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OD  AUTORA 

Od wielu lat interesuję się historią moich unickich przodków. Wynikiem tej  pracy jest 

zgromadzenie obszernej literatury podmiotowej i przedmiotowej dotyczącej kwestii 

unickiej. Bogactwo tego materiału zainspirowało mnie do  stworzenia opisu  dziejów 

parafii greckokatolickiej w Parczewie.   

Pisząc tę  pracę, chciałem przywrócić  pamięć o unickich bohaterach 

parczewskiej ziemi, o tych niezwykłych ludziach,  którzy w szczególny sposób doznali 

boleści carskiego zniewolenia. W tę tragiczną historię  wpisane  są  losy mojej 

rodziny Teleonów, której poświęcam jeden z rozdziałów. 

Jak głęboka i mocna była wiara skromnego wiejskiego ludu Podlasia.  Mimo 

nacisków moralnych, mimo terroru wojskowego ci niezwykli ludzie stawiali opór 

prawosławiu i trwali przy kościele unickim, który był dla nich   symbolem wiary ojców.  

Unici byli gotowi za wiarę ponieść najwyższą ofiarę; a mianowicie cierpieć, być 

zesłanym w głąb Rosji a nawet oddać życie, jak to miało miejsce w parafii 

parczewskiej.   

Warto pochylić się nad tragiczną historią naszych przodków unitów. Warto 

zastanowić się, kim byli unici. Szczególnie istotne jest to dla potomków unitów,  

do których i ja należę. 

Trzeba pamiętać, że Parczew miał swoich męczenników za Wiarę i Ojczyznę.      

                                   Wszelkie uwagi na temat niniejszej pracy będą dla mnie cenne. 

                                                                

                                                                                 Andrzej Teleon  
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1. Wstęp 

 

 Kościół katolicki obrządku wschodniego zwany greckokatolickim (unickim), 

utworzony został w granicach Rzeczpospolitej za zgodą Stolicy Apostolskiej w 1595 

roku. Oficjalne przyjęcie Unii nastąpiło 9 października 1596 roku na synodzie 

kościelnym w Brześciu nad Bugiem. Wtedy to bowiem, wierni prawosławni, 

mieszkający w większości we wschodnich częściach Rzeczpospolitej, wyrazili chęć 

przystąpienia do jedności w wierze z Kościołem rzymskokatolickim. Unici uznali 

papieża za głowę swojego Kościoła i przyjęli wszystkie dogmaty katolickie. Przy 

czym zachowali liturgię i obrządek wschodni z językiem starosłowiańskim, 

dotychczasową organizację kościelną, własne prawo i pozostali przy kalendarzu 

juliańskim. Nie wszyscy biskupi prawosławni przystąpili do unii, miała ona też wielu 

przeciwników wewnątrz i zewnątrz państwa polskiego. W niektórych wschodnich 

diecezjach doszło do otwartego buntu i przelewu krwi. Znana jest sprawa pierwszego 

biskupa męczennika unickiego św. Jozafata Kuncewicza zamordowanego  

12 listopada 1623 r. czy też jezuity św. Andrzeja Boboli. Wraz z upływem czasu,  

w wyniku zgodnego współistnienia obrządku łacińskiego i greckokatolickiego, unici 

przyjmowali łacińskie zwyczaje, obrzędy liturgiczne, modlitwy i nabożeństwa 

liturgiczne, m.in.: różaniec, godzinki, drogę krzyżową. W wyposażeniu świątyń 

unickich pojawiły się organy, ławki, konfesjonały, dzwonki i in. Te zmiany 

zaakceptował i przyjął Synod Zamojski w 1720 roku. Nie oznaczało to upodobnienia 

unitów do łacinników. Ich liturgia pozostała wschodnia, ale wzbogacona  

 o te elementy liturgii rzymskiej, które przemawiały do serc i umysłów, pomagając  

w  głębszym wyznawaniu własną wiarę.  

Po rozbiorach Rzeczpospolitej kolejni carowie (będący faktycznie głowami 

cerkwi prawosławnej) prowadzili na obszarze zaboru rosyjskiego akcję rusyfikacyjną 

realizowaną drastycznymi metodami. Jej ostrze było skierowane przeciwko 

kościołowi unickiemu, miała ona na celu ograniczenie jego działalności i w końcu 

likwidację. W 1839 r. car Mikołaj I wydał dekret o likwidacji Unii w Cesarstwie 

Rosyjskim. Nie obyło się bez prześladowań unitów broniących jedności z papieżem. 
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2. Cerkiew greckokatolicka w Parczewie 

 

 Znaczną część ludności regionu parczewskiego od wieków stanowili Rusini, 

wyznawcy obrządku wschodniego, dlatego oprócz kościołów katolickich istniała  

tu również cerkiew.  Pierwsze wzmianki o Rusinach w parafii parczewskiej 

odnajdujemy w dekrecie królewskim z 1523 roku zobowiązującym Rusinów, 

mieszkańców Miłkowa i Żminnego, do płacenia dziesięciny łacińskiemu plebanowi 

parczewskiemu. 

 W księgach podatkowych z 1531 roku wzmiankowana jest po raz pierwszy 

cerkiew ritus gracie w Parczewie. Rejestry podatkowe z 1563 roku odnotowują 

jednego duchownego obrządku wschodniego w mieście, z 1582 roku – dwóch.

 Lustracja województwa lubelskiego w 1565 roku wykazała, że w Cichostowie 

jest pop na połowie łanu pola. O cerkwi w mieście  Parczewie  wspominają też księgi 

miejskie w związku z różnymi transakcjami handlowymi prowadzonymi w sąsiedztwie 

tej świątyni.  

 W dokumentach z 1584 roku wymieniono dom na Starym Przedmieściu 

naprzeciw kościoła ruskiego, w 1586 roku odnotowano sprzedaż domu na Starym 

Przedmieściu in Antiguo Suburbio naprzeciw kościoła ruskiego. W 1594 roku Jakub Bloch, 

mieszkaniec Parczewa, sprzedał Judko Słonie, Żydowi z Podwala parczewskiego, 

ogród swój własny (...) w pobliżu świątyni ruskiej... na płosie pola za ruskim kościołem....  

W 1595 roku odnotowano zakup przez kapłana Wojciecha Domaszewskiego dwóch 

części płosy pola za ruskim kościołem (...) istniejące od drogi publicznej Brzeskiej  

aż do granic Stępowskich ciągnące się. W 1596 roku dokonano zapisów sprzedaży: pola 

między miedzami (...) za kościołem ruskim, dóbr położonych przy ul. Lewoniowskiej  

za kościołem ruskim.  

 Było więc w XVI wieku w mieście Parczewie przedmieście ruskie i droga 

ruska. W księdze wójtowsko – ławniczej miasta Parczewa z lat 1591-1604 znajduje 

się zapis, że cerkiew ruska stała przy ulicy  Lewoniowskiej, na Starym Przedmieściu 

czyli Ruskim, niedaleko drogi do Brześcia (dziś przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada 

 i PCK, w miejscu, gdzie w latach 60. XX wieku wybudowano przychodnię zdrowia). 

Za cerkwią był cmentarz, a dalej ciągnęły się pola do granicy Stępkowa.  
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Mapka starego Parczewa z XVIII wieku 
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Podczas budowy bloków przy ul. PCK (dawniej Stodolna a następnie Młynarska )  

na dawnym placu przycerkiewnym wykopano wiele ludzkich kości. 

 Kiedy dokładnie zbudowano cerkiew w Parczewie - nie wiadomo.  W dekrecie 

Kapituły brzesko – litewskiej z 14 czerwca  1569 roku czytamy, że  erekcja cerkwi 

parczewskiej zatracona została, jedynie na mocy pasterskich wizyt generalnych  

od najdawniejszych czasów parachowie ruscy w nie naruszonej od nikogo posesji wszystkich 

realności do cerkwi parczewskiej należących zostawali i zostają.   

 Starosta parczewski Jan Karol Daniłowicz w 1600 roku zatwierdził uposażenie 

cerkwi unickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła. 

Na podstawie praw i tradycji przynależnych paroch parczewski pobierał dziesięcinę 

ze wsi Laski, Żminne Uhnin, Nietiahy, Kostry.  

  W 1621 roku w tej cerkwi wyświęcono dwóch braci: ojca Mirona i ojca Jakowa. 

W chełmskich księgach sądowych z 1637 roku wspomniana jest walka o cerkiew  

w Parczewie pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami unii. Cerkiew za zgodą 

miejskich rajców zajęli dyzunici (przeciwnicy Unii Brzeskiej), przegonili oni unickiego 

duchownego Damiana. Przysłani na pomoc Damianowi księża: Wasyli z Kolechowic, 

Warłomiej z Ostrowa i Naum z Uścimowa zamknęli parczewską cerkiew pieczęciami 

biskupa Terleckiego.  Według Akt Wileńskiej Komisji prawosławni znowu odbili 

świątynię i zaczęli odprawiać w niej swoje „schizmatyczne msze”. Walka o cerkiew 

trwała pół wieku, aż do najazdu (w 1649 roku) Kozaków  Chmielnickiego. Według Akt 

chełmskiego Sądu Grodzkiego parczewscy  mieszczanie prawosławni powitali ich 

 z radością i wydali na śmierć „winnych swoich nieszczęść”, czyli unitów i rzymskich 

katolików. W rejestrze podatkowym z 1676 roku występuje miejscowy ojciec (paroch) 

Wasyl Czyżewicz. 

 Jak podaje ks. Czesław Nowicki, w połowie XVII wieku na gruszy, w sadzie 

znajdującym się przy cerkwi pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny w Parczewie, ukazała się Matka Boska. W cerkwi tej znajdował się obraz 

„Matki Bożej z Gruszką”, ozdobiony złotymi sukienkami, licznymi wotami, medalami 

wojennymi.  Modlili się przed nim nie tylko unici, ale i katolicy oraz  prawosławni  

a nawet Żydzi. (Więcej informacji o obrazie w rozdziale „Obraz Matki Bożej z Gruszką”.) 

 



10 
 

 

Obraz Matki Bożej z Gruszką ( zdjęcie przed koronacją) 

W aktach wizytacji biskupa unickiego (episkopa) Felicjana  Filipa Wołowicza  

z 1741 roku parczewska cerkiew jest opisana, jako „drewniana, o starych już ścianach, 

na dachu dzwonnica (na babincy) z nowym gontem, ołtarz jest jeszcze odnawiany.  

Na dzwonnicy są cztery dzwony, a na jej kopule znajduje się sygnaturka piątej ”. Akta tej 

samej wizytacji podają, że dziesięcina z Cichostowa i Białki, dawniej pobierana przez 

parochów obrządku greckiego, teraz przywilejem monarchów polskich nadana, trafia 

w ręce wikariuszy lubelskich. Wcześniej także mieszkańcy Glinnego Stoku wpłacali 

tradycyjnie dziesięcinę do parafii obrządku greckiego, ale teraz otrzymywał  

ją proboszcz łaciński.  

 Wizytacja cerkwi dokonana 26 lutego 1774 roku przez delegowanego 

wizytatora Faustyna Kunbasa, regensa seminarium diecezjalnego chełmsko-

bełskiego, przytaczała treść kilku dokumentów z prawami dla parocha i parafii 

parczewskiej, m.in. przywileju króla Augusta III z 1759 roku o treści:  

    August III (...) wielebnemu ojcu Maksymilianowi Ryłłowi biskupowi chełmsko- 

bełzkiemu oznajmia, że po śmierci o. Jana Siemianowicza na wakującą cerkiew parochialną 

ruską parczewską p.w. św. Michała Archanioła podlegającą kollacji królewskiej korzystająca  

z prawa patronatu prezentuje o. Michała Nestorowicza, prezbitera i wyraża wolę, aby on był 

instytuowany i wszelkie prawami przywileje przyznaje należące tej cerkwi: wolno mlewo bez 

czerki i miarki w młynach parczewskich, wrąb na reperacje i opał na gruntach cerkiewnych 

poddanym lub cerkwi służyć mające i dla nich z własnych lasów naszych budynków stawianie, 

nie i z bolni podwożenie na własną potrzebę, aby do trud i innych powinności prostemu 

ludowi zwykłych pociągani nigdy on i sukcesorowie jego nie byli. Dan w Warszawie 19 maja 

1759 r. Augustus Rex.    

 W drugiej połowie XVIII wieku spaliła się cerkiew pod wezwaniem 

Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła.   
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 Z roku 1796 pochodzi wizytacyjny opis nowej cerkwi: „Cerkiew parczewska 

pod wezwaniem św. Michała, z plebanią, spichlerzem i szpitalem... Dach pod 

gontami z kopułą i krzyżem na niej, miejscami pozłacanym…”.  Przy cerkwi 

znajdował się szpital, (czyli przytułek dla ubogich) oraz żeński klasztor sióstr 

jozafatek założony przez księdza Tymoteusza Szczurowskiego. Przełożoną klasztoru 

była Pelagia Bryłowa. Przy domu panien Jozafatek mieściła się szkółka parafialna. 

Na polecenie ówczesnego parocha (proboszcza) parafii unickiej  

ks. Józefa Kurmantowicza w 1825 roku klasztor jozafatek (zwanych też 

bazyliantkami) rozebrano.  

 Unicka cerkiew parafialna w Parczewie należała w 1816 roku do dekanatu 

lubelskiego (wraz z Ostrowem, Kolechowicami, Łęczną, Uścimowem i Milejowem) 

unickiej diecezji chełmskiej. W 1819 roku parafia w Parczewie sama została siedzibą 

dekanatu, który obejmował następujące parafie: Andrzejów, Brus, Kolechowice, 

Lejno, Ostrów Lubelski, Sosnowicę, Uścimów, Wolę Wereszczyńską, Wolę 

Wołowską i Wytyczno. W 1828 roku parafia parczewska liczyła 1337 dusz.  

Z wizytacji dziekana Sylwestra Górskiego w 1822 roku mamy opis ówczesnej cerkwi 

pod wezwaniem Michała Archanioła. Wybudowano ją z drewna w kostkę. Podłogę  

i sufit miała z desek drewnianych, dach kryty gontami, a kopułę pokrytą blachą, na 

której umieszczono krzyż i sygnaturkę. Sufit i podłogę wykonano z desek.  

Do zakrystii mieszczącej się z lewej strony cerkwi wchodziło się od północy. 

Dzwonnica, także z drewna w kostkę, miała 4 dzwony. Wewnątrz cerkwi był ołtarz 

roboty stolarskiej i snycerskiej, pomalowany w kolorze bladoseledynowym,  

z obrazem Matki Boskiej (z Gruszką), zasuwany obrazem św. Leonarda. Cerkiew 

miała 4 boczne ołtarze, po prawej stronie św. Michała Archanioła i św. Mikołaja, 

 po lewej św. Onufrego z zasuwanym obrazem św. Anny oraz czwarty ołtarz 

Zbawiciela Ukrzyżowanego. 

 Plebania wybudowana z drewna tartego miała 3 okna i dach kryty słomą. Było 

w niej także mieszkanie dla czeladzi. Cerkiew otoczono parkanem drewnianym.  

Na cmentarzu kościelnym rosły ozdobne drzewa.  

 W 1826 roku przygotowano plan remontu cerkwi.  Zamierzano wykonać nowe 

podwaliny, obić dach nowymi gontami, wykonać nowy pułap nad prezbiterium, nową 

dzwonnicę, nowy parkan cmentarza około cerkwi. Zaplanowano także remont 

starego budynku plebanii. W 1827 roku Komisja Rządowa Wyznań Religijnych  
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i Oświecenia Publicznego zwróciła się do Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu, jako 

spadkobiercy kollatora i dziedzica dóbr parczewskich, o wypłacenie środków  

na remont cerkwi. Przyznano 4189 zł.  

 W 1827 roku paroch parczewski ks. Józef Kurmanowicz złożył skargę 

przeciwko Skarbowi Państwa z powodu wykreślenia praw kościoła rytu greckiego  

z wykazu hipotecznego dóbr rządowych Parczewa: prawa do wolnego mlewa, 

wolnego wyrębu w lasach rządowych, wyrabiania barci i trzymania pasiek, wolnego 

łowienia ryb w jeziorach, wolnego warzenia trunków wszelkich, należących do cerkwi 

z przywileju Augusta III, wydanego 29 maja 1759 roku w Warszawie. Proboszcz 

otrzymał odpowiedź, że przywileje zostały cofnięte z ogólnego prawa.    

 20 czerwca 1828 roku cerkiew ze wszystkimi zabudowaniami gospodarczymi 

spłonęła od ognia nadzwyczajnego i wiatru nagle miotanego. Z pożaru został 

uratowany obraz Matki Bożej z Gruszką, łaskami słynący, z dwoma ramami wielkiego 

ołtarza i przeniesiony do kościoła parafialnego łacińskiego. Uratowane zostały 

również naczynia i sprzęty cerkiewne: cyborium z pelikanem, obrazy: św. Mikołaja, 

św. Antoniego, św. Jozafata, Jezusa Nazaretańskiego, krzyż procesjonalny, obraz 

Najświętszej Maryi Panny procesjonalny, kielichy srebrne, wota srebrne na ołtarzu 

Matki Boskiej zawieszane, krzyżyk srebrny na obrazie św. Leonarda, sprzączki 

srebrne wysadzane kamieniami, order św. Stanisława, dwie korony miedziane 

wyzłacane na tym obrazie.  Wszystko przeniesiono za zgodą proboszcza łacińskiego 

do kościoła łacińskiego pw. św. Ducha. Do czasu zbudowania nowej świątyni unici 

mogli korzystać z posługi religijnej dzięki uprzejmości tamtejszego proboszcza. 

Przekazał on im w czasowe użytkowanie kościółek (kaplicę) pod wezwaniem  

św. Ducha. Wniosek z tego, że relacje między kościołem katolickim i unickim dobrze 

się układały. Trzeba dodać, że współpracowali ze sobą nie tylko duchowni, lecz także 

wierni. Na zmianę uczestniczyli oni w nabożeństwach i przyjmowaniu sakramentów, 

zarówno w obrządku unickim, jak też katolickim.  

Proboszcz unicki ks. Józef Kurmanowicz zaraz po spaleniu cerkwi zwrócił się do 

Konsystorza Chełmskiego Grecko-Katolickiego z prośbą o podjęcie starań w Komisji 

Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa Polskiego  

o zezwolenie na budowę nowej cerkwi. Sprawa budowy nowej świątyni unickiej  

ciągnęła się ponad 25 lat. Zaważyło na tym powstanie listopadowe i likwidacja przez  

Rosjan autonomii Królestwa Polskiego. Potem, w 1837 roku wybuchła epidemia  
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cholery w Parczewie, która  trwała do 1838 roku. Na cmentarzu unickim grzebano 

ludzi zmarłych na tę chorobę. Dopiero w 1841 roku wykonano plan budowy cerkwi 

murowanej i ustalono kosztorys w kwocie 55.861 zł. Komisja Rządowa zażądała 

uwzględnienia w planie wykonania ikonostasu (dotąd w cerkwi go nie było). 

Przez ponad 10 lat trwały jeszcze „przepychanki” biurokratyczne w sprawie projektu  

i zmniejszenia kosztów budowy. Dopiero w 1852 roku Komisja Rządowa zatwierdziła 

plan budowy cerkwi w Parczewie. Powstał Komitet Budowy w osobach; burmistrz  

Kuffrid, Romanowski, proboszcz Zatkalik, Kowalski, Zaorski, Charmanowicz. Na jej 

prowadzącego wyznaczono Franciszka Modrzejewskiego, budowniczego klasy 

pierwszej, natomiast wykonawcą został Karwowski.  

 Nową cerkiew greckokatolicką – murowaną i krytą blachą – zbudowano  

w latach 1854-1862 na miejscu spalonej cerkwi i klasztoru. Powstała ona na planie 

kwadratu krzyża greckiego, miała wymiary 30X30 łokci (1łokieć=0,5955m)  

i wysokość 15 łokci.  Fundusze pochodziły ze środków rządowych i składek parafian. 

Budowę zakończono w 1860 roku. Cerkiew wyposażono w ikonostas i organy. 

Poświęcenia jej dokonał w 1862 roku ks. Ignacy Eustachowicz, dziekan i proboszcz 

parafii w Sosnowicy.  Szczegółowy opis budowy świątyni został sporządzony  

na podstawie dokumentów archiwalnych przez Albina Koprukowniaka i zamieszczony  

w książce „Dzieje Parczewa 1401-2001”.      

 

Nieistniejąca już cerkiew unicka przy ul. Brzeskiej (obecnie 11 Listopada) 
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 Tak długi czas budowy wynikał głównie z braku funduszy. Były to jeszcze 

czasy pańszczyzny, a większość unitów stanowiła okoliczna ludność chłopska. 

Deklarowanych składek na budowę cerkwi nie płacił donatariusz dóbr parczewskich 

gen. Nabokow.  Był to czas, kiedy  władze rosyjskie traktowały unitów z coraz 

większą niechęcią. Ponadto władze stawiały wymogi, np. by cerkiew została 

wyposażona w ikonostas i carskie wrota. Mieszkańcy Parczewa również łożyli  

na budowę cerkwi. Potwierdzeniem tego faktu jest zestawienie nazwisk  

i wysokości wpłaconych kwot.   

1. Teodora Niedźwiecka i Franciszka Golecka - 4,19 rs  (rubli srebrnych)  

2. Józef Kurmanowicz  - 8.12 rs   

3. Wojciech Ihnatowicz  - 2,46 1/ 2 rs   

4. Jan Jędruszczak  - 3,06 rs   

5. Łukasz Jędruszczak  - 3,06 rs   

6. Stanisław Ihnatowicz  - 1,61 1/ 2 rs   

7. Józef Ihnatowicz  - 1,10 1/ 2 rs   

8. Łukasz Zarytcha  - 3,76 rs   

9. Józef Andrzejewski  - 4,10 rs   

10. Jakub Bunkiewicz  - 3,76 rs   

11. Józef Danielkiewicz  - 3,48 1/ 2 rs   

12. Jakub Bohutyn  - 1,70 rs   

13. Józef Bohutyn  - 2,87 1/ 2 rs   

14. Józefowa Ihnatowiczowa wdowa   - 2,55 rs   

15. Jan Bohutyn i Adam Krzewski   - 1,70 rs   

16. Mikołaj Bryk i sukcesorowie   - 2,21 rs   

17. Dominik Bednarski i Karol Bunikowski   - 4,10 rs   

18. Michał Andrzejewski  - 2,38 rs   

19. Michałowa Ihnatowiczowa wdowa  - 1,44 112 rs   

20. Michał Goreski   - 3,23 rs   

21. Jakubowa Protasiowa   - 3,06 rs   

22. Andrzejowa Romanowska  - 3,48 1/ 2 rs   

23. Michał Bojko i sukcesorowie  - 2,55 rs   

24. Łukasz Nieścior  - 6,38 rs   

25. Jan Bednarzewski i Jan Krzewski   - 0,85 rs   

26. Józef Szuwała i spadkobiercy -1,95 112 rs   
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27. Michał Danielkiewicz ze Żminnego - 0,42 1/ 2 rs   

28. Jan Bojko z Koczerg  - 0,85 rs   

29. Michał Piotrowski z Glinnego Stoku -1,10 1/ 2 rs   

30. Michał Danielkiewicz i sukcesorowi  - 3,51 rs   

31. Tomasz Chwedorowicz, Paweł II Gałecki   

     Jan Maciejewski i Jan Pietruszewski  - 1,36 rs  

                                                  Razem 80,50 rs  

Cerkiew pozostała pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 

św. Onufrego i św. Michała Archanioła. Była to pierwsza murowana świątynia  

w dziejach Parczewa.  

 Według spisu dokonanego w 1859 r. parafia unicka w Parczewie liczyła 

ogółem 1661 wiernych. A oto liczba unitów w poszczególnych miejscowościach: 

Parczew (z przedmieściami Jasionka i Koczergi) – 38, Bednarzówka – 137, Białka  

z Sójką – 134, Buradów – 36, Chmielów – 50, Cichostów – 35, Dębowa Kłoda – 36, 

Glinny Stok – 204, Kostry – 104, Laski – 214, Makoszka – 34, Milanów – 56, Nietiahy 

– 114, Siemień – 37, Sowin – 6, Szytki – 16, Uhnin – 254, Wierzbówka – 18, Żminne 

– 141. Niektóre wsie były prawie w całości unickie. W tym czasie, pomimo utrudnień 

ze strony władz, parafia rozwijała się, a liczba wiernych rosła.   

 W czerwcu 1859 roku dokonano spisu majątku kościoła i probostwa obrządku 

greckokatolickiego parafii Parczew. Grunta unickie ulokowane w działkach pomiędzy 

gruntami mieszczan parczewskich obejmowały 78 morgów i 80 prętów. Ogród, 

zwany „Romanowszczyzna”, miał powierzchnię 1,5 morgi, zaś ogród, na którym 

znajdowały się zabudowania, graniczył od wschodu z drogą idącą do stodół 

mieszczan, od południa z drogą publiczną chełmską, od zachodu drogą  

do cmentarza, od północy z domem Antoniego Chomicza.  Plebania miała dach kryty 

słomą i drzwi na drewnianych biegunach. W skład gospodarstwa  parocha wchodziły 

2 stodoły, chlewy oraz  sad owocowy.  

 Po upadku powstania styczniowego na Polaków spadły liczne represje  

ze strony władz carskich. Jedną z nich była likwidacja kościoła unickiego i włączenie 

go do cerkwi prawosławnej. W 1874 roku w Parczewie  władze miasta sprzeciwiły się 

obrządkowi katolickiemu i opowiedziały się za prawosławiem. Od 1875 roku cerkiew 

była prawosławną i została zamknięta na czas remontu. Po kapitalnym remoncie  

i przebudowie 19 października 1878 roku cerkiew wyświęcono jako prawosławną. 
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Parczewscy unici przestali do niej chodzić. Miejscowy batiuszka skarżył się, że nie 

może znaleźć nikogo, kto chciałby „wydzwonić na nabożeństwo”. Unici tylko 

ukradkiem zaglądali do cerkwi, by sprawdzić, czy obraz Matki Bożej  

z Gruszką znajduje się na  swoim miejscu. 

          W czasie pierwszej wojny światowej pop wyjechał do Rosji. Tak samo 

postąpiła większość prawosławnych, byli to głównie urzędnicy. W 1915 r. Parczew 

zajęli Niemcy i na terenie cerkwi urządzono obóz dla jeńców wojennych. Wybuchła 

wtedy epidemia cholery, która przeniosła się do miasta i zdziesiątkowała jego 

mieszkańców. Przedmioty kultu religijnego zostały przeniesione do nowego kościoła. 

Zaginęły wówczas korony i wszystkie wota obrazu Matki Bożej z Gruszką. Zaniknął 

też jego kult. 

26 stycznia  1919 roku po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, cerkiew 

została wyświęcona na kościół katolicki pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej  

Maryi Panny. W 1920 roku, w czasie wojny z bolszewikami, cerkiew zamieniono  

na szpital wojskowy. Ostatecznie wraz z placem została oddana miastu  

jako ziemia na cmentarz parafii katolickiej. 

W roku 1934 władze miejskie postanowiły rozebrać mury świątyni,  

a pozyskaną w ten sposób cegłę przeznaczyć na budowę miejskiej szkoły 

powszechnej nr 2 (dzisiaj to Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. 11 Listopada). Z żalem 

należy stwierdzić, że Parczew poniósł przez to niepowetowaną stratę. Piękna, 

solidnie zbudowana świątynia mogłaby do dziś służyć wiernym, a także być ozdobą 

miasta i pamiątką męczeństwa unitów.  

 

Nieistniejąca już cerkiew unicka przy ul. Brzeskiej (obecnie 11 Listopada)  
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                         2.1. Unicki klasztor jozafatek 

 O siostrach jozafatkach, które na przełomie XVIII i XIX wieku miały  

w Parczewie niewielki klasztor, dziś już mało kto wie. Szczególnie zasługuje  

na przypomnienie postać założyciela tego żeńskiego zgromadzenia, unickiego 

kapłana ks. Tymoteusza Szczurowskiego. Był on człowiekiem nieprzeciętnym, jego 

działalność w Białej Podlaskiej, a potem w Parczewie nabrała w swoim czasie dosyć 

dużego rozgłosu. 

 Urodził się w 1749 r. Po ukończeniu szkoły oo. bazylianów we Włodzimierzu 

wstąpił do tego zakonu. Wysłany został na studia do Rzymu, gdzie otrzymał stopień 

doktora teologii i prawa kanonicznego oraz godność protonotariusza Stolicy 

Apostolskiej. Po powrocie do kraju przebywał w Wilnie. Zasłynął tam jako wielki 

kaznodzieja. 

 Niebawem został powołany na przełożonego klasztoru bazylianów w Białej 

Podlaskiej. Dokonał reorganizacji tego zakonu. Jednocześnie prowadził liczne misje 

w Białej Podlaskiej oraz na terenie całej diecezji. Na jego kazania przychodzili nie 

tylko unici i katolicy, lecz także innowiercy - prawosławni, protestanci, nawet Tatarzy  

i Żydzi. 

  W roku 1792 w Białej Podlaskiej założył żeńskie zgromadzenie reguły 

bazyliańskiej, które nazwał jozafatkami, od imienia św. Jozafata Kuncewicza, 

unickiego biskupa, który w 1623 r. zamordowany został przez przeciwników unii. 

Jozafatki był to oczywiście zakon unicki, podobnie jak zakony bazyliańskie. Oprócz 

obowiązków zakonnych siostry miały zajmować się wychowaniem niezamożnych 

dziewcząt. Ich suknia zakonna była koloru fioletowego z pasem jasnoniebieskim  

z frędzlami białymi lub srebrnymi, na których wyhaftowane były litery B.J. Na głowie 

miały kaptur fioletowy z białym rąbkiem. Nosiły też płaszcz jasnoniebieskiego koloru, 

a głowę i ramiona przykrywały welonem z gazy.  

 W 1793 roku mistrzyni Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Białej Podlaskiej 

Pelagia Bryłówna rzuciła zakon i zmieniwszy obrządek łaciński na grecki wstąpiła  

do jozafatek. Za przykładem Bryłówny poszły inne panie i panny.  Spowodowało  

to wielki konflikt ks. Szczurowskiego z bialskim proboszczem ks. Majewskim  

i z rektorem szkoły ks. Dziedzickim. Ks. Szczurowski musiał opuścić Białą  

i wraz z jozafatkami przeniósł się do Parczewa. Tu zakupił dom z kawałkiem gruntu, 
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pobudował kaplicę i nieduży klasztor, w którym umieścił swoje siostry zakonne. 

Siostry jozafatki prowadziły tu świątobliwe i pracowite życie. Ułożyły wiele pieśni 

nabożnych, które lud śpiewał na Podlasiu i Chełmszczyźnie.   Biskup Ważyński 

zatwierdził klasztor w roku 1797.  

  Przełożoną zgromadzenia w tym czasie była Pelagia Bryllowa, a ojcem 

duchownym stale rezydującym przy kaplicy został o. T. Szczurowski. Jozafatki 

utrzymywały w Parczewie także  niewielką placówkę oświatową.  

 Ksiądz Szczurowski w niedziele i święta odprawiał w kaplicy nabożeństwa  

i wygłaszał płomienne kazania dla wiernych obu obrządków. Ponadto układał 

pobożne pieśni, które były śpiewane przez lud na Podlasiu, a także dalej,  

na kresach. Pod koniec życia przeszedł na obrządek łaciński. Zmarł 15 kwietnia 1812 

r. i został pochowany w zbudowanej przez siebie kaplicy.  

  Za jego przykładem jozafatki również przyjęły łaciński obrządek. Zgodnie  

ze swoim powołaniem zajmowały się głównie wychowywaniem dziewcząt. Po ich 

śmierci  zanikł konwent parczewskich jozafatek.  

  W 1825 r. na polecenie władz ówczesny proboszcz unicki ks. Józef 

Kurmanowicz rozebrał popadającą w ruinę kaplicę i klasztor. Znajdujące się  

w podziemiu szczątki ks. Tymoteusza Szczurowskiego zostały przeniesione  

na cmentarz i pochowane opodal kościoła katolickiego. Grobu jednak nie da się 

obecnie odnaleźć, w tym miejscu bowiem znajduje się wieża wzniesionego przed 

pierwszą wojną światową nowego kościoła.  

 Dziś nie ma pewności co do miejsca usytuowania klasztoru. Najprawdopodobniej 

znajdował się w pobliżu cerkwi. 

 

Bardzo ciekawego odkrycia dokonał Pan Marek Bunia w roku 2010. 

Prowadząc badania genealogiczne  parafii Ostrów Lubelski w archiwum kościelnym 

odnalazł pamiętnik ojca Tymoteusza  Szczurowskiego pisany podczas jego pobytu  

w Parczewie. Dostarcza on wiele nowych, niezwykle ciekawych informacji  z życia 

ojca Szczurowskiego oraz detali nieznanych wcześniej w historii Kościoła obrządku 

zarówno łacińskokatolickiego,  jak i greckokatolickiego.  

Tekst pamiętnika napisany został głównie językiem łacińskim częściowo  polskim  

i ruskim a w niektórych  fragmentach używany jest język  ukraiński, grecki i hebrajski.  

Tłumaczenia sześćdziesięciu stron rękopisu  będąc ciężko chory, całkowicie 
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bezinteresownie dokonał  archimandryta ojciec Romana Piętka MIC, wieloletni 

proboszcz parafii neounickiej w Kostomłotach (lata 1969-2007) oraz  wykładowca 

łaciny w nowicjacie i w seminarium lubelskim.  Na podstawie odnalezionego 

pamiętnika, Pan Bunia napisał pracę magisterską, którą obronił w 2012 roku. Praca 

została  opublikowana w roczniku "Bibliotekarzu Lubelskim" z 2012 roku.  

Poniżej przedstawiam fragmenty tej pracy, w którym opisany jest  Parczew. 

 W roku 1797 

W tym tak, że roku religijne Panny, jozafatki, Pelagia Brylówna, Marianna Węgłowska  

i Benedykta Kłodnicka po długim procesie sądowym zawiązanym z oo. Jejuniuszem 

Hrehorowiczem, igumenowi klasztoru bialskiego i z jego wspólnotą odmawiającą zwrócić ich 

własność na sumę 8200 florenów polskich po uczynieniu zrzeczenia się swego domu 

bialskiego na własność Marianny Buchowieckej, i otrzymawszy asekurację przeniosły się  

do miasta Parczewa, otrzymawszy już dla siebie dekret Urzędu w Krakowie, że jeśli zdejmą 

habity, wolno im będzie, jako pożytecznym dla Ojczyzny przebywać wspólnie i kształcić 

dziewczęta pod opieką cyrkułu lubelskiego lub bialskiego. Uzyskały też uprawnienia  

od biskupów obu obrządków, mianowicie najdostojniejszego Porfiriusza Skarbka 

Ważyńskiego i od najdostojniejszego Wojciecha Skarszewskiego, biskupa obrządku 

łacińskiego, kształcenia dziewcząt w nauce chrześcijańskiej i stosownie do tego budować 

szkołę publiczną z kaplicą potrzebną dla nabożeństw osobistych i szkolnych. 

 

Ponieważ one nie miały pewnego i stałego miejsca zatrzymania się, wszystkie zgodnie 

zabrały się do budowy wspólnego domu na posiadłości Józefa i Justyny Szczurowskich, 

stopniowo też w miarę swoich możliwości dokładały ze swoich pieniędzy. Odtąd połączywszy 

przewidziane wydatki, po wezwaniu imienia Bożego, od początku miesiąca października 

 o. Tymoteusz Szczurowski zaczął budować dom, szkołę i kaplicę przynajmniej z drzewa,  

by w możliwie krótkim czasie uprzedzić przykrości zimowe. Usilnie pracowała najpierw 

zakonnica Pelagia Brylówna, nauczycielka szkoły publicznej, by dostać indult na odprawianie 

Mszy św. w swojej prywatnej kaplicy, i uzyskała u najgorliwszego Porfiriusza Skarbka 

Ważyńskiego, biskupa chełmskiego, taki indult oraz zgodę na budowanie kaplicy publicznej.  

W tym samym roku i miesiącu październiku na skutek próśb Najjaśniejszych Państwa 

Kunickich w dobrach swych dziedzicznych zw. Łowcza odprawił dwudzieste czwarte misje 

apostolskie. I wrócił do domu swego dziedzictwa w Parczewie. Nowo wzniesiona szkoła 

karmiła i nauczała piętnaście dziewcząt. 
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W roku 1798 

Tego roku pod koniec sierpnia przyjechał do miasta Parczewa jaśnie oświecony 

Porfiriusz Skarbek Ważyński, biskup chełmski, jedynie by odwiedzić szkołę dziewcząt, kaplicę,  

 i wysłuchał Mszy św., przedłużył indult i po obiedzie wrócił do Chełma. 

W tymże roku 1 listopada Józef Cyriak Szczurowski, podczas przeszukiwań Rosjan,  

by wracał do swojej  ojcowizny do Włodzimierza, pospieszył do domu wieczności,  

i pochowany został przy kościele w Parczewie. 

W roku 1800 

W tymże roku w Rossoszu na korzyść szkoły dziewcząt parczewskich w imieniu swoich 

potomków Leona Szczurowskiego dzieci częścią pewne działki zastawione, częścią 

dziedziczone nabył jako kupione własnym staraniem. 

W tym samym roku dnia 30 kwietnia u obywateli parczewskich zwanych Byczkowskimi 

wydzierżawiliśmy pole do  około 15 jugerów na prawie zakładu za floreny polskie: w liczbie 

150 do oddania w ciągu 10 lat. 

W tym samym roku po swoim przybyciu z Cesarstwa Rosyjskiego z Włodzimierza  

po skończeniu służby u swojej teściowej pewna wdowa Franciszka Łobodzińska pokornie 

prosiła ubrać ją do naszego gremium dlatego pośród siostry jozafatek przyjęta i ubrana 

nazwana Cecylią Łobodzińską, było to 16 maja. Za jej usługi nauczycielskie przeznaczono z 

naszej wspólnoty na każdy rok 50 florenów polskich. 

W tym samym roku 24 maja Najjaśniejszy Porfiry Ważyński biskup chełmski został  

z honorami przywitany ażeby dla scholasterium parczewskiego chętnie na piśmie wyraził 

zgodę na wybudowanie kaplicy z muru. Dnia 2 czerwca w Sosnowicy.  

      W tym samym 1800 roku dnia 17 lipca kupiliśmy działkę w lasach blisko uroczyska 

zwanym Skrzypkowszczyzna od obywatelki Małgorzaty zwanej Maniecką za cenę florenów 

polskich w sumie 50, ponieważ ta działka sąsiaduje z inną, którą kiedyś kupiliśmy  

na zbudowanie warsztatów cegielniczych u obywatela zwanego Lipiński również za 50 

florenów polskich; również i trzecią część nazwaną Oborzyszcze kupiliśmy od GD Bąka  

za florenów w sumie 50. 

W tym samym roku i miesiącu Lipcu dnia 22 przed uroczystością św. Magdaleny w imię Pana, 

który uczynił niebo i ziemię zaczęliśmy budować wspólnym nakładem z pełnym zaufaniem 

 i nadzieją niewątpliwej pomocy ze skarbca Najwyższej Opatrzności Bożej i położyliśmy 

pierwsze kamienie dla zbudowania szkoły dziewcząt i kaplicy publicznej pod wezwaniem św. 

Mikołaja z Myr. Do tej pracy najęty został rzemieślnik murarz Antoni Wankowski z Babianki, 

któremu za każde tysiąc cegieł wypalanych sianem wypłacano 12 florenów polskich. Najęto 

również murarza szlachetnego Owsianego ze swoimi pomocnikami z miasta Ostrów, któremu 

wypłacano za każdy dzień roboty 3 floreny polskie; robotnikom zaś jego 2 floreny polskie.  
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Tego samego roku dnia 20 sierpnia wybudował o. Tymoteusz Szczurowski dwie niewielkie 

oficyny dla wygody szkół dziewcząt pod zarządem pobożnej panny Magdaleny Węgłowskiej. 

Dnia zaś 3 września pobożna Magdalena Węgłowska ze swoich pieniędzy ofiarowała  

na kontynuowanie zrębu 300 florenów polskich, powtarzam trzysta. 

W tym samym roku i miesiąca września, dnia 19. 

Jaśnie Oświecony Przewielebny Wojciech Skarszewski biskup chełmski, obrządku łacińskiego 

ze szczególnej swojej szczodrobliwości zaszedł jak najwcześniej do zwiedzenia następnego 

punktu wizytacji mianowicie gimnazjum dziewcząt. Wygłosiwszy bardzo uczoną homilię  

do zebranego ludu w nowej kaplicy przeegzaminował dziewczęta z katechezy i pobłogosławił 

zrąb nowej kaplicy. Zaprosił również o. Tymoteusza Szczurowskiego do wygłoszenia kazania 

w kościele parafialnym zachęcającego do bierzmowania i wreszcie zasiadł do uczty 

zaspokajającej głód. 

Tego samego roku w posiadłościach kupionych nad uroczyskiem Skrzypkowszczyzna 

wybudował szopy Marcin Motczan za florenów polskich 150; tak jak piec do wypalania cegieł 

wybudował Antoni Wankowski 

W roku 1801 

Przyjął o. Tymoteusz Szczurowski pobożny legat sumę1000 polskich florenów z rąk 

szlachetnego Jana Rożkowskiego, który stał się spadkobiercą w okolicy Stępków po swoim 

stryju szlachetnej Paulinie Antonim Rożkowskim, którego wykonanie testamentu zlecono 

przez dekret sądowy miejscowej szlachty Czcigodnemu o. Tymoteuszowi Szczurowskiemu, 

którego termin skończył 21 listopada tego roku. 

W tymże roku wypłacono pieniądze dla drukarni lubelskiej za książkę pt. "Hymn"  

i za "Katechezy" florenów polskich 700, którą to mianowicie książeczkę z regułami dla 

jozafatek dedykowała pobożna panna Pelagia Bryllówna stojąc na czele tego towarzystwa 

Jaśnie Oświeconemu Przewielebnemu Porfiriuszowi Skarbkowi Ważyńskiemu, biskupowi 

chełmskiemu obrządku grecko-unickiego, który zatwierdził jej scholasterium. 

Tego samego roku, dnia 27 grudnia pobożna panna Pelagia Bryllówna, naczelniczka 

dziewczęcego gimnazjum parczewskiego po złożeniu daru Najjaśniejszemu biskupowi 

Ważyńskiemu dedykowany dar w powrotnej drodze z Rossosza ofiarowała na zrąb 340 

florenów polskich.  

W roku 1802 

W tymże roku 20 lutego pobożna panna Pelagia Bryllówna, po raz pierwszy oznaczona na 

naczelniczkę gimnazjum parczewskiego, wycieńczona niespotykanym kaszlem wraz  

z wewnętrznym wrzodem męczącym ją śmiertelną chorobą, przed 26 lutego zaopatrzona 

sakramentami eucharystii i ostatniego namaszczenia, testament swojej ostatniej woli  
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i  rozporządzenia w obecności swojej wspólnoty i przywołanego o. Stanisława Kopińskiego 

prezydenta miasta Parczewa, uczyniła wykonawcą tego testamentu o. Tymoteusza 

Szczurowskiego, kapelana i założyciela szkoły. Odwiedził ją Przewielebny Jan Kanty 

Lenczewski, biskup Abdery, sufragan lubelski. Po odwiedzeniu przepowiedział jej,  

że do czterdziestu dni przed jej śmiercią będzie trwała choroba - i tak się stało.  

Bo dziewiątego kwietnia tego roku jak najprzykładniej po aktach heroicznych trzy razy 

westchnęła mówiąc: wykonało się. Wreszcie gdy już prawie wszystko skończyło się tak 

pomyślne jak i nie pomyślne, już północy około godziny pierwszej jak najspokojniej zasnęła  

w Panu i została pochowana przy świątyni Ducha Świętego w Parczewie, z gorącą prośbą 

żeby jej zwłoki tymczasowo na krótko tam zostały umieszczone dokąd nie zostanie 

wykończona kaplica szkolna. Dnia 24 testament Pelagii włączony został do akt miejskich. 

W roku 1802 

Dnia 5 maja na gorące prośby otrzymała obłóczyny jozafatki Porfiria Wolska. Dnia 29 lipca 

Przewielebny Porfiry Ważyński biskup chełmski protektor gimnazjum dziewcząt parczewskich 

w czasie swojego powrotu z Rumaszek zechciał odwiedzić szkołę dziewcząt i zatwierdzić w jej 

stanie swoim błogosławieństwem pasterskim. I tylko ustnie dał uprawnienie na poświęcenie 

kaplicy. 

Tego samego roku 30 lipca zostały wybudowane szopy i pomieszczenia dla producenta cegły 

gdzie zamieszkał Stanisław Buzek z obowiązkiem służenia naszemu domowi. 

Tego samego roku w ósmym dnia miesiąca września pokornie prosił o przyjęcie do habitu  

na łono towarzystwa jozafatek szlachetna panna Franciszka Przesmycka, która 

pozostawiwszy posiadłość swoją w Stępkowie przepisowo została ubrana z imieniem Melanii, 

która kiedyś na zrąb kaplicy ofiarowała 300 polskich florenów. 

W roku 1803 

Dnia 7 kwietnia szlachetny Jakub Kossowski w czasie powrotu z Francji wyrzekłszy się herezji 

kalwińskiej w której się urodził nawrócony do łona Kościoła Katolickiego na ręce  

o. Tymoteusza Szczurowskiego złożył wyznanie wiary i przez spowiedź św. oczyścił swoje 

sumienie i jednocześnie ze spowiedzią i komunię wielkanocną razem ze swoim świadkiem 

Wielmożnym Stanisławem Kopińskim, prezydentem miasta przyjęli. 

Dnia 18 maja po nieuczciwym i podstępnym odstąpieniu od kontraktu 36 florenów polskich 

Antoniego Wankowskiego, przyjęty został na jego miejsce Jan Sojanowski, lecz  

za poszczególne tysiąc cegieł dobrze wypalonych drewnem  z naszą jednak pomocą 

wypłaciliśmy mu 20 florenów polskich, początkowo jednak do kopania gliny wziął za dwa 

tygodnie 55 florenów polskich. 

Pobożna Panna Magdalena Węgłowska ze swoich 50 florenów polskich na fabrykę przyjęła 
dla siebie [zużyła] na […] 7 florenów polskich.  
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Ta szlachetna Pani Rozalia Pawłowska dla zbudowania zrębu – na budowę wypłaciła 4 miary 

[…] z naszego majątku Hanno własnych florenów polskich 19 i groszy 10. Wypłacone zostały 

24 funty cyny. Już bowiem dla zbudowania pomieszczenia z siedmiu kawałków drewna dla 

trybularza odprowadzającego dym Rozalia Pawłowska zapłaciła florenami; ta wyjątkowa 

dobrodziejka ofiarowała tysiąc florenów polskich na budowę kaplicy. 

      W tymże roku 1803 dnia 29 maja obleczona została Elżbieta Dziurdziewiczowa i nadano 

jej imię Eumelia. Miała ona 19 lat, z małżonków prawego łoża Jakuba i Magdaleny 

Dziurdziewiczów przed dniem pierwszym Pięćdziesiątnicy. Lecz z namowy Wojciecha Brauna, 

prepozyta i kurata parczewskiego. Ci rodzice Dziurdziewiczowie usilnie prosili ażeby ich córka 

nie mając przekonania o swoim powołaniu została zwolniona i tak się stało. 

W roku 1804, luty. 

W dniu 2 lutego i podczas uroczystości Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny. Na wezwanie 

księdza wstąpiły do wspólnoty religijnej, mianowicie wdowa Rozalia Pawłowska, z domu 

Andrzejowska, sześćdziesięcioletnia, i otrzymała za budynek tysiąc florenów polskich, a dwa 

tysiące w depozycie za swoje dobra [pożytki] do wypłacenia pozostawiła sobie - Deotymie. 

Druga wdowa, dziewięćdziesięcioletnia pani Elżbieta Bryllowa, z domu Kucharzewska,  

po pochowaniu swojej córeczki Katarzyny Pelagii Bryllównej, przełożonej tej sodalicji 

Jozafatek. Nazywana matką Eumelią. 

W tymże samym roku skończyła budowę kaplicy publicznej z kamienia szybko wzniesionej, 

okazałej, lecz jednak nie mocnej, ponieważ przez murarzy ściana pomiędzy arkadami nie 

wykonana dobrze zagrażała zawaleniem, czemu zapobiec z powodu niedostatku było trudno. 

Ta zaś kaplica i wprowadzona do niej publiczna pobożność dostarczyła powodu do zazdrości 

[zawiści] pewnym parczewskim prałatom [zwierzchnikom] - tak że na ich wniosek skierowano 

komisję cyrkułu lubelskiego do miejscowej posiadłości. 

W roku 1805. 

Dnia 16 stycznia na mocy [?] dekretu guberni lwowskiej powołana została komisja w siedzibie 

szkoły panien jozafatek przez Jaśnie Pana Swobodę i wielebnego księdza Szymona Górskiego, 

dziekana z Uścimowa. Wśród kwestii, czy jest przeszkodą dla parafii, zarówno łacińskiej jak 

ruskiej, taka kaplica panien - i po przyjęciu zmian [?] podanych na pytania i po poczynieniu 

zastrzeżeń - zakończona. 

W tym roku po śmierci świętej pamięci doktora Porfiriusza Skarbek Ważyńskiego, 

chełmskiego biskupa ruskiego, protektora szkoły parczowskiej, napisał o. Tymoteusz Szczu-

rowski do Jaśnie Oświeconego [najdostojniejszego] Antoniego Angellowicza, administratora 

chełmskiego, biskupa przemyskiego, w imieniu wspólnoty sióstr jozafatek, upraszając opieki; 

ale nie dostali żadnej odpowiedzi, przez wielebnego dziekana Górskiego. 
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                   W tymże roku 1805. Dnia 16 maja odbył wizytację naszej kaplicy, szkoły i wspólnoty, oraz 

przepytał - po wygłoszeniu bardzo uczonej homilii - dziewczęta i chłopców z nauki 

chrześcijańskiej, a po udzieleniu błogosławieństwa prostej kaplicy powrócił do siebie jaśnie 

oświecony dostojny ksiądz [pan] Wojciech Skarszewski, chełmski biskup obrządku łacińskiego 

oraz przyjął pod swoją opiekę [protekcję] ten najbiedniejszy sierociniec i jozafatki wraz 

 z kapelanem. 

Dnia pierwszego września roku 1805. 

Zostały położone fundamenty dla budowy siedziby kapelana i zostały ukończone z boku 

kaplicy dwa pokoje dnia 1 listopada. Zapobiegając zawaleniu się kaplicy i letniej siedziby. 

Dnia 18. Jaśnie pan Andrzej Kurowski zapragnął przejść na pustelniczy tryb życia pod regułą 

świętego o. Bazylego i złożył proste śluby; równocześnie poprosił, ażeby po jego śmierci został 

obleczony w habit bazyliański, z imieniem Sofroniusz. Mieszkał samotnie we wsi zwanej 

Kostry, złożywszy w depozycie swoją skrzynię [szafę, skarbiec] w naszej kaplicy.  

W roku 1806. 

Dnia 17 lutego w wigilię ruskiej uroczystości Epifanii [Objawienia Pańskiego].  

Po zwyczajowym w tym obrządku poświęceniu wody Jordanu, przewidując swoją 

najpobożniejszą śmierć, panna zakonna Marianna Magdalena Węgłowska, wzór cnót pokory, 

cierpliwości, czystości, dobrowolnego ubóstwa, stałego oddania i odznaczająca się bardzo 

licznymi darami oraz wiedzą przynależną jej płci, nauczycielka dziewcząt, wspomożycielka 

fundacji szkoły, którą kierowała przez dwanaście lat, przeżywszy lat 41. Gruźlicą i puchliną 

nóg zmożona, i świętymi sakramentami wiatyku i ostatniego namaszczenia zaopatrzona,  

i przepowiedziawszy dzień i godzinę swojego odejścia, najszczęśliwiej przeniosła się do domu 

wieczności. Pochowana przy kościele Najświętszego Parakleta [Pocieszyciela, Ducha św.]  

w Parczowie, gdzie i zakonnica Pelagia Bryllówna, przełożona jozafatek, szczątki swoje 

złożyła wcześniej. 

W tymże miesiącu, dnia 24, zaczęła się ruina kaplicy, ponieważ zawaliło się sklepienie 

podłogowe. 

Dnia 24 marca w roku 1806 znaczna część kaplicy zawaliła się wraz z nadbudowanymi 

pokojami. 

Na te okropne widowiska nieustraszony Tymoteusz ze swoimi siostrami upadając na kolana 

przed ołtarzem powiedzieli to samo, co niegdyś pełny natchnienia Hiob: Panie, tak jak Ci się 

spodobało, tak się stało. Pan dał, Pan zabrał. I została przeniesiona eucharystia do zakrystii, 

gdzie kontynuowali zwykłe nabożeństwa przez kolejne dni oraz lekturę Pisma świętego 

W tym miejscu odnotowuje się potrójną przyczynę ruiny kaplicy.  
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1. Prognostyczna [prognoza]. Bowiem podczas bachanaliów powstrzymując [przestrzegając] 

i napominając tanecznice cywilne [świeckie] dziewczęta przed tańcami i śpiewami nieprzys-

tojnymi; i nazywając je Herodiadami, powodowany żarliwością o. Tymoteusz powiedział był: 

Panie, jeżeli te mieszkania, w których zamieszkujemy dzięki twojej opatrzności, miałyby się 

stać przybytkami dla widowisk i śpiewów czy bezecnego użytku, spraw, żeby nie pozostał ka-

mień na kamieniu; ponieważ nawet te pokoje, które - nad kaplicą - [są] wyznaczone dla użyt-

ku kapelana, mogą być gniazdem nikczemności. 

Drugą przyczyną ruiny była zazdrość [zawiść] przeciwników podżegających, żeby taka kaplica 

stała się oficyną przydziałów wojskowych. A gdy przybyli jacyś obywatele z inżynierem, 

sprawdzający, czy są stosowne pokoje dla umieszczenia oficjalistów cyrkułu bialskiego  

ponownie o. Tymoteusz powiedział: Spraw wcześniej, ażeby kamień na kamieniu nie pozostał 

w tej kaplicy, zanim nastąpiłaby profanacja [zbezczeszczenie], o Panie, który ją nam dałeś.  

Trzecia przyczyna miała charakter fizyczny. Ponieważ gdy z powodu ciasnoty miejsca 

częściowo dla drewnianych oficyn wzniesiono murowane fundamenty na arkadach. Pierwsze 

sklepienie nie zostało zrównoważone; a pod kolumną opad deszczowy osłabił podstępnie 

podstawkę [podporę] przez swoje cieki głęboko pod ścianą, przy pozostawionych odstępach 

nie zamurowanych i przy drożnych [otwartych] ciekach wodnych. Skoro zaś z powodu nie-

dostatku środków trudno było przeciwdziałać następnymi kamieniami, jedyną nadzieją było 

podpieranie kaplicy oficynami budowanymi z obydwu boków. 

Że zaś taka tego rodzaju ruina kaplicy była do przewidzenia, wskazuje to, że wszelkimi siłami 

 i z oddaniem w roku poprzednim w miesiącu wrześniu z boku zrobiono dwie izby na zakrystię 

i prywatne oratorium i to zostało zakończone pierwszego grudnia, ażeby wygodniej było 

przenieść pobożnościową praktykę [użytek]. 

Po tym więc, jak objaśnił tekst Ewangelii: Zburzcie Jerozolimę, a ja w trzy dni ją odbuduję, 

dołączył o. Tymoteusz: Jak myślicie, najpobożniejsze siostry, czyż i na sposób materialny nie 

może się stać, że nasze izdebki zbudowane nad kaplicą się zawalą, żeby wreszcie kiedyś nie 

przeszły na użytek Herodiad? Faktycznie, stanie się to! Uważajcie tylko, i to, że bardzo was 

cieszy oglądanie wspaniałej kaplicy, żeby was zbytnio nie udręczyło! Ofiarujcie Panu 

 z Magdaleną alabaster [maść wonną]. Umocnione zatem będą siostry, tego rodzaju 

perswazjami, zwracające uwagę na zawiść i sprowadzane komisje przeciwników. 

                    Dalej, podczas zawalenia się kaplicy w swojej części, kiedy powstało zbiegowisko obywateli 

naskakujących, a nie przynoszących żadnego wsparcia, odpowiedział o. Tymoteusz: nie 

dziwcie się, że upadła taka ozdoba tego miasta, aby nie przeszła w ręce bezczeszczących 

świątynię. Nikomu jednak z was nie zaszkodzi, bowiem z tychże kamieni ponownie zostanie 

wzniesiona. Ale to [byłoby] straszniejsze, że drewniane mieszkania, gdyby uległy spaleniu, 

więcej z tychże drewien by się nie podniosły. 
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Co do mnie - zbłądziłem, że na kaplicy zbudowałem oddzielne pomieszczenia, które mogłyby 

przejść na użytek bezbożny. Pan poprawił mój błąd stosownie [w odpowiednim czasie]. 

 Ale wy drwiąc wykazujecie brak czci religijnej. Uważajcie i zaprzestańcie. 

W następstwie tego urząd parczowski wysłał do wielebnego o. Tymoteusza Szczurowskiego 

polecenie zakazujące, aby nie odważył się odprawiać mszy, także w swoim prywatnym 

oratorium, z powodu zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

Odpisał pokornie prosząc o łaskę, ponieważ tego rodzaju zakazowi nie może być posłuszny; 

zarówno z powodu swojego wieku prawie siedemdziesięciu lat, twierdząc, że pieszo 

dochodzić do kościoła bardzo odległego jest niemożliwością dla niego i dla jego sióstr 

staruszek, takich jak dziewięćdziesięcioletnia Bryllowa, sześćdziesięcioletnia Pawłowska, 

pięćdziesięcioletnia Przesmycka, i dla innych słabych, jak i uznał, że nie należy żadnym 

prawem zakazywać odbudowy kaplicy, bynajmniej nie od nowa, lecz poprawienia zawalonej 

części, nie ze skarbu państwa, lecz wykonując pracę swoim nakładem. Następnie, nie nastąpi 

żadne podane zagrożenie dla państwa z powodu osunięcia się części muru, ponieważ ściany 

nie doprowadzą do zgorzenia państwa. Parafianom zaś już wcześniej ich proboszczowie 

zakazali przychodzenia do naszej kaplicy. 

Już przecież każdemu obywatelowi wolno na swoim gruncie dziedzicznym budować czy  

to karczmy, czy gospody, do których uczęszczania obywatelom się nie zakazuje, czy  

to szpitale [przytułki] dla biedoty i kaplice dla nabożeństw. 

Po tym wszystkim 

o. Tymoteusz wywiesił napisane wierszyki na ścianie  

dnia 3 kwietnia roku 1806. 

[po polsku:] 

          Zbłądziłem scieląc gniazdo wyżej niż Potrzeba 

          za to zwalenięm murow Skarały mie Nieba 

Upadł Dagon przed Arką Chlubny w gruzach leży. 

Dwa Sklepy, Sale gurne z Scianą spadły wieży 

          Na powietrzu kopuła wsparcia Tydzień czeka 

          Lecz w liczbie złych wysmiewcow nie było Czlowieka 

                                               Żeś nasz błąd sam poprawił; dziękuiemyć Panie 

                            Spraw by tu Herodynkom niebyło mieszkanie. 
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[po łacinie:]  

Już zaś dnia 5 kwietnia tegoż roku 1806 jakiś przyjaciel anonim na ten epigraf odpisał, jakby 

dla pociechy po ruinie kaplicy i mieszkań. 

[po polsku:] 

W tyle Domu kaplicy od Drogi na scianie 

kilka wierszow czernidłem napisałeś Panie 

          W tych błąd smutek i szkodę swoią wyraziłeś 

          że gmach Bogu stawiając dużo uchybiłeś. 

Prawdeś pisał w tym gmachu Skarały cie Nieba 

Wapna, Ankrow, nie gliny było tu potrzeba 

          Mur był z piasku i z gliny słabosie stawiło, 

          w tenże piasek i w glinę wszystko sie zwrociło. 

Na cóż zwalasz na Boga twoie ukaranie 

Wszak swiętego i Pisma jest, w Biblii zdanie: 

          Kto z piasku i na piasku Strukturę buduie 

          Smutek w sercu a szkodę w kieszeni uczuie. 

Nie szydzę Ja z przypadku biednego Człowieka 

Jesli niewtym to w Innym zato wzaiem czeka 

          Przypadek Cie nauczy naczas po tym długi 

          Dom jaki? i jak stawiać dla Boskiey przysługi. 

Ty ktoryś sie raz Sparzył na gorącym warze 

Przypadek Ci na zimną wodę, dmuchać karze 

[po łacinie:] 

Otrzymawszy taką darowiznę od anonimowej przyjaciółki, odpowiedział na piśmie tego 
rodzaju elegią. 
 
[po polsku:] 

          Szczęsliwy; kogo cudze Ostrzegą Przypadki; 
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          wielu na zimną dmucha, wspomóc ciepły rzadki; 

Gdy swoy błąd kto wyznaie: nie sądzi go drugi 

Niewiedząc czyie Bogu przyiemne usługi? 

          W skarb kościelny i nie tak srebra dość maiętni 

          A nad wdowy szelążki nielepiey pamiętni. 

Staięka Betleemska bez Ankrow acz z gliny, 

Przyieła Stworce Swiata między ludzke syny. 

          Sam Architekt Niebieski uboge budowle 

          Utscił nad Pałac Xiążąt Stawszy sie niemowle. 

Mur bez piasku nieznany; awspierasie calcem; 

byleby go drewnianym  nieukopać palcem. 

          Takowy gruny znalezion  dla Panieńskey Szkółki, 

          w ktorym gniazdo dla Dziatek chciały mieć Jaskółki? 

Ulik ten zdradą podparł mur = mayster dla Szkoły 

By sie w nim pracowite niemodliły Pszczoły. 

          Słaby kosz, sklepy krzywe, grubsze mury w gurze 

          wpływ wody pod Arkady, dały paść Strukturze, 

      Lecz że lepszych mularzow niebyło w Ostrowie      Andrzey Owsiany 

Zbłądziłem, że Owsianej uwierzyłem, głowie:         mayster 

           Kończyć mi należało chcąc miną[ć] na Śmierć bliską 

           Bym moym przyiaciołom niewpadł w pośmiewisko. 

Upadł niegdyś Dom Joba; co skleiił dla dzieci, 

Przyjaciel na pociechę z Uraganiem leci. 

           Padł koscioł Salomona, acz niebył na piasku: 

           a przecież nieczynioną z posmiewiskiem wrzasku. 

Urząd Mieyski niezbraniał, Modłow ni Offiary 
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Gdyż wszędzie wolno służyć Bogu według wiary. 

           w Parczowie tylko jakeś nowo modne prawa 

           By miastu nieszkodziło Dom niech nie postawa 

Żaden Domu sierotom, Szkółki Modlitewni 

niech niestawi swym kosztem, aż urząd upewni. 

           ktory zwolił Grunt kupić stawić, Dom, kaplice: 

           Podpisawszy swą pomoc w mylną Obietnice. 

Potym chce zbronić modlitw przy studni Jakuba. 

Jakby szkółki, kaplice, dla kosciołow zguba. 

          Niech sie prawem Monarchi Urząd niezasłania 

          Bo żaden Pan poddanym własności niezbrania 

Procz tego miłosierdzie kto w swym Domu czyni, 

Niewiem ktory Poganin Te służbę Obwini? 

         Niebespieczeństwem Miastu murowane Domy 

         nie grożą: padszy kamień niezapali Słomy. 

Jednak gdy Mardocheusz na Cios ciężki Stękał, 

Aman mu wstać niedaie bo przednim nie klękał. 

         Lecz powiedz bezymienny ciesząc Przyjaciela 

         Czy ten grzeszy?  co swoym kosztem służy wielu? 

Nieżąda swey pamiątki, zysku, ani Chwały 

Leczby sieroty, wdowy przynim Szpital miały 

         Niezamysla odbierać nikomu fundusze 

         Rządzcie wy Ciała Owiec: on zbłąkane Dusze 

Rzeczecie? iest tu Szkółka; gdzie Chłopcow z Dziewczęty 

Uczy dyrektor z Sypką i Składką naięty 

         Mieycie sto Dyrektorow; Jednak wasze dzieci 
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         lubią karczmy; nie kościoł z Xiążek robią Śmieci. 

Nasz Dla Przychodniow Domek w Betleem Staięka 

Jednak w Nim Biskup Xiąże, kto katholik klęka. 

         Sam Zojl. zrozumienia klucz wziowszy niewchodzi 

         wzbrania by niesłuchali ni starzy ni młodzi. 

My swoy Cios skarząc; znamy że Bóg Swiatem rządzi 

kto niechce poratować darmo ciesząc błądzi. 

Dnia 10 kwietnia tego roku 

Poznaliśmy to ,co zostało rozpowszechnione wśród  współobywateli i sąsiednich właścicieli 

przez jakiegoś przyjaciela. 

 
     Ponieważ każde nabożeństwo w pobliżu powstałej kaplicy jozafatek, na mocy publicznego 

rozporządzenia urzędu cesarskiego jest zakazane i tak samo nieważne błogosławieństwo 

biskupie, albowiem mocą wcześniejszego zezwolenie świętej pamięci zmarłego biskupa 

Porfiriusza Ważyńskiego, wraz z upływem jego życia, nie należało więcej publicznie mówić 

 o kaplicy. 

[po polsku:] 

W Tysiąc Osciemset piątym kommis gdy był Roku 

weyrzawszy w Indult zgasły, niedał  Szkołce kroku: 

          gdy potym Biskup Wojciech Skarszewski oglądał 

          Błogosławił kaplice wzrostu Nauk Żądał. 

Nie umocnił tym samym kaplicy Publicznie 

Tylko poki mur stoji, stał ołtarz dziedzicznie. 

          Pozwaleniu zaś Murow prożno kto tam szuka 

          by tam ważna Msza była albo też Nauka 

[po łacinie:] 

Na te napomnienia anonimowego cenzora o. Tymoteusz Szczurowski odpowiedział: 

[po polsku:] 

W Tysiąc Osiemset szostym przed upadkiem Roku 
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Staneła Sakrystia gotowa przy boku 

         Po kommisie z Dziekanem sławnego swobody 

         Biskup ią dla zimowej przezegnał wygody. 

Zgasł Pierwszy Indult roczny drewnianej kaplicy- 

Lecz konsens Murow z Dzwonkem przysłany z Stolicy. 

         Uwiecznił i publicznie tęsz kostkę zalecał. 

         abysie w katechizmie lud wierny oswiecał. 

Upadł Mur nie Nauka ani modlitewnia 

bo wprzod w zimie staneła druga, niz upewnia 

         Senny Prorok z mularzem  gdy upadek widzi 

         aczkolwiek mimo idąc z tey kaplicy szydzi. 

Nieprzestała Offiara z Nauk Dusz Pociecha 

Mocny krzyż Skarszewskiego Biskupa Wojciecha 

         Gdzie on z Tronu zalecał i gorliwość chwalił 

         Tam Bog Ołtarz z kaplicą cudownie ocalił. 

Miesce nie Cegły Pasterz z Owcami przeżegnał 

złych Duchow iak Smoków Ognistych rozegnał, 

         w Przyległey modlitewni, gdy kończono czytać. 

         Całą Biblią Swiętą Panny Smiały pytać. 

Co znaczy głos Chrystusow z Żydami w rozprawie 

zwalcie ten kościoł, Ja go potrzech Dniach postawie 

         Dzień za rok w ukaraniu Moyżesz w puszczy liczy 

         gdy stłukszy duże Tablice Izraela cwiczy. 

Nietrwożcie się upadkiem kaplicznym Panienki 

Alabastr Pana stłuczcie w pamięć Jego Męki 

         A iak On z krzyża zwalon w Trzech Dniach powstał z grobu- 
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         Tak podzwignie Wasz Domek bez Skarbów Sposoba1 

[po łacinie:] 

                    Dnia 11 maja 1806 roku. Przy pomocy Opatrzności Bożej o.Tymoteusz Szczurowski 

położył fundamenty pod maleńkie boczne mieszkanka wokół rozwalonej kaplicy. Wybudował 

dwa z tej i z tamtej strony. 

22 czerwca tegoż roku zaczął odbudowywać kaplicę i doprowadził zrąb do równości 

wewnętrzne pomieszczenie. 

29 września tegoż roku w domu obywatela Bąkowskiego o pierwszej po południu wybuchł 

pożar z winy Pana Sweszki, prefekta straży lasów Pańskich, i spopielił doszczęnie 33 domy, 

spichlerze, stodoły i wszystkie w końcu szopy, a nasze cztery domy, i kaplicę, i szopy,                  

i stodoły i spichlerze wraz z zebranym ziarnem, biblioteką także i cokolwiek majątku 

ruchomego jak kościelnego, tak sprzętu domowego płomieniami ogarnął. 

Z napomnienia jednak jakiegoś Bożego ojciec Tymoteusz zawczasu w przedzień zbliżającego 

się pożaru całą noc zebrał murarzy do pracy i szybko skończyli nowe pomieszczenia 

murowane. Dlatego nazajutrz, gdy wszyscy obywatele pod gołym niebem albo w cudzych 

domach zamieszkali, nasza rodzina po pożarze i w niższej części kalicy po umieszczeniu 

Najśw. Sakramentu pozostała na swoim miejscu, dziękując Bogu za takie pozbawienie 

ruchomości. 

Natychmiast najłaskawszy Pan skłonił serca dobroczyńców, których pomocą jak 

żywnościową, tak odzieżą zostaliśmy wsparci absolutnie nie przerywając zwykłych 

nabożeństw. 

W tym czasie Jaśnie Pan Andrzej Kurowski prosił, jak mógłby nam pomóc jako tercjarz reguły 

św. Bazylego i przekazał w zaufaniu 700 rubli ze skarbony wyrwanej z płomieni. Tymczasem 

Państwo Jan i Franciszka Gołębiowscy dostarczyli produktów spożywczych oraz [miłosierni] 

Państwo Zahowscy Szymon i Marianna do swoich zagród pobrali nasz zwierzęta. 

Październik 1806 

Dnia 2 przyszli z urzędu Pana Komisarza jako lustratorzy szkody spowodowanej przez pożar,  

a mianowicie Pan Szuaro, prefekt Straży Drewna i Lasów, wraz ze swoim zastępcą, ale oprócz 

współczucia w słowach żadnego wsparcia na remont domu nie zostawili. 

Dnia 29 zasłużeni Panowie Onufry i Antoni Węglińscy listownie zaprosili Ojca Sz., aby  

ze swymi siostrami przeniósł się do Dobromyśli do przygotowanych swych mieszkań, ale 

wszyscy jednomyślnie podziękowali za ich współczucie sobie ofiarowane dzięki 

nieopuszczeniu przez Boga. 
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Tegoż dnia niespodziewanie przybył Pan Leon Szczurowski, nadawca tej szkoły, lecz do swego 

domu, bo żadnej pociechy nie mógł udzielić. 

Listopad 1806 

Dnia 1 wsparty tylko ze skarbca Opatrzności Bożej  wszelkim najlepszym sposobem usiłował 

Józef Tymoteusz Szczurowski odbudować kaplicę zimową z boku swego zniszczonego kościoła 

i 1 listopada zaczął  jak należy odprawiać nabożeństwa chórowe i Msze święte. Tę kaplicę 

odwiedził z urzędu prześwietny czcigodny Ksiądz Antoni Kłosiński, dziekan parczewski, 

 i przyjął postanowienia na przedłożone pytania egzaminu dziekańskiego. – Dnia  

13 listopada. 

W roku 1807 

27 stycznia miłosierny Pan Schlesser, były komisarz janowski, odwiedził dom, lecz nie 

powiedział o postanowiemiu gubernialnym. 

Dnia 5 lutego o. Tymoteusz Szczurowski wygłosił kazanie na cześć św. Agaty z okazji 

wprowadzenia przywilejów odpustowych do kościoła parafialego. 

Dnia 15 prześwietny Pan Castilioni, graf, prefekt cyrkułu bialskiego, przesłał pismo zakazu,  

by o. Szczurowski nie śmiał odbudowywać swego kościoła i to na naleganie Przewielebnym 

 o. Halabourd’a administratora, ale ojciec Tymoteusz odpisał, że jak z prawa ludzkiego, tak  

i bożego każdemu wolno za własne pieniądze budować przytułki, jak to wolno żydom mieć 

sierocińce, katolikom zaś nie, na co odpisał. 

                                                                   Marzec 1807 

Dnia 23. Prześwietny i miłościwy Pan Andrzej Kurowski, wyjątkowy dobroczyńca naszego 

sierocińca, 64 latach swego wieku przeżytych  jak najpobożniej, przekazawszy wsparcie  

po pożarze naszego budynku, złożony śmiertelną gorzączką, spisawszy testament, aby,  

to co pozostawił po sobie, zostało przekazane naszym młodzieńcom jozafatom. Oczyściwszy 

sumienie i zaopatrzony świętymi tajemnicami we wsi Kostry w sam dzeń Palmowej Niedzieli 

około godziny 12 odszedł do Domu Wieczności. Jego uroczystościom pogrzebowym 

przewodniczył  zgodnie z jego prośbami sam ojciec Tymoteusz Szczurowski - wykonawca jego 

testamentu, Prześwietny Pan Antoni Nieprzecki, wykonanie zawiesił przez Pana komisarza 

Noela przejrzawszy i podstęplowawszy wszystko zostawiwszy. 

W tym roku w kwietniu, maju, czerwcu i lipcu ponownie o. Tymoteusz Szczurowski odnowił 

szopy, spichlerze, stodoły i ulokował tam część zbiorów z tego roku. 

 

 

Sierpień 1807 
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W tym miesiącu pobożna Panna Franciszka Melania Przesmycka ze swojej działki dziedzicznej 

we wsi  Stępków ofiarowała nie tylko drewno, ale i pszenicę w snopach siedemdziesiąt jeden 

wszelkiego rodzaju zboża dla pocieszenia swoich biednych sióstr. 

Pobożna Panna Tekla Teodora Bnedykta Kłodnicka, igumenia nowego domu ofiarowała  

25 florenów węgierskich na odnowienie naszej posiadłości, także na zrąb ofiarowała  

25 florenów węgierskich. 

Wrzesień 1807 

 

W tym miesiącu sprowadzono różnego rodzaju drewno na sumę 600 florenów polskich  

na oficialny remont posiadłości z budynkami. 

Październik 1807 

Pod koniec tego miesiąca wystawiono budynki dla szkoły i dla kapelana. Kupiono sąsiednie 

grunty od obywateli parczewskich, mianowicie, u Marianny z Kleszczyńskich Koczyrgowskiej, 

wdowie Pauli i u Mikołaja Koczyrgowskiego przez zamianę posiadłości. Z naszego gruntu  

zw. fruzynszczyzna zapisując im pięć jugerów, które kończą się na działce leśnej z boku pola 

obywatelki Gołodzkiej; ponadto dając 50 florenów pierwszego tego miesiąca za zgodą 

magistratu. 

Ale tego rodzaju umowę ci sprzedawcy zmienili wybierając bardziej zapłacenie 90 florenów 

polskich niż owych 50 florenów węgierskich. 

W roku 1808 

Dnia 26 czerwca był komisarz rewizor, prześwietny Jan Nepomuk Sztumber, który wezwał  

 o. Tymoteusza Szczurowskiego jako patrona sierocińca parczewskiego. I na podstawie 

udzielonego upoważnienia zapytał, czy ma zamiar zawaloną kaplicę i zniszczony przez pożar 

sierociniec na swój koszt odbudować? 

Na to pytanie o. Tymoteusz Szczurowski odpowiedział: mam wprawdzie plan, ale z tym 

zastrzeżeniem, że nikomu nie będzie wolno nawet po mojej śmierci na inne cele zamieniać tej 

kaplicy i gimnazjum ubogich sióstr. 

Dlatego w obecności przewodniczącego i ławników miejskich Pana Stanisława Kopińskiego, 

o.  Kazimierza Goleckiego i o. Marczaka zapewnił go Sztumber Komisarz, że takie dzieło 

bardzo pożyteczne dla dobra wspólnego nikt nigdy nie ośmieli się przemieniać. A sami także 

Panowie Obywatele nie odmówią się w miarę możliwości nieść pomoc na wybudowanie 

zrębu. 

I odtąd zniesione zostały wszystkie zakazy, które na naleganie zazdrosnych zostały 

narzucone. 
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Dnia 30 czerwca, roku 1808 

Jaśnie oświecony książe Dominik Radziwiłł specjalnym swoim pismem do o. Tymoteusza 

Szczurowskiego ofiarował cztery tysiące florenów poskich na odbudowę sierocińca jozafatek 

dla dziewcząt. 

W roku 1809 

Dnia 8 maja zjawiło się Wojsko Polskiej milicji i wypędziło Austriaków z całej naszej 

Zachodniej Galicji. 

W tym czasie i prześwietny Pan Ignacy Tegoborski, szczególny dobroczyńca, przyjął opiekę 

nad naszym sierocińcem. W tym także czasie prześwietny Wojciech Skarszewski, nasz biskup, 

przyjął pod swoją opiekę sierociniec […] z dekretem uzdalniającym do trzymania takiego 

gimnazjum przy unickim konsystorzu chełmskim. 

W roku 1810 

[…] Pan Ferdynand Ciechanowski […] …w powrocie- […] zechciał nawiedzić… sierociniec […] 

[…nisivit quoque ad processum Testimonium] o. Tymoteusz Szczurowski niegdyś swojemu 

magistrowi w nowicjacie w Byteniu, co z należnym uszanowaniem najgodniejszemu 

zwierzchnikowi okazał, prosząc o najłaskawsze względy dla bardzo ubogiego sierocińca. 

Tego samego roku, dnia 18 kwietnia 

Prześwietny Wojciech Skarszewski, nasz biskup, listownie posłał specjalną całkowitą zgodę  

na przyjmowanie spowiedzi wiernych i głoszenie słowa Bożego, naznaczając o. Tymoteusza 

Szczurowskiego na kapelana sierocińca parczewskiego. 

Tego samego roku, dnia 23 kwietnia 

Zwyczajne coroczne od adwentu… […] czytanie i wyjaśnianie Świę[tego Pisma] […] Teologii 

Dogmatycznej […] 

Tego samego roku [...] 

O północy… […] ogniem spłonę… […] ze zgorszeniem Chryst…[naj]łaskwszy zwierzchnik 

Skarszewski […]. 

Tego samego roku 1810, dnia 14 [...] 

Uroczyście odprawili w odbudowanej kap[licy] […] i rezydencji błogosławione wspomnienie 

męczeństwa […] bł. Jozafata, po grecku o. Tymoteusz Szczurowski […], Przewielebny  

o. Dąbrowski,  altarysta, po rusińsku […]. 
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Tego samego roku, dnia 2 grudnia 

Przeprowadziły się jak jozafatki, tak […] [o. Tymoteusz Szczu]rowski do nowego 

wykończonego klasztoru [...] 

Tego samego roku 

Całościowo księgę Rodzaju […] i    za Boże Narodzenie i za święto O[bjawienia] … i uczył 

czytać język grecki […] chłopców i dziewczęta. Sam zaś […] wg Mszału italo-greckiego  

w Grota Ferrata [wydanego] i święta i posty i modlitwy kanononiczne wypełniając wg 

Psałterza łacińskiego nigdy nie pomijając, na Rusińskiej łasce swojej profesji. Ponieważ nie 

dobrowolnie wystąpił z zakonu bazylianów, lecz przez bazylinów został oddany władzy […] 

W roku 1811 

[…] napisał list Najjaśniejszy Ciechanowski […] chełmski, do o. T[ymoteusza] Szczurowskiego 

[…] roku dnia 3 marca […] …odszedła do domu [wieczności] Pelagia Bryllowa, wdowa, […].  

Ksiądz Tymoteusz Szczurowski zmarł 15 IV 1812 r. Został pochowany w kaplicy przy 

klasztorze w Parczewie. Następnie ciało przeniesiono na tamtejszy cmentarz przy 

parafii obrządku łacińskiego. Uczeń Szczurowskiego, Ferdynand Ciechanowski, 

uporządkował związane z nim dokumenty, dołączając prawdopodobnie po jego 

śmierci do pamiętnika ozdobną kartę tytułową. Informacje o swym nauczycielu 

zaczerpnął z akt osobowych Szczurowskiego z roku 1783, 

 

 

Ozdobna karta tytułowa pamiętnika 
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3. Męczeństwo Unitów Parczewskich 

 

 Władze carskie uważały, że Unia została wprowadzona podstępem  

i przeciwko Rosji. Kiedy wschodnie ziemie Polski dostały się w ręce zaborcy - Rosji, 

unici zostali poddani natarczywym i dotkliwym naciskom prawosławnych władz 

carskich. Prawosławie było wykorzystywane politycznie jako narzędzie rusyfikacji na 

terenach  Królestwa Polskiego. 

 Nasilone prześladowania ludności unickiej nastąpiły szczególnie po upadku 

powstania styczniowego. Pierwszym etapem było „oczyszczenie cerkwi  

z zaśmiecenia rzymskiego”. Nakazano usunięcie ołtarzy, organów, monstrancji, 

używanych w procesjach chorągwi, sztandarów, feretronów, a także dzwonków. 

Zniesiono niektóre, przejęte od łacinników nabożeństwa i modlitwy, jak różaniec, 

godzinki itp. Zakazano śpiewania kolęd i innych pieśni w języku polskim.  

Unici jednak nie chcieli się na to zgodzić. Nadal śpiewali i modlili się  

po polsku. Księży unickich, niestosujących się do nakazów carskich, osadzano  

w więzieniach lub skazywano na wygnanie. Opuszczone kościoły zamykano lub 

zamieniano na cerkwie prawosławne. Unitom nakazano uczęszczać tylko do cerkwi 

prawosławnych i jedynie tam chrzcić dzieci, zawierać związki małżeński i odprawiać 

nabożeństwa za  zmarłych. Rząd carski sądził, że unici przestaną się czuć Polakami, 

gdy odizoluje się ich spod wpływu szlachty oraz duchowieństwa unickiego  

i katolickiego.  

 Swój cel władze początkowo próbowały osiągnąć „po dobroci”, stosując 

przekupstwo, różnego rodzaju obietnice, a jednocześnie strasząc niepokornych 

unitów. Gdy to nie pomogło, nastąpił terror. Na liczne namowy i groźby unici 

spokojnie i stanowczo odpowiadali: „Jesteśmy Polakami i katolikami. Takimi chcemy 

pozostać, umrzemy raczej niż zdradzimy Kościół i Ojczyznę”.  

 Kary stosowane w celu udręczenia ciała i pognębienia ducha przechodziły 

granice ludzkiej wyobraźni. Prześladowaniom podlegali szczególnie mężczyźni, także 

kobiety, lecz nie szczędzono również dzieci. Głodzono zwierzęta, niszczono sady, 

nie dopuszczano do polnych upraw,  rabowano unickie majątki. Doprowadzano  

do całkowitej ruiny gospodarstw w prześladowanych wsiach. Akcja likwidacji unii   

na Podlasiu była prowadzona z wyjątkową brutalnością, obfitowała w liczne, 

tragiczne wydarzenia, które poruszały do głębi ludzkie sumienia i wywołały oburzenie 
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Europy. Dramatyczne sceny rozegrały się w wielu miejscowościach, takich jak 

(najczęściej opisywane w książkach): Drelów, Piszczac, Hołubla, Łomazy, Pratulin. 

Nie ominęły też Parczewa. 

 Zostało wydanych kilka książek i publikacji dotyczących męczeństwa unitów 

parczewskich. Jako pierwszy opisał te wydarzenia, na podstawie autentycznych  

i wiarygodnych źródeł, ks. Józef Pruszkowski w książce „Martyrologium, czyli 

Męczeństwo Unii na Podlasiu” (wydana w 1905 roku w Krakowie). Książka ta zawiera 

historię prześladowania Unii w całej diecezji chełmskiej, jedynej wówczas  diecezji 

unickiej. Autor  zaznacza, że wymienił zaledwie część wywiezionych do Rosji osób, 

jak również zaledwie dziesiątą część wszystkich ucisków męczeńskich, jakie lud 

podlaski wycierpiał. Pisze również, że książka ta powinna być świętą Ewangelią  

ze czcią czytywaną na Podlasiu. Opracowanie księdza Pruszkowskiego było ważnym 

dokumentem w procesie beatyfikacyjnym unitów z Pratulina, wyniesionych na ołtarze 

przez Jana Pawła II 6 października 1996 roku. Oto jak opisuje on wydarzenia  

w Parczewie: 

„W tej parafji, granie na organach i cerkiewne pieśni w polskim języku, wywołały 

starcie pomiędzy rządem a unitami. Kiedy bowiem strażnicy i żandarmi zabraniali organiście 

grać na chórze, parafjanie pędzili organistę do grania i ten, chociaż zagrożony przez 

strażników karą, musiał spełniać wolę parafjan, swoich chlebodawców, którzy też za niego 

płacili kontrybucję. Gdy wreszcie organista został uwięziony, unici sami szli na chór, śpiewali 

i grali nabożne pieśni, jak umieli. Za to lekceważenie woli rządu, naczelnik nałożył  

na każdego parafjanina karę pieniężną, a kiedy i to było bezskutecznem, wybierali strażnicy 

śmielszych unitów do aresztu włodawskiego, radzyńskiego i miejscowego. Lecz gdy śmiałych 

unitów nie zabrakło w parafji, i miejsce uwięzionych zajmowali inni, tak, iż religijny śpiew 

polski różańca i nabożnych pieśni, jak również granie na organach, chociaż nie artystyczne, 

nie ustawało w parczewskiej cerkwi, strażnicy z burmistrzem miasta wywoływali często 

gorszące i świętokradzkie walki z unitami w samejże cerkwi i ośmielali się nie tylko 

przeszkadzać im śpiewać w świętem miejscu, lecz i siłą spychali ich z chóru,  wtedy 

nabożeństwo i śpiew zamieniał się w zgiełk, wrzask i walkę uliczną, w domu Bożym. 

 Na sprawców tych oburzających i bezbożnych scen nie było kary, bo schizma wydała wojnę 

katolicyzmowi, więc deptała go w jego własnych świątyniach.    

Arandarenko, widząc, że ze swoimi strażnikami jest bezsilny, aby zmusić parafjan  

do uległości i poszanowania rządowych rozkazów, z piechotą i kozakami przybył  

do Parczewa, w mieście i po wsiach obiegał unitów, każdemu gospodarzowi wkwaterował 
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 8 żołnierzy i postawił mu na stajni 4 konie kozackie, wszystko na żołdzie i utrzymaniu unitów. 

Wojsko stało tak 7 tygodni przez sierpień i wrzesień, zmuszało unitów do kopania rowów, 

oczyszczania dróg z błota, wypędzało ludzi z końmi na dalekie i bezcelowe furmanki, 

 na robotę zaś w pole nie wypuszczało nikogo ze wsi. Tym sposobem Arandarenko pognoił  

na polu owies unitów, groch, grykę i nie dał im oziminy w swoim czasie zasiać. W końcu, nie 

mogąc zmusić unitów do przyrzeczenia, że w cerkwi zaprzestaną religijnych śpiewów 

polskich, kazał wojsku organy z cerkwi wynieść i na tem zakończył tę sławną wyprawę  

na unitów parczewskich. 

 W początku listopada 1873 roku, kiedy unici wyrzucać poczęli z parafji schizmatyckich 

popów, Michał Zatkalik, proboszcz parczewski, chwiejny w zasadzie i usiłując pogodzić 

obowiązek kapłana katolickiego z wymaganiami rządu i Popiela, prosił poufnie parafjan 

swoich, aby mu w cerkwi nie pozwalali odprawiać Mszy św., gdyż on musi zaprowadzić w niej  

nowiny schizmatyckie. Oświadczył przytem, że się gniewać na nich nie będzie, gdyby go nawet 

znieważyli. Sądził Zatkalik, że tym sposobem ducha swego zamaskować potrafi i wejdzie  

na pośrednią drogę, na której jednocześnie u parafjan swoich, jak i u Popiela, będzie dobrze 

widzianym. Aczkolwiek mistrzowskim zdawał się ten plan w teorji, w praktyce okazał się 

bardzo lichym i dał naukę, że tylko na scenie teatralnej, nie zaś u ołtarza, wolno odgrywać 

dwulicową komedję. Parafjanie parczewscy i bez zachęcenia proboszcza, gdy we mszy 

zauważyli widoczne jego zmiany, oburzeni, jednej niedzieli wypchnęli go z cerkwi, a drugiej 

wyrzucili go nawet z probostwa, nazywając go słusznie komedjantem Popiela, co ze swoją 

judaszowską sztuką, u ołtarza Bożego chce zasiąść, a zdradzić lud wierny. Parafjanie przytem 

zrobiwszy właściwy porządek w cerkwi, jak dzieci matkę otoczyli ją troskliwością swoją 

 i stanęli na jej straży. Na czwarty dzień, widząc zbliżające się wojsko, parafjanie pobiegli 

tłumnie ku swojej świątyni i upadli krzyżem wokoło niej, rozpaczliwie śpiewając i płacząc. 

Naczelnik Tur kilkakrotnie wzywał lud, aby odstąpił od cerkwi, lecz słów jego nikt nie 

rozumiał, głosu nie słyszał, każdy z płaczem śpiewał i modlił się. Więc na rozkaz Tura, wojsko 

poszło po karkach i głowach unitów, deptało obcasami, biło ich leżących osadami karabinów, 

lecz widząc, że prędzej da się zabić unita, niż od swojej cerkwi odstąpi, poczęli żołnierze 

 za nogi lub za włosy wyciągać ich z cmentarza na drogę i tam straszliwie batożyć a nie 

puszczać ku cerkwi. Po zdobyciu cerkwi, Tur kazał cerkiewne drzwi odbić, wyrzucone 

schizmatyckie sprzęty i prestoły pownosić, kobiety i młodych rozpędzić do domów, a mężczyzn 

zapędzić na noc do żydowskiej szkoły, skąd nazajutrz wielu, jako przywódców, wysłał 

powiązanych do siedleckiego i bialskiego więzienia i do włodawskiego aresztu.  



40 
 

Kiedy Tur zapędzał mężczyzn do żydowskiej bożnicy, kobiety zebrały się i w momencie 

zaległy drzwi cerkiewne, wzbraniając żołnierzom wnosić ich prestoły do świątyni. 

Uwiadomiony Tur o tem energicznem wystąpieniu kobiet, przybiega natychmiast pod cerkiew, 

rozkazuje kozakom bić kobiety nahajkami po rękach, po głowach, a gdy i to było 

bezskuteczne, każe rozciągać na cmentarzu każdą z kolei i batożyć bez litości, a potem 

 za włosy wyciągać na plac i pędzić, lub skatowane wlec wszystkie do domów. Po tym 

pogromie kobiet, wojsko rozeszło się po kwaterach, a Tur polecił strażnikom powołać 

nazajutrz unitów do kancelarji, dla ogłoszenia im cesarskiej woli.  

 Nazajutrz, gdy rozkaz jego spełniono, Tur wyszedł do zebranych unitów i rzekł mniej 

więcej te słowa: „Wy nienawidzicie prawosławia, ale i nie znacie waszej unji. Unja czysta – 

to prawosławie, dziś czas abyście je przyjęli, a cesarz daruje wam wszystko, coście nabroili 

przeciwko jego woli i porządkowi. Kto pójdzie z was tu, na lewą stronę, będzie dzieckiem 

cesarza i prawosławnym, a kto tam, na prawo stanie, będzie odszczepieńcem, wrogiem 

cesarza i surowo karany będzie”. Na to wskazanie prawicy i lewicy, wszyscy przeszli  

na prawą stronę, odpowiadając naczelnikowi: „Ponieważ na sądzie Bożym, błogosławieni 

mają być po prawej stronie, więc i nam dziś bezpieczniej jest trzymać się tej samej strony, 

błogosławionej tu i w przyszłości”. Tur rozgniewany nakłada na unitów po 10 rs. kary, 

dodając, że jeżeli jutro na lewą stronę nie przejdą, ściągnie z nich po 20 rs., na trzeci dzień  

30 i tak dalej stopniowo powiększać będzie karę, aż nie złamie ich oporu. Po kilku jednak 

dniach, nie wymógłszy nic na unitach, naczelnik kazał ich rzeczy zagrabić i zlicytować,  

a pozostawiwszy wojsko na utrzymaniu parafjan odjechał do Włodawy.  

 Unici pozostawieni na łasce żołnierswa, z domów pouciekali do lasu i pokryli się. 

Strażnicy schwytawszy sołtysa z wsi Kostry, + Mikołaja Kuźmiaka, za to, że nie chciał  

im powiedzieć, gdzie się skryli unici, tak go okropnie zbili, że pokrwawiony z miejsca ruszyć 

się nie mógł. Dzieci zawlekły swojego ojca do domu, leżał cztery tygodnie jak Łazarz i umarł  

w ciężkich boleściach, odpuszczając wrogom. 

 Mężczyzn prawie nie było w parafji, gdyż jedni z nich byli w więzieniach, drudzy kryli 

się po lasach, pozostałych wypędzali strażnicy na furmanki i posyłki, żołnierze więc sami 

młócili zboże w stodołach unitów dla siebie i koni swoich, zabijali inwentarz, niszczyli i kradli 

mienie wyznawców. Roje żydów oblegały to szatańskie wojsko, co kradło i bogaciło się pracą 

unitów. W domu pozostawały tylko kobiety, dziewczęta i dzieci, które obierać musiały kartofle 

do żołnierskich kotłów, znosić i rąbać drzewo, pilnować ich ognia. Lecz gdy żołdactwo 

swawolne i barbarzyńskie, targnęło się na cnotę kobiet i dziewcząt unickich, biedne te ofiary 
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wyuzdanego bezwstydu i gwałtu, wyrzekłszy się domów swoich, uciekły do lasu, lub 

poukrywały się w domach łacinników, aby ocalić cnotę swoją przed moskiewską orgją.  

 Wojsko to kwaterowało w parafji parczewskiej trzy miesiące blizko i zniszczywszy 

 ją, odeszło z niczem. Unicki Parczew i wioski: Laski, Glinnystok, Żminne, Kostry, Chmielów, 

Białka, Nietiuhy, Uchnin, Bendnarzówka, Buradów, Milanów, Stępków, Wierzbówka, 

Cichostów, Somin, pustkami świeciły, jak gdyby tu najstraszliwsza nieprzyjacielska wrzała 

wojna i zniszczenie. Ani ludzi, ani dobytku. Domy, stodoły i obory bez drzwi, wszędzie kupy 

gnoju. W domach ani ławki, ni stołów, strzechy poobdzierane, płoty popalone, okien ani 

śladu, wewnątrz poobalane kominy i piece. Oto obraz wierny zmarnowania siedzib, pracy 

 i mienia unitów parczewskich, przez walecznego Tura, ze swoją czeredą stepową.  

To pomnikowe świadectwo bohaterstwa unitów i stałość ich w świętej wierze ojców. Straty 

materjalne parafja poniosła ogromne. 

    Umarli wyznawcami w męczarniach: 1) + Mikołaj Kuźmiak, sołtys powyżej 

wzmiankowany. 2) + Franciszek Grabowski, gospodarz, lat 35, zbity okrutnie, wytrzymawszy 

potem więzienie przez 11 miesięcy w kajdanach, opuchł straszliwie z nędzy i umarł, 

pozostawiwszy żonę i troje dzieci. 3) + żona Franciszka Teleckiego i 4) + żona Aleksandra 

Michaluka.  

 Wywiezieni w głąb Rosji, jako przywódcy unitów, pomiędzy innymi: 1) Michał 

Czuryło, zostawił żonę i 4-ro dzieci. 2) Piwowarczuk, zostawił żonę i troje dzieci. 3) Józef 

Michaluk, wywieziony od żony i jednego dziecka. 4) Piotr Ściuba, zostawił żonę i dwoje 

dzieci. 5) Andrzej Szwaj, podobnież. 6) Andrzej Michaluk, utracił żonę w prześladowania  

za wiarę, wywieziony od 4-ga dzieci sierotek. 7) Jan Telecki zostawił żonę i 7-ro dzieci. 8) 

Franciszek Telecki, żonę utracił w prześladowaniu i wywieziony od 5-ga sierot. 9) Józef 

Danilkiewicz, również. 10) Tomasz Matejczuk, zostawił żonę i troje dzieci. 11) Jan 

Matejczuk, pozostawił żonę, starą matkę i jedno dziecię. 12) Jan Panasiuk, wywieziony 

 od żony, 3-ga dzieci i rodziców staruszków. 13) Onufry Talarko, wywieziony od żony, 2-ga 

dzieci i starych rodziców. 14) Onufry Panasiuk, zostawił żonę i 6-ro dzieci. 15) Piotr 

Panasiuk, zostawił żonę i 5-ro dzieci. 16) Grzegorz Bzoma, zostawił żonę i 7-ro dzieci. 17) 

Mikołaj Daciuk, zostawił żonę i 7-ro dzieci. 18) Mikołaj Jaszczuk, zostawił żonę i 5-ro 

dzieci. 19) Szymon Kościańczuk, zostawił żonę i 4-ro dzieci. 20) Filip Chomiuk, zostawił 

żonę i jedno dziecię. 21) Eliasz Chomiuk, zostawił żonę i 5-ro dzieci. 22) Antoni Talarko, 

zostawił żonę i 6-ro dzieci”.  

Styl literacki księdza Pruszkowskiego może nie jest zbyt przejrzysty, ale jest  

to pierwszy i najbardziej wiarygodny opis prześladowania unitów sporządzony  
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na podstawie opowieści naocznych świadków.  Zaznaczyć należy, że w pisowni 

miejscowości i nazwisk występują błędy, np. zamieniono: Sowin na Somin, Nietiahy 

na Nietiuhy, Uhnin na Uchnin, nazwisko Telechoń (dziś Teleon lub Teleguj) 

zmieniono na Telecki.  

Kolejni autorzy piszący o prześladowaniach parczewskich unitów posiłkują się 

głównie opisem księdza Pruszkowskiego. I tak, Zofia Bukowiecka w książce 

„Czterdzieści lat prześladowania Unii na Podlasiu” (wydana w 1909 r.), na str. 96 i 97 

opisując wydarzenia parczewskie, dokonuje pewnych streszczeń z księdza 

Pruszkowskiego i stosuje bardziej czytelny  styl literacki. Podobny do opisu 

Bukowieckiej odnajdziemy w książce księdza Felicjana Paluszkiewicza „W cieniu 

Hermesa” 1987r.,  choć pominięto tu nazwiska osób prześladowanych. Najnowsze 

opracowania: zarówno Apolinarego Nosalskiego w książce „Z dziejów Parczewa” 

wydanej w roku 1998, jak i „Historia Unitów Parczewskich” zamieszczona  

w Internecie (http://kopawel1.w.interia.pl/parczewscy%20unici.htm ) są tylko 

streszczeniem opisu, jaki sporządził ks. Pruszkowski. Przy czym odnotować należy, 

że nazwisko Teleccy zmieniono w nich na Terleccy a rok 1873 na 1874, co jest 

niezgodne z prawdą. 

W latach 1874-1876 do guberni chersońskiej zesłano 334 unitów, w tym, jak 

wynika z wyżej wymienionej listy ks. Pruszkowskiego,  było 22 osoby z parafii 

parczewskiej.  Byli to głównie mieszkańcy wsi: Laski, Kostry, Żminne i Glinny Stok. 

Rząd carski, zsyłając  najbardziej wrogo nastawionych do prawosławia unitów, chciał 

ich oddzielić od własnego  środowiska, żeby nie buntowali innych, a jednocześnie 

pokazać, jak sroga może być kara za nieprzyjęcie prawosławia. W guberni 

chersońskiej unitów rozmieszczono po kilkunastu  w różnych miejscowościach. 

Stosowano  różne środki terroru, aby uzyskać zgodę przejścia na prawosławie.  

Zesłańcy mieszkali u stałych gospodarzy, u których też pracowali. Wszyscy 

wygnańcy bardzo tęsknili za swoimi rodzinami, za swoim gospodarstwem,  

za ukochanym Podlasiem. W roku 1887 do unitów dotarły wieści, że rząd carski 

planuje wywieźć całe rodziny najbardziej opornych unitów  w głąb Rosji aż za góry 

Ural. Po usłyszeniu tej  wiadomości niektórzy unici postanowili w tajemnicy powrócić  

do swoich rodzin, aby w razie potrzeby podzielić los swoich najbliższych. Tak też 

uczynił mój pradziadek - Jan Teleon. 

 Dr Andrzej Szabaciuk w swoim opracowaniu „Problem unitów zesłanych  

w głąb Rosji z terenów Królestwa Polskiego w latach 1875-1905” tak pisze: „Do roku 
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1895 z 334 byłych unitów zesłanych z guberni siedleckiej do guberni chersońskiej 

 i jekaterynosławskiej, 40 zesłanych zostało do guberni orenburskiej, 65 zmarło na wygnaniu, 

do rodziny powróciło 18 osób, 46 zbiegło z miejsca zsyłki, 4 osoby zostały zwolnione spod 

nadzoru policji z zakazem osiedlania się na terenach zamieszkałych przez byłą ludność 

unicką. W guberni Piotrowskiej pod nadzorem policji żyłą jedna osoba, przesiedlono na 

dożywocie do Imperium 1, na miejscu zsyłki pozostało 159 osób”.  Jakie były losy 

parczewskich zesłańców? 

Do guberni orenburskiej w roku 1887 i 1888 zesłano około 40 rodzin razem 

ze swoimi przywódcami wywiezionymi wcześniej do guberni chersońskiej. Z parafii 

parczewskiej zesłano  rodzinę Jana Panasiuka z Lasek i Jana Teleona  

ze Żminnego.     Losy unitów wygnanych do Rosji opisuje ks. Władysław Chodkowski 

w książce „Listy Unitów wygnanych do Orenburskiej guberni”  (część I, II, i III), 

wydanej w Krakowie w 1893 r. Ksiądz Chodkowski opublikował 84 oryginalne listy  

pisane z wygnania, opuszczając jedynie nazwiska, nazwy miejscowości  

i takie zwroty, które mogłyby zdradzić autorów i narazić  ich na dodatkowe represje 

rządu carskiego. Autor w przedmowie napisał, że „te listy są dokumentami 

historycznymi męczeństwa, pisane krwią i łzami ludu unickiego”. W przedmowie  

do drugiego wydania części I „Listów” zamieścił spis nazwisk i imion unitów 

zesłanych do Rosji, „Aby imiona męczenników za wiarę świętą zostały wydarte 

niepamięci i zapomnienia, a pozostały na wieczną pamiątkę tej hańby postępem  

i tolerancyą, wysłano na wygnanie: starców, niewiasty i dzieci, jedynie 

 za stałość w ojców wierze św. rzymsko- katolickiej”.  Były wśród nich  rodziny  

z okolicznych wiosek Parczewa. Na stronie 28 czytamy: „transport składał się 

 z następujących osób: poz.17. Teleguj Jan ze wsi Żmienne, parafii Parczewskiej, powiatu 

radzyńskiego. Wywieziona za nim w roku 1887 rodzina składa się z żony Heleny, sześciu 

synów: Ignacego, Teodora, Andrzeja, który w roku 1892 został wzięty do wojska, Grzegorza, 

Sylwestra i Mikołaja, nadto z córki Katarzyny. Razem na wygnaniu 9 osób.”   Na stronie 34 

(poz. 11) figuruje „Panasiuk Jan ze wsi Laski (powiat włodawski), wywieziony w roku 1875. 

W r. 1888 wywieźli do Orenburskiej guberni; żonę jego  Józefę, jego syna Andrzeja i dwie 

córki; Eufrozynę i Katarzynę oraz brata Jana- Andrzeja z żoną Katarzyną ”.  

Losy rodziny Telonów zostały opisane w następnym rozdziale niniejszej 

pracy. O rodzinie Panasiuków z Lasek przybywającej w guberni orenburskiej tak 
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opowiada Maria Tymicka w książce „Zanim wróciła Polska” Tadeusza Krawczaka. 

Cytat: 

„Znana była wśród zesłańców w Orenburgu dorosła panna Katarzyna Panasiuk córka 

Jana Panasiuka zesłańca z 1875 roku do Chersonu, a później w 1888 roku do guberni 

orenburskiej. Była dość inteligentną i obytą panną. Podczas rewolucji w 1905 roku 

zaangażowała się politycznie w tajną organizację rewolucjonistów rosyjskich. Po upadku 

rewolucji i po zdradzie została osądzona i zesłana w głąb Rosji do Omska czy Tomska 

(dokładnie nie wiem). Po kilku latach, po śmierci ojca Jana, Katarzyna przyjechała  

do Orenburga i zabrała matkę do siebie. O dalszych losach tej kobiety nie mamy wiadomości.

 Młodsza córka Jana, Eufrozyna Panasiuk, była żoną Mikołaja Kosowskiego, syna 

Piotra Kosowskiego - zesłańców z roku 1888 z Horodyszcza.   Po ślubie Mikołaj z żoną 

Eufrozyną mieszkał razem z rodzicami, którzy mieli jeszcze troje dzieci: Stefana Marcelę  

i Franciszka. Po pewnym czasie Mikołaj Kosowski z żoną i dwojgiem dzieci, synem 

Stanisławem i córką Marią, zamieszkali w Orenburgu we własnym domu, daleko  

na przedmieściu i utrzymywali się ze sklepiku i z komornego, z drugiego też małego domku. 

Córkę ich Marię poślubił Michał Swoboda – uciekinier wojenny. W 1921 roku Swoboda  

z żoną i dzieckiem powrócił do Polski do swojej wsi Laski i zajął się swoim fachem – 

kowalstwem, a żona – gospodarstwem rolnym. Urodziło się im troje dzieci. Maria mocno 

zapracowana zaziębiła się i umarła w młodym wieku, pozostawiając małe dzieci.   

         Syn Eufrozyny Kosowskiej z domu Panasiuk - Stanisław nieurodziwy został starym 

kawalerem. Po roku 1928 Polacy w Orenburgu powierzyli mu opiekę nad kościołem, oddając 

klucze. Później został wywieziony w nieznanym kierunku i zaginął. Matka z rozpaczy wkrótce 

zmarła, a ojciec Mikołaj porzucił domki i wszystko, co posiadał i przyjechał do Polski,  

do Lasek, do zięcia i wnuków i też w krótkim czasie zmarł.” (Zapewne jest pochowany  

na cmentarzu w Parczewie, dokładnych informacji nie udało mi się uzyskać).  

Losy pozostałych unitów parczewskich zesłanych do guberni chersońskiej  

są mi nieznane. Większość zapewne powróciła do kraju w swoje rodzinne strony. 

Powrócił Andrzej (Józef) Michaluk do Glinnego Stoku, na pamiątkę postawiono krzyż 

wotywny. Powrócił do Buradowa po 20 latach na Syberii - Stanisław Matejczuk. 

Zapewne wielu potomków z tych rodzin dziś żyje na parczewskiej ziemi.  

Czy są  świadomi, że ich przodkowie byli unitami i męczennikami w obronie wiary?
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4. Losy unickiej rodziny Teleonów 

 

 Mój pradziadek Jan Telechoń (Teleon) urodził się w 1837 roku we wsi Żminne, 

w unickiej parafii Parczew. Był właścicielem 50-morgowego gospodarstwa, ojcem 

siedmiorga dzieci. Rodzina Teleonów należała do bizantyjsko – słowiańskiej cerkwi 

pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parczewie. Jak wynika 

z opisu ks. Pruszkowskiego, rodzina Teleonów brała czynny udział w obronie 

parczewskiego kościoła. Wśród kobiet, broniących świątyni przed prawosławiem, 

była żona Franciszka Teleona (brata mojego pradziadka Jana), która na skutek 

pobicia umarła i osierociła pięcioro dzieci. 

 

     

Zdjęcie Jana Teleona 

Tragiczne skutki obrony cerkwi unickiej  nie zmieniły postaw Jana  Teleona  

 i jego brata Franciszka, którzy nie dali się zastraszyć i nadal  

 namawiali ludność miejscową do  obrony swojej wiary i polskości. Za swoją 

niezłomną postawę zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu w Siedlcach,  

a następnie zesłani do guberni chersońskiej w Rosji. Pojechali pierwszym 

transportem, w dniu św. Szczepana (26 grudnia) 1875 roku, wraz z innymi 275 

opornymi unitami. Byli to  przeważnie mężczyźni, wśród nich tylko trzy kobiety. Jan 

pozostawił gospodarstwo, żonę, sześciu synów i córkę. Najstarszy syn miał 12 lat, 

najmłodszy roczek.  

Kto na wygnaniu się nie buntował, temu krzywda się nie działa. Byli jednak 

tacy, którzy uciekali do Polski, żeby zobaczyć się z rodzinami. Ponosili  
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za to  straszliwe kary. Zaliczał się też do nich mój   pradziadek. Jedna taka wizyta 

Jana Teleguja została opisana w ówczesnej prasie tj. w „Przyjacielu” z dn. 4 sierpnia  

1887 r. nr 62, gazeta wydawana w Toruniu (zabór pruski). Cytat:„.. Jana Teleguja, 

który w guberni chersońskiej przebywał w gminie zahradowskiej. Rodzina jego, 

składała się z żony i sześciorga dzieci, pozostała w guberni siedleckiej we wsi 

Żminnej. Teleguja  wywieziono wraz z całą rodziną”. Drugi cytat „Teleguja, 

którego przed kilku jeszcze miesiącami przetransportowano z Podlasia, dokąd 

umknął z wygnania, osądzono za włóczęgostwo na trzy miesiące do turmy 

chersońskiej. Po wyjściu z wiezienia odwieziono go do Radomia, gdzie sądzono 

powtórnie w wojennym okręgowym sądzie za opór władzy - bronił się, gdy  

go chciano związać. Sąd okręgowy skazał go na dwa tygodnie do więzienia 

radomskiego, po odsiedzeniu którego Teleguja ledwo żywego znowu 

przywieziono do guberni chersońskiej, a dzieci skazano na zapłacenie 

kontrybucji za to, że nie donosiły na ojca.” 

 Dramatyczne skutki tej wyprawy nie odwiodły Jana od kolejnej próby powrotu 

do domu. W roku 1887, pokonując wiele trudności i narażając życie, przybywa  

on kolejny raz do Żminnego.  Niestety, kończy się to  aresztowaniem Jana i całej 

rodziny. Opisuje ten fakt Władysław Smoleński w książce poświęconej 

prześladowaniom unitów  „Z domu niewoli”, wydanej w Paryżu w 1891r. Oto cytat: 

„Zesłany przed czterema laty ze wsi Żminne Jan Telechoń zdołał uciec i wrócić 

do wsi rodzinnej. Policja potrafiła zbiega wytropić, schwytała go w nocy  

i sprowadziła go do chaty. Na wieść o tym zbiegł się tłum, ktoś z rezolutniejszych 

zgasił świecę, z czego korzystając Telechoń (Teleon) wyskoczył oknem i zaczął 

uciekać. Strażnicy poczęli strzelać: jeden trafił uciekającego kulą w krzyż, inni 

powalonego rąbali szablami po głowie. Chłopi rozpędzili strażników, 

Telechoniowi (Teleonowi) dla zatamowania upływu krwi zasypywali rany 

piaskiem, włożyli go na wóz i więźli mil kilka do doktora, zamieszkałego  

w Parczewie. Skoro lekarz operacji wyjęcia kuli na poczekaniu dokonać nie 

mógł i radził zawieźć rannego do szpitala w Radzyniu, włożyli  znowu 

Telechonia (Teleona) na wóz i uciekli z nim w lasy. Obława policji ujęła 
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następnego dnia wszystkich i sprowadziła do Radzynia. Zajechał wkrótce  

do Żminnego naczelnik powiatu i całą rodzinę Telechonia (Teleona) wywiózł”. 

Wydarzenia aresztowania zostały również opisane przez synów i córkę Jana  

w prośbie złożonej 17 sierpnia 1917 roku do Centralnego Komitetu Obywatelskiego  

w Pietrogrodzie.  

Zesłanej rodzinie nie pozwalano  nic wziąć, nawet najpotrzebniejszych rzeczy, 

Zawieźli ich do więzienia w Siedlcach a następnie do Białej Podlaskiej. Później 

etapami do Czelabińska i Butrerska na Syberię. Razem z Janem Teleonem, który 

wówczas miał 50 lat, zostali wywiezieni: żona Helena lat 50, - syn Ignacy ur. 1863r. 

lat 24, - syn Teodor ur. 1865r. lat 22, - syn Andrzej ur. 1867r. lat 20, - syn Grzegorz 

ur. 1870r. lat 17, - syn Sylwester ur. 1872r. lat 15, córka Katarzyna ur. 1874r. lat 13,  

- syn Mikołaj ur.1875r. lat 11. Cały majątek pozostały w Żminnem; ziemia, budynki  

z wyposażeniem, został skonfiskowany na rzecz zaborcy i przekazany służalcowi 

carskiemu - prawosławnemu ławnikowi Klimowi Romaniukowi.  

 Poniżej zamieszczam ksero dokumentu (wniosku, prośby) o odszkodowanie. 

Wystosowali go synowie Jana do Centralnego Komitetu Obywatelskiego  

w Piotrogrodzie. (Czelabińsk, 17 sierpnia 1917 roku). Dokument ten znajduje się  

w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygnatura 106.  

Początek prośby 
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Koniec prośby 

 

         W Białej Podlaskiej Jana i jego rodzinę zakuto  w kajdany i załadowano  

do wagonów wraz z innymi, którzy zostali, tak jak rodzina Jana, zaliczeni  

do opornych.  Wysłano wtedy 24 rodziny, których ojcowie lub dziadkowie zostali 

zesłani wcześniej. Pociąg z unitami podlaskimi ruszył w nieznane, na przymusowe 

osiedlenie na Syberii. Po trzech dniach odpoczynku w Smoleńsku zawieziono ich  

do Moskwy. Kiedy przybyli tam, po dwóch dniach drogi, zaprowadzono ich  

do kazamat. Zostali wszyscy rozebrani do naga (bez względu na płeć) i zrewidowani. 

Po kolejnych czterech dniach zakuto ich ponownie w kajdany i odstawiono pod 

eskortą na dworzec, skąd pojechali koleją do Niżnego Nowogrodu (dziś Gorki).  

Tu załadowano ich na parostatek i Wołgą popłynęli do Kazania, następnie Kamą  

aż do Permu. Potem nową drogą kolejową, która prowadziła przez góry Ural, część 

zesłańców (130 osób) dowieziono do Jekaterynburga. Stąd dalej szli pieszo, przez 

dwanaście dni, aż dotarli do wsi Butersko w gminie Iwankowa, powiat czelabiński. 

Tam było już zbudowanych dla nich dwadzieścia domów i odmierzone grunty.  

Te domy nazywano „Poljakówka”. Nikt jednak nie chciał ich majątku i nie chciał wejść 

do tych domów. „Nie chcemy waszej ziemi i waszych chałup – krzyczał naród –  

my mamy w Polsce swoją ziemię i swoje chałupy”.  

Wydarzenia te opisał ks. Wiesław Chodkowski na podstawie listów unitów 

wysyłanych z guberni orenburskiej. Trzy miesiące unici przesiedzieli na otwartym 

polu, w zimnie. Kiedy Kozacy batami chcieli ich zapędzić do tych domów, chwytali się 

wszyscy za ręce i nie pozwalali nikogo oderwać od gromady. Błagali: „Do Polski 

chcemy, odeślijcie nas do naszych braci, do naszej ziemi, do naszych gospodarstw”. 

W końcu gubernator Maslakowiec (podobno Polak w carskiej służbie) obiecał,  

że będzie się starał o to, aby wrócili do kraju. Tymczasem dostaną kwatery  
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na wsiach, a na życie z rządowej kasy – po 8 kopiejek na dorosłego i po 4 kopiejki  

na  dzieci do lat 19. Zgodzili się i czekali na powrót do Ojczyzny.  

 W Rosji rodzina Telechonów otrzymała nazwisko Teleguj. Wszyscy jej 

członkowie objęci byli stałym nadzorem policyjnym. Tak pisali w listach: „Ludność 

tutaj jest bardzo biedna, ziemia uboga, tak, że nie było gdzie grosza zarobić, często 

występowały lata nieurodzaju, panował głód, za którym postępowały choroby. Wkoło 

byli przeważnie chłopi, Tatarzy, Baszkir i Kiergizy a to naród nieuczynny  

i niemiłosierny. Jakby ktoś z głodu umierał to mu nic do zjedzenia nie dadzą”. Tęsknili 

bardzo za krajem, za swoimi rodzinnymi stronami, krewnymi i sąsiadami. Nie tracili 

nadziei na powrót do kraju, modlili się o to gorąco, układali tęskne pieśni. I tak mijały 

im lata pobytu na zesłaniu za Unię i polskość. Mimo wszystko nie wyparli się swojej 

wiary, nie przeszli na prawosławie. Zaczęli poszukiwać lepszej pracy i zakładać 

własne rodziny. Jan otrzymał pracę (ciężką) w kopalni uranu, wkrótce zachorował 

 i w wieku 62 lat (1899 rok) zmarł. Jeszcze wcześniej  (1897 rok) w wieku 60 lat 

zmarła Helena, żona Jana. Synowie i córka Jana i Heleny pozakładali własne 

rodziny, poślubili Polki i Polaków, z którymi przyjechali na Syberię tym samym 

transportem.  

 Syn Jana - Ignacy Teleguj ożenił się z Heleną Zaniewicz – córką Stefana 

Zaniewicza, unity z Lubenki niedaleko Łomaz. Został on wywieziony również z żoną 

Marianną oraz synami Danielem i Ludwikiem. Rodzinę tę dotknęły prześladowania, 

gdyż brat Stefana Eliasz naraził się władzom carskim odmową ochrzczenia syna  

w cerkwi. Wywieziona została także rodzina Eliasza: matka Marianna, żona Anna, 

córka Domicela i syn Piotr. Dzięki szczęśliwemu splotowi okoliczności Eliaszowi 

udało się uciec z zesłania i wrócił pieszo z Rosji do Lubenki. Ukrywał się w ziemiance 

wykopanej w lesie. Zmarł w Lubence 13 maja 1917 roku w wieku 71 lat.  

 Córka Jana - Katarzyna Teleguj poślubiła Ludwika Zaniewicza – syna 

Stefana Zaniewicza, brata żony Ignacego.  

 Syn Jana - Teodor Teleguj ożenił się z Apolonią Osikowską – wnuczką unity 

Antoniego Morgonowicza, wywiezionego z Łomaz do guberni chersońskiej w 1874 

roku. W 1887 roku wywieziono też jego rodzinę: syna Józefa (rozłączając go z żoną 

 i dzieckiem), córkę Mariannę z dzieckiem a bez męża, córkę Franciszkę, córkę 

Katarzynę Osikowską (rozłączywszy z mężem wywieźli ją z dziećmi: synem 

Aleksandrem, córką Apolonią i Magdaleną). Magdalena zmarła w 1892 roku  

na Syberii.  
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Syn Andrzej Teleguj – ożenił się z Józefą Rudewicz.  

Syn Grzegorz Teleguj – wyjechał do Irkucka, nad jezioro Bajkał i tam zaginął.  

Syn Sylwester Teleguj – ożenił się z Teklą Bartoszuk, córką Józefa Bartoszuka 

(Bartoszewski?) z miejscowości Krzewica w parafii Międzyrzec Podlaski. Został  

on wywieziony wcześniej do guberni chersońskiej, dołączyła do niego żona Anna, 

brat Józef  oraz siostry Maryanna i Helena.  

Syn Mikołaj Teleguj – ożenił się z Marianną Marczuk wywiezioną z miejscowości 

Horodyszcze (gmina Wisznice, powiat Włodawa).  

 Z biegiem lat członkowie rodziny Teleguj przenieśli się do miasta Czelabińsk, 

tam przy ulicy Siewiernnyi Bulwar nr 14 mieli własny dom. Większość z nich 

pracowała na kolei. Teodor był maszynistą i jeździł trasą transsyberyjską pomiędzy 

Europą a Azją. Sylwester pracował jako maszynista parowozu. Mikołaj natomiast  

w fabryce drożdży, jako zaopatrzeniowiec rozwoził drożdże po sklepach. Miał do tego 

zaprzęg konny, którym powoził stangret. Andrzeja w 1892 roku zabrano do wojska. 

Rodziny braci Telegujów zaczynały się powiększać, dzieci przybywało, musieli więc 

budować własne domy. Teodor wraz ze swoją rodziną zamieszkał w mieście 

Złatoust. Dzieci wychowywane były w wielkiej dyscyplinie, poczuciu godności  

i obowiązku. Uczęszczały do rosyjskiej szkoły, gdzie uczono je języka rosyjskiego, 

gramatyki, rachunków, geografii i innych przedmiotów. W domach uczyły się mówić  

i pisać w języku polskim. Prawie w każdej rodzinie Telegujów było po kilkoro dzieci. 

Nie wszystkie jednak przeżyły zesłanie na Syberii. Te, które wróciły do Polski, zostały 

potem naszymi ojcami i matkami.  

 Pomimo że ich sytuacja materialna z czasem się poprawiła, Telegujowie nigdy 

nie przestali tęsknić za krajem, za swoimi rodzinnymi stronami. W 1919 roku 

wybuchła wojna polsko – bolszewicka. Kiedy po przegranej bolszewików,  

na podstawie traktatu ryskiego z 1921 roku pojawiła się możliwość powrotu do Polski, 

wszystkie rodziny zaczęły o tym marzyć. I tak, w latach 1921-1924, po 37 latach 

tułaczki po dalekiej Syberii, rodzina Teleonów powracała do wytęsknionej Ojczyzny. 

Niestety, nie wszyscy tego doczekali – oprócz Jana, Heleny i Grzegorza na Syberii 

pozostali też: Teodor (umarł w 1918 roku w wieku 53 lat), Apolonia, żona Teodora 

(zmarła w 1908 roku mając 24 lat). Już podczas podróży do kraju w 1921 roku 

umarła Helena, żona Ignacego.   

 Do Żminnego powróciło, wraz z rodzinami, czterech braci. Ignacy z dziećmi: 

Stanisławem (lat 25), Pauliną (lat 19), Ludwikiem (lat 16), Piotrem (lat 26) – ten  
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z żoną Heleną Michaliną (lat 25) i córką Sabiną (lat 2). Sylwester z żoną Teklą  

i dziećmi: Katarzyną (lat 17), Janem (lat 13), Władysławem (lat 11), Leokadią (lat 9), 

Zofią (lat 7), Rozalią (lat 5), Antonim (lat 3); córka Maria pozostała w Rosji. Mikołaj  

z żoną Marianną i dziećmi: Feliksem (lat 17), Aleksandrą (lat 13), Marią (lat 8) i Zofią 

(lat 4). Andrzej z żoną Józefą i dziećmi: Rafałem (lat 24), Julią (lat 15) i Czesławem 

(lat 10).  

 Do wsi Lubenka, skąd pochodził jej mąż, powróciła Katarzyna z dziećmi: 

Genowefą (lat 21), Bronisławą (lat 19), Franciszkiem (lat 17), Marianną (lat 14), 

Katarzyną (lat 13), Stanisławą (lat 12), Wiktorią (lat 10) i Adelą (lat 7).  

 Wróciły też sieroty, dzieci Teodora, Waleria i Edward. Przyjechały jednak nie 

 z Teleonami, tylko z rodziną wujka Aleksandra Osikowskiego (brata ich zmarłej 

matki Apolonii) – do Łomaz.  

 

 

Poniżej zdjęcia i dokumenty z pobytu rodziny Teleonów na zesłaniu w Rosji.  

 

            

Jan Telechoń ( Teleon)                                                       Sylwester Teleguj   
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Bracia Andrzej i Grzegorz Teleguj ( Rosja Czelabińsk) 

  

Zdjęcie Apolonii i Teodora ze Złatousta, 1906 rok 
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Portret ślubny Apolonii i Teodora z 1903 roku  

  
Metryka chrztu Walerii Teleon                                              Akt zgonu Teodora Teleguja  
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Świadectwo pracy Teodora na kolei transsyberyjskiej 

  

Po otrzymaniu obywatelstwa polskiego bracia zmienili w sądzie nazwisko 

Teleguj na Teleon. Kiedy przybyli do Żminnego, znaleźli się w bardzo trudnym  

położeniu. Ich dom i wszystkie zabudowania zostały spalone jeszcze w 1914 roku, 

podczas pierwszej wojny światowej, a ziemię użytkował potomek dawnego ławnika 

(służalcy carskiego). Musieli znaleźć jakieś zajęcie, aby zarobić na kawałek chleba,  

życie to niewiele różniło się od tego na Syberii. Przy pomocy właściciela majątku 

Żminne, długoletniego sędziego pokoju Aleksandra Łubkowskiego, który służył radą 

 i pomocą, po trzyletnim procesie sądowym udało im się odzyskać utracony majątek.  

 Żaden z synów Jana Teleona już nie żyje. Andrzej, Ignacy, Sylwester i Mikołaj 

pochowani są na cmentarzu w Parczewie, natomiast córka Katarzyna, po mężu 

Zaniewicz, na cmentarzu w Łomazach. Teodor i jego żona Apolonia oraz brat 

Grzegorz spoczęli na dalekiej Syberii.  

 Nazwisko Teleon znane jest w parafii parczewskiej. Do 2013 roku urodziło się 

około 350 potomków Jana Teleona. Żyje w Parczewie wielu młodych Teleonów, 

wnuków i prawnuków parczewskich unitów. Są oni dumni z postawy swoich 

rodziców, dziadków i pradziadków, którzy za wierność Bogu, kościołowi katolickiemu 

i ojczyźnie byli prześladowani, a  często przypłacali to życiem  
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5. Śladami unitów parczewskich 

 

 Po formalnej kasacji kościoła unickiego  w latach 1873-1875  zamknięto 

wszystkie cerkwie unickie i zakazano księżom łacińskim udzielania posług religijnych 

unitom. Zabraniano unitom nawet wstępu do kościołów łacińskich. Tak pisze o tym 

Jadwiga Łubieńska (dziedziczka z Kolana, głęboko zaangażowana w obronę wiary 

unitów) w książce „Podlaskie Hospody Pomyłuj” na stronie 57: „Co niedziela przed 

kościołami, parczewskim, radzyńskim, bialskim, rozgrywają się sceny oburzające. Strażacy 

stoją wraz z wartą ochotniczą bractwa kościelnego łacińskiego przy ciasnej furtce (jedynej 

 do świątyni Bożej) i każdego wchodzącego lustrują. Skoro im się wyda, że który z przybyszów 

jest Unitą, odpychająco brutalnie z wrzaskami: Precz chamie! Rusinie! Marsz do cerkwi! 

itd.” Zamykano również mniejsze kościoły obrządku łacińskiego, np. w Rososzu czy 

Wohyniu. Chodziło Moskalom o to (jak pisze Łubieńska) „żeby materyalnem się stało 

niepodobieństwem dla Unitów znaleźć kącik dla siebie w kościołach naszych.” Dalej pisze 

na str. 53: „I od tej chwili księża musieli kazania swe czytać z ambony po podaniu treści pod 

cenzurę. W kościołach byli strażnicy sprawdzający, czy ksiądz spowiada wyłącznie łacinników 

i żąda od nich przed wysłuchaniem spowiedzi książeczek legitymacyjnych. Księży 

nieprzestrzegających tych zasad, czyli po prostu dobrych katolickich – wywożono na Sybir lub 

przenoszono na mniejsze parafie, często zamieszkałe przez ludność łacińską, a na ich miejsce 

sprowadzano wszystkich złych, niemoralnych, sprzedajnych księży, a co najmniej obojętnych 

 i oziębłych, i mianowano na proboszczów podlaskich. Ci stawali się narzędziami rusyfikacji 

 i schizmy, demoralizacji szpiegostwa rządowego. W Brześciu był zdrajca taki, u którego 

spowiadać się było niepodobieństwem, bo spowiedź stawała się indagacją i pociągała za sobą 

areszt lub wywiezienie na Sybir. W Parczewie przez czas dłuższy grasował wikary G., hańba 

stanu duchowego w Królestwie.” Ale dużo częściej występowały przypadki, gdzie 

ludność katolicka wyznania łacińskiego udzielała unitom pomocy. Dostarczała 

przybyłym na nabożeństwo swoich ubrań i modlitewników, aby żandarmi nie mogli 

ich rozpoznać. Niektórzy księża mimo zagrożenia udzielali sakramentów chrztu, 

ślubu, spowiedzi – w tajemnicy, często  w ukryciu po lasach.  

 Rodziny unickie miały problem z zapewnieniem  ostatniej posługi zmarłemu, 

gdyż  pochowanie go po katolicku bez udziału popa było niemożliwe. Zmarłych 

chowano w nocy, często nawet  poza obszarem cmentarza. Takie  zdarzenie jest 

opisane w książce „ W cieniu Hermesa” (str. 33): „ W Parczewie spotkano kiedyś matkę, 
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która przyszła aż zza Buga. Przebyła około 50 km, ze sporym, kilkuletnim, martwym chłopcem 

na rękach. Nie mając łopaty, całą noc kopała dół przy pomocy jakiegoś prymitywnego 

narzędzia. Zasypawszy w nim ciało, dla niepoznaki udeptała ziemie. Chcąc jednak w jakiś 

widoczny sposób uczcić pamięć dziecka ze łzami w oczach przesadziła 

 z sąsiedniego grobu jeden irys. Zalękniona, że zabranie kwiatu z cudzej mogiły jest 

grzechem, przypadkowemu świadkowi tej sceny usprawiedliwiała się, że skoro na innych 

grobach jest takie mnóstwo kwiecia, niech nad jej syna rośnie chociaż ten jeden.” 

 Trudny los życia ludu unickiego z okolic Parczewa został opisany również  

 przez Władysława Reymonta w powieści „Osądzona”. 

 

5.1 Misje Zakonu Ojców Jezuitów 

 

 W celu udzielenia pomocy i duszpasterskiego wsparcia prześladowanym 

unitom w roku 1878 Zakon Ojców Jezuitów wysyła księży misjonarzy na Podlasie, 

aby pod osłoną nocy i w głębi lasów udzielać chrztu, sakramentu małżeństwa  

i spowiedzi unitom. Misjonarze swoją posługę pełnią przez 27 lat. Księża jezuici 

niejednokrotnie w swoich sprawozdaniach misyjnych opisują Parczew i okoliczne 

wioski. I tak w utworze pt. „W cieniu Hermesa” na str. 113 czytamy:„3 grudnia roku 

1903, z dworca terespolskiego wyruszyli do Parczewa. Dotarłszy tam o zmroku, zaprzęgiem 

pojechali do Glinnego Stoku. Ksiądz Krupa z miejsca podjął pracę. Do północy chrzcił, 

później spowiadał, a około godz. 4 odprawił Mszę św. oraz pobłogosławił dwie pary 

małżeńskie. Później przeniósł się do innego domostwa, by trochę odpocząć, a następnie 

pojechał do Jam. Był pełen podziwu dla wyrobienia duchowego ludzi doświadczonych przeżyć 

mistycznych w warunkach niesprzyjających kontemplacji. Podczas następnych nocy pracował 

kolejno w Tyśmienicy i Maśluchach, wszędzie zakładając koła Żywego Różańca, bo one wśród 

ludu czyniły wiele dobra”. 

 Tak oto opisuje swoją podróż misyjną w okolicach Parczewa w roku 1902 ks. 

Jan Urban w pamiętnikach „Wśród Unitów na Podlasiu” (fragmenty cytatów ze str. 

37- 46): „Na stacji Parczew mieliśmy wysiąść z pociągu. Jak następnie dostać się na wieś 

pomiędzy unitów niceśmy nie wiedzieli. Uprzednie porozumiewania się z ludem w tym 

względzie są stanowczo niemożliwe. Wysiadłszy z wagonu każdy z nas osobną bryczką 

żydowską powlekliśmy się po piaskach ku miasteczku Parczewo.  

 Gdyśmy wjeżdżali do miasta było samo południe. Ponieważ i w kościele katolickim  

i cerkwi prawosławnej odprawiała się suma, więc piwiarnie i zajazdy (czyli tzw. hotele) były 
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pozamykane. Mój fiakier, nie chcąc zbyt fatygować swego konia, wysadził mnie zaraz  

na brzegu miasta przy pierwszej spotkanej karczmie, należącej do schizmatyka, jak się później 

okazało. Z frontu wejście było zamknięte, więc tylnemi drzwiami wniosłem swój kuferek  

do kuchni i oddałem pod opiekę staruszki - babuni, a sam poszedłem rozpatrzyć się 

 po mieście. Mój towarzysz brat Marian miał tymczasem za zadanie wyszukać kogoś  

ze znajomych, kto by nas mógł zabrać do wsi. Nie znając miasta, skierowałem się w stronę 

widniejącej wieżyczki z krzyżem, sądząc że to kościół katolicki; zbliżywszy się jednak 

spostrzegłem pomyłkę; była to cerkiew odszczepieńcza, niegdyś unicka. Zadzwoniono właśnie 

ruskim obyczajem na zakończenie nabożeństwa, więc wiedzion ciekawością, ilu też pobożnych 

wyznawców schizma liczy, stanąłem w pobliżu cerkwi. Wyszło kilku strażników, kilka  

po miejsku ubranych niewiast i może 20 osób wieśniaczej ludności. Otóż i cała parafja 

prawosławna! A przecież ta sama parafja za czasów unji liczyła kilka tysięcy wiernych. 

Uradowany tem ubóstwem schizmy, pytam jednego chłopaka, co z cerkwi wyszedł, gdzie jest 

kościół polski, a ten z ochotą ofiaruje mi się na przewodnika. Do kościoła od cerkwi było 

dosyć daleko. W pobliżu kościoła, pomimo iż to zwykła niedziela, ogromne tłumy tamują 

drogę. Przynajmniej 500 fur otacza kościół; cmentarz przy nim, jak również tuż leżący 

cmentarz grzebalny, zapełnione ludem, w szczupłym drewnianym kościółku ogromna ciżba, 

tak iż dostać się doń w żaden sposób nie mogłem. Stanąłem z pobożnym ludem przed 

drzwiami kościoła, podczas gdy nabożeństwo zbliżało się ku końcowi. Znajdujący się  

w kościele i na obydwóch cmentarzach tworzą jedną zwartą masę w liczbie przeszło chyba  

10 tysięcy ludu i wszyscy razem śpiewają: >>Święty Boże, święty mocny ...zmiłuj się nad 

nami<<. Dwie trzecie tego ludu to unici Rusini, którzy opuścili odebraną sobie cerkiew 

własną i tutaj w kościele polskim błagają zmiłowania Pańskiego. Usiłowano wszczepić w nich 

prawosławie, rzekomo, aby uratować ruską narodowość przed zalewem latynizmu 

 i polonizmu, a oni wyrzekli się swego języka, aby uratować katolicyzm. 

Czy u was zawsze tak dużo ludzi w kościele? - zapytałem jednego wieśniaka. > O! Jeszcze 

więcej czasami bywa< odpowiada mi. - Przecież tutaj ściągają ludzie z okolicy kilku mil, 

 bo kościoły pozamykane i ten jeden musi starczyć za kilka. 

Po skończonem nabożeństwie udałem się do herbaciarni, gdzie nikogo nie zastałem, a po 

wypiciu herbaty przeniosłem się do pobliskiej piwiarni. Tam wszystkie stoliki obsadzone; 

goście piją piwo, palą papierosy, zajadają kiełbasę. Ten i ów wyjmie z kieszeni monopolówkę 

i raczy nią sąsiada. Pijaństwa jednak nie widać; każdy po opróżnieniu dwóch szklanek piwa 

lub monopolowej miarki opuszcza traktjernię i spieszy do domu…..  
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 Z karczmy zabrał mnie i rzeczy moje odszukany przez br. Mariana Czarniak z Kostrów 

na swój wóz. I tak wśród dnia pojechałem do Kostr na pierwszą stację pracy misyjnej....Wieś 

Kostry leży w odległości ośmiu wiorst od Parczewa. Przybyłem tam przed wieczorem 

 i po krótkim odpoczynku słuchałem spowiedzi, a przy posiłku gawędziłem z dobrymi ludźmi. 

Późnym wieczorem dokonałem wizytacji kółka tercjarskiego zgromadzenia III zakonu  

św. Franciszka, żeńskiego i męskiego. .... Na drugi dzień, odprawiam mszę świętą, po raz 

pierwszy w swem życiu w chacie wiejskiej. Komunia święta i przemówienie na temat 

wytrwałości we wierze i grożących jej niebezpieczeństw i zasadzek schizmy, zakończyło 

nabożeństwo. Uszczęśliwieni ludzie padają do nóg i całują stopy, by okazać swą wdzięczność 

za przybycie do nich i obsłużenie i pokrzepienie ich. ......Wszystkie utensylija do mszy, jak; 

ornat, alba, bielizna kielichowa etc. znajdują się w komplecie. Tylko zamiast kielicha używam 

kubeczka srebrnego, a zamiast mszału brewiarza tercjarskiego... Wszystkie rzeczy mszalne 

przechowały się na Podlasiu od zeszłorocznej misji O. Pydynkowskiego, chociaż jakiś czas 

 z obawy przed rewizją w ziemi je zakopano......  

 Przed obiadem jeszcze, z sąsiedniego Milanowa przyszły dwie panie, by się ze mną 

zobaczyć. Są to tak nazwane przez lud <doktorki>, a właściwie pielęgniarki z prywatnego 

szpitala, założonego przez Księżną Czetwertyńską dla dobra okolicznego ludu, znajdującego 

tu bezpłatną pomoc i lekarstwa.... Dzięki im miałem obiad, jakiegom się wcale nie spodziewał 

na wsi u prostych ludzi. >Jacy dobrzy, ale jacy nieostrożni ludzie jesteście!< - odezwałem się 

do swych gospodarzy i owych panien przybyłych. - > Nie pierwszy to raz tak się robi<- 

brzmiała odpowiedź. Od panien szpitalnych dowiedziałem się o ciekawem zdarzeniu.  

Oto tegoż dnia rano zawitał do ich szpitala gość nieoczekiwany. Był nim duchowny 

prawosławny w pijanym stanie, domagając się, aby go wpuszczono do szpitalnej kapliczki  

i pozwolono sprawdzić, azali czasem nie ma w cyborjum N. Sakramentu. W kaplicy tej msza 

święta była po raz ostatni przed wielu laty, pop jednak dawał do zrozumienia, iż podejrzewa, 

jakoby w ostatnich dniach ksiądz tutaj mszę odprawiał. Usłyszał gorzkie słowa za wtrącanie 

się w nieswoje rzeczy i odprawiony został z niczem. Po rysopisie i opisie ubrania poznałem, 

że to był ten sam pop, który mi od Lublina towarzyszył w podróży. Czyżby we mnie księdza 

wyczytał i śladów moich w Milanowie szukał? Zostawiam to Panu Bogu.  

.....Po zachodzie słońca, wyjechaliśmy do wsi Gęś o milę odległej”.  

Drugą misję na Podlasie ks. Jan Urban odbył w roku 1903, cytat str. 128 -133:  

„Na stacji Parczewo, dokąd przebyłem w południe, oczekiwały na mnie konie ze wsi 

Buradowa. Ponieważ woźnica nie znał mnie, więc był z nim mój znajomy Feliks Curyło ze wsi 

Kostry, który też zaraz po wyjściu mojem z wagonu odprowadził mnie do oczekujących koni. 
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Buradów jest to wioska nieduża, bo liczy tylko kilkanaście gospodarstw... Gospodarze 

wszyscy unici, tylko jeden odpadł do schizmy, ale i tego rodzina od pewnego czasu poczęła 

uczęszczać do kościoła. Ochrzciłem i zapisałem do metryk przeszło 60 osób różnego wieku 

 i mniejsze z nich pobierzmowałem. Przybył do wsi na urlop żołnierz aż znad Amuru, 

 a ponieważ i jego chrzest był wątpliwej wartości, więc dał się ochrzcić sub conditione, 

chociaż z początku fałszywym wstydem powodowany, uchylał się od tego. Doniesiono 

mi o kobiecie, która nagle zachorowała i straciła przytomność. Pobiegłem do niej, dałem 

absolucję i Ostatnie Namaszczenie. Leżała w silnej gorączce, podrzucała się na łóżku 

 i chociaż oczy miała otwarte, zdaje się nic nie wiedziała, co się robi z nią. Kazałem nad 

ranem zawołać mnie z Panem Jezusem do niej w razie gdyby odzyskała przytomność. 

Wieczorem słuchałem spowiedzi, do której wszyscy dorośli pragnęli przystąpić. Skończywszy 

spowiedź, ponieważ na mszę było jeszcze za wcześnie, poszedłem do stodoły, gdzie rzuciłem 

się na słomę, ale pchły nie dały mi zasnąć. Moi penitenci w oczekiwaniu mszy świętej również 

drzemali po kątach. Mszę świętą rozpocząłem o drugiej w nocy. Ponieważ dano mi znać, 

 że chora odzyskała przytomność i prosi o spowiedź, więc poszedłem do niej po mszy z Panem 

Jezusem. Wprost stamtąd odjechałem razem z br. Marianem do wsi Laski, dokąd przybyliśmy 

o wschodzie słońca”. 

 

  

Kielichy ojca Urbana                                                                                          Ornat ojca Urbana 



60 
 

Piątek, 7 sierpnia. - Z Buradowa byłem bardzo zadowolony, ponieważ widziałem, z jaką 

chęcią garnęli się wszyscy do świętych sakramentów. Gorzej miało być w Laskach. Wieś  

ta, dosyć duża, posiada rozmaitą ludność; są Polacy i Rusini, tak katolicy, jak schizmatycy. 

Ponieważ żaden ksiądz tutaj nie wstępował, a dzieci od wielu lat chrzciła jakaś głupia baba, 

więc dla  pewności należało chrzcić wszystko na nowo. Spodziewałem się ich co najmniej 150. 

Zapowiedziawszy rozpoczęcie chrztów na południe a słuchanie spowiedzi i mszę na noc, 

udałem się tymczasem na spoczynek, gdyż już przeszło 24 godzin nie zmrużyłem oka. Około 

południa napiłem się mleka i rozpocząłem chrzty. Z samego jednak początku zauważyłem, 

 że wielu z przybyłych patrzy na mnie z nieufnością, niektórzy nawet przybywszy z dziećmi 

cofali się nazad i odchodzili. Przy stosunkowo większej, niż gdzie indziej ogładzie 

zewnętrznej, mieszkańcy tej wsi zdradzają jakąś głupkowatość, zarozumiałość i lekceważenie. 

Kiedym już ochrzciłem mniej więcej 50 dzieci, robi się zamieszanie w chacie, którą wielu 

poczęło opuszczać. Wystraszona gospodyni domu szepce mi do ucha, że weszli do izby trzej 

schizmatycy. ...Pytam się, którzy to są. Wskazała mi palcem. Pytam czego chcecie? -

Przyszliśmy popatrzeć, odpowiadają. Tu nie ma nic dla was ciekawego, mówię 

im, i powinniście wstydzić się, że wcale nie proszeni wchodzicie do cudzych domów. Opuścili 

mieszkanie. Zaczęto przebąkiwać, że ktoś poszedł ze wsi do Parczewa po strażników. Bałem 

się kontynuować pracę, a obawy te podzielał sam gospodarz. Kazałem co prędzej zakładać 

konie, a sobie na obiad podać jajecznicy z kilku jaj. Obecnym kilku gospodarzom wyraziłem 

niezadowolenie, że u nich lud zarozumiały, niesforny, i że kapłanowi nie ufa, a przez 

nieostrożność i głupotę naraża na niebezpieczeństwo. Pogroziłem, że jeśli się nie poprawią, 

żaden więcej misjonarz ich nie odwiedzi...  

 Nie było dokąd jechać, jak tylko w stronę Parczewa, więc chociaż baliśmy się aby nie 

spotkać jadących może po nas strażników, nie mieliśmy jednak wyboru. Tyle tylko można było 

zrobić dla bezpieczeństwa, że około stacji kolejowej zjechaliśmy z gościńca na dłuższą, ale 

pewniejszą boczną dróżkę i ominąwszy miasto, udaliśmy się przez Cichostów i Milanów 

do Kostr, aby tam zmienić konie i odjechać tak, iżby sam nawet woźnica nasz z Lasek nie 

wiedział, dokąd pojechaliśmy. Nie na rękę był nam przejazd przez Milanów, gdzie mieszka 

kilku strażników i gdzie w przeszłym roku miałem niemiłe spotkanie z policjantem. 

Przepuśćmy, że spotkam się znowu z nim, a wieźliśmy ze sobą paramenta mszalne. Kazałem 

więc woźnicy, aby sam pojechał przez wieś z rzeczami do Kostr, my zaś z br. Marjanem przez 

pola, pieszo, brnąc po kolana w błocie, poszliśmy do szpitala Książąt Czetwertyńskich  

w Milanowie, stojącego na uboczu. Zakradliśmy się na korytarz szpitalny. Wtem wychodzi 

 z pokoju znajoma pielęgniarka, panna Marja, z jakąś kobietą wiejską czy służącą. 
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Zobaczywszy nas, trochę się zlękła, lecz nie chcąc owej kobiecie dać coś do myślenia, pyta 

nas obojętnie; - Czego panowie życzą sobie? - Przyszliśmy prosić o lekarstwo na żołądek, mój 

towarzysz zasłabł w drodze... Zaraz wrócę odrzekła. Odprowadziwszy kobietę do drzwi, 

zabrała nas do swego pokoju, sporządziła ciepłej kawy. Marjanowi, który rzeczywiście 

niedomagał, dała pigułek, namówiła go przy tem, aby wypił na rozgrzewkę po przemknięciu 

tęgiej śliwowicy. - Oprowadziła nas potem po szpitalu, pokazała opuszczony kościół (dawniej 

były tu siostry miłosierdzia i kapelan); gdzie ołtarze zrujnowane, ściany od wilgoci pokryte 

pleśnią, a rząd nie pozwala na restaurację. W tym roku księżna bez pozwolenia pokryła 

go nowym dachem. - Ze szpitala poszliśmy znowu pieszo do Kostr. Tam zjedliśmy postną 

kolację, składającą się z barszczu burakowego u przełożonej Tercjarek i o zachodzie słońca 

dalej w drogę w kierunku Rudna i Radcza.”  

 

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Parczewie (1795-1918) 

 

5.2. Pomoc unitom 

 W Parczewie ludność unicką, która była przeważnie pochodzenia wiejskiego, 

bardzo wspierało i wspomagało ziemiaństwo polskie. Byli to książęta Czetwertyńscy 

z Milanowa, hrabina Jadwiga Łubieńska z Kolana, Zaorscy z Glinnego Stoku. Unici 

ukrywani byli przed prześladowcami w zabudowaniach dworskich, a ziemianie 

interweniowali w ich imieniu u władz. Na terenach folwarcznych odbywały się 

nabożeństwa dla unitów, a misjonarze z Galicji udzielali posług religijnych.   
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 Jadwiga Łubieńska wyjeżdżając do Rzymu, poruszała tam sprawę 

prześladowanych unitów podlaskich. Z Krakowa przemycała metryki i akty ślubne 

oraz wydawnictwa religijne i dewocjonalia. Opublikowała zbiór wierszy unickich oraz 

pamiętniki “Hospody pomyłuj”, opisujące męczeńskie losy Unitów.  

W książce „Na wozie i pod wozem” hrabina Zółkowska z Milanowa tak oto wspomina 

te wydarzenia: “ Mieszkaliśmy na parterze od strony ogrodu. Otóż uciekinierzy wiedzieli, 

 do którego okna zapukać. Wówczas moja matka pospiesznie im otwierała, coś tam z nimi 

szeptała, niektórych wpuszczała do pokoju, innym dawała zapomogę. Oczywiście to odbywało 

się nocą, w wielkiej tajemnicy”. - “Uciekającym unitom moja matka dawała pieniądze, jakiś 

rodzaj paszportu czy przepustki i wyprawiała za granicę, to znaczy do Galicji”. - 

 „W Milanowie żandarmi węszyli i szperali, szukając uciekinierów z Syberii oraz czy 

w pałacu nie ma zakonspirowanego nauczania religii i języka polskiego. Faktycznie moja 

matka uczyła i mnie wciągała do tej pracy społecznej. Uczyłam, jak umiałam, zapewne 

niezbyt wytrawnie, ale byłam szczęśliwa, gdy moje uczennice dobrze zdawały egzaminy  

z katechizmu przed pierwszą Komunią świętą”.  

 

 5.3 Ukaz tolerancyjny, wizyta biskupa Franciszka Jaczewskiego – rok 1905  

 

 Pod presją wydarzeń rewolucyjnych i po przegranej przez Rosję wojnie  

z Japonią, 30 kwietnia 1905 roku wydany został przez cara Mikołaja II ukaz 

tolerancyjny, który dawał Kościołowi katolickiemu względną swobodę działania. 

Dał możliwość unitom przejście na obrządek łaciński, naukę religii w języku polskim, 

otwieranie prywatnych szkół z jęz. polskim, itp. Na jego mocy w ciągu jednego tylko 

roku ok. 120 tys. byłych unitów z Podlasia przeszło do kościoła rzymskokatolickiego. 

Zapisy na katolicyzm unitów odbywały się masowo po kilkaset osób jednego dnia w każdej 

parafii. Ludność nie dowierzała zaborcy carskiemu, obawiała się, że akt ten może być prędko 

ograniczony lub nawet odwołany.  

 Z okolic Parczewa około 4600 unitów przeszło na katolicyzm. Tak pisze  

hr. Żółkowska właścicielka dóbr w Milanowie –„Gdy został wydany ukaz tolerancyjny, 

tłumy ze wszystkich dwunastu parafii skoncentrowanych w Parczewie ruszyły jak Exodus, 

żądając natychmiastowego chrztu i metryki. Każdy z naszej rodziny, nawet ja – jeszcze prawie 

dziecko, mieliśmy po kilkunastu chrześniaków. Nie zapomnę nigdy tych tłumów, które 

koczowały wokoło starego, drewnianego kościoła w Parczewie”.  
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 Po wydaniu ukazu kościół rzymskokatolicki rozpoczął się intensywniej 

rozwijać. Zaczęto otwierać wcześniej zamknięte kościoły, budować nowe oraz 

niektóre cerkwie unickie zamieniać na kościoły łacińskie. Duchowieństwo katolickie 

rozpoczęło agitację nawracania prawosławnych chłopów, szczególnie aktywnie 

działał biskup lubelski Franciszek Jaczewski, osobiście objeżdżając tereny 

zamieszkiwane przez byłych unitów.  

Bardzo ciekawy był objazd ks. Biskupa Jaczewskiego diecezji lubelsko-podlaskiej. 

Takiej manifestacji religijnej i takiej uczuciowości wśród ludu, jaka była wówczas 

można tylko porównać do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na ziemi podlaskiej  

w roku 1999. Odruch ludności był naturalny i niezwykły. Jak pisze ks. Antoni Kotyłło. 

“Banderie konne w każdej parafii na unii składały się z 3 do 5 tysięcy koni.  

A te płomienne mowy, to pokazywanie ran i blizn prześladowanych unitów, te różne 

owacje są wprost trudne do opisania.  

Taką wizytę biskup Jaczewski odbył w Parczewie 9 lipca 1905 roku.   Witany był  

z ogromną radością chlebem i solą przez 20 tys. wiernych, wśród nich byli 

przedstawiciele znamienitych rodów szlacheckich; Czetwertyńskich z Milanowa  

i Zamojskich z Jabłonia. Na drodze przejazdu karety biskupiej ustawione były łuki 

triumfalne przyozdobione zielenią i przystrojone flagami w polskich barwach  

narodowych lub w kolorze niebiesko-białym. Na drogę rzucano przed karetą białe 

 i czerwone kwiaty. Na uroczystym obiedzie w Milanowie książę Seweryn Światopełk-

Czetwertyński wygłosił interesującą mowę o potrzebie zbliżenia dworu i włościan. 

        W niedzielę i święta ścisk w kościele był tak wielki, że „żebra łamano” jak pisano 

w relacji z wizyty biskupiej w Parczewie. Z biegiem lat rosła liczba wiernych parafii 

rzymskokatolickiej w Parczewie. Stara drewniana świątynia, niemodernizowana 

wskutek rosyjskich zakazów, nie mogła pomieścić tak wielkiej liczby wiernych. Dzięki 

usilnym staraniom ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Wierzejskiego, dopiero  

po ukazie tolerancyjnym w grudniu 1905 roku władze rosyjskie wyraziły zgodę  

na budowę nowego kościoła. Świątynia wzniesiona w stylu gotyckim w latach 1905-

1913, poświęcona została w 1914 roku a konsekrowana przez biskupa Henryka 

Przeździeckiego 20 maja 1919 roku, służy parafii do dziś.  

        Chciałbym nawiązać w tym miejscu do budowy kościoła w Czelabińsku. Unici 

podlascy miedzy innymi ze Żminnego, Lasek, Rudna, Tyśmienicy, Jam, Polubicz, 

wywiezieni za wiarę w 1887roku do Czelabińska, są głównymi inicjatorami budowy 
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kościoła w Czelabińsku. Nie wiem jak to się stało, że kościół wybudowany  

w Czelabińsku, w latach 1909-1914, poświęcony również w 1914 roku, swoim 

wyglądem przypomina kościół z Parczewa. Obie świątynie były wykonane  w stylu 

gotyckim z czerwonej cegły z wystrojem wewnętrznym  z białego cementu.  

Ze względu na wydarzenia (rewolucja w Rosji w 1917 roku) rozpoczęto  

w Rosji prześladowanie religii i kościoła. W 1930 roku kościół katolicki został 

zamknięty, przekazany na Ośrodek Kultury a następnie na hotel pracowniczy 

i magazyn, a 15 lipca 1932 roku kościół  zburzono materiałami wybuchowymi.    

 

Kościół w Czelabińsku                                                       Kościół w Parczewie 
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Bandera chłopska na koniach oczekująca na przyjazd biskupa Franciszka Jaczewskiego w Parczewie (1905 r.) 
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5.4 Obraz Matki Bożej z Gruszką 

          W Parczewie od niepamiętnych czasów znajduje się cudowny obraz Madonny 

z Dzieciątkiem, powszechnie znany „Matką Boską z Gruszką". Pierwsze źródłowe 

wiadomości o wizerunku pochodzą z 26 czerwca 1828 roku. Wówczas to  bowiem 

proboszcz unicki ks. Józef Kurmanowicz, pisząc do konsystorza chełmskiego 

o pożarze drewnianej cerkwi grekokatolickiej, dodał: „Obraz Matki Bożej słynący 

łaskami, wyratowany będąc, przeniesiony został do fary”, kościoła Świętego Ducha 

(stary nieużytkowany kościół łaciński), który od lipca 1828 roku, po otrzymaniu 

zezwolenia z kurii podlaskiej był użytkowany przez unitów.  Z kronik wynika również, 

że już w XIX wieku obraz czczony był przez wiernych różnych wyznań i obrządków. 

Modlili się przed nim łacinnicy, unici, prawosławni, a nawet Żydzi,  co wprost trudno  

wyjaśnić. Szczególnie uciekano się do Matki Bożej z Gruszką w różnego rodzaju 

chorobach i zdarzały się uzdrowienia. Według tradycji Matka Boska  

z Gruszką była tu kiedyś publicznie czczona  jako cudowna.   

        Namalowany na płótnie obraz o wymiarach 90x115 cm przedstawia siedzącą 

postać Matki Bożej podtrzymującą Dzieciątko, które stoi na Jej kolanach. Z ramion 

Madonny zwiesza się ciemnego koloru płaszcz, a na jej głowie, okrytej jasnym 

szalem czy chustą, leży mały wianuszek z kwiatów. Dzieciątko ubrane w długą, 

sięgającą do kostek, przezroczystą sukienkę z muślinu, głowę ma lekko przechyloną 

na prawe ramię i oczy skierowane w dół, jakby na świat znajdujący się u stóp.  

W lewej rączce trzyma wiązankę kwiatów, w prawej zaś owoc przypominający 

gruszkę. Stąd nazwa obrazu: „Matka Boska z Gruszką".  

 Obraz „Matki Bożej z Gruszką” ze złotą różą i złotym  sercem darem 

parafian z okazji 5. rocznicy koronacji  
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Tu wspomnę, że jest jeszcze jeden w Polsce z około 500-letnią historią obraz 

Matki Boskiej z gruszką w niewielkich Krzyżowicach na Śląsku. Opisujący ten obraz 

historyk Marek Szołtysek, tak pisze o motywie gruszki występującej na świętych 

obrazach. 

 Około 800 lat temu powstał zakon franciszkanów, który zaangażował się w duszpasterstwo 

wieśniaków i mieszczan. Chciał wszystkim pokazać, iż poznanie Boga nie jest możliwe tylko dla 

uczonych mnichów, ale jest powszechnie dostępne i słodkie - jak pospolite gruszki. Bowiem grusze, 

rosnące wówczas w prawie całej Europie dziko i w ogrodach, dawały owoce o wiele mniejsze niż 

dzisiaj, ale były one bardzo słodkie, a biednym powszechnie dostępne i znane - w odróżnieniu  

od słodyczy drogiego miodu. Stała się, więc gruszka religijnym symbolem.  Słodkie dzikie gruszki 

miały symbolizować słodycz boskiej miłości. O Bożej Mądrości słodkiej jak gruszki mówił  

św. Franciszek, św. Bonawentura i inni ówcześni kaznodzieje. Z czasem zaś, w XIV i XV w., Ten 

gruszkowy symbol boskiej słodyczy zaczął pojawiać się w malarstwie religijnym, zwłaszcza w Wenecji. 

Zmierzali tam artyści z północy, szukając nowych pomysłów. Przykładowo Albrecht Dürer, słynny 

niemiecki malarz, grafik i rysownik z Norymbergii, był w Wenecji w latach 1505/6, gdzie obejrzał 

wiele świętych obrazów z gruszkami i później na ich wzór namalował trzy Madonny z gruszką. 

Obecnie znajdują się w muzeach w Wenecji, Monachium i Florencji. 

  Co to jednak ma wspólnego z Parczewem? Nie wiadomo, kiedy i kto 

namalował obraz Matki Bożej z Gruszką i w jaki sposób trafił do Parczewa?   

Są przypuszczenia, że obraz jest w Parczewie od roku 1564 i że był to prezent 

nuncjusza papieskiego Commendone, który wtedy gościł w Parczewie. Otóż obraz 

ma zatem 500 lat i powstał w czasach Albrechta Dürera. Mógł  go więc stworzył jakiś 

artysta, który podobnie jak Dürer był w Wenecji. 

Jak podają miejscowe publikacje historyczne, według ekspertów, będący 

wybitnym dziełem sztuki obraz pochodzi z XVI wieku i został namalowany przez 

nieznanego mistrza tzw. szkoły flamandzkiej.(brak danych  kto i kiedy dokonał tej 

ekspertyzy).   

       Dokumenty Konsystorza Chełmskiego z wizytacji parafii unickiej w Parczewie 

dokonanej w czerwcu 1859 r. podają, że obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem był 

umieszczony w Wielkim Ołtarzu, posiadał dwie ramy i zasłaniany był wyobrażeniem 

św. Leonarda. Na obrazie znajdowały się dwie miedziane, pozłacane korony.  

.   W kościele Świętego Ducha obraz Matki Bożej z Gruszką pozostawał przez  

34 lata, aż wyświęcono nowo wybudowaną, murowaną cerkiew unicką, do której  
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http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3398261,szoltysek-gruszka-z-krzyzowic,id,t.html
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3398261,szoltysek-gruszka-z-krzyzowic,id,t.html
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3398261,szoltysek-gruszka-z-krzyzowic,id,t.html
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3398261,szoltysek-gruszka-z-krzyzowic,id,t.html
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3398261,szoltysek-gruszka-z-krzyzowic,id,t.html
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3398261,szoltysek-gruszka-z-krzyzowic,id,t.html
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w 1862 r. został przeniesiony.  

         Niezbyt długo jednak cieszyli się unici tym, że mogą swobodnie modlić się 

przed obrazem Parczewskiej Pani. Car Aleksander II ukazem z dn.13.05. 1875 

skasował unicką diecezję chełmską i z parafii wyrzucono ostatniego proboszcza 

unickiego — księdza Michała Zatkalika. Obraz pozostał w tej samej świątyni, ale już 

jako  prawosławnej. Od tej pory unici, nie chcąc wyrzec się swojej wiary, a poza tym 

czując się przecież Polakami, przestali chodzić do cerkwi. Do kościoła zaś wstęp 

mieli zakazany. Księżom katolickim za udzielanie unitom kapłańskiej posługi groził 

Sybir. Cerkiew prawie opustoszała. "Batiuszka" pop skarżył się władzom, że nie 

może nawet znaleźć człowieka, który by chciał zadzwonić na prawosławne 

nabożeństwo. Unici uważali, że ich obraz został uwięziony. Ukradkiem tylko zaglądali 

do cerkwi, by sprawdzić, czy obraz znajduje się na swoim miejscu. Sytuacja zmieniła 

się dopiero po ukazie carskim z 1905 roku. Dokument ten sprawił, że unici przy 

różnych okazjach mogli odwiedzać cerkiew i modlić się przed obrazem, bez obaw,  

że zostaną wpisani na listę prawosławnych.  

        Ponowną zmianę sytuacji przyniósł wybuch I wojny światowej. W 1915 roku  

do Parczewa wkroczyły wojska niemieckie. W cerkwi urządzono szpital dla jeńców 

rosyjskich, a w roku 1919 wszystkie przedmioty kultu w niej się znajdujące 

przeniesiono do obecnego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i zrzucono w kruchcie 

pod wieżą. To samo uczyniono z obrazem, który także, nie wiadomo dlaczego, 

uznano za prawosławny. Proboszczem był wtedy ks. Stanisław Zarzycki, który 

niebawem  w wieku 42 lat zmarł.  Do następnego proboszcza, którym został  

ks. Feliks Ostoyski, przyszedł podobno jakiś stary człowiek i zażądał, aby umieścił 

cudowny obraz w kościele, jeśli nie chce wkrótce umrzeć, jak jego poprzednik. 

Proboszcz widać zląkł się, polecił go stamtąd zabrać i umieścić  

w kościele, na tylnej ścianie kaplicy Matki Bożej Różańcowej. Był on jednak mało 

widoczny, gdyż zasłaniały go ustawiane w tym  miejscu chorągwie procesyjne. Mimo 

to, jak twierdzą historycy, wielu ludzi przychodziło modlić się przed nim.  

         Po jakimś czasie, z niewiadomych przyczyn, obraz wyniesiono na miejscową 

plebanię, gdzie został umieszczony w bibliotece. I tak powoli niszczał i popadał  

w zapomnienie. W końcu nie wiedziano nawet, skąd się wziął. Ot, jakiś stary obraz. 

Byli jednak wśród mieszkańców miasta i tacy, którzy pamiętali, że kiedyś znajdował 

się w ich świątyni cudowny wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. To oni, nawet 

wtedy, gdy obrazu w kościele zabrakło, zanosili do Matki Bożej z Gruszką swoje 
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prośby i błagania i otrzymywali od Niej liczne łaski.  

Tak o obrazie opowiada parafianka, pochodząca z położonej tuż koło Parczewa wsi 

Brudno, urodzona w końcu dziewiętnastego wieku, pamiętała obraz, nazywała  

go Matką Boską z Gruszką. Obraz był w unijackiej cerkwi, jak mówiła. Cerkiew spaliła 

się, ale obraz cudownie ocalał i tylko rama lekko się okopciła. Potem obraz był 

umieszczony w nowej cerkwi, ale unijaci do niej nie chcieli chodzić, bo była 

prawosławna. Wojsko przymuszało, biło, ale wiary zmienić nie chcieli. Matka Boska 

trzymana była jak w więzieniu w tej cerkwi.   

       Obrazem zainteresował się pochodzący z Parczewa ksiądz Czesław Nowicki. 

Choć mieszkał w Lublinie, często przyjeżdżał do Parczewa. Od swoich rodziców 

dowiedział się o istnieniu obrazu i jego historii. W lubelskim archiwum odszukał 

wiadomości na jego temat, spisał zeznania starszych osób pamiętających obraz 

 i doszedł do wniosku, że „stary obraz” znajdujący się na plebanii to właśnie słynący 

niegdyś łaskami obraz Matki Bożej z Gruszką.   

      Rezultatem procesu identyfikacyjnego było opracowanie przez ks. Nowickiego 

pracy pt. „Kolejne losy Obrazu Matki Bożej z cerkwi unickiej w Parczewie, na tle 

historii parafii od 1828 do 1875 roku”, z licznymi załącznikami w postaci 

zgromadzonych dokumentów.  

        Wtedy ks. Czesław Nowicki i pomagający mu w dociekaniach ks. Piotr 

Aleksandrowicz, który pochodził z Cichostowa parafii parczewskiej, wespół  

z proboszczem ks. Franciszkiem Chwedorukiem wystąpili w tej sprawie do biskupa. 

Wkrótce jednak proboszcz został odwołany z parafii i sprawa obrazu przeciągnęła się 

o kilka lat.  

        Następnym proboszczem został ks. Tadeusz Ryciak, energiczny i pełen 

inicjatywy. Obraz został oddany do ekspertyzy i konserwacji. Po otrzymaniu wyników 

badań i zapoznaniu się z zebranymi przez ks. Nowickiego materiałami, ks. biskup 

Ignacy Świrski powołał komisję dla zweryfikowania związanej z obrazem 

dokumentacji. Następnie w dniu 23 marca 1968 r. wydał dekret, w którym m.in. 

czytamy: „...zarządzamy niniejszym dekretem, by wzmiankowany Obraz Matki Bożej 

z Gruszką został przeniesiony z plebanii parczewskiej do kościoła  

i umieszczony do publicznego kultu w Wielkim Ołtarzu..."  

           W dniu 15 sierpnia 1968 r. odbyła się uroczystość wniesienia obrazu Matki 

Bożej z Gruszką do kościoła, z udziałem ks. biskupa Wacława Skomoruchy oraz 

nielicznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych. Po raz pierwszy też wówczas 
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był obchodzony odpust Wniebowzięcia Matki Bożej, wprowadzony w nawiązaniu  

do takiego samego odpustu w cerkwi unickiej.  

        W sposób szczególny świątynia parczewska uhonorowana została w 1989 roku. 

Otóż na prośbę proboszcza tutejszej parafii ks. prałata Mieczysława Marczuka, 

złożoną w imieniu kapłanów, sióstr zakonnych, a także wiernych całego 

parczewskiego dekanatu, Ordynariusz Diecezji Siedleckiej, czyli Podlaskiej biskup 

Jan Mazur wystąpił do Kongregacji Kultu w Rzymie o nadanie posiadającemu tak 

cenny wizerunek Matki Bożej kościołowi tytułu bazyliki. Ojciec Święty Jan Paweł II, 

który jeszcze, jako kardynał Karol Wojtyła w 1964 r. gościł w Parczewie, przychylił się 

do tej prośby i Bullą Papieską z dnia 26 kwietnia 1989 r. nadał parczewskiej świątyni 

tytuł i godność Bazyliki Mniejszej. J.E. Ks. Kardynał Józef Glemp, prymas Polski, 

 w obecności biskupów, duchowieństwa i rzeszy wiernych w dniu 24 czerwca 1990 r. 

podał tekst Bulli Papieskiej do wiadomości.  

  

         

Dzieło księdza Marczuka podjął jego następca — ksiądz prałat Tadeusz 

Lewczuk. Dołożył on wszelkich starań, by uroczystości koronacyjne wypadły jak 

najlepiej i by Matka Boża z Gruszką znana była nie tylko na terenie diecezji 

siedleckiej, ale w całym kraju. Czyni wszystko, by cudowny obraz nadal odbierał 

należną mu cześć, a parczewskie sanktuarium nieustannie rozwijało się i piękniało. 

Uwieńczeniem tych starań były uroczystości koronacyjne. Poprzedziły je misje 

parafialne, których celem było duchowe przygotowanie parafii do uroczystości 
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koronacji, która odbyła się w niedzielę 6 maja 2001 roku. Aktu koronacji dokonał 

Prymas Polski kardynał Józef Glemp.  

Umieszczony w głównym ołtarzu wizerunek Matki Bożej z Gruszką znów jak niegdyś 

odbiera cześć publiczną. Kult Matki Bożej Parczewskiej stale się pogłębia  

i rozszerza. Świadczą o tym liczne wota zgromadzone w gablotach, w prezbiterium 

kościoła, jak również liczne podziękowania za otrzymane łaski, składane w każdą 

środę podczas nowenny do Matki Bożej oraz zapisane w parafialnym rejestrze łask. 

Wielkim propagatorem kultu Matki Bożej z Gruszką był zmarły proboszcz parafii  

św. Jana w Parczewie ksiądz infułat Mieczysław Marczuk. To właśnie on podjął 

starania o ponowną koronację obrazu koronami papieskimi. Swego dzieła dokończył, 

choć nie doczekał uroczystości. Datę koronacji obrazu ogłosił na tydzień przed 

śmiercią.  

         Biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski dekretem z dnia 10 maja 2008 r. 

ustanowił kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Parczewie - Diecezjalnym 

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. 

 

5.5. Karol Wojtyła w Parczewie 

 13 kwietnia 1964 r. w czterechsetną rocznicę przyjęcia uchwał soboru 

trydenckiego w kościele odprawił mszę św. i wraz z ludem bożym modlił się 

arcybiskup Karol Wojtyła, który dnia16 października 1978 został wybrany na papieża 

i przybrał imię Jana Pawła II.  

           Podniosłe kazanie wygłosił Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, 

mówiąc m.in.: „W małym Parczewie rzucono ziarenko pokoju i zgody, które dzięki 

wspaniałym mężom Bożym, po latach pracy nad przywróceniem jedności i pokoju 

religijnego sprawiło, że już w drugim i trzecim pokoleniu wszystkie rody polskie 

wróciły do jedności Kościoła katolickiego. To, co się tutaj stało w zaczątku, jak ziarno 

pszeniczne rzucone w rolę podlaską sprawiło, że zachowaliśmy jedność religijną 

i narodową. Dzisiaj dobrze wiemy, co to znaczy. Staję przed ludem podlaskim. Wam 

i waszemu duchowieństwu nie trzeba o tym mówić, bo daliście dowód, jak 

bronić waszej jedności ze Świętym, Rzymskim Kościołem Katolickim.  

(Kardynał zapewne miał na myśli parczewskich Unitów broniących  

w 1874 roku swojej świątyni). Dzisiaj my, biskupi polscy, z waszym Arcypasterzem 
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na czele, zabiegamy o to, aby Ojciec Święty wyniósł na ołtarze podlaskich 

męczenników w obronie wiary”. W tym miejscu trzeba dodać, iż beatyfikacji 

Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy dokonał Jan Paweł II w Rzymie  

6 października 1996 roku. W liturgii Kościół wspomina ich 26 stycznia. 

 

5.6. Niemy świadek 

 

Na placu cerkiewnym, od strony ówczesnej ulicy Młynarskiej (dzisiaj stoi tu blok 

mieszkalny ul. PCK nr1) znajdował się krzyż i głaz tak wielki, „że wołu można było na nim 

położyć”. Ów kamień był niemym świadkiem katowania i biczowania przez zaborcę 

okolicznej ludności unickiej. Podczas  zmuszania do przyjęcia  prawosławia „na nim 

ludzie płakali, bo okrucieństwa się działy”. W 1958 roku ksiądz Czesław Nowicki 

dołożył wszelkich starań, by usunięty krzyż umieścić na miejscowym cmentarzu, 

następnie zaczęto rozbijać wspomniany głaz. Ponieważ ksiądz znał historię tego 

kamienia, uratował jego część i umieścił w ogródku swojego rodzinnego domu  

w Parczewie. Przed śmiercią przekazał go proboszczowi parczewskiej parafii, 

księdzu Mieczysławowi Marczukowi. Ten wystawił kamień przed bazyliką  

w Parczewie. 

  

Kamień z placu  cerkwi unickiej przed bazyliką w Parczewie.  

Tablica pamiątkowa misji ewangelizacyjnych - rok 2000 
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5.7. Tablica pamiątkowa 

 

           Z inicjatywy Antoniego i Władysława synów Sylwestra Teleona oraz Edwarda 

syna Teodora Teleona, w roku 1984 w kościele parafialnym w Parczewie pod 

wezwaniem św. Jana Chrzciciela została wykonana przez Antoniego Beera tablica 

pamiątkowa w 110 rocznicę męczeństwa unitów parczewskich, prześladowanych  

i zesłanych na Sybir. 

 

Kościół w Parczewie                                                                  Pamiątkowa tablica 

 

Tablica została umieszczona w nawie poprzecznej, w kaplicy Matki Bożej 

Różańcowej obok miejsca, gdzie w latach 50-tych znajdował się obraz Matki Bożej  

z Gruszką. 
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5. 8. Tytuł Bazyliki Mniejszej 

 

           W dniu 15 sierpnia 1968 r. odbyła się uroczystość wniesienia obrazu Matki 

Bożej z Gruszką pochodzącego z cerkwi unickiej do kościoła w Parczewie,  

z udziałem ks. biskupa Wacława Skomoruchy oraz nielicznie zgromadzonego 

duchowieństwa i wiernych. Mocą specjalnego dekretu biskupiego kościół został 

ogłoszony sanktuarium maryjnym. Dzień odpustu ustalono na 15 sierpnia,  

w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po raz pierwszy też 

wówczas był obchodzony odpust Wniebowzięcia Matki Bożej, wprowadzony  

w nawiązaniu do takiego samego odpustu w cerkwi unickiej.  

W 40 rocznicę umieszczenia obrazu przy głównym ołtarzu,  dnia 26.04.1989 

roku Ojciec Święty Jan Paweł II wydał bullę o nadaniu Kościołowi parczewskiemu 

tytułu Bazyliki Mniejszej. Uroczystego ogłoszenia tej zaszczytnej godności dokonał 

Prymas Polski kard. Józef Glemp w niedzielę odpustową narodzenia św. Jana 

Chrzciciela 24 czerwca 1990 roku.  

             Z racji tego wydarzenia, z inicjatywy proboszcza ks. prałata Mieczysława 

Marczuka został wybity medal okolicznościowy nawiązujący również do męczeńskiej 

roli Unitów Podlaskich.  
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5.9. Kaplica Męczenników Podlaskich 

 

W kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Parczewie w nawie 

bocznej po lewej stronie ołtarza głównego znajduje się ołtarz boczny poświęcony 

błogosławionym w 1996 roku Męczennikom Podlaskim z Pratulina.  Na ołtarzu wokół  

centralnie umieszczonego obrazu Jana Mołgi znajdują się  rzeźby ludowe, postać   

bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, bł. Honorata Kożmińskiego oraz św. Brata Alberta.  

Kościół wspomina błogosławionego Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy 

(męczenników z Pratulina) corocznie 23 stycznia.    

         

 

Ołtarz Męczenników Podlaskich                                    Obraz  umieszczony w ołtarzu 
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5.10.Tablica poświęcona pamięci Tymoteusza Szczurowskiego 

W Parczewie 15 listopada 2011 roku upamiętniono greckokatolickiego 

zakonnika bazylianina o. Tymoteusza Szczurowskiego. W Bazylice Mniejszej 

 w Parczewie została umieszczona tablica poświęcona pamięci Tymoteusza 

Szczurowskiego. W ten sposób wypełniono zadanie, jakie za życia postawił sobie 

 o. Roman Piętka, były archimandryta i wieloletni proboszcz neounickiej parafii  

w Kostomłotach. 

  

           Tymoteusz Szczurowski, unicki zakonnik żyjący w latach 1740-1812, był 

postacią nieprzeciętną. Zdobył gruntowne wykształcenie, uzyskał tytuł doktora 

teologii i prawa kanonicznego w Rzymie. Władał siedmioma językami. Od papieża 

Piusa VI otrzymał zadanie, by w porozumieniu z miejscowymi biskupami nauczać 

cały naród i nawracać niewiernych. Gdy został przełożonym bazyliańskiego klasztoru 

unickiego w Białej Radziwiłłowskiej (dziś Podlaskiej), przyjął propozycję Radziwiłłów, 

fundatorów klasztoru, prowadzenia misji wśród tutejszego społeczeństwa. Jego 

charyzmatyczne kazania cieszyły się niezwykłą popularnością. Porywał na nich 

tłumy, wprawiał je w zadumę i ekstazę. Około 1792 roku założył zgromadzenie 

żeńskie podług reguły św. Bazylego, które nazwał jozafatkami. To wkrótce stało się 
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powodem konfliktu Szczurowskiego z miejscowymi władzami kościelnymi. Do zakonu 

wstąpiła bowiem m.in. jedna z sióstr miłosierdzia, tym samym przechodząc  

na porządek bizantyńsko-słowiański. Napięta sytuacja spowodowała, że zakonnik 

został zmuszony opuścić miasto. Najpierw przeniósł się do Żyrowic, a następnie  

do Parczewa, dokąd sprowadził siostry jozofatki i gdzie zmarł. Cztery lata przed 

śmiercią wrócił do obrządku łacińskiego. 

Postać Szczurowskiego tak zachwyciła ojca Piętkę, że postanowił – przy 

współudziale regionalisty Józefa Bazyluka – wydać reprint jego XVIII-wiecznej „Missji 

Bialskiej”. Ukazał się on w 2009 roku. Na tym jednak plany archimandryty się nie 

skończyły.  Ojciec Piętka  pragnął upamiętnić pobyt niezwykłego zakonnika  

w Parczewie. Planom sprzyjały okoliczności. Po wydaniu reprintu „Misji Bialskiej” 

 i znalezieniu w internecie informacji o tym fakcie zgłosili się do ojca potomkowie ojca 

Szczurowskiego z Warszawy i Lublina, którzy zadeklarowali się ufundować tablicę 

mu poświęconą – informuje Józef Bazyluk.   

Jej wmurowanie i poświęcenie odbyło się już po śmierci głównego inicjatora.  

„Ojciec prosił, żebym dokończył to, co on zaczął. Wypełniłem więc jego wolę. 

Tymoteusz Szczurowski to postać nietuzinkowa. Życie takich jak on ludzi trzeba 

przypominać, aby nie pokrył ich pył zapomnienia” – wyjaśnia Bazyluk.   

         Na uroczystość przybyli żyjący do dziś członkowie rodu Szczurowskich. Mszę 

odprawił dziekan ks. prałat Tadeusz Lewczuk w koncelebrze z księżmi kanonikami 

Leonem Pietroniem i Zygmuntem Lipskim. Złożono też kwiaty i zapalono znicze 

wokół niezachowanego do dzisiaj miejsca pochówku o. Tymoteusza na pobliskim 

cmentarzu. Stanisław Gurba, potomek zakonnika, złożył podziękowania wszystkim, 

którzy przyczynili się do upamiętnienia ważnej dla regionu postaci.  
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5.11.  Kapliczki i krzyże - pamiątki po unitach 

Historia unickiego Kościoła zapisana jest nie tylko w dokumentach i książkach.  

O bohaterskich grekokatolikach przypominają również kapliczki i krzyże ustawione 

przy drogach.  

           Po likwidacji Kościoła greckokatolickiego w 1875 roku rozpoczął się nasilający 

proces rusyfikacji terenów Podlasia i ograniczania swobód religijnych. Unici musieli 

się obywać bez chrztów, bez kościoła i bez ślubów, a jak umierali,  

to bez chrześcijańskiego pogrzebu. Kogo nie chciano pochować w asyście popa  

i strażników, tego grzebano po kryjomu, nocami, na niepoświęconej ziemi z dala  

od ludzkich siedzib i dróg, tak, aby strażnicy carscy nie odszukali trupa i nie 

pochowali z udziałem popa. Mogiły były zrównywane z ziemią i pokrywane darnią, 

miejsce pochowania było zachowywane tylko w pamięci przez najbliższych głęboko 

w sercu. 

          Po odzyskaniu wolności religijnej w 1905 roku (ukaz tolerancyjny)  

na ziemi podlaskiej pojawiło się bardzo dużo krzyży i kapliczek. Jak pisze Reymont  

w „Z ziemi chełmskiej” ludzie pracowali dniami i nocami, żeby nastawić jak 

najszybciej i jak najwięcej krzyży i kapliczek i upamiętnić miejsce pochowania swoich 

bliskich lub tragiczne wydarzenia losów podlaskich Unitów.  Mówiono wówczas,  

że przy krzyżach są mogiły „najoporniejszych”, tych, co rząd carski nie zmusił  

do przejścia na prawosławie.   

         Zapewne w okolicach Parczewa   postawiono wówczas wiele takich krzyży. 

Ponad stuletni czas od tamtych wydarzeń pomału pozacierał ślady przeszłości. Wiele 

starych drewnianych  spróchniałych krzyży zastąpiono nowymi lub postawiono krzyże 

metalowe, ale są i takie miejsca, że po starym krzyżu nie ma już nic. Dzisiaj niewiele 

takich miejsc możemy spotkać na ziemi parczewskiej. a te, które pozostały, nie 

zachowały wśród ludzi swojej historii. Niektóre z nich opisał parczewski skryba 

Lechosław Płowaś. 
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 Krzyż unicki przy ul. Laskowskiej i Wojska Polskiego 

 Od niepamiętnych czasów stał krzyż unicki przy ul. Laskowskiej i Wojska 

Polskiego, którego okoliczności postawienia nie udało mi się ustalić. Jak opowiadają 

starsze osoby mieszkające przy ul. Laskowskiej,  ten krzyż stał już przed II wojną 

światową. Zapewne został postawiony po roku 1905. Przemijający czas sprawił,  

że krzyż spróchniał i należało go zastąpić nowym.   

          W roku 2011 z inicjatywy  Proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Parczewie  

ks. Andrzeja Biernata stary krzyż unicki został zastąpiony nowym krzyżem łacińskim. 

 

        

Zdjęcie z roku 1982                                                         Zdjęcie z roku 2014 
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Buradów – krzyż wotywny 

Na skraju lasu buradowskiego stoi potężny sosnowy krzyż z blaszaną 

tabliczką już nieczytelną. Z opowieści wynika, iż to był „krzyż wotywny” postawiony 

przez Stanisława Matejczuka za szczęśliwy powrót jego brata Jana, zwanego „Siwy 

Jan” po 20-latach pobytu na Syberii za wiarę – jako unity. „Siwy Jan” był przez 

mieszkańców okolic i duchowieństwo wielce szanowany i w 1924 r. zorganizowano 

piękny kondukt żałobny (trumnę niesiono na ramionach z domu rodzinnego 

 aż do krzyża leśnego).  

 

 

           Krzyż na skraju lasu buradowkiego 
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Glinny Stok  

            Przy polnej drodze z Glinnego Stoku do Koczerg stoi krzyż wotywny, 

poświęcony mieszkańcowi Glinnego Stoku Andrzejowi lub Józefowi Michalukowi, 

unicie, który po latach wrócił z zesłania z woreczkiem rodzinnej ziemi zawieszonym 

na szyi. Stary krzyż został w roku 1994 w 120 rocznicę zesłania zastąpiony nowym, 

który stoi do dzisiaj. 

Przy dawnym dworze rodziny Zaorskich. Obecnie w tym miejscu stoi prywatna 

rezydencja (prawdopodobnie zbudowana według planów po oryginalnym budynku), 

otoczona wielkim ogrodem i murem. Naprzeciwko, w kasztanowej alei – kolejna 

pamiątka po unitach, niebieska (w tradycji wschodniej ten kolor przywołuje niebo) 

kapliczka z figurą Matki Bożej. -Jak podaje tradycja –opowiada pan Lechosław 

Płowaś - w tym miejscu, na rozkaz władz carskich powieszono na szubienicy  

3 unitów z Glinnego Stoku (prawdopodobnie w 1874r). 

 

Krzyż wotywny zesłańca unity Michaluka                  Kapliczka upamiętniająca śmierć unitów 
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Augustówka 

W lesie augustowskim, parę kroków od szosy wiszą na drzewie po unickie 

kapliczki (pierwotne były XIX-wieczne, potem, co jakiś czas na miejscu starych 

wieszano nowe). W tym miejscu odbywały się śluby i chrzty wyznawców zakazanej 

przez zaborcę religii unickiej. 

 

 

Kurhan - kościółek unitów w Wierzbówce 

W Wierzbówce przy drodze z Parczewa do Milanowa znajduje się kapliczka 

(pod wezwaniem św. Jana Nepomucena), przez najstarszych mieszkańców 

Wierzbówki do dziś nazywaną „kościółkiem”. Świątek wykonany jest z piaskowca  

i ustawiony na cokole. W murach fundamentu kapliczki jest piwniczka wielkości 3x4m 

o suficie kolebkowym, wyłożona cegłą klinkierową i zaprawą cementową.  

      Aby ukryć swą wiarę przed prawosławnym rządem carskim, Unici zbierali się  

w podziemnym kościółku. W kapliczce - kurhanie unici odprawiali modły, zbierali się 

na nabożeństwa, chrzczono tam dzieci, dawano śluby, prowadzono działalność 

charytatywną. W Kurhanie jako schronie ukrywały się rodziny podczas okupacji 

hitlerowskiej i aktualnie jest on dostępny.  

       Z inicjatywy p. Kazimierza Baryły właściciela gruntu i dzięki poparciu 

ówczesnego proboszcza ks. Prałata M. Marczuka kapliczka letnią porą w 1984 roku 
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została odremontowana.  

      Podczas remontu kapliczki natrafiono na butelkę wielkości ¾ litra koloru 

zielonkawego, z końcówką z korkiem zalakowaną. W środku znajdował się biały 

arkusz formatu A4 z kaligraficznym pismem - wyszczególniono na nim nazwisko 

fundatora i muratorów budujących kapliczkę. Ekipa remontująca znaleziony 

dokument pozostawiła pod zadaszeniem kapliczki.     

       Prawdopodobnie zbudowano ją  około roku 1860. Grunta należały do hrabiego  

z Milanowa - Włodzimierza Czetwertyńskiego. Po odkupieniu folwarku od majora 

Techmańskiego pan Kalisz - dziadek obecnego właściciela - pracował w folwarku 

 w Milanowie i za dobrą pracę hrabia ofiarował mu plac i grunta. Fundatorką tej 

kapliczki była p. Łuniewska. 

           Od roku 1830 do roku 1858 folwark Wierzbówka był w posiadaniu rodziny 

Techmańskich i w Wierzbówce znajdował się drewniany dworek.  Z kapliczką 

 i dworkiem wiąże się legenda. Ludzie mówią, że pomiędzy dworem a kapliczką 

istniało tajne, podziemne przejście. Było ono potrzebne w trudnych czasach powstań 

narodowych i prześladowań unitów.  

         

     Kapliczka w Wierzbówce 
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Żminne – kapliczka 

Z inicjatywy Antoniego Teleona syna Sylwestra i Tekli Teleon ur. 1918 r.  

na Syberii w Czelabińsku została wybudowana kapliczka przed jego domem. 

           W 100 rocznicę zesłania dziadków i rodziców na Syberię za walkę  

i poświęcenie w utrwalaniu wiary Chrystusowej 4 września 1983 roku w kapliczce 

wiejskiej w Żminnem była odprawiona msza św. za dusze zmarłych z rodziny 

Teleonów, jak również odbyło się uroczyste poświęcenie pobudowanej kapliczki 

przed domem na pamiątkę  umęczonym dziadkom i rodzicom. 
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Skwer na rondzie koło Urzędu Miasta im. Męczenników Podlaskich 

 

W roku ( nieznane są mi okoliczności tych wydarzeń) skwer na rodzie przy zbiegu ulic 

Warszawskiej, Kolejowej, Wojska Polskiego i Krzywej w Parczewie został nazwany 

im. Męczenników Podlaskich. 
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