawy i bogaty. 

Czy p. prof. Cz. Kudzinowski jeszcze żyje? Czy przyjeżdża do brata? 

A co się stało z wykopaliskami zamku Witoldowego? Czy go odkryli? I czy 

panowie, którzy pisali monografię o Knyszynie badali sarkofag z sercem? 

Zygmunta Starego ? będącego kiedyś na rynku, a potem niby przeniesione-

go w podziemia kośc. knyszyńskiego? Czy są jacy klerycy w Sem. Duch. 

w Białymstoku – wówczas czy oni nie mogliby jakiegoś fragmentu hist. mia-

sta czy kościoła opisać? Trzeba ich „kusić” do tego. Niechby przybliżali histo-

rię swego miasta. 

Z rodziny Bryksów to ksiądz umarł już dawno w Górowie Iłowieckim 

– zmarły też i jego obydwie siostry (Bronisława ta malarka, jak i ta Omilian, 

której syn Alfons odwiedzał podczas okupacji Knyszyn) – Tej siostry żyją: 

Alfons w Australii, Ania żyje u ks. Majchra w Dywitach pod Olsztynem jako 

panna i Ela jest zamężna w Olsztynie. 

Z Rzeźnickich to Zosia wyszła za mąż za inż. Glinkę i ona jest lekarką 

– neurologiem w Olsztynie, a starsza jej siostra Wanda (obecnie Dybowska) 

mieszka w Warszawie. 

Żeby nie posyłać listów z „białymi plamami” i żeby nie szukać tego, 

czego nie było, to byle wypełniłem list do końca. Być może, że ten list będzie 

ostatni, bo choroba wskazuje, jakbym był na liście „poborowych” u Św. Pio-

tra – Wola Boża i za to życie dzięki. 

Z Bogiem – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

 

23/3 1989 

Kazimierz Cyganek  
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Kazimierz Cyganek urodził się 8 marca 1903 r. w Zadrożu, pow. olku-

ski w zaborze rosyjskim, w rodzinie drobnych rolników, jako trzecie spo-

śród jedenaściorga rodzeństwa. Był synem Jana i Zofii z d. Zgoda. Warunki 

materialne w rodzinie były ciężkie. Rodzice gospodarowali na 5,5 ha grun-

tów, a do wyżywienia mieli kilkanaście osób. Jak pisze w swoich wspomnie-

niach, już w wieku niespełna dziesięciu lat poczuł powołanie duchowe, jed-

nak jego droga do kapłaństwa, głównie ze względów materialnych, była 

długa i ciernista. Przez cztery lata chodził do szkoły ludowej w Jangrociu. 

W 1917 r. wstąpił do klasy I nowo utworzonego prywatnego gimnazjum 

w Ojcowie. Z powodu braku pieniędzy na opłacenie czesnego po pięciu la-

tach musiał przerwać naukę. Wkrótce nadarzyła się okazja do jej kontynu-

owania w państwowym gimnazjum w Tarnowskich Górach, gdzie opłaty 

były niższe. I tu jednak, nie uzyskując matury, musiał po roku przerwać 

naukę ze względów materialnych. Aby odciążyć rodziców, w 1923 r. zatrudnił 

się w biurze na stacji kolejowej w Sosnowcu, gdzie pracował ok. 20 miesięcy. 

Cały czas marzył jednak o kapłaństwie. Zrezygnował z pracy, gdy w 1925 r. 

został przyjęty na drugi kurs licealny niższego seminarium duchownego 

w Wilnie. Niższe seminaria przed wojną miały umożliwić niezamożnej mło-

dzieży uzyskanie matury, która była warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia 

nauki w wyższym seminarium. Dwuletnia przerwa w edukacji spowodowała, 

iż jeden rok musiał powtarzać. W 1928 uzyskał maturę i wstąpił do wyższe-

go seminarium duchownego w Wilnie.  

Postacią, która wywarła największy wpływ na osobowość przyszłego 

kapłana i pozostała na zawsze w jego wdzięcznej pamięci, był inspektor (wi-

cerektor) seminarium ks. Karol Lubianiec, stracony w 1942 r. przez hitle-

rowców. Ksiądz Cyganek wspominał: „Kiedy z powodu trudności w nauce 

chciałem zrezygnować z matury i kapłaństwa – on podtrzymał mnie na 

duchu, ośmielił, pomógł ukończyć seminarium i zostać kapłanem. Za to 

jestem niezmiernie mu wdzięczny”. Równocześnie z nauką w seminarium 

studiował na wydziale teologicznym Uniwersytetu Wileńskiego. Święcenia 

kapłańskie otrzymał 26 maja 1934 r. w Wilnie z rąk arcybiskupa Romualda 

Jałbrzykowskiego. Jednocześnie uzyskał tytuł magistra teologii. W chwili 

święceń miał 31 lat – musiało minąć ponad dwadzieścia lat od pierwszych 

dziecięcych marzeń o kapłaństwie do chwili ich urzeczywistnienia się. Ta 

długa droga świadczy o determinacji, z którą Kazimierz Cyganek dążył do 

obranego celu.  

Pierwszą placówką duszpasterską późniejszego knyszyńskiego kroni-

karza były Krynki, gdzie przez rok był wikariuszem i prefektem w szkołach. 
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W latach 1935-1937 pełnił funkcję wikariusza i prefekta w Trzciannem. 

W 1938 r. był proboszczem w Piaskach i Zelwianach koło Wołkowyska. 

Zmobilizowany latem 1939 r., został kapelanem 42. Pułku Piechoty stacjonu-

jącego w Białymstoku i z nim wyruszył na wojnę we wrześniu 1939 r. Od-

działy 18. Dywizji Piechoty, w skład której wchodził 42. Pułk, bohatersko 

broniły odcinka „Wizna” i linii rzeki Narew. Następnie pułk wycofał się 

w kierunku Zambrowa, gdzie został zaatakowany ogniem artyleryjskim 

przez Niemców. Ksiądz Cyganek wspominał: „Tam przeżyłem piekło – dwie 

godziny, wydały się mi trzema dniami”. Po kilkudniowych walkach pułk 

został rozbity. Większość oficerów i żołnierzy dostała się do niewoli nie-

mieckiej. Księdzu Cygankowi udało się tego uniknąć. Przebrał się w stare 

ubrania i przy pomocy ludności cywilnej polnymi drogami przez Strękową 

Górę przedostał się do parafii Trzcianne, gdzie wcześniej był wikariuszem 

i tam zaczął pełnić posługę kapłańską. Zgodnie z porozumieniem niemiec-

ko-sowieckim z sierpnia 1939 r. tereny te zostały po klęsce wrześniowej 

zajęte przez Sowietów. Nakładali oni na ludność kontyngenty w formie 

zwózki kamienia czy wycinki drzew, które służyły do budowy linii obron-

nych i lotnisk. Takim świadczeniem – wycinką 8 metrów drzewa – został 

obarczony także ksiądz Cyganek. Aby uniknąć upokarzającej pracy, na po-

czątku 1941 r. przeniósł się do sąsiedniej parafii Krypno. Po śmierci ks. 

Edwarda Junga, wikariusza w Knyszynie, bestialsko zamordowanego przez 

uciekających Sowietów, we wrześniu 1941 r., Kazimierz Cyganek przeniósł 

się do Knyszyna, gdzie razem z księdzem Bryxem pełnił posługę duszpa-

sterską do końca okupacji niemieckiej. 

Ksiądz Cyganek był człowiekiem czynu. Rygorystyczne ograniczenia 

w opiece duszpasterskiej, które narzucili Niemcy, spowodowały, iż miał nie-

wiele pracy kapłańskiej. Szukając zajęcia, rozpoczął porządkowanie cmenta-

rza knyszyńskiego, karczując krzaki i zarośla. Niemcy zezwalali na naukę 

dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św. Pod tym pretekstem 

ks. Cyganek uczył również elementów języka polskiego i historii. Bogata 

przeszłość Knyszyna związana z królem Zygmuntem Augustem, spotkanie 

z pasjonatem historii Józefem Piaseckim, okupacyjna bezczynność – wszyst-

ko to przyczyniło się do rozbudzenia pasji kronikarskiej, w wyniku której 

powstała Kronika parafialna kościoła knyszyńskiego. Do niedawna była 

ona głównym źródłem informacji o Knyszynie.  

Po wyzwoleniu Knyszyna ksiądz Cyganek, wraz z dwiema nauczyciel-

kami, we wrześniu 1944 r. w ocalałym budynku magistratu brał udział 

w uruchomieniu pierwszej szkoły. Po opuszczeniu przez Sowietów w stycz-

niu 1945 r. budynku szkoły, przeniesiono do niego naukę. Ksiądz Cyganek 

uczył religii we wszystkich powstałych po wyzwoleniu szkołach parafii kny-

szyńskiej.  
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Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej tzw. ziem odzyskanych, na 

ich terenach była pustka duszpasterska i bardzo duże zapotrzebowanie na 

księży. Wielu kapłanów z archidiecezji wileńskiej, która w Polsce skurczyła 

się do niewielkiego skrawka, wyjeżdżało do diecezji warmińskiej. Kusiły 

nowe wyzwania duszpasterskie oraz możliwość zrobienia szybszej kariery 

w hierarchii kościelnej. W sierpniu 1945 r. wyjechał do Giżycka (wtedy Łu-

czan) ksiądz Bryx, który z czasem został kanclerzem kurii warmińskiej. Jego 

następcą w Knyszynie został ksiądz Władysław Pilcicki. Wkrótce rozpoczęły 

się nieporozumienia między nowym proboszczem a księdzem Cygankiem. 

W ich efekcie, zachęcany listownie do wyjazdu przez ks. Bryxa, Kazimierz 

Cyganek, po uzyskaniu zgody arcybiskupa Jałbrzychowskiego, pod koniec 

stycznia 1946 r. wyjechał do Giżycka.  

Wikary w Knyszynie pozostawił po sobie dobre wspomnienia. Dowo-

dem trwałych więzi i przyjaźni z dziećmi i młodzieżą był fakt, iż z chwilą 

wyjazdu na ziemie odzyskane, pociągnął za sobą wielu młodych do nauki 

w szkołach średnich na tamtym terenie. Ksiądz Cyganek pamiętał o swojej 

wojennej parafii. Świadczą o tym wysokie kwoty pieniężne ofiarowane przez 

niego na budowę kaplicy w Nowinach Kasjerskich, Kuleszach i Boguszewie.  

Po przyjeździe do Giżycka pracował w tamtejszej parafii u boku księ-

dza Bryxa jako wikariusz i prefekt gimnazjum i liceum pedagogicznego. 

W 1949 r. został proboszczem w Rynie, w latach 1951-1955 był proboszczem 

w Dąbrównie, w 1955-1957 – w Zielonce Pasłęckiej, a w 1957-1959 – w Zale-

wie. Wobec braku księży obsługiwał zazwyczaj dodatkowo kilka sąsiednich 

kościołów. W 1959 r. został mianowany proboszczem i dziekanem w Pasłę-

ku. Funkcję tę sprawował aż do przejścia na emeryturę w 1973 r. W Pasłęku 

był rektorem kościoła św. Józefa. W lutym 1961 r. został obdarzony godno-

ścią kanonika honorowego kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, 

a w kwietniu 1974 r. został kanonikiem gremialnym. Z racji pełnienia funk-

cji kapelana w 1939 r. został awansowany do stopnia kapitana rezerwy.  

Rozbudzona w Knyszynie pasja kronikarska była kontynuowana na 

następnych placówkach duszpasterskich. Ksiądz Cyganek napisał kronikę 

rodzinnej parafii w Zadrożu, kronikę Zalewa oraz kronikę Pasłęka, tom 

wspomnień z czasów nauki w gimnazjum w Ojcowie i tom wspomnień wła-

snych. Szczególnie cenna była kronika parafii Zadroże, w której opubliko-

wał wiele wcześniej nieznanych materiałów źródłowych. Z obfitości dorobku 

piśmienniczego wynika, iż miał łatwość pisania. Uważany za pierwszego pol-

skiego kronikarza dziejów Pasłęka, został obdarzony honorowym członko-

stwem Towarzystwa Miłośników Pasłęka.  

Ksiądz Cyganek do końca życia był człowiekiem niezwykle pracowi-

tym, zawsze pełnym optymizmu, utrzymującym wiele kontaktów z przyja-

ciółmi. W ostatniej kartce pocztowej, na kilka tygodni przed śmiercią, napi-

sał drżącą ręką do knyszynianina Michała Mieczkowskiego: „Jeśli czas na-
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szej starości Pan Bóg nam przedłuża, to chyba chce, abyśmy sobie jeszcze 

czymś zasłużyli. Ja figuruję na liście poborowych do św. Piotra – zostańcie 

z Bogiem”.  

Ksiądz Kazimierz Cyganek zmarł 10 czerwca 1989 r. w Giżycku. Zo-

stał pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Zadrożu. Pasłęk uho-

norował zasługi kronikarza, nazywając jedną z ulic jego imieniem. 

Wydając trzymaną przez Czytelnika publikację ziemia knyszyńska, po 

przeszło sześćdziesięciu latach, spłaca dług wdzięczności za trud włożony 

przez księdza Cyganka w napisanie Kroniki oraz za posługę duszpasterską 

w parafii Knyszyn w jakże trudnych i niebezpiecznych czasach. 

 

oprac. Mieczysław Lewkowicz 
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Ok. 1945. Na plebanii stoją od lewej: Cecylia Piasecka, Zofia Rzeźnicka, Otylia Cyganek, 

Wanda Rzeźnicka, Bronisława Bryks; siedzą od lewej: ks. Franciszek Bryks, ks. K. Cyganek, 

nn, poniżej: nn 

 

 
Okolice Giżycka, ok. 1947 r. Odwiedziny u siostry ks. Cyganka – Otylii. Od lewej: nn, Cecylia 

Piasecka, Otylia Cyganek, nn, Anna Solnik z d Bartkiewicz – matka chrzestna Cecylii 

Piaseckiej, ks. Kazimierz Cyganek 
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Jesień 1944 r. Altana przed plebanią, od prawej: ks. Kazimierz Cyganek, kleryk Franciszek, 

Maria Rzeźnicka, Bronisława Bryks, aptekarz prowadzący aptekę Rzeźnickich, w czasie gdy 

Marian Rzeźnicki przebywał w obozie w Rosji, kolejne dwie osoby to jeńcy włoscy uwolnieni 

z niewoli niemieckiej, jakiś czas przebywający w Knyszynie 

 

 
Ok. 1945 r. Przed plebanią w Knyszynie, siedzi ks. Kazimierz Cyganek, od lewej: trzecia osoba 

to Bronisława Bryks, dalej Otylia – siostra ks. Cyganka i Cecylia Piasecka 
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Rok 1945. Ks. Kazimierz Cyganek w knyszyńskiej szkole 

 

 
Ok. 1945 r. na plebanii w Knyszynie. Od lewej: ks. Kazimierz Cyganek, nn, Otylia Cyganek, 

Zofia Rzeźnicka, Wanda Rzeźnicka, ks. Fr. Bryks, Cecylia Piasecka, nieznany ksiądz, 

Bronisława Bryks 
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