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Wies aw Wróbel 

Fundacje ko cielne bia ostockiej linii rodu 

Wiesio owskich w XVI i XVII wieku 

… y  b dzie d u ej przez swe dzie a pobo ne 

w pami ci przysz ych wieków, ni eli gdyby bez nich 

najliczniejsze zostawi  potomstwo1… 

Honorat Visconti, nuncjusz papie a Urbana VIII 

o Krzysztofie Wiesio owskim 

Wiesio owscy2, tytu uj cy si  herbem Ogo czyk, zanim zaw drowali na 

Podlasie i osiedlili si  w Bia ymstoku, swe rodowe gniazdo posiadali w miej-

scowo ci Wiesio owo3 (Wiesio ów4), w ziemi czyckiej. Teodor ychli ski 

                                                 
1 Zdanie sprawy z nuncjatury w Polsce przez Honorata Visconti, arcybiskupa Larissy, nuncjusza 

papie a Urbana VIII, podane na r ce kardyna a Barberino [1636], [w:] Relacje nuncjuszów 

apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690, t. 2, Berlin – Pozna  1864, s. 254–255.  
2 Do tej pory nie pojawi a si  synteza dziejów rodu Wiesio owskich, która podda aby krytyce do-

tychczasow  wiedz  o jego dziejach i przedstawicielach. Wszelkie informacje powtarzane s  

bowiem za najwcze niejszym opracowaniem autorstwa Kaspra Niesieckiego: K. Niesiecki, 

Herbarz Polski, t. 9, Lipsk 1842, s. 324–326. Kolejne biogramy Wiesio owskich: Encyklopedia 

powszechna (S. Orgelbranda), t. 26, Warszawa 1867, s. 964–965 oraz T. ychli ski, Z ota 

ksi ga szlachty polskiej, t. 2, Pozna  1880, s. 333–336. Istotne dane dotycz ce piastowanych 

przez Wiesio owskich godno ci i stanowisk: J. Wolff, Senatorowie i dygnitarze Wielkiego 

Ksi stwa Litewskiego 1386–1795, Kraków 1885, passim. Najnowsze opracowanie dziejów ro-

du, cho  wci  powtarzaj ce dane za najstarszymi wydawnictwami: J. Ciechanowicz, Rody ry-

cerskie Wielkiego Ksi stwa Litewskiego, t. 5, Rzeszów 2001, s. 351–354. Dodatkowe informa-

cje, opracowane w krytyczny sposób, pojawiaj  si  dopiero w: J. Glinka, Zamek obronny w Bia ym- 

stoku na prze omie XVI i XVII wieku, „Rocznik Bia ostocki” t. 2, Bia ystok 1962, s. 53–96. 

Liczne, szczegó owe informacje rozrzucone s  po ró nych artyku ach i opracowaniach. Litera-

tura ta zostanie wyszczególniona w toku narracji niniejszej pracy. 
3 Wiesio ów, miejscowo  po o ona 24,5 km na zachód od czycy, niedaleko rzeki Ner. 
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w Z otej ksi dze szlachty polskiej jako pierwszy próbowa  prze ledzi  najwcze-

niejsze dzieje rodu, jednak krytyczna weryfikacja jego ustale  wykaza a, i  

podane przez niego informacje w przyt aczaj cej wi kszo ci s  b dne. Pocz tki 

rodu zwi za  on z Maciejem Ogo czykiem z Wiesio kowa, który rzekomo jako 

pierwszy pojawi  si  na kartach historii w 1247 r. Kolejnym przedstawicielem 

rodu mia  by  Jan Jakub, syn Macieja, oraz Jan, jego wnuk, który umar  oko o 

1340 r. Wed ug tego historyka, w a ciwym protoplast  bia ostockiej linii czyc-

kiego rodu by  urodzony w 1392 r. Stanis aw z Wiesio owa, który pozostawi  po 

sobie czterech synów: Macieja, Jana, Samuela i Kaspra. Najstarszy z nich, Ma-

ciej, posiada  z kolei dwóch m skich potomków, w tym urodzonego w 1482 r. 

Piotra, który da  pocz tek bia ostockiej linii rodu Wiesio owskich. 

Przy obecnym stanie wiedzy, pewnych i jednoznacznych przekazów ród o-

wych dotycz cych dziejów tego rodu posiadamy zaledwie garstk . Za najwcze-

niejsz  informacj  o rodzinie Wiesio owskich, tytu uj cej si  herbem Ogo czyk 

i yj cej w Wiesio owie, nale y uzna  zapis w ksi dze s dowej czyckiej z lat 

1385–1419, pod dat  5 sierpnia 1399. W sprawie o uprowadzenie si  koni wy-

st puje jako strona Nicolaus de Wesolow herbu Ogony5. Miko aj ponownie od-

notowany jest pod rokiem 14176, 14207 i 14248, kiedy to zupe nie znika z zapi-

sków ród owych. Bez pog bionej kwerendy staje si  niemo liwe wskazanie 

kolejnych przedstawicieli tego rodu. W 1498 r. w ród ach pojawia si  Teofil 

z Wiesio owa, kiedy to zostaje nominowany na pods dka czyckiego9. Urz d 

ten przesta  pe ni  w 1506 r., ale nie wiadomo, czy w wyniku przej cia na inny 

urz d, czy mo e z powodu mierci. Druga mo liwo  w tym przypadku wydaje 

si  najbardziej prawdopodobna. Dopiero w 1522 r., w aktach s dowych war-

szawskich, pojawiaj  s  trzej bracia: Miko aj, Piotr i Maciej10, dziedzice na Wie-

                                                 
4 S. Zaj czkowski, S.M. Zaj czkowski, Materia y do s ownika geograficzno-historycznego daw-

nych ziem czyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. II (Nacki- ywocin oraz dodatek i uzupe -

nienia), ód  1970, s. 172. 
5 Ksi gi s dowe czyckie od 1385 do 1419, cz. I, [w:] Teki A. Pawi skiego, t. 3, Warszawa 

1897, s. 454, nr 4597: „Acta feria tertia die beati Dominici confessoris [5 sierpnia 1399]. Nico-

laus de Wesolow per nuncium et Dobek de Dambe terminum disposuit pro equo violenter re-

cepto ad tres septimanas abhinc”. O herbie Ogony, z którego wykszta ci  si  nowo ytny herb 

Ogo czyk: F. Piekosi ski, Heraldyka polska wieków rednich, Kraków 1899, s. 111–112. 
6 F. Piekosi ski, Poczet rodów szlachty polskiej wieków rednich, „Rocznik Towarzystwa Heral-

dycznego we Lwowie”, t. II (1910), Lwów 1911, s. 48, nr 161. 
7 W. Semkowicz, Wywody szlachectwa w Polsce XIV–XVII w., „Rocznik Towarzystwa Heral-

dycznego we Lwowie”, t. III (1911–1912), Lwów 1913, s. 15, nr 63, 64. 
8 F. Piekosi ski, Poczet rodów szlachty polskiej…, s. 48, nr 161. Ibidem – te same wzmianki ró-

d owe z lat 1417, 1420 i 1424. 
9 Urz dnicy województw czyckiego i sieradzkiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Opali ski, 

E. erek-Kleszcz, Kórnik 1993, s. 82, nr 491 (urz dowa  w latach 1498–1506). 
10 Nie zna ich ani K. Niesiecki, ani T. ychli ski; confer: przyp. 2. 
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sio owie, pod dat  1530 r. ponownie pojawia si  Nicolao Wiessielowski dziedzic 

na Wiesio owie i Tarnówce, za  w 1531 r. Albert Wiesio owski, viceadvocato 

Gnesnensis, którego filiacja pozostaje niewyja niona11. 

Pierwszym przedstawicielem szlacheckiej rodziny, który zaw drowa  na 

Podlasie, by  Piotr (dla odró nienia od jego syna, nazywany b dzie starszym), 

jeden z wymienionych wy ej braci Wiesio owskich. Przeniesieniu siedziby z do-

tychczasowego gniazda rodowego do Bia egostoku, wówczas po o onego jesz-

cze w Wielkim Ksi stwie Litewskim, sprzyja a kariera polityczna u boku króla 

Zygmunta Starego i jego nast pcy Zygmunta Augusta. Po raz pierwszy, jako 

cz onek dworu ostatniego Jagiellona, pojawia si  on w rachunkach królewskich 

do  pó no, bo pod dat  19 stycznia 1545 roku, kiedy to wraz z Jaroszem Ko-

ryckim, Stanis awem Lubomirskim i Andrzejem W gorzewskim otrzyma  

10 florenów na zakup sukna mi nie skiego12. Od tej pory regularnie pojawia  si  

w tych e dworskich rachunkach, a  do swej mierci w 1556 r.13. Nie sposób dzi  

stwierdzi  przyczyn szybkiej kariery Wiesio owskiego, a tym bardziej auten-

tyczno ci informacji zapisanych na jego nagrobku znajduj cym si  w wile skim 

ko ciele bernardynów. Wed ug zanotowanej tam legendy, Piotr dzi ki swej 

ogromnej sile uratowa  ycie Zygmuntowi Augustowi, podczas jednych z wielu 

owów, jakie urz dza  król w podlaskich puszczach14. Jakkolwiek inskrypcja na 

nagrobku nie myli si  co do tego, i  „mi y by  te  Staremu Zygmuntowi i jego 

nast pcy”15, co znalaz o wyraz w szybkiej karierze urz dowej, bowiem w 1546 r. 

zosta  starost  wo kowyskim16, a 10 grudnia tego roku uzyska  najwy sze sta-

nowisko w swej karierze, mianowicie urz d obo nego, czyli nadzorcy obozu 

królewskiego17. 

                                                 
11 Matricilarum Regni Polonia summaria, excussis condicibus, qui in Chartophylico Maximo 

Varsaviensi asservantur, t. IV: Sigismunti I regis tempora complectens (1507–1548), cz. 2, 

wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1912, nr 13207; ibidem, t. IV, cz. 1, Warszawa 1910, nr 5783; 

ibidem, t. IV, cz. 3, Warszawa 1915, nr 23280. 
12 Rachunki dworu królewskiego 1544–1567, wyd. A. Chmiel, Kraków 1911, s. 182. 
13 Ibidem, s. 187, 189, 214, 238, 244, 267, 274, 295–296, 297–298. 
14 Tak  histori  wyryto na tablicy epitafijnej umieszczonej w 1634 r. w nagrobku Piotra Wiesio-

owskiego: „m  wiel  cnotami s awny, lecz najbardziej swoj  si . Pisz , e siedz c na koniu, 

p atwy si  uj wszy, podnosi  go od ziemi, powozy rozp dzone wstrzymywa , ubra który tylko 

co nie uderzy  na Zygmunta Augusta na oszczepie osadzi ”. 
15 K.R. Prokop, Nowo ytne inskrypcje ze wi ty  bernardy skich na Litwie i Bia orusi (XVI–XVII w.), 

„Lituano-Slavica Poznaniensia. Studia historica”, t. XII, Pozna  2007, s. 157–158. 
16 Krajowy O rodek Bada  i Dokumentacji Zabytków, Teki Glinki (mikrofilm w zbiorach Archi-

wum Pa stwowym w Bia ymstoku) [dalej: Teki Glinki], nr 62, s. 7 (na podstawie kwerendy: 

Archiwum G ówne Akt Dawnych w Warszawie [dalej: AGAD], Metryka Litewska, kop. war-

szawska, sumariusz Metryki Litewskiej). 
17 Urz dnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Ch apowski, S. Ciara, 

. K dziela, T. Nowakowski, E. Opali ski, G. Rutkowska, T. Zieli ska, pod red. A. G siorow-
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Obj cie tej funkcji zmusi o Piotra do przeniesienia swej siedziby bli ej dwo-

ru królewskiego na Podlasiu, co spowodowane by o do  d ugimi i cz stymi po-

bytami Zygmunta Augusta w swych dobrach w asnych – Tykocinie i Knyszy-

nie18. W 1547 r. nadarzy a si  ku temu doskona a sposobno , bowiem dobrami 

bia ostockimi, po o onymi wzd u  rzeki Bia ej, dop ywu Supra li, ok. 27 km na 

wschód od Tykocina, zarz dza a wdowa po Miko aju Baka arzewiczu Raczko-

wiczu, Katarzyna z Wo owiczów19. Piotr o eni  si  z ni  w a nie w roku 1547 

i po wygranym procesie z siostr  pierwszego m a Katarzyny, Zofi  Baka arze-

wiczow  Kuncewiczow , uzyska  od nowo po lubionej ma onki 3 pa dziernika 

1547 r. prawa do dóbr bia ostockich oraz do maj tków Szyd owicze, Krzemieni-

ce i Dowspuda. 

Do mierci w 1556 r. zdo a  uzyska  od Zygmunta Augusta w 1554 r. staro-

stwa bolnickie i m cibowskie, za  w dwa lata pó niej metelskie i siemne skie20. 

Zosta  pochowany w ko ciele klasztoru bernardynów w Wilnie21. 

Nie zachowa y si  adne wzmianki ród owe jednoznacznie wskazuj ce na 

jak kolwiek aktywno  Piotra Wiesio owskiego starszego jako fundatora ko-

cielnego. Mimo to, z po rednich informacji odnosz cych si  do okresu admini-

strowania przez niego dobrami bia ostockimi, Józef Maroszek wysun  hipotez , 

jakoby pierwszy ko ció  nad rzek  Bia  zosta  ufundowany w a nie przez Piotra. 

Na wysnucie takiego wniosku pozwoli y wspomnianemu historykowi dwie 

informacje ród owe. Po pierwsze dokument Zygmunta Starego z 1547 r., w któ-

rym król wynagradza ch opów z dóbr Ko any22 za odebranie im prawa wcho-

dów do Puszczy Bia ystok. Naprowadzi o to Józefa Maroszka na wniosek, i  

w tym w a nie czasie musia a trwa  w dobrach bia ostockich o ywiona dzia al-

no  gospodarcza, wycinano puszcz , rozmierzano pola nale ce do zak ada-

nych wsi, i wreszcie wymierzono 2 w óki z przeznaczeniem dla ufundowanej 

                                                 
skiego, Kórnik 1992, nr 501, s. 93. J. Glinka, Zamek obronny…, s. 77, przyp. 46. Jan Glinka cy-

tuje tu spalony podczas II wojny wiatowej r kopis: Wolff J., Herbarz litewski. 
18 J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta. Z historii dziejów 

realizacji my li monarszej mi dzy Niemnem a Narwi , Bia ystok 2000, s. 505–506. 
19 Confer: J. Glinka, Ród Klasucia w wiekach XIII–XVI. Ze studiów nad kszta towaniem si  i ró -

nicowaniem spo ecznym bojarstwa litewskiego. Cz  2, „Studia ród oznawcze”, t. V, War-

szawa – Pozna  1960, s. 47. 
20 J. Glinka, Zamek obronny…, s. 77, przyp. 100. 
21 R. Janonien , Ko ció  bernardy ski. Wilno, [s.l.] 2005, s. 21–22. 
22 Ko any, wie  po o ona 24 km na po udnie od Bia egostoku, nad rzek  Narwi . Od 1504 r. na-

le a y do Miko aja Jundzi owicza (wnuk pierwszego w a ciciela dóbr bia ostockich, Raczki 

Tabutowicza): Archeografi eskij sbornik dokumentov otnosjaš ichsja k istorii severno-zapadnoj Ru-

si. Izdavaemyj pri upravlenii Vilenskago U ebnago okruga, t. IX, Wilno 1870, nr 10, s. 27. 
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wi tyni23. Po drugie, informacja ród owa niew tpliwie wskazuj ca na istnienie 

w Bia ymstoku o rodka kultu pochodzi z rejestru poborowego z roku 1579, 

gdzie odnotowano plebana Stefana, który op aci  podatek z „dwu w ók osiad ych 

z plebanii bia ostockiej”24, co czy si  ze wspomnianymi wy ej rozmierzonymi 

gruntami ko cielnymi. Istotne jest jednak to, e we wcze niejszym rejestrze po-

borowym z 1577 r. nie wspomina si  o podatku pobranym z gruntów ko ciel-

nych25, za  w 1581 r. pleban bia ostocki zosta  uposa ony przez syna Piotra 

Wiesio owskiego starszego w cztery w óki puste (por. dalsz  cz  pracy). Do  

zaskakuj cym zapewne wyda o si  autorowi wspomnianej hipotezy, e w odst -

pie kilku lat ten sam kolator wi tyni uposa y  j  najpierw w dwie, a nast pnie 

w cztery w óki gruntu. St d mia by p yn  wniosek, e pierwsze nadanie benefi-

cjum ko cielnego mog o nast pi  po 1547 r., co pozostawa o w zwi zku z poja-

wieniem si  nowego w a ciciela, którym by  Piotr Wiesio owski, i prowadzon  

przez niego akcj  kolonizacyjn  dóbr bia ostockich. 

Wydaje si  jednak, i  owa hipoteza jest oparta na zbyt kruchych dowodach 

ród owych, co raczej przekre la udzia  Piotra Wiesio owskiego starszego w fun- 

dacji pierwszej wi tyni katolickiej w dobrach bia ostockich. Przywilej Zygmun-

ta I dla ch opów ko a skich wydaje si  odnosi  raczej do samego faktu zmiany 

w a ciciela Bia egostoku, który najprawdopodobniej zabroni  obcym poddanym 

wst pu do nowo otrzymanych posiad o ci, w tym puszcz, barci i siano ci znaj-

duj cych si  w jej granicach26. Ponadto, skoro w 1577 r. rejestr poboru nie 

ujawnia podatków zap aconych z gruntów ko cielnych, to wynika to po prostu 

z faktu nieistnienia takowej w asno ci pleba skiej. Tym bardziej wi c nie mog a 

ona istnie  w czasach Piotra Wiesio owskiego starszego. Sprawa ta zostanie sze-

rzej omówiona w dalszej cz ci pracy. 

Z powy szych rozwa a  p ynie wniosek, i  na podstawie znanych dzi  histo-

rykom róde  nie da si  jednoznacznie przypisa  jakiejkolwiek fundacji na rzecz 

Ko cio a katolickiego Piotrowi Wiesio owskiemu starszemu. 

Zdecydowanie wi cej informacji na temat dzia alno ci fundacyjnej posiada-

my w odniesieniu do syna Piotra Wiesio owskiego, tak e Piotra. 

Umieraj c w 1556 r., Piotr Wiesio owski starszy pozostawi  po sobie wdo-

w , Katarzyn  Wo owiczówn  oraz dwóch nieletnich jeszcze synów, Piotra 

                                                 
23 J. Maroszek, Najstarszy dokument uposa eniowy Ko cio a Farnego w Bia ymstoku z 4 grudnia 

1581 r., „Bia ostocczyzna” 1996, z. 2, s. 3–4; Pami  fundatora. wi tynie-mauzolea w krajo-

brazie kulturowym Podlasia, Bia ystok 1998, s. 7–8. 
24 AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego, Oddzia  I, sygn. 47, k. 354. 
25 Ibidem, k. 235. 
26 Confer: przyp. 20. 
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i Jana. Ich opiekunem zosta  Ostafi Wo owicz27 i zapewne za jego namow  

m odzi Wiesio owscy wyjechali na studia do kalwi skiej Tybingi28. Jan prze-

niós  si  dodatkowo w 1563 r. na Uniwersytet w Lipsku29, za  przed 1569 r. by  

ponownie w Rzeczypospolitej, gdy  zmar  wkrótce w Knyszynie, jako dworza-

nin Zygmunta Augusta. Nie wiemy równie , kiedy Piotr wróci  do kraju, ale ju  

po 1570 r. by  w Bia ymstoku, za  w 1572 r. sta  przy knyszy skim o u mierci 

ostatniego Jagiellona30. Niestety o Janie, bracie Piotra Wiesio owskiego, i jego 

yciu nie posiadamy zbyt wielu informacji. Zapewne zmar  zbyt m odo i bez-

dzietnie (po 1570 r.), aby dokona  jakiejkolwiek znaczniejszej fundacji. Je li 

nawet mia o to miejsce, to informacje o nich nie zachowa y si  do naszych czasów. 

Wykorzystuj c za punkt wyj cia pozycj  wypracowan  przez ojca, Piotr 

Wiesio owski m odszy doszed  do najwy szych godno ci urz dniczych Wielkie-

go Ksi stwa Litewskiego. Nie s  jednak znane dok adne daty wszystkich nomi-

nacji, jakie otrzyma . W 1583 r. by  ju  z nadania Stefana Batorego le niczym 

perstu skim i nowodworskim, kiedy z królewskiego zarz dzenia wyznacza  gra-

                                                 
27 Biogram Ostafiego Wo owicza w: T. Wasilewski, Testament Ostafiego Wo owicza, [w:] Od-

rodzenie i Reformacja w Polsce, t. 7, 1962, s. 165–167. 
28 Studia na uniwersytetach, b d cych w tym czasie g ównymi o rodkami my li reformacyjnej 

w Europie rodkowo-Wschodniej, podj a praktycznie jednocze nie grupa 11 Litwinów, w tym 

mi dzy innymi Fiedor-Skumin Tyszkiewicz, Jan i Józef Wo owicz, Piotr i Jan Wiesio owscy, 

ale tak e Melchior Giedroy , pó niejszy biskup mudzki i, jak si  zdaje, serdeczny przyjaciel 

Wiesio owskich (w 1561 r., po mierci Katarzyny Wo owiczówny, napisa  w Tybindze tekst 

upami tniaj cy ich zmar  matk : Elegia in mortem Catharinae Wolowicz. Conivgis Generosi 

ac Magnifici Domini Petri Wesolouij Baronis.á Bialostok, in mango Ducatu Lithuaniae. Au-

thore, Melchiore D. Giedrocio L. Regiomonti, Brussiae Excudebat Joannes Daubmanus, dedy- 

kowan  bezpo rednio Piotrowi; confer: K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 17, Kraków 1899, 

s. 133). Melchior podczas pó niejszej kandydatury na biskupstwo mudzkie by  oskar any o to, 

e podczas swych kilkuletnich studiów na reformacyjnych uniwersytetach przeszed  na prote-

stantyzm, a dopiero po powrocie do kraju przeszed  ponownie do ko cio a katolickiego. By  

mo e, sytuacja wygl da a podobnie w przypadku Piotra i Jana Wiesio owskich, którzy ze 

wzgl du na swe bliskie kontakty z królem Zygmuntem Augustem, powróciwszy do kraju, przy-

st pili do wyznania rzymskiego po krótkiej przygodzie z reformacj . Confer: G. B aszczyk, 

Diecezja mudzka od XV do pocz. XVII wieku. Ustrój, Pozna  1993, s. 70–74. Odno nie kon-

wersji na protestantyzm i zagranicznych studiów: M. Liedke, Od prawos awia do katolicyzmu. 

Ruscy mo ni i szlachta Wielkiego Ksi stwa Litewskiego wobec wyzna  reformacyjnych, Bia y-

stok 2004, s. 115–116, 139. 
29 T. Wasilewski, Testament Ostafiego Wo owicza, s. 166, przyp. 7. 
30 Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, rkps. 1793, k. 555, 639, 696, 807, 1059, gdzie zapiski w a-

snor czne Piotra Wiesio owskiego na drukowanym kalendarzu Stradiusa. Confer: P. Wiesio-

owski, Zapiski Litwina, s ugi i wychowa ca Zygmunta Augusta, „Biblioteka Ossoli skich”, 

Poczet nowy, nr IX, Lwów 1868, s. 274–280. 
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nic  wchodów do puszczy nowo utworzonemu miastu Lipsk nad Biebrz 31. 

28 marca 1590 r. mianowany zosta  na podskarbiego litewskiego32, od 1592 r. 

piastuje urz d starosty kowie skiego (do 1618 r.) i rumborskiego (do 1605 r.)33, 

a w 1602 r. uzyska  s siednie w stosunku do Bia egostoku starostwa tykoci skie 

i wasilkowskie34. W 1599 r. post pi  na urz d marsza ka nadwornego litewskie-

go. W mi dzyczasie, jako zagorza y stronnik królewski, opowiedzia  si  prze-

ciwko rokoszanom, podpisuj c w 1607 r. skierowany przeciw nim edykt35. Uko-

ronowaniem kariery politycznej, nie bez zwi zku z jego rojalistycznymi upodo-

baniami, by  urz d marsza ka wielkiego litewskiego otrzymany w 1615 r.36 Na 

dwa lata przed mierci , w 1619 r. otrzyma  niewodnictwo grodzie skie i staro-

stwo bir a skie37. 

y  zdecydowanie d u ej od swego brata Jana, zmar  bowiem w 1621 r. 

Przez blisko 60 lat ycia i kariery politycznej, dzi ki wp ywom i zgromadzone-

mu maj tkowi, zdo a  wielokrotnie upami tni  swe imi  licznymi fundacjami 

ko cielnymi. 

Otwieraj c ponownie w tym miejscu – omówione wy ej zagadnienie – doty-

cz ce pocz tków bia ostockiego ko cio a, wydaje si  o wiele bardziej prawdo-

podobnym, i  to Piotr Wiesio owski m odszy by  w a ciwym fundatorem pierw-

szej wi tyni w osadzie dworskiej Bia ystok. Jak ju  wcze niej zosta o zazna-

czone, w asno  pleba ska – w postaci 2 w ók gruntu – pojawia si  po raz 

pierwszy mi dzy 1577 a 1579 r., co zdaje si  pozostawa  w zwi zku z powrotem 

Piotra z naukowej peregrynacji po Europie i ostatecznym osiedleniem si  w Bia-

ymstoku. Pierwsza fundacja w tym w a nie okresie jest jeszcze silniej uzasad-

niona faktem budowy przez Piotra w latach 70. XVI wieku nowej, murowanej 

rezydencji, a wi c tworzeniem i konstytuowaniem nowego gniazda rodowego38. 

                                                 
31 Akty izdawaemije wilenskoju archeograficeskoju kommisjeju, t. XIII: Akty glawnago litowskago 

tribunala, Wilno 1886, s. 45–47. 
32 J. Wolff, Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Ksi stwa Litewskiego 1386–1795, Kraków 1885, 

s. 180 (nominacja 28 marca 1590 r., po Dymitrze Cheleckim). 
33 Urz dnicy inflanccy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, A. Rachuba, red. A. G sio-

rowski, Kórnik 1994, nr 2153 oraz s. 283–284. 
34 P. Czy ewski, Starostowie Wasilkowscy w XVI–XVIII w., [w:] Ma e miasta. Elity, Supra l 

2005, s. 285–307, szczególnie s. 287–288; P. Czy ewski, Wasilków w XVI–XVIII wieku, [w:] 

Wasilków. Miasto renesansowej harmonii 1566–2006, red. J. Maroszek, Wasilków 2006, s. 85. 
35 K. Niesiecki, op. cit., s. 324. 
36 J. Wolff, Senatorowie i dygnitarze…, s. 170 (nominacja 25 czerwca 1615 r., po mierci Krzysz-

tofa Monwida Dorohojskiego); o znaczeniu urz du marsza ka wielkiego: G. B aszczyk, Litwa 

na prze omie redniowiecza i nowo ytno ci 1492–1569, Pozna  2002, s. 18–19. 
37 Urz dy ziemskie Piotra wylicza: J. Glinka, Zamek obronny…, s. 77, przyp. 100. 
38 Na temat budowy przez zamo n  szlacht  dworów murowanych – kamienic w 2 po . XVI wieku, 

jako wyró nika spo ecznego i maj tkowego: T. Jakimowicz, Dwór murowany w Polsce w wieku 

XVI. Wie a – kamienica – kasztel, „Biuletyn Historii Sztuki” 1979, z. 1, s. 120–124. Szerzej na 
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By aby to pierwsza, cho  prawdopodobna, fundacja Piotra Wiesio owskiego 

m odszego. 

Uposa ony w dwie w óki gruntu pierwszy ko ció  bia ostocki musia  stan  

mi dzy 1578 a 1584 r.39 Usytuowany by , wbrew wcze niejszym ustaleniom hi-

storyków, w tym samym miejscu, gdzie zosta  wzniesiony drugi ko ció  w latach 

1617–1626, a wi c na niewielkim wzgórzu po o onym w pobli u dworu, na 

skrzy owaniu dróg prowadz cych z Sura a do Wasilkowa i z Choroszczy do 

Gródka. Po wiadczaj  to wyniki bada  archeologicznych, przeprowadzonych 

w 1983 r. na terenie cmentarza przyko cielnego oraz we wn trzu wi tyni. Naj-

starsze pochówki oraz materia  zabytkowy znaleziony w trakcie prac si gaj  co 

najmniej 2 po . XVI wieku. Co wi cej, odkryta pod ko cio em jedna z trzech 

krypt, tzw. krypta fundatorów, jest przekrzywiona w stosunku do osi g ównej 

drugiej, nowszej budowli, co ujawnia jej zdecydowanie wcze niejsz  genez . 

W takim razie by a to niewielka, drewniana, jednonawowa i zapewne bezwie-

owa wi tynia, z wydzielon  przestrzeni  prezbiterialn , pod któr  wymurowa-

no krypt . W niej zosta  w 1621 r. pochowany Piotr Wiesio owski m odszy, 

prawdopodobnie ze sw  on , Zofi  Lubomirsk 40. 

Jednoznacznie daj c  si  przypisa  Piotrowi fundacj , pierwsz  chronolo-

gicznie i znan  ze róde  historycznych, by o kolejne uposa enie bia ostockiej 

wi tyni, w tym czasie zapewne jeszcze budowanej. Nieznane s  bli ej przyczy-

ny, dlaczego Piotr dokona  tego aktu oprócz oczywistych wzgl dów czysto reli-

gijnych, „dla uczczenia Wszechpot nego Boga” – czytamy bowiem w doku-

mencie – „aby zabrzmia o [jego imi  – przyp. W.W.] chwa  w nast pnych wie-

kach”. Zachowany dokument uposa eniowy wystawiony dnia 4 grudnia 1581 r., 

podpisany w asnor cznie przez Piotra i potwierdzony jego piecz ci 41, uposa a  

plebana przede wszystkim w 4 w óki gruntu oraz dziesi cin  ze wsi znajduj -

cych si  w obr bie dóbr bia ostockich. 

                                                 
ten temat: eadem, Dwór murowany w Polsce w wieku XVI (wie a – kamienica – kasztel), War-

szawa 1979, passim. 
39 J. Kurczewski, Biskupstwo wile skie. Od jego za o enia a  do dni obecnych, zawieraj ce dzieje 

i prace biskupów i duchowie stwa diecezji wile skiej, oraz wykaz ko cio ów, klasztorów, szkó  

i zak adów dobroczynnych i spo ecznych, Wilno 1912, s. 238–239. 
40 Ko ció  katolicki na Podlasiu. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych. Bia ystok, 

oprac. J. Maroszek, Bia ystok 1999, s. 32; Pami  fundatora…, s. 7–9. 
41 Archiwum Archidiecezjalne w Bia ymstoku [dalej: AAB], Archiwum parafii farnej w Bia ym-

stoku [dalej: APFB], Oryginalny dokument uposa eniowy bia ostockiego plebana z 4 grudnia 

1581 r., wystawiony przez Piotra Wiesio owskiego, b. sygn. Kopia w: Archiwum ko cio a para-

fialnego bia ostockiego, u o one, spisane i zebrane przez ks. Piotra Kalinowskiego kap ana 

Zgromadzenia Misji, kapelana Gimnazjum Bia ostockiego, w roku 1818 w augu cie czasie wa-

kacyjnym, b. sygn., k. 1–2; confer: Ko ció  katolicki na Podlasiu. Bia ystok, s. 27–30; J. Maro-

szek, Najstarszy dokument…, s. 3–8. 
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Warto w tym miejscu zastanowi  si  i postawi  hipotez  dotycz c  tak 

szybkiej zmiany beneficjum ko cielnego. Nie mo na oczywi cie odrzuca  naj-

prostszego rozwi zania tego problemu, a wi c ch ci poszerzenia dotychczaso-

wego uposa enia przez Wiesio owskiego, celem usprawnienia funkcjonowania 

parafii. Jednocze nie warto zapyta  – czy mo e wynika o to z braku akceptacji 

wielko ci istniej cej ju  w asno ci ko cielnej przez biskupa wile skiego? Zgoda 

ordynariusza potrzebna by a nie tylko na utworzenie parafii, ale tak e na propo-

nowane przez fundatora beneficjum pleba skie. Je li by o ono – zdaniem bisku-

pa – zbyt ma e, wówczas nast powa o jego poszerzenie, które znów przedsta-

wiane by o do zatwierdzenia zwierzchnikowi diecezji. Czy mo na wi c doszu-

kiwa  si  w podwójnym uposa eniu wi tyni parafialnej, w odst pie zaledwie 

2 lat, faktu przed u ania si  urz dowej procedury zatwierdzania fundacji? Nie-

mniej jednak wiadomo, e tym razem beneficjum ko cielne z 1581 r. uzyska o 

aprobat  biskupa wile skiego Abrahama Wojny42. 

Grunta, które otrzyma  w 1581 r. pleban, zlokalizowane by y w cz ci po u-

dniowej jednego z trzech pól wsi Bia ystok, po o onej oko o 2 km na pó nocny- 

-zachód od ko cio a. Przylega y zarówno do gruntów dworskich, jak i do ogro-

dów pleba skich (w XVII w. tzw. Po wi tne). By y one nast pnie obsiewane 

przez poddanych ko cio a, którzy mieszkali we wsi Bia ystok43. Co ciekawe, na 

tych gruntach w 2 po . XVII wieku rozwin a si  osada ydowska oraz po 1691 r. 

miasto Bia ystok44. Dziesi cina obejmowa a 60 snopów szlachetnego yta i 60 

owsa. Mia a by  oddawana przez poddanych bia ostockich, osiad ych we 

wsiach: Bia ystok, Stara Wie , Zawady, Supra l, Parszyce i Mi osze. Co wi cej, 

Piotr Wiesio owski nakaza  proboszczowi utrzymywa  jednego wikarego lub je-

go zast pc , a tak e nauczyciela, co wskazuje na utworzenie w 1581 r. pierwszej 

bia ostockiej szko y parafialnej45. 

                                                 
42 J. Ochma ski, Biskupstwo wile skie w redniowieczu. Ustrój i uposa enie, Pozna  1972, s. 99–100; 

T. Kasabu a, Kszta towanie si  beneficjum parafialnego w Goni dzu w okresie przedrozbioro-

wym, [w:] Ma e miasta. Przestrzenie, Supra l 2003, s. 295–296. 
43 AAB, APFB, „Wiadomo  krótka o stanie parafialnego katolickiego ko cio a w mie cie depar-

tamentowym Bia ymstoku o funduszach równie jako i szpitala, [b. sygn., b. numeracji stron]. 

Wydaje si , e ustalono liczb  pi ciu osób, maj cych obowi zek pracy na polach ko cielnych; 

w 1635 r. by o ich 5: AGAD, Ksi ga grodzka bra ska, sygn. 39, k. 18. Tak  sam  liczb  do-

mów wymienia: J. B kowski, Kronika ko cio a parafialnego w m. Bia ymstoku po o onego w die- 

cezji wile skiej, guberni grodzie skiej, powiecie i dekanacie bia ostockim. 1849, „Bia ostoc-

czyzna” 1993, z. 2, s. 87. 
44 W. Wróbel, Dzia alno  Stefana Miko aja Branickiego w Bia ymstoku w latach 1689–1709, 

„Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, t. 14, 2008 (w druku). 
45 M. Go awski, Szkolnictwo powszechne w Bia ymstoku (Rys historyczny i rozwój w dobie obec-

nej), Bia ystok 1934, s. 10; A. Dobro ski, Szkolnictwo w Bia ymstoku do 1914 r., [w:] Studia 



174 Wies aw Wróbel 

Kolejne chronologicznie fundacje ko cielne Piotra Wiesio owskiego m od-

szego s  powi zane nie tylko mi dzy sob , ale tak e ci le z jego dzia alno ci  

jako le niczego nowodworskiego. W zwi zku z tym trzeba je omawia  nie tylko 

cznie, ale przede wszystkim na tle dziejów puszczy nowodworskiej i rozwoju 

osadnictwa na jej terenie, na prze omie XVI i XVII wieku. Temat ten, cho  po-

ruszany wielokrotnie przez ró nych historyków46, wymaga wyja nie  i u ci le , 

bowiem naros a wokó  niego pewna liczba sprzecznych informacji, zw aszcza 

w przypadku najstarszych dziejów wi ty  parafialnych. 

Pas puszcz poja wieskich, zwany Puszcz  Grodzie sk , ci gn cy si  nie-

przerwanie na osi pó noc-po udnie wzd u  wschodnich granic województwa 

podlaskiego, w ci gu XVI wieku zosta  podzielony na mniejsze fragmenty, u a-

twiaj ce ich administracj 47. Nazwy poszczególnych cz ci przyjmowane by y 

najcz ciej od najistotniejszych i najstarszych o rodków osadniczych na ich te-

renie, np. Puszcza Rajgrodzka, Puszcza Grodzie ska, Puszcza Knyszy ska, 

Puszcza Perstu ska i Puszcza Nowodworska. Dwie ostatnie, ci gn ce si  po obu 

stronach rzeki Biebrzy, nazwy przyj y od dworów: Perstu , nad rzek  o tej sa-

mej nazwie, oraz od osady Nowy Dwór Bia y48. 

Powstanie o rodka administracyjnego Puszczy Nowodworskiej da si  prze-

sun  przynajmniej na okres panowania Kazimierza Jagiello czyka49, cho  naj-

wcze niejsze informacje pisane odnosz  si  do utworzonej tu w 1504 r. parafii50. 

Od 1536 r. puszcza wraz z Nowym Dworem znajdowa a si  w r kach królowej 

Bony51, prowadz cej na tym terenie o ywion  dzia alno  gospodarcz , nato-

miast przynajmniej od lat 70. XVI wieku zosta a wydzier awiona Piotrowi Wie-

sio owskiemu. W tym czasie w puszczy istnia  jeszcze jeden istotny o rodek 

administracyjny, Stara Kamienna52, wzmiankowana po raz pierwszy w 1522 r.53 

                                                 
i materia y do dziejów miasta Bia ystok, t. 4, Bia ystok 1985, s. 129–130, cho  autor ten nie 

zgadza si  z tez  istnienia pierwszej szko y ju  w 1581 r. 
46 Literatura wyszczególniona zostanie w dalszej cz ci rozwa a . 
47 E. Wroczy ska, Eksploatacja lasów na Podlasiu w XVI w., [w:] Studia nad spo ecze stwem 

i gospodark  Podlasia w XVI–XVIII w., Warszawa 1981, s. 145–150; L. Posto owicz, Admini-

stracja le na w puszczach ekonomii grodzie skiej do po owy XVII wieku, „Bia ostocczyzna” 

1993, z. 1, s. 5–11. 
48 J. Wi niewski, Dzieje osadnictwa w powiecie Augustowskim od XV do ko ca XVIII wieku, [w:] 

Studia i materia y do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Bia ystok 1967, s. 49–55. 
49 G. Ry ewski, Z dziejów Nowego Dworu w XVII–XVIII w., [w:] Ma e miasta. Przestrzenie, Su-

pra l 2003, s. 308. 
50 T. Krahel, Nowy Dwór. Dzieje parafii rzymskokatolickiej 1504–2004, Bia ystok 2004, s. 12–14, 

45; G. Ry ewski, Z dziejów Nowego Dworu…, s. 308. 
51 J. Maroszek, Dolina Biebrzy w przesz o ci – do ko ca XVIII wieku, „Bia ostocczyzna” 1995, 

z. 1, s. 8–9. 
52 Stara Kamienna, po o ona ok. 18 km na pó nocny zachód od Nowego Dworu, nad rzek  Ka-

mienn . 
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Nowy Dwór sta  si  w ci gu XVI wieku istotnym o rodkiem miejskim54 i han-

dlowym (przywilej na targi ok. 1540 r.), za  Stara Kamienna, samotny puszcza -

ski dwór, oddalony od szlaków komunikacyjnych, sta  si  – oprócz Bia egostoku 

i Tykocina – ulubion  siedzib  zarówno Piotra Wiesio owskiego, jak i jego syna 

Krzysztofa55. Z tego o rodka Piotr Wiesio owski administrowa  post puj c  na 

prze omie stuleci kolonizacj  Puszczy Nowodworskiej. 

Przeprowadzona w XVI i XVII wieku kolonizacja wschodnich i zachodnich 

rubie y Puszczy Nowodworskiej doprowadzi a do powstania szeregu charakte-

rystycznych wsi, usytuowanych wzd u  jej granic. Wzd u  wschodniej granicy 

w ramach pomiary w ócznej utworzono szereg miejscowo ci zwanych D ug  

Wsi , które mia y na celu zapewne ochron  puszczy przed niepowo anymi 

wchodami. Podobnie post powa  Zygmunt III, zak adaj c szeregowo ulokowane 

wsie po zachodniej stronie nowodworskiego boru56, wzd u  brzegów Brzozówki, 

rzeki granicznej mi dzy Koron  i Wielkim Ksi stwem Litewskim. W zwi zku 

z post puj c  kolonizacj , poszerzaniem si  zasi gu osadnictwa i pojawianiem 

nowych miejscowo ci, zaistnia a potrzeba fundacji nowych parafii, które mo-

g yby obs ugiwa  tamtejsz  ludno . Dlatego te  w okresie administrowania le-

nictwem nowodworskim Piotr Wiesio owski, niejako zmuszony zarówno za-

chodz cymi w jego obr bie zmianami, jak i pe nion  funkcj  le niczego, doko-

na  dwóch kluczowych fundacji ko cielnych: w Ma aszówce dla osadników po 

wschodniej stronie i Chodorówce dla poddanych yj cych po zachodniej stronie 

Puszczy Nowodworskiej. 

Najwcze niejsz  fundacj  Piotra na tym terenie by o erygowanie i uposa e-

nie parafii w Ma aszówce, co nast pi o 6 stycznia 1595 r. Niestety, oryginalny 

dokument wystawiony przez Piotra nie zachowa  si , co mia o zwi zek zapewne 

z po arem wi tyni i plebanii w 1709 r.57 Zachowa y si  natomiast odpisy kró-

lewskiego potwierdzenia tego dokumentu, w którym cytowana jest dok adnie je-

go tre 58. 

                                                 
53 G. Ry ewski, Stara Kamienna – opis rezydencji Wiesio owskich z 1712 r., „Biuletyn Konser-

watorski Województwa Podlaskiego”, t. 8/9, Bia ystok 2003, s. 87. 
54 Prawa miejskie otrzyma  w 1578 r. z nadania króla Stefana Batorego: Metryka Litewska. Ksi -

ga Sigillat 1709–1719, oprac. A. Rachuba, Warszawa 1987, nr 1211, s. 181: Konfirmacyja 

przywilejów miasta Nowegodworu w ekonomijej grodzie skiej. 
55 G. Ry ewski, Stara Kamienna…, s. 87–88. 
56 P. Borowik, G. Ry ewski, Korycin w czasach nowo ytnych, „Biuletyn Konserwatorski Woje-

wództwa Podlaskiego” z. 11, Bia ystok 2005, s. 40–41. 
57 H. Radziewicz, Dzieje parafii D browa Bia ostocka (1460–1960), „Wiadomo ci Ko cielne Ar-

chidiecezji Bia ostockiej” 1992, z. 2, s. 55. 
58 AAB, Archiwum parafii w D browie Bia ostockiej, „Status ecclesiae parochialis Dombrovien-

sis in visitatione generali authoritate illustrissimi et reverendissimi Domini Domini Caroli Petri 
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Piotr Wiesio owski wzniós  w asnym kosztem w tym roku templum catholici 

romani ritus de laudem Dei optimi maximi. Na uposa enie plebana nowo utwo-

rzonej parafii nada  6 w ók gruntu le cych we wsi Ma aszówce oraz staw 

z m ynem wodnym, wzniesionym kosztem fundatora. Podobnie jak w przypadku 

Bia egostoku, nakaza  tak e utrzymywa  wikarego, kantorów i nauczyciela (lu-

dimagister). Zygmunt III potwierdzaj c 20 kwietnia 1595 r. to uposa enie, doda  

do niego dziesi cin  z ka dej w óki od wszystkich poddanych le nictwa nowo-

dworskiego oraz prawo wr bu w puszczy, ale za wiadomo ci  panów podle ni-

czych. 

Na komplikacje interpretacyjne tre ci tej fundacji napotykamy ju  przy pró-

bie lokalizacji wi tyni w XVI–XVII wiecznej strukturze osadniczej wschodnich 

rubie y puszczy. Problem polega bowiem na tym, e w Ma aszówce nigdy nie 

istnia a wi tynia katolicka, mimo wyra nego przecie  zlokalizowania jej w do-

kumencie fundacyjnym. Co wi cej, w po o onym w bezpo rednim s siedztwie 

wsi mie cie D browa Bia ostocka do dzi  istnieje ko ció  parafialny, za  Ma a-

szówka podlega a59 i nadal podlega pod parafi  w D browie. Próbuj c wyja ni  

to zagadnienie, wysuwano ró ne teorie, nie zawsze daj ce si  precyzyjnie uza-

sadni  ród owo. 

Prób  wyja nienia tego problemu podj  ks. Henryk Radziewicz w swej pra-

cy o dziejach parafii w D browie Bia ostockiej. Sugeruje on, e w czasie kiedy 

Piotr Wiesio owski dokonywa  fundacji w pobliskiej Ma aszówce, ko ció  

w D browie, istniej cy w niej przynajmniej od ok. 1460 r.60, znajdowa  si  w r -

kach nieokre lonych bli ej heretyków, co przyjmuje za Janem Kurczewskim61. 

Nowa fundacja nie dosz a jednak do skutku, gdy  d browski ko ció  powróci  

w latach 1616–1630 r. pod w adz  biskupstwa wile skiego, w tym czasie admi-

nistrowanego przez Eustachego Wo owicza62. Autor nie próbuje jednak roz-

                                                 
Pancerzynski Episcopi Vilnensis ordinaria nobis delegate conscriptus Anno Domini 1728”, 

b. sygn., k. 2–3. 
59 R kopi mienne opisy parafii litewskich z 1784 roki. Dekanat grodzie ski, oprac. W. Wernero-

wa, Warszawa 1994, 31–32. 
60 M. Gudel, Ko cio y parafii chodorowsko-suchowolskiej. Zarys monograficzny, Grodno 1929, 

s. 22, podaje, e parafia istnia a w 1460 r., jak obecnie wiadomo – b dnie, a nowy ko ció  zo-

sta  ufundowany w 1595 r., ale przez Zygmunta III. Confer: Kodeks dyplomatyczny katedry 

i diecezji wile skiej, t. 1, Kraków 1948, s. 288–289, gdzie autorzy publikacji b dnie identyfi-

kuj  wzmiankowan  w dokumencie z 1468 r. parafi  z D brow  ko o Sokó ki. Informacja ta 

dotyczy bowiem fundacji dokonanej przez Radziwi ów w ich dobrach prywatnych zwanych 

Duborwy, zlokalizowanych w okolicach Mi ska: H. Lulewicz, Uroczysto ci przeniesienia na-

bo e stwa z ko cio a w Chodorówce do Suchowoli w marcu 1798 r., [w:] Ma e miasta. Religie, 

Lublin – Supra l 2006, s. 173. 
61 J. Kurczewski, op. cit., s. 41–42. 
62 Ibidem. 
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strzyga  problemu, podaj c jeszcze inne mo liwo ci, jak chocia by zmian  na-

zwy Ma aszówka na D browa63. 

Jerzy Wi niewski, w swej obszernej pracy o dziejach osadnictwa na terenie 

Pojezierza Augustowskiego, nie wysuwa tak daleko id cych wniosków, próbu-

j c rozwi za  problem albo przeniesieniem fundacji, w nieokre lonych bli ej 

okoliczno ciach i czasie, do D browy, albo wch oni ciem cz ci wsi, w której 

zlokalizowany by  ko ció , przez D brow 64. 

Nie powinno ulega  w tpliwo ci, e fundacja Wiesio owskiego dokonana 

w 1595 r. by a pierwsz  w tym miejscu, a wi c zdecydowanie trzeba odrzuci  

mo liwo  istnienia ko cio a w D browie od 1460 r. Wskazuje na to chocia by 

rozwój osadnictwa po wschodniej stronie puszczy, gdzie – jak wy ej wspomnia-

no – najstarszym o rodkiem parafialnym by  od 1504 r. Nowy Dwór. Pewne 

wiat o na powstanie ko cio a w Ma aszówce-D browie rzuca dokument fundu-

j cy ko ció  w Chodorówce (o czym dalej), wystawiony przez Piotra Wiesio-

owskiego w 1617 r. Mowa jest w nim bowiem o tym, e Piotr wzniós  ko ció  

„superioribus annis in villa Malaszówka, et D brówka”. 

Jak wynika z XIX-wiecznych przekazów kartograficznych65, miasteczko 

D browa, w którym przynajmniej od 1650 r. odbywa y si  regularnie targi 

w osadzie zlokalizowanej w pobli u ko cio a66, usytuowane by o pomi dzy 

wsiami tworz cymi wspomnian  wcze niej D ug  Wie : Ma aszówk  i Brzo-

zówk . Wskazuje to ponownie na fakt powstania parafii dopiero w 1595 r. 

w zwi zku ze stabilizacj  osadnictwa na tym terenie. By  mo e, wspomniana 

w 1617 r. D brówka zlokalizowana by a mi dzy Brzozówk  a Ma aszówk  i to 

w niej ufundowa  Piotr Wiesio owski sam ko ció , uposa aj c go w grunta po-

bliskiej Ma aszówki (st d Malaszówka et D brówka). Jednocze nie nale y 

wzi  pod uwag  mo liwo , e w 1595 r. miejscowo ci o nazwie D brówka nie 

by o, a powsta a ona dopiero po fundacji ko cielnej, ale przed 1617 r., kiedy 

pierwszy raz o niej s yszymy. Mog a mie  ona charakter folwarku pleba skiego, 

                                                 
63 H. Radziewicz, op. cit., s. 46–63. 
64 J. Wi niewski, Dzieje osadnictwa w powiecie Augustowskim…, s. 154. 
65 J.C. Textor, D.F. Sotzmann, Topographisch-Militarische Karte vom vormaligen Neu-Ostpreussen 

oder dem jetzigen Nordlichen Theil des Herzogshums Warschau nebs dem Russischen Districk 

Mit Allernoch, Berlin 1807, AGAD, Zbiór Kartograficzny 479-1 (kopia elektroniczna w zbio-

rach Regionalnego O rodka Bada  i Dokumentacji Zabytków w Bia ymstoku); Biblioteka Na-

rodowa, sygn. S-20783: Mapa topograficzna zachodniej Rosji, 1:126 000, po 1870 r. (fotokopia 

w zbiorach Regionalnego O rodka Bada  i Dokumentacji Zabytków w Bia ymstoku). 
66 P. Borowik, Rozplanowanie miasteczek ekonomii grodzie skiej w czasach Antoniego Tyzen-

hauza, [w:] Ma e miasta. Przestrzenie, Supra l 2003, s. 39–40. 
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który nast pnie przekszta ci  si  w osad  targow 67 i w konsekwencji miasteczko 

D brow 68. Rozwi zanie to zdaje si  by  najbli sze prawdzie. 

Drug  z kolei fundacj  Piotra Wiesio owskiego na terenie Puszczy Nowo-

dworskiej by o erygowanie ko cio a i parafii w Chodorówce. Tre  dokumentu 

fundacyjnego wystawionego przez Piotra Wiesio owskiego w 1617 r.69 znamy 

z dwóch potwierdze  królewskich Zygmunta III, pierwszego z 161770, a drugie-

go z 1620 r., wpisanego do Metryki Litewskiej71. Warto przytoczy  tu fragment 

tych dokumentów, gdy  jest on istotny z punktu widzenia genezy tej fundacji: 

„Quod licet superioribus annis in villa Malaszówka et D brówka, ad Praefectu-

ram Silvarum Novodworensium […], templum Catholici Romani ritus in Dei 

Omnipotentis gloriam et subditorum ibidem incolentium animarum Salutem 

erexissem […]. Tamen cum plures annos ad alternat earumdem silvarum No-

wodwornensium partem minibus Podlachiae vicinum, silvae aliquot iussu et 

mandato Summi Regis Maiestatis de nova radice constututae essent hominibus-

que in eis habitantibus parochum praedicte ecclesiae ob distantiam aliquot mil-

liarum commode de Sacramentis providere non posset, templum aliud novum 

hac eadem in parte silvarum ad villam dictam Suchowola preadium Chodorówka 

meis impensis erigendum esse duxi, prout et in Dei Omnipotentis nomine de fac-

to erexi […]”. 

Jak wynika z tre ci tego dokumentu, za o one przez Zygmunta III w pocz t-

kach XVII wieku wsie, m.in: Chodorówka, Dryga (Dryia), Skindzierz i Czarny-

stok, wymaga y utworzenia nowej parafii, gdy  nie móg  do nich dotrze  pleban 

ko cio a w Ma aszówce-D browie, posiadaj cy sw  siedzib  po przeciwnej 

stronie Puszczy Nowodworskiej. Dlatego dla obs ugi poddanych zamieszkuj -

cych nowo powsta e wsie wzd u  rzeki Brzozówki Piotr Wiesio owski ufundo-

wa  wi tyni  katolick . Zlokalizowa  j  na wzniesieniu terenu, mniej wi cej 

                                                 
67 Confer: inne przyk ady z obszaru Podlasia: J. Maroszek, Targowiska wiejskie w Koronie Pol-

skiej w drugiej po owie XVII i w XVIII wieku, „Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego” t. 401, Bia-

ystok 1990, s. 63–108. 
68 Takie rozwi zanie problemu przedstawi  autorowi niniejszego artyku u p. dr Grzegorz Ry ew-

ski, za co sk adam mu serdeczne podzi kowania. 
69 M. Gudel, op. cit., s. 7, podaje b dne informacje, jakoby ko ció  by  zbudowany albo w 1617 r. 

przez Zygmunta III, albo w 1591 r. przez Piotra Wiesio owskiego. Powtarza zapewne za Janem 

Kurczewskim. 
70 AAB, Archiwum parafii w Chodorówce, oryginalny dokument Zygmunta III z 1617 r., po-

twierdzaj cy fundacj  ko cio a w Chodorówce, b. sygn. 
71 H. Lulewicz, op. cit., s. 172, przyp. 9 (Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Drewnich Aktow 

w Moskwie, F. 389, nr 96, k. 300v–301v); kopia tak e w: Muzeum Narodowe w Krakowie, Bi-

blioteka Czartoryskich [dalej: BCz], sygn. 1777: Privilegia seu fundationis ecclesiarum dio-

ecensis vilnensis, mkf., s. 302–303. Dokument opublikowany i przet umaczony w: B. Sako-

wicz, Chodorówka. Dzieje parafii 1585–2003, Chodorówka 2004, s. 12–16. 
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w po owie drogi cz cej Chodorówk  z Suchowol  (st d villam dictam Sucho-

wola preadium Chodorówka), gdzie obecnie znajduje si  miejscowo  Po wi t-

ne. Budynek ko cio a Wiesio owski wzniós  z w asnych funduszy, a plebana 

uposa y  – podobnie jak w Ma aszówce – w sze  anów, z których mia  czerpa  

dochód zarówno na utrzymanie ko cio a, jak i jednego wikariusza, organisty, 

a tak e nauczyciela. Zygmunt III, zatwierdzaj c powy sz  fundacj , volens au-

tem huic ecclesiae melius prospectum ire, doda  do niej po 8 groszy litewskich, 

p aconych zamiast dziesi ciny, od jednego anu z ka dej wsi nale cej do para-

fii72. Nie wiemy, jak wygl da  pierwszy ko ció  z 1617 r., ale musia a by  to 

okaza a wi tynia, gdy  jej fundamenty posiada y wymiary 39 x 14 m73. 

Czwart , ostatni  o jakiej wiemy, fundacj  Piotra Wiesio owskiego m od-

szego, by o wybudowanie nowej wi tyni parafialnej w dobrach bia ostockich74. 

W nieznanych bli ej okoliczno ciach, zapewne w wyniku po aru, stary ko ció , 

wzniesiony z drewna oko o 1580 r., Piotr zast pi  nowym, murowanym z palo-

nej ceg y. Wydarzenie to odnotowano zarówno na tablicy erekcyjnej75 we wn -

trzu wi tyni, jak i na srebrnej tabliczce, pierwotnie wmurowanej w cian  pre-

zbiterium76. 

Ko ció  w Bia ymstoku to jedyna fundacja Piotra Wiesio owskiego m od-

szego, któr  mo emy ogl da  po dzi  dzie . Niepozorny, niewielki murowany 

ko ció ek, zosta  na pocz tku XX w. przygnieciony wielk , neogotyck  bazyli-

k , która wyros a w miejscu jego prezbiterium (rozebrane w 1900 r.). Natomiast, 

kiedy po 1626 r. wyka czano budow  bia ostockiej wi tyni77, by  to jednona-

                                                 
72 BCz, sygn. 1777, mkf., s. 302v–303; A. Szot, Beneficjum parafii chodorowsko-suchowolskiej 

w I po owie XIX wieku, [w:] Ma e miasta. Gospodarka, Lublin – Supra l 2007, s. 389–390. 
73 B. Sakowicz, op. cit., s. 11. 
74 Wspomina ju  o tym nawet Niesiecki w swym herbarzu: K. Niesiecki, op. cit., t. 9, Lipsk 1842, 

s. 324. 
75 Tablica wykonana z czarnego marmuru, wmurowana w pó nocn  cian  nawy, pod chórem 

muzycznym. 
76 Tabliczka zosta a znaleziona w 1900 r. podczas budowy nowej, neogotyckiej wi tyni, kiedy to 

w pierwszym etapie prac przyst piono do rozbiórki prezbiterium starego ko cio a. Tre  tej ta-

bliczki, wraz z t umaczeniem, zanotowa  ks. Wilhelm Szwarc: „Bogu wszechmog cemu Naj-

wy szemu Chwa  i Cze , Bogurodzicy Dziewicy Marii i s aw  wszystkich wi tych ko ció  

ten z drzewa przedtem zbudowany teraz z cegie  palonych od fundamentów wzniós  Piotr Wie-

sio owski Marsza ek Wielkiego Ksi stwa Litewskiego. 1617”. Confer: H. Mo cicki, Bia ystok. 

Zarys historyczny, Bia ystok 1933, s. 14, przypis 11. 
77 Konsekracja nast pi a dopiero po „potopie szwedzkim”, w 1664 r., co zosta o odnotowane na 

cianie pó nocnej korpusu nawowego majusku owym napisem: „DEDICATIO HUIUS 

ECCLESIAE INCIDIT QUOT ANNIS IN DOMINICAM SECUNDAM POST PASCHA. 

INSCRIPTUM ANO DNI MDCLXIV DIE XX IAN”. Rok 1626, jako dat  konsekracji wi ty-

ni, mylnie przyj to prawdopodobnie za dokumentem potwierdzaj cym fundusz Wiesio owskich 

z 1625 r., wystawionym w 1626 r. przez biskupa Eustachego Wo owicza. Nie znamy przyczyn 
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wowy, trójprz s owy budynek, z wyodr bnionym prezbiterium zamkni tym ap-

syd  oraz z dostawion  od zachodu masywn  wie  na rzucie kwadratu. Nie 

wiemy jednak nic na temat wyposa enia z tego okresu, gdy  zosta o zupe nie 

zniszczone w trakcie potopu szwedzkiego78. 

Pozosta o ci  z czasów Piotra Wiesio owskiego jest br zowy kartusz herbo-

wy, obecnie wmurowany w po udniow  cian  ko cio a. Pierwotnie, przynajm-

niej do po owy XVII w., stanowi  on element sk adowy epitafium b d  nagrobka 

Piotra Wiesio owskiego m odszego, który, jak ju  wiadomo, zosta  pochowany 

w krypcie pod bia ostock  wi tyni 79. Warto wspomnie  i  w pocz tkach XVIII 

wieku, w inwentarzu ko cio a odnotowano, i  na wie y znajdowa  si  herb fun-

datora80. Dodatkowo prace konserwatorskie prowadzone w 1983 r. we wn trzu 

ko cio a doprowadzi y do ods oni cia najstarszych warstw polichromii z 1626 r., 

której fragment w postaci zacheuszka zosta  wyeksponowany na jednym z fila-

rów podtrzymuj cych chór muzyczny. 

Siedem lat po sko czeniu budowy wi tyni, Szymon Starowolski w swym 

dzie ku Polska albo opisanie po o enia Królestwa Polskiego wydanym po raz 

pierwszy w 1632 r., krótkim zdaniem opisa  jej wygl d: „ko ció  zbudowany 

pod ug wspó czesnego gustu, z ca ym wi tym wyposa eniem”81. Rzeczywi cie, 

jest to obiekt o typowej dla 1 po . XVII wieku architekturze, rozpowszechnionej 

silnie na pograniczu polsko-litewskim oraz na kresach wschodnich, maj cej cha-

rakter przej ciowy mi dzy renesansem i barokiem82. By  mo e, sklepienie ko-

cio a ozdobione by o znamienn  dla typu lubelskiego sztukateri  z o on  

z owali, kó , serc i czwórli ci83, podobnie jak w bli niaczej wi tyni w Kny-

chówku (o której dalej)84. 

                                                 
tak pó nej konsekracji ko cio a; by  mo e, by a to powtórna konsekracja po zniszczeniach wo-

jennych lat 1655–1660. 
78 AGAD, Metryka Koronna, Ksi gi Wpisów, sygn. 203, k. 297v–299. 
79 J. Nieciecki, Wystrój snycerski z XVIII wieku ko cio a pw. Wniebowzi cia Naj wi tszej Maryi 

Panny w Bia ymstoku, [w:] Studia nad sztuk  renesansu i baroku, t. 1, red. A. Ma li ski, Lub-

lin 1989, s. 74; Pami  fundatora..., s. 9. 
80 AAB, APFB, Inventarium ecclesiae Bia ostocensis de novo conscriptum et verificatum Anno 

Domini 1737 r diebus Novembris per me […] Prepositum Bia ostocensem Sebastianum Jose-

phum Wrzoskiewicz, b. sygn., k. 9v. 
81 S. Starowolski, Polska albo opisanie po o enia Królestwa Polskiego, Kraków 1967, s. 115. 
82 T. Bernatowicz, Rola Lublina w architekturze sakralnej Wielkiego Ksi stwa Litewskiego w XVI–XVII 

wieku, [w:] Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI–XVIII w., red. J. Lileyko, Lublin 2000, 

s. 15–36. 
83 W. Tatarkiewicz, Typ lubelski i typ kaliski w architekturze ko cielnej XVII wieku, „Prace Komi-

sji Historii Sztuki PAU” t. 7, z. 1, s. 23–58; M. Karpowicz, Sztuka polska XVII wieku, Warsza-

wa 1975, s. 58–60. 
84 J. Maroszek, Bia ystok i Knychówek – dwie realizacje tego samego projektu ko cio a parafial-

nego w I po owie XVII wieku, „Bia ostocczyzna” 1992, z. 4, s. 15. 
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Piotr Wiesio owski m odszy, umieraj c w 1621 r., pozostawi  po sobie do  

liczne potomstwo, w tym trzech synów: Krzysztofa, Miko aja i Macieja,85 oraz 

trzy córki: Ann , Halszk  i Katarzyn 86. Krzysztof prze cign  zarówno ojca, jak 

i dziada w ilo ci i wielko ci fundacji zarówno ko cielnych, jak i dobroczynnych. 

Ju  u wspó czesnych zyska  w tym wzgl dzie wysokie uznanie i szacunek87. Tak 

wyra a  si  o jego osobie w 1637 r. król W adys aw IV: „osobliwsz  w zdarze-

niach roztropno ci  najwi kszymi dowcipu i przyrodzenia darami celowa , e 

przyjacielstwo, obyczajów przyjemno  okazywa , e to by  m  najzacniejszy, 

a wszelk  cnot  i czynno ci  najznakomitszy, wszelkiej pami ci i wdzi czno ci 

w d ug  potomno  godny”88. 

Krzysztof Wiesio owski urodzi  si  prawdopodobnie w 1 po . lat 70. XVI w. 

Zdoby  odpowiednie do swego urodzenia wykszta cenie na uniwersytecie 

w Padwie, gdzie studia prawnicze rozpocz  w 1592 r.89 By  zagorza ym rojali-

st , identycznie jak jego ojciec, z którym zdaje si  prowadzi  do 1621 r. wspóln  

dzia alno  polityczn . W 1598 r. bra  udzia  w wyprawie Zygmunta III do 

Szwecji po koron  królewsk , która mog a sko czy  si  dla niego – jak zanoto-

wa  Niesiecki – tragicznie. Powracaj c bowiem do Rzeczypospolitej, „nawa nic  

z okr tem porwany, przez dwa miesi ce z falami ustawicznemi passuj c si  

w oczywistym by  ycia niebezpiecze stwie, przecie  wróci  si  do domu bez 

szwanku, tylko e nigdy nic nie pija , tylko wod , tam w tym razie, gdy im s od-

kiej nie sta o, musia  morskiej i s onej za ywa  nie bez uszczerbku zdrowia”90. 

Trudno potwierdzi  prawdziwo  tej legendy, jakkolwiek nie z ama o to prokró-

                                                 
85 S usznie filiacj  Macieja podaje: T. ychli ski, op. cit., s. 334, poprawiaj c w tym wzgl dzie 

b dne informacje K. Niesieckiego, który twierdzi, i  by  on bratem stryjecznym Piotra Wiesio-

owskiego m odszego (K. Niesiecki, op. cit., t. 9, Lipsk 1842, s. 326). Obaj jednak nazywaj  go 

„Marcinem”, cho  ten podpisywa  si  Mathias, czyli Maciej. Urz dnicy inflanccy…, nr 2154 

oraz s. 283–284. 
86 Anna przed 1606 r. zosta a wydana za Jana Józefa Chaleckiego, Halszka w pierwszej kolejno-

ci za Wojn , w drugiej za  za Jerzego Kroszy skiego, natomiast Katarzyna zosta a on  Dy-

mitra Karpa; confer: T. Wasilewski, Bia ystok w XVI–XVII wieku, [w:] Studia i materia y do 

dziejów miasta Bia egostoku, t. 1, Bia ystok 1968, s. 122. 
87 A. Wituski, Pier cie  nie miertelno ci, oddany w a obnych namiotach mierci Krzysztopha 

Wiesio owskiego, Wielkiego Marsza ka W.X.L., Kraków 1637; idem, Kamie  wiecznie yj cy 

w Kamioney wystawiony mierci  Krzysztopha Wiesio owskiego Wielkiego Marsza ka W.X.L., 

Kraków 1637. Confer: W.A. Maciejowski, Pi miennictwo polskie od czasów najdawniejszych 

a  do roku 1830, t. 3, Warszawa 1852, s. 792–794. Zdanie sprawy z nuncjatury w Polsce…, s. 254–255. 
88 Cyt. za: F.M. Sobieszcza ski, Wiesio owski (Krzysztof), [w:] Encyklopedia powszechna (S. Or-

gelbranda), t. 26, Warszawa 1867, s. 965. 
89 Archiwum nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim, t. I: Metryka nacji polskiej w uniwersy-

tecie padewskim (1592–1745), wyd. H. Barycz, Wroc aw – Warszawa – Kraków – Gda sk 

1971, s. 25, nr 69, 416. 
90 K. Niesiecki, op. cit., t. 9, Lipsk 1842, s. 325. 
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lewskiej postawy Krzysztofa. Ju  w 1600 r. otrzyma  pierwsz  urz dnicz  nomi-

nacj  na podstolego, a w 1604 r. post pi  na stolnikostwo91. W 1607 r. bra  

udzia  po stronie Zygmunta III w walce z rokoszanami, a w 1609 r. zosta  obra-

ny po raz pierwszy marsza kiem izby poselskiej92, podczas s ynnego sejmu ko -

cz cego rokosz Zebrzydowskiego. W nast pnym roku uzyska  urz d le niczego 

prze omskiego oraz ciwuna wile skiego, natomiast w 1613 r. pierwsze starostwo 

tykoci skie. W 1618 r. ponownie by  obrany marsza kiem izby poselskiej93. Ko-

lejne dzier awy i urz dy uzyska  w 1619 r.: niewodnictwo grodzie skie, le nic-

two perstu skie i starostwo ber nickie. W 1620 r. sejm warszawski wyznaczy  

Krzysztofa, pe ni cego od tego roku funkcj  krajczego94, na uczestnika specjal-

nej komisji, która mia a dokona  rozgraniczenia województw podlaskiego 

i brzesko-litewskiego95. Po mierci ojca w 1621 r. odziedziczy  urz d starosty 

wasilkowskiego96 i le niczego nowodworskiego, jednocze nie zosta  administra-

torem ekonomii grodzie skiej. Do mierci w 1637 r. zdo a  uzyska  kolejne 

urz dy, w tym najwy sze urz dy dygnitarskie: w 1622 r. zosta  marsza kiem 

nadwornym koronnym, kolejno w 1626 i 1627 r. zosta  starost  suraskim i miel-

nickim, wreszcie w 1635 r. osi gn  najwy szy szczebel w swej politycznej ka-

rierze, zostaj c marsza kiem wielkim litewskim97. 

Z powy szego zdaje si  wynika , i  dzia alno  polityczna uwie czona zo-

sta a sukcesem, cho  Jan Seredyka wyra nie zwraca uwag  na fakt ma ej aktyw-

no ci politycznej Wiesio owskiego na forum sejmowym, skoro na 11 sejmów, 

w których za panowania Zygmunta III powinien wzi  udzia , zjawi  si  tylko na 

pi ciu98. Mimo to cieszy  si  dosy  du  popularno ci , zapewne dzi ki nieugi -

tej postawie rojalistycznej. Seredyka doszukuje si  powodów tej niskiej aktyw-

no ci w cechach charakteru Wiesio owskiego, ale pewne wiat o na te przyczyny 

rzuca fakt, i  jego ycie rodzinne nie uk ada o si  najlepiej. 

Nie znamy dok adnych szczegó ów dotycz cych prywatnego ycia Krzysz-

tofa. Poj  zapewne oko o 1600 r. za on  Aleksandr  Mariann  Sobiesk , córk  

                                                 
91 J. Wolff, Senatorowie i dygnitarze…, s. 301–318. 
92 K. Niesiecki, op. cit., t. 9, Lipsk 1842, s. 325. 
93 Volumina Legum [dalej: VL], t. 3, Petersburg 1859, s. 169; J. Seredyka, Sejm z 1618 roku, Opo-

le 1988, s. 112–13. 
94 Glinka J., Zamek obronny…, s. 78, przyp. 105. 
95 VL, t. 3, s. 180–181. 
96 P. Czy ewski, Starostowie Wasilkowscy…, s. 285–307, szczególnie s. 287–288; idem, Wasil-

ków w XVI–XVIII wieku…, s. 85. 
97 J. Wolff, Senatorowie i dygnitarze…, s. 170; A.S. Radziwi , Pami tnik o dziejach w Polsce, 

t. 1 (1632–1636), Warszawa 1980, s. 398. 
98 J. Seredyka, Parlamentarzy ci drugiej po owy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 25–43, 

126–135; idem, Sejm…, s. 113. 
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Marka, wojewody lubelskiego99, ale z jakich  bli ej nieokre lonych przyczyn, 

nie mogli posiada  w asnego potomstwa. Niew tpliwie jednak ma e stwo Wie-

sio owskich próbowa o zabezpieczy  przysz o  rodu, adoptuj c Gryzeld  Wo-

dy sk , córk  Jana Wody skiego i Zofii Sobieskiej100 (rodzona siostra Aleksan-

dry Marianny). 

Urodzona w 1614 r., straci a niemal równocze nie oboje rodziców w 1616 r., 

co spowodowa o, e opiek  nad dwuletni  zaledwie dziewczynk  przej a ciotka 

wraz ze swoim m em101. W wieku 16 lat, w 1631 r., Krzysztof zdecydowa  wy-

da  za m  podopieczn  za Jana Stanis awa Sapieh 102, w tym czasie maj cego 

ju  41 lat. Niestety w dwa lata pó niej Gryzelda musia a powa nie zachorowa , 

skoro na pocz tku 1633 r. sporz dzi a testament103. W dwa dni po jego podpisa-

niu, 21 stycznia, zmar a zapewne w Bia ymstoku, za  jej cia o – wbrew testa-

mentowym nakazom – zosta o przewiezione do Wilna i pochowane w ko ciele 

w. Stanis awa104, a po 1636 r. pochowane ponownie w ko ciele klasztornym 

sióstr brygidek w Grodnie. 

ród a milcz  na temat stanu zdrowia Wiesio owskiego, ale mo liwe, e by  

on cz owiekiem chorowitym, co z jednej strony wyja nia oby ograniczon  ak-

tywno  polityczn , z drugiej za  przyczyny braku potomstwa. Krzysztof zmar  

w 1637 r. (na kamienie, jak informuje Albrycht Stanis aw Radziwi 105), a wi c 

w wieku ok. 60 lat. Natomiast jego ona prze y a go o 8 lat, zmar a bowiem 

w 1645 r. Oboje tu  przed mierci  sporz dzili testamenty106, na mocy których 

                                                 
99 K. Niesiecki, op. cit., t. 8, Lipsk 1841, s. 429–431. By  mo e ma e stwo to zaplanowane by o 

zarówno przez Piotra Wiesio owskiego, jak i Marka Sobieskiego, skoro obaj byli stronnikami 

i bliskimi doradcami Zygmunta III. Dzieje Lublina. Próba syntezy, t. 1, Lublin 1965, s. 116. 
100 K. Niesiecki, op. cit., t. 8, Lipsk 1841, s. 431. 
101 W. Jarmolik, Gryzelda Wody ska, przybrana córka Wiesio owskich, „Bia ostocczyzna” 1992, 

z. 4, s. 44–46. 
102 H. Lulewicz, Sapieha Jan Stanis aw h. Lis (1589–1635), [w:] Polski S ownik Biograficzny, 

t. XXXIV, z. 4, Wroc aw – Warszawa – Kraków 1993, s. 624–629. Sapieha i Wiesio owski 

utrzymywali do  bliskie kontakty. Po nim Krzysztof w 1635 r. otrzyma  urz d marsza ka 

wielkiego litewskiego. Confer: A.S. Radziwi , op. cit., t. 1 (1632–1636), t. 2 (1637–1646), 

Warszawa 1980, passim. 
103 Sapiehowie. Materia y historyczno-genealogiczne i maj tkowe, t. 2, Petersburg 1892, s. 241–244. 
104 Teki Glinki, nr 62, s. 74. 
105 A.S. Radziwi , op. cit., t. 2 (1637–1646), Warszawa 1980, s. 29: [19 kwietnia 1637] „Marsza-

ek w. litewski Wiesio owski, m  wielkiej rozwagi, zmar  udr czony kamieniem”. 
106 Krzysztof Wiesio owski sporz dzi  swój testament 12 marca 1637 r. w Kamiennej Starej 

(wszelkie informacje dotycz ce tego testamentu i jego tre ci zawdzi czam dr. Grzegorzowi Ry-

ewskiemu, za co sk adam mu serdeczne podzi kowania; testament ukaza  si  drukiem w: T. Jasz- 

czo t, G. Ry ewski, Krzysztof Wiesio owski i jego testament, „Archiwar’us”, t. 6, Mi sk 2008, 

s. 94–100). Aleksandra Sobieska sw  ostatni  wol  podpisa a 29 kwietnia 1645 r. równie  

w Kamiennej. Obszerny odpis tego testamentu: Teki Glinki, nr 278, s. 14–18. 
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rozdysponowali ca y rodowy maj tek, w du ej cz ci przeznaczaj c go na fun-

dacje ko cielne. Oba testamenty stanowi  wi c doskona y materia  ród owy do 

badania fundacyjnej dzia alno ci obojga ma onków. 

Szczegó owe opisanie najwa niejszych etapów ycia Krzysztofa i Aleksan-

dry Wiesio owskich by o istotne z punktu widzenia genezy, zakrojonej na nie-

spotykan  skal , dzia alno ci fundacyjnej na rzecz Ko cio a katolickiego. Decy-

duj ca by a tu przede wszystkim kumulacja rozlicznych funkcji publicznych 

i urz dów, dzi ki którym bia ostocka linia Wiesio owskich wesz a do grupy naj-

bogatszych rodów magnackich Rzeczypospolitej 1 po owy XVII wieku. W tym 

przypadku fundacje wynika y raczej z typowych zachowa  warstw magnackich 

i szlacheckich. Wi kszo  historyków zwraca uwag  na brak posiadania potom-

ków i wiadomo  wymarcia rodu, jako istotny impuls do rozdysponowania ma-

j tku na rzecz Ko cio a, z czym nale a oby si  w tym miejscu zgodzi . Jest to 

szczególnie widoczne w przypadku testamentów obu ma onków, cho  i tu nie 

mo na wykluczy  pewnej standaryzacji zachowa . Podkre li  nale y tak e, e 

ma e stwo Wiesio owskich by o szczególnie religijne, na co ju  zwraca y uwa-

g  osoby im wspó czesne. Szczególny nacisk na t  cech  charakteru Wiesio ow-

skiego k adli m.in. nuncjusze apostolscy Honorat Visconti i Francisco Diotallevi 

(ten ostatni zw aszcza po jego wyborze na marsza ka izby poselskiej w 1618 r.107). 

Ciekaw  charakterystyk  Krzysztofa zanotowa  w 1636 r. Visconti: „niegdy  

uchodzi  tak e za wielkiego polityka, to jest za cz owieka który przylgn  dusz  

do rzeczy wiatowych [tzn. materialnych – przyp. W.W.], lecz teraz lepiej po-

znawszy ich znikomo , zdaje si  e odmieni  dawny sposób my lenia, i od kil-

ku lat przesta  popisywa  si  w senacie”108. Oczywi cie trzeba bra  poprawk  na 

subiektywizm tej notatki, ale w jakim  stopniu musia a ona odzwierciedla  stan 

ducha Krzysztofa, wywo any zapewne mierci  Gryzeldy, a wkrótce potem jego 

brata Miko aja (zmar  bezdzietnie w 1634 r.), jednocze nie po wiadczaj c przy-

czyny tak licznych fundacji. Podobnie  sama wychowanka Wiesio owskich 

w swym testamencie podkre la a, i  przybrani rodzice „ wiczenie w wierze 

prawdziwej katolickiej rzymskiej, tak w boja ni Bo ej dali…” Asumpt do po-

dejmowania indywidualnych decyzji fundacyjnych dawa y oczywi cie jeszcze 

inne wydarzenia, jak chocia by zako czenie budowy ko cio a w Bia ymstoku, 

czy posiadanie prawa kolatorstwa, zostan  one jednak wyszczególnione w dal-

szej cz ci pracy. 

                                                 
107 J. Seredyka, Sejm…, s. 114. W li cie do kardyna a Antonia M. Borghese zanotowa , i  Wiesio-

owski jest cz owiekiem bardzo wierz cym. 
108 Zdanie sprawy z nuncjatury w Polsce…, s. 255. 
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Wydaje si , e pierwsz  chronologicznie fundacj  Krzysztofa by o wznie-

sienie ok. 1610 r. kaplicy dworskiej w Kamiennej Starej109. Dwór ten, wzmian-

kowany po raz pierwszy w 1522 r., sta  si  jedn  z ulubionych siedzib Wiesio-

owskich, obok Bia egostoku i Tykocina. Prawdopodobnie do pocz tków XVII 

wieku nie istnia  w Kamiennej ko ció , tote  Krzysztof, który szczególnie 

upodoba  sobie ten dwór110, ufundowa  na jego potrzeby wi tyni . Warto jed-

nak zaznaczy , e nie posiadamy adnych informacji ród owych, które po-

twierdza yby jednoznacznie osob  Krzysztofa, jako fundatora najstarszego za-

chowanego ko cio a drewnianego na Podlasiu. Istnieje prawdopodobie stwo, e 

by  nim ju  Piotr Wiesio owski m odszy, gdy  to on jako pierwszy z rodu posia-

da  dwór kamie ski111. 

Z kolei w okolicznych miejscowo ciach powtarzana jest legendarna wersja 

przyczyn fundacji, któr  nale a oby w tym miejscu przytoczy , gdy  jaka  jej 

cz  zdaje si  by  bliska prawdzie. Otó  wed ug poda , oko o 1610 r. dosz o do 

tragicznego wypadku w obr bie folwarku kamie skiego, w którym to psy lub 

wilki zagryz y kilkunastoletni  zaledwie dziewczynk  o imieniu Anna. Krzysz-

tof i Aleksandra, wstrz ni ci tym wydarzeniem, ufundowali ko ció  w miejscu 

tragedii i nadali mu wezwanie w. Anny, upami tniaj c w ten sposób tragicznie 

zmar e dziecko. Mo liwe, e rzeczywi cie dosz o do tego tragicznego wypadku, 

skoro w inwentarzu folwarku z 1650 r. wymieniano psiarni , w której trzymano 

psy my liwskie112. 

Jakkolwiek ko ció  w Starej Kamiennej musia  powsta  w pocz tkach XVII 

wieku, co mog o wi za  si  z pracami budowlanymi wokó  dworu ok. 1619 r.113 

Jak zaznacza ks. Henryk Radziewicz, w wi tyni zachowana jest kropielnica, na 

której wyryta jest data roczna 1606, cho  mo liwe jest, e by a ona przeniesiona 

z wcze niej istniej cej kaplicy dworskiej, b d  z innej, nieznanej nam wi ty-

ni114. Bez cienia w tpliwo ci nale y stwierdzi , e ko ció  ten istnia  przed 1635 r. 

i znajdowa  si  pod patronatem Krzysztofa, gdy  w swym testamencie zapisa  

mu 60 z  z przeznaczeniem na ornat dla ksi dza. 

                                                 
109 H. Radziewicz, op. cit., s. 66–67; B. Tomecka, Prace remontowe i konserwatorskie ko cio a 

filialnego pw. w. Anny w Starej Kamiennej, gm. D browa Bia ostocka, „Biuletyn Konserwa-

torski Województwa Bia ostockiego” nr 3, Bia ystok 1997, s. 119; E. Kucharczyk-Bo czak, 

J. Maroszek, K. Kucharczyk, Katalog parków i ogrodów zabytkowych dawnego województwa 

bia ostockiego stan z 1988 roku, t. 1: cz  szczegó owa, Bia ystok 2000, s. 125–127. 
110 J. Glinka, Zamek obronny…, s. 78. 
111 G. Ry ewski, Stara Kamienna…, s. 89. 
112 Ibidem, s. 91, przyp. 8. 
113 Ibidem, s. 89. 
114 H. Radziewicz, op. cit., s. 67. 
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Mo liwe, e po mierci ojca w 1621 r. Krzysztof doko czy  budow  ko cio-

a w Chodorówce, co za odr bn  fundacj  uzna  Niesiecki115. Niew tpliwie do-

kona  tego w przypadku wi tyni w Bia ymstoku, gdzie wraz ze swymi m od-

szymi bra mi, Miko ajem i Maciejem, spe niaj c ostatni  wol  zmar ego kilka 

lat wcze niej ojca, uposa y  w 1625 r. dodatkowo bia ostockiego plebana w pro-

cent z kwoty 15 000 z , ulokowanych na dobrach Bartków i Korczew w powie-

cie drohickim, których w a cicielem sta  si  w 1623 r. na mocy cesji dokonanej 

przez Marcina Le niowolskiego116. Kwota 1050 z  mia a by  przeznaczona na 

potrzeby plebana, utrzymywanie organisty, kleryka oraz trzech dodatkowych 

kap anów (mansjonarzy), którzy mieli odmawia  codziennie msz  do Matki Bo-

skiej, co niedziel  rorat  i summ , we wtorki, czwartki i soboty piewa  godzin-

ki, wreszcie w poniedzia ki, rody i pi tki modli  si  za dusz  Piotra Wiesio ow-

skiego117. Uposa enie to potwierdzi  biskup wile ski Eustachy Wo owicz w na-

st pnym roku118, podnosz c jednocze nie proboszcza bia ostockiego do godno-

ci prepozyta. 

 Kolejn  fundacj , której dokona  w 1626 r.119 Krzysztof Wiesio owski, by o 

erygowanie parafii i wzniesienie ko cio a pw. Niepokalanego Pocz cia Naj-

wi tszej Marii Panny w Kwasówce120, niedaleko Grodna, co mia o zapewne 

zwi zek z pe nion  przez niego od 1619 r. funkcj  niewodniczego grodzie skie-

go oraz od 1621 r. administratora ekonomii grodzie skiej. Je li wierzy  infor-

macjom podanym przez J. Kurczewskiego, Wiesio owski uposa y  plebana 

w 5 w ók gruntu w Kwasówce oraz nakaza  mu utrzymywa  organist  i kantora. 

W 1627 r. fundacj  t  potwierdzi  Zygmunt III, dodaj c do uposa enia pleba -

skiego po 5 gr z jednej w óki w Kwasówce i Kra niku121. Ko ció  uleg  po arowi 

w 1748 i zosta  odbudowany przez króla Augusta III. Obecny wzniesiono w 1871 r. 

                                                 
115 K. Niesiecki, op. cit., t. 9, Lipsk 1842, s. 325. 
116 G. Ry ewski, Region soko owski w latach 1866–1914, [w:] Soko ów Podlaski. Dzieje miasta 

i okolic, red. G. Ry ewski, Bia ystok – Soko ów Podlaski 2006, s. 430–431. 
117 AAB, APFB, „Archiwum ko cio a parafialnego bia ostockiego, u o one, spisane i zebrane 

przez ks. Piotra Kalinowskiego kap ana Zgromadzenia Misji, kapelana Gimnazjum Bia ostoc-

kiego, w roku 1818 w augu cie czasie wakacyjnym”, b. sygn., k. 3–8; J. Kurczewski, op. cit., 

s. 238–239; T. Wasilewski, Bia ystok w XVI–XVII wieku…, s. 120. 
118 AAB, APFB, „Archiwum ko cio a parafialnego bia ostockiego, u o one, spisane i zebrane 

przez ks. Piotra Kalinowskiego kap ana Zgromadzenia Misji, kapelana Gimnazjum Bia ostoc-

kiego, w roku 1818 w augu cie czasie wakacyjnym”, b. sygn., k. 9–11. 
119 E. Maliszewski, Przewodnik po Guberni Grodzie skiej. Zarys statystyczno-opisowy, Warszawa 

1919, s. 11. 
120 W ród historyków jedynie Niesiecki potwierdza t  fundacj : K. Niesiecki, op. cit., t. 9, Lipsk 

1842, s. 325. 
121 J. Kurczewski, op. cit., s. 226. 
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W 1630 r. Krzysztof Wiesio owski, pe ni c urz d starosty tykoci skiego, 

mia  okazj  go ci  przez pewien czas w zamku w Tykocinie Zygmunta III Waz  

wraz z rodzin  i dworem, który ucieka  przez panuj c  w tym czasie w stolicy 

zaraz . Nie wiemy, jak d ugo król przebywa  w go cinie u Wiesio owskich, jak-

kolwiek Krzysztof ufundowa  w ko ciele parafialnym w Tykocinie o tarz pw. 

w. Sebastiana, jako wotum dzi kczynne za uratowanie królewskiej familii122. 

Asumpt do kolejnej fundacji da o posiadanie dóbr Korczew, zlokalizowa-

nych 9 km na po udnie od Drohiczyna, w pobli u rzeki Ko odziejki. Dwór 

w Korczewie powsta  w pocz tkach XV wieku jako siedziba rodziny Korczew-

skich. Pierwsz  wi tyni  katolick  w Korczewie, zapewne w postaci niewiel-

kiej drewnianej kaplicy dworskiej, wznios a ok. 1460 r. Kordula Korczewska; 

powstanie drugiego ko cio a, tym razem parafialnego (niezale nego od parafii 

w Drohiczynie), by o zas ug  syna Korduli, Stanis awa, który dokona  fundacji 

w 1494 r. Ko ció  ten zlokalizowany by  w Bartkowie, z którego wyodr bni a 

si  w 1 po . XVII wieku wie  Knychówek123. 

Kiedy w 1623 r. Le niowolscy, kolejni po Korczewskich i Hlebowiczach, 

w a ciciele Korczewa dokonali aktu cesji posiadanych dóbr na Krzysztofa Wie-

sio owskiego, w Knychówku wci  sta  ko ció  z ko ca XV wieku. W 8 lat pó -

niej, w 1631 r. z fundacji nowego w a ciciela rozpocz to budow  kolejnego do-

mu bo ego, tym razem murowanego, który przetrwa  do dnia dzisiejszego. Bu-

dowa zako czona zosta a dopiero w 1668 r.124, na co wp yw zapewne mia y wy-

darzenia z okresu potopu szwedzkiego125. Nie znamy przyczyn rozpocz cia prac 

nad now  wi tyni 126, by  mo e spowodowane by y z ym stanem technicznym 

ponad stuletniego ko cio a Korczewskich. Nie wiemy tak e, czy Wiesio owski 

dokona  poszerzenia dotychczasowego uposa enia plebana. Krzysztof w swym 

testamencie z 1637 r. wyra nie zaznaczy , aby ma onka doko czy a po jego 

mierci ko ció  w Bartkowie. Jednocze nie przeznaczy  60 z  na ornat dla nowej 

wi tyni. W 1645 r., kiedy Aleksandra spisywa a swój testament, budowa wci  

nie by a jeszcze sko czona. Dope niaj c woli zmar ego ma onka, nakaza a, aby 

cz  dochodu z dóbr Szyd owicze i folwarku Zd bkowszczyzna, które przej  

mia y po mierci w a cicielki na rzecz brygidek grodzie skich, ksieni tego  

                                                 
122 F.M. Sobieszcza ski, op. cit., s. 964–965; W. Jarmolik, Znaczenie i funkcje Tykocina w XVI–XVII 

wieku. Królewska historia miasta, „Bia ostocczyzna” 1991, z. 3, s. 9. 
123 T. Jaszczo t, Osadnictwo lewobrze ne cz ci ziemi drohickiej w XV i na pocz tku XVI w. – oko-

lice Soko owa, W growa i Mord, [w:] Soko ów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, red. G. Ry ew-

ski, Bia ystok – Soko ów Podlaski 2006, s. 192–199, zw aszcza s. 196–197. 
124 G. Ry ewski, Region soko owski…, s. 430–431, 573–574. 
125 Sytuacja ta wydaje si  by  podobn  do tej, jaka mia a miejsce w Bia ymstoku. Confer: przyp. 77. 
126 J. Maroszek, Bia ystok i Knychówek…, s. 10, odnotowa , e jest to fundacja pokutna, cho  bez 

uzasadnienia tego faktu. 
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konwentu przeznacza a na doko czenie budowy ko cio a w „maj tno ci Bart-

kowskiej w Knychówku”127. 

Interesuj ce jest to, e ko ció  w Knychówku zosta  wzniesiony wed ug tego 

samego projektu, co wi tynia w Bia ymstoku, która – jak pami tamy – powsta-

a w latach 1617–1626. Zwróci  na to uwag  Józef Maroszek, który wraz z An-

tonim Oleksickim wykona  w 1976 r. pomiary obu wi ty . Wykaza y one bar-

dzo du e podobie stwo mi dzy obiektami128. Ko cio y posiadaj  identyczn  

bry : jednoprzestrzenny, trójprz s owy korpus, do którego od zachodu dosta-

wiona jest wie a, kwadratowa w rzucie przyziemia, za  od strony wschodniej – 

prezbiterium, ni sze i w sze, zamkni te apsyd . Nawa w obu ko cio ach otwar-

ta jest do prezbiterium arkad  uku t czowego, za  mi dzy korpusem a wie  

znajduj  si  wier koliste klatki schodowe prowadz ce na chór muzyczny. Oba 

ko cio y ró ni  si  jednak w wi kszo ci wymiarów, cho  s  to ró nice minimal-

ne, wynosz ce zaledwie od kilku do kilkunastu centymetrów. Wskazuj  one wy-

ra nie na to, e ko ció  w Bia ymstoku jest nieco mniejszy. Niektóre z ró nic 

wynikaj  zapewne z faktu przebudowy bia ostockiej wi tyni dokonanej w la-

tach 1751–1752 przez Jana Klemensa Branickiego. Spora ró nica dotyczy sze-

roko ci przyziemia wie y, która w Knychówku wynosi 650 cm, za  w Bia ym-

stoku 610 cm, a tak e w przypadku filarów podtrzymuj cych balkon chóru mu-

zycznego (mi dzy cianami nawy a filarami: w Bia ymstoku 280 cm, w Kny-

chówku 340 cm). Nie jeste my w stanie stwierdzi , jakie ró nice mi dzy obiek-

tami zachodzi y w przypadku cz ci prezbiterialnej, gdy  ta w 1900 r. zosta a 

w bia ostockiej wi tyni rozebrana. Z ca  pewno ci  musia a by  analogiczna 

z knychowsk , z tym e w Bia ymstoku, w latach 50. XVIII wieku, dwa aneksy 

boczne zosta y rozbudowane o dodatkow  kondygnacj 129. Niemniej jednak s  

to niewielkie ró nice, niezmieniaj ce faktu wykorzystania tego samego projektu 

(lub architekta) przy budowie obu ko cio ów. 

Niestety, nie znamy autora projektu, który, jak wskazuje chronologia funda-

cji Wiesio owskich, wykonany zosta  na potrzeby ko cio a w Bia ymstoku, a na-

st pnie wykorzystany ponownie przez Krzysztofa w 1631 r. w Knychówku. Jest 

rzecz  znamienn , e oba ko cio y zosta y wzniesione przez t  sam  rodzin , 

                                                 
127 Teki Glinki, nr 278, s. 16; w tym czasie ksieni  zakonu w. Brygidy w Grodnie by a rodzona 

siostra Aleksandry, Anna Sobieska. 
128 J. Maroszek, Bia ystok i Knychówek…, s. 10–15, zw aszcza plany pomiarowe na s. 11–12. 
129 AAB, APFB, „Inwentarz ko cio a i probostwa bia ostockiego przy podaniu onego WJmc Xi -

dzu Bazylemu Popielowi w komend , przez WJmc Xi dza Godlewskiego kanonika smole -

skiego proboszcza knyszy skiego, spisany roku 1787, miesi ca sierpnia dnia [brak dnia]”, 

b. sygn., s. 1; J. Nieciecki, Wystrój snycerski z XVIII wieku ko cio a pw. Wniebowzi cia Naj-

wi tszej Maryi Panny w Bia ymstoku, [w:] Studia nad sztuk  renesansu i baroku, t. 1, red. 

A. Ma li ski, Lublin 1989, s. 72–73. 
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w niewielkim odst pie czasu, wreszcie przy wykorzystaniu tego samego planu. 

St d wynika potrzeba postawienia pytania – czy jest to tylko zbieg okoliczno ci, 

czy mo e przyczyny tego faktu tkwi  w jakich  konkretnych ród ach? 

Najprostszym rozwi zaniem problemu by oby uzna , e Piotr Wiesio owski, 

a nast pnie Krzysztof wykorzystali ten sam projekt b d  zatrudnili tych samych 

rzemie lników budowlanych. Istnieje jednak jeszcze jedna mo liwo , któr  na-

le y wzi  pod rozwag  jako bardzo prawdopodobn . Kiedy w dwa lata po roz-

pocz ciu budowy ko cio a w Knychówku, w 1633 r., Krzysztof Wiesio owski 

przyst pi  do budowy szpitala o nierskiego w Tykocinie (o czym w dalszej cz -

ci pracy), dla lepszej organizacji nowo tworzonej instytucji sporz dzi  specjalny 

regulamin. W dokumencie tym znajduje si  istotne zdanie, w którym fundator 

wspomina o dokonanej przez siebie delineacyi130 szpitala. S owo delineacja 

( ac.: delineatio – rysunek, zarys, nakre lenie; delineo – rysowa , kre li  szki-

cowa ) w XVII wieku zwykle oznacza o rozmierzenie czy te  stworzenie planu 

lub wr cz projektu131. Ze s ów Krzysztofa wynika oby wi c, e to on jest auto-

rem projektu tzw. alumnatu. Nie jest to nowa hipoteza, bowiem ju  Stanis aw 

oza w swej pracy Architekci i budowniczowie w Polsce132 zasugerowa , e 

Krzysztof Wiesio owski posiada  umiej tno  projektowania, a jego dzie em jest 

tykoci ski szpital o nierski. 

Bardzo rzadko w ród ach historycznych uchwytne jest zaanga owanie fun-

datora w projekt sporz dzany przez zatrudnionego w tym celu architekta. Trud-

no jest niekiedy jednoznacznie stwierdzi , gdzie przebiega granica pomi dzy 

inwencj  mecenasa, a dzia aj cym na jego zlecenie artyst . Zwykle, w przypad-

ku fundacji o mniejszej skali, znamy tylko fundatora, za  wykonawcy jego woli: 

rzemie lnicy, arty ci czy architekci, pozostaj  w jego cieniu. Tak e w przypadku 

wi kszo ci fundacji dokonanych na rzecz Ko cio a przez ród Wiesio owskich 

nie znamy artystów, którzy pracowali np. przy projektowaniu, budowie i wypo-

sa aniu wi ty . Bior c pod uwag  architektur  obu ko cio ów, w Bia ymstoku 

i Knychówku, z czonych identycznym projektem oraz rodzin  fundatora, mo-

emy z pewn  doz  prawdopodobie stwa uzna  Krzysztofa za autora ich „deli-

                                                 
130 T. ychli ski, op. cit., s. 335–336, gdzie cz ciowy odpis ustawy organizuj cej szpital o nier-

ski w Tykocinie. Confer: S. Wicher, Alumnat wojskowy w Tykocinie. Historia, przebudowy i kon- 

serwacja, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, t. 8/9, Bia ystok 2003, s. 19, 

przyp. 40. 
131 Krótka nauka budowniczy dworów, pa aców, zamków pod ug nieba i zwyczaju polskiego, 

oprac. A. Mi ob dzki, [w:] Teksty ród owe do dziejów teorii sztuki, red. J. Starzy ski, t. 7, 

Wroc aw 1957, s. XX, 30. Anonimowy autor, prawdopodobnie ukasz Opali ski (1612–1662), 

obiecywa , e do swego krótkiego tekstu do czy szereg abrysów i delineacji, na których znaj-

dowa  si  mia y podobno plany oraz rysunki elewacji 10 dworów oraz ró nego rodzaju pa a-

ców. 
132 S. oza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 328–329. 
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neacji”. Je li uznamy za mo liwe wykonanie projektu szpitala w Tykocinie 

przez niego, zmuszeni niejako jeste my uzna  tak e jego osob  za autora projek-

tu wi ty  bia ostockiej i knychowskiej. Niestety, ze wzgl du na niezachowanie 

pozosta ych obiektów fundowanych przez Wiesio owskich, nie jeste my w sta-

nie stwierdzi , czy Krzysztof by  autorem wi kszej ilo ci projektów. Trudno 

bowiem bez adnych dowodów opartych na ród ach historycznych uzna  pozo-

sta e fundacje za powsta e wed ug sporz dzonych przez niego projektów133. 

Ostatnia grupa stricte ko cielnych fundacji Krzysztofa i Aleksandry Wiesio-

owskich zwi zana by a z a ob  po mierci ich adoptowanej córki i jedynej 

dziedziczki rodu, Gryzeldy Wody skiej. Chc c upami tni  jej imi  oraz zapew-

ni  sta  modlitw  za dusz  zmar ej, ma e stwo podj o si  sprowadzenia do 

Grodna zakonnic regu y w. Brygidy i wzniesienia na ich potrzeby ko cio a 

wraz z zabudowaniami klasztornymi. 

Tak oto powody te przedstawi a w 1642 r. sama Aleksandra: „przez fundacj  

Bogu po lubionych i s u bie jego oddanych zakonnych jakich panien, które by 

z posagu tego [tj. posagu Gryzeldy – przyp. W.W.] za znacznym naszym si  

przyczynieniem yj c w pewnej liczbie, dusz  Gryzeldy naszej do o nice Nie-

bieskiego Oblubie ca (jako niebieskie fraucymer) przywodzi y i nasze a osne 

treny i lamenty, weso o brzmi cymi Bogu g osy zag uszy y i al ukoi y”134. Gry-

zelda zmar a 21 stycznia 1633 r. w wieku 19 lat. M oda ma onka Jana Stani-

s awa Sapiehy zosta a pochowana w ko ciele katedralnym w. Stanis awa 

w Wilnie, wbrew swej woli wyra onej w testamencie, co wynika o zapewne 

z udzia u Krzysztofa w pogrzebie Zygmunta III i elekcji nowego króla135. 

By  mo e, chc c uczyni  zado  ostatniej woli córki, ma e stwo Wiesio-

owskich umie ci o w bia ostockim ko ciele pod koniec 1635 r. epitafium 

z czarnego marmuru, na którym wyryto obszern  inskrypcj  dotycz c  ycia 

zmar ej. Pierwotnie znajdowa o si  ono w prezbiterium wi tyni, natomiast po 

1900 r. zosta o przeniesione na zewn trzn  cian , gdzie pozostaje do dzi 136. 

17 listopada 1635 r. Krzysztof Wiesio owski dokona  zapisu 3000 z  polskich na 

                                                 
133 S. oza, op. cit., s. 328–329, podaje bowiem za T. ychli skim (Z ota ksi ga szlachty polskiej) 

oraz na podstawie informacji uzyskanych od Jana Glinki, e Krzysztof Wiesio owski by  auto-

rem projektu nie tylko alumnatu w Tykocinie, ale równie  przebudowy dworu w Bia ymstoku 

oraz fundowanych przez siebie ko cio ów: D browie, Chodorowie, unnie, Kwasowie i Zawa-

dach. Informacje o fundacjach powtórzone zosta y za Niecieckim, a jak ju  wiadomo, ko cio y 

w D browie i Chodorowie fundowane by y przez jego ojca, Piotra Wiesio owskiego, za  o wy-

gl dzie pozosta ych nie posiadamy adnych informacji, tote  jakiekolwiek wnioskowanie w tej 

materii mo e by  zbyt daleko id ce. 
134 Jak przyp. 72. 
135 Confer: A.S. Radziwi , op. cit., t. 1 (1632–1636), passim; W. Jarmolik, Gryzelda Wody ska…, 

s. 46. 
136 Teki Glinki, nr 62, s. 72–74, gdzie odpis tre ci epitafium oraz próba t umaczenia na j zyk polski. 
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synagodze tykoci skiej, z której to sumy procent w wysoko ci 240 z  przezna-

czony zosta  na potrzeby ko cio a bia ostockiego. Z tej kwoty 200 z otych pobie-

ra  dodatkowy kap an, który mia  „kurs Nay wi tszej Panny na ka dy dzie , 

przy tym w poniedzia ek, rod  i pi tek msz  wi t  albo iako zowi  pospolicie 

rekwialn  za dusz  pomienioney Jey Mo ci Pani Marsza kowey odprawo-

wa ”137. Pozosta e 40 z otych z tej sumy mia o „si  obraca  na wosk, m k  i wi-

no” na potrzeby bia ostockiej wi tyni. Fakt dokonania tej fundacji Wiesio ow-

scy upami tnili tak e na epitafium Gryzeldy. 

Do urzeczywistniania koncepcji sprowadzenia brygidek do Grodna Wiesio-

owscy przyst pili ju  w kolejnym roku od mierci przybranej córki. Przebieg 

wszystkich etapów fundacji, w cznie z najdrobniejszymi jej szczegó ami, zosta  

w 1642 r. opisany przez sam  Aleksandr  Wiesio owsk  w obszernym doku-

mencie fundacyjnym, stanowi cym jednocze nie „ordynacj ” klasztoru i zawie-

raj cym zarówno przedstawienie historii fundacji, jak te  zasady i prawa funk-

cjonowania klasztoru. 

Realizacja fundacji, bodaj e najwi kszej ze wszystkich zainicjowanych pa-

tronatem Wiesio owskich, zosta a w pierwszej kolejno ci odpowiednio zabez-

pieczona materialnie. Jak informuje nas akt fundacyjny z 1642 r., podstawowym 

ród em finansowania podj tej inicjatywy by a suma 80 000 z , które na mocy 

swego testamentu, niejako w podzi ce za trud wychowania, przekaza a przybra-

nym rodzicom Gryzelda Wody ska. By a to cz  posagu w wysoko ci 200 000 z , 

zapisanego jej przez m a, Jana Stanis awa Sapieh 138. Pozosta e sumy Wiesio-

owscy legowali z w asnej szkatu y. Dokonali mi dzy innymi zapisu w wysoko-

ci 17 000 z , oblatowanego w ksi gach grodzkich wiskich, pod dat  1635 r., „na 

fabryk  pomienionego klasztoru naszego […] na maj tno ci y dobrach moich 

dziedzicznych Sitnie y aziskach w powiecie Czarnostawskim y Grabowieckim, 

Ziemie Be skiey le cych”. Wymieniona suma mia a by  wyp acana co roku 

przez brata Aleksandry, Jakuba Sobieskiego, wojewod  ruskiego, a  do up yni -

cia naznaczonego terminu 17 lat. 

Ju  w nieca y rok od mierci przybranej córki Wiesio owscy rozpocz li sku-

pywa  mieszcza skie place, na których mia  by  posadowiony przysz y klasztor, 

z dala od zgie ku centrum miasta Grodna. Jednocze nie podj li starania o za-

twierdzenie zamys ów fundacyjnych przez biskupa wile skiego Abrahama Woj-

n , który 21 stycznia 1634 r. wyrazi  zgod  i aprobowa  realizowane przez Wie-

                                                 
137 AGAD, Kapicjana [mkf. w zbiorach Archiwum Pa stwowego w Bia ymstoku], p. 55, s. 511–517, 

zw aszcza 513. 
138 Sapiehowie…, s. 243: „Z tej e sumy [200 000 z ] temu  jegomo ci panu ma onkowi [Janowi 

Paw owi Sapie e] darowizn  i testamentem tera niejszym 120 000 z  zapisuj  i wieczno ci  le-

guj : 80 000 z  za  jegomo ci panu ojcu i pani matce [Krzysztofowi i Aleksandrze Wiesio ow-

skim], jako moje posagowe oddaj ”. 
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sio owskich plany. Wszystkie akty zakupu gruntów zosta y zapisane w 1636 r. 

w aktach miejskich. Podstaw  przysz ego beneficjum klasztornego by o 9 dzia-

ek, zakupionych od nast puj cych ma e stw: Mateusza Rutkowskiego i Justy-

ny Salomonowej, Micha a Kro niewskiego i Justyny Janowej, Jana Szymanow-

skiego i Reginy Czernikowej, Jana Ko aczkowskiego, rajcy miejskiego, i Agnie- 

szki Wi niewskiej, Marcina Fondemberka, landwójta i awnika, i Ewy wiklan-

ki, Tobiasza Dorzbacha i Anny Hanuszowej Jordanowej, Endrysa Brzozowskie-

go i El biety Nowikowiczówny, Jana wik y i Agaty Szy pianki oraz od spad-

kobierców Jana Krucia –  Jadwigi Mikuszewszczanki Janowej Bielskiej, Justyny 

Mierzejewskiej, Valenana Abierzejewskiego. Sze  z nich, ograniczonych 

w kwartale przez ul. Jeziersk  od pó nocy, ul. Nowikowsk  od zachodu, przez 

wygony miejskie przy ul. Dziemianowskiej od po udnia i wa em miejskim (pó -

niej ul. Nad okopami) od wschodu139, zosta y wykorzystane bezpo rednio pod 

budow  klasztoru. Poza obszarem klasztornym znalaz  si  natomiast plac daro-

wany w 1636 r. przez magistrat miasta Grodna, przeznaczony na wystawienie 

wiatraka. Inne place, zakupione w 1635 r. od mieszczan Gabriela Worobiejewa 

i Doroty Zembrowskiej oraz Micha a Kro niewskiego i Justyny Mierzejewskiej, 

a przylegaj ce bezpo rednio do gruntów klasztornych, zosta y spo ytkowane na 

przytu ek dla starych wdów, które mia y mieszka  w wybudowanych w tym celu 

domach oraz by  utrzymywane przez ksieni  klasztoru. 

Pobo ny zamys  ma onków Wiesio owskich spotka  si  zapewne z yczli-

wym poparciem ich otoczenia. Ju  w 1635 r. bliski, jak si  zdaje, przyjaciel 

Krzysztofa, Andreas Loeaechius Scotus140, u o y  krótki panegiryk, typowy dla 

swej twórczo ci, wychwalaj cy religijne ycie magnackiej rodziny141, przede 

                                                 
139 P. Borowik, Jurydyki miasta Grodna w XV–XVIII wieku. Stanowy podzia  nieruchomo ci, Su-

pra l 2005, s. 134–135. 
140 R. Leszczy ski, Loeaechius (Loechius, Lechowicz) Andrzej, [w:] Polski S ownik Biograficzny, 

t. 17, z. 4, s. 511–512. Lechowski pojawia si  w ród ach po raz pierwszy w 1582, zmar  za  

oko o 1637 r., a wi c by  prawdopodobnie rówie nikiem Krzysztofa Wiesio owskiego. Jest au-

torem m.in.: Nadgrobek i Thren pogrzebny JPaniej El biety Chodkiewiczowny Szemethowej, 

i pami tka niespodzianej mierci Hieronima Chodkiewicza, syna Jana Karola Hetmana, Wilno 

1613 oraz a oba sowita, albo Pallas z utraty dobrej gospodyni a osna etc., Wilno 1617. Po-

dró owa  po kraju oraz za granic , przede wszystkim do Anglii, sk d wywodzili si  jego 

przodkowie. 
141 R. Leszczy ski, op. cit., s. 511. Tak oto scharakteryzowa  twórczo  Lechowicza autor biogra-

mu: „Lechowicz  jest autorem licznych wierszy aci skich, wydawanych w kilkudziesi ciu 

osobnych tomikach lub przy utworach innych pisarzy. Uk ada  je z okazji rozmaitych wydarze  

w rodzinach panuj cych, magnackich i szlacheckich. Dla korzy ci materialnych nie stroni  od 

panegiryzmu […]. Wiersze Lechowicza odznaczaj  si  sztuczno ci  formy (pisa  z upodoba-

niem anagramaty) i monotoni , gdy  autor nie wychodzi  poza w ski kr g komplementów 

przeznaczonych dla adresatów jego wierszy oraz powtarza  ci gle te same koncepty i sztuczki 

stylistyczne”. 
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wszystkim za  pomys  fundacji klasztoru. Dzie ko zatytu owane wiadek Po-

bo no ci Chrze cija skiey Kamie  albo klasztor wi tej Birgitty przy Grodnie 

w roku pa skim trzydziestym i pi tym nad tysi c sze  set za o ony142, dedyko-

wane zosta o zarówno Krzysztofowi Wiesio owskiemu, jak i Hieronimowi Wo -

owiczowi, obydwu patronom autora. Potwierdza on jednocze nie, e zamys  

fundacji swymi korzeniami si ga a oby po zmar ej dwa lata wcze niej Gryzeldy 

Wody skiej143. 

Prace nad wznoszeniem pierwszych tymczasowych, drewnianych zabudo-

wa  klasztornych, otoczonych murowanym ogrodzeniem w my l przepisów re-

gu y w. Brygidy, trwa y do 6 grudnia 1636 r. Wówczas dokonano uroczystej in-

trodukcji pierwszych o miu zakonnic, sprowadzonych z ich lubelskiej siedziby 

przez ksieni  lubelsk  Dorot  z D browic Firlejówn 144, na mocy konsensu wy-

danego przez biskupa krakowskiego, Jakuba Zadzika. Ca e wydarzenie celebro-

wa  ks. Marcin Florian Tryzna, referendarz litewski. Co wi cej, podobno towa-

rzyszy a temu królewska kapela, a wszystkiemu przygl da o si  wielu magna-

tów, w tym Aleksander S uszka, Jan Kazimierz Chodkiewicz i Stefan Pac145. 

W trzy dni pó niej brygidki grodzie skie obra y sw  pierwsz  prze o on  – 

ksieni , któr  zosta a rodzona siostra fundatorki, Anna Sobieska. Wskazuje to 

jednocze nie na przyczyn  wyboru przez Wiesio owskich zakonu w. Brygidy. 

Lubelski klasztor bowiem, z którego przyby y pierwsze zakonnice, istniej cy od 

ko ca 1426 r. 146, w XVII wieku znajdowa  si  w centrum zainteresowania rodu 

Sobieskich, zw aszcza Marka Sobieskiego, wojewody lubelskiego i ojca Alek-

sandry, a tak e Anny Sobieskiej, która w 1636 r. przebywa a w klasztorze brygi-

dek od blisko trzydziestu lat147. 

Nie wiadomo dok adnie, kiedy rozpocz to prace nad budow  murowanego 

ko cio a konwentualnego, ale mo na przypuszcza , e podj to je wkrótce po in-

trodukcji zakonnic. Z ca  pewno ci  w 1642 r. nowa wi tynia by a ju  wznie-

siona, za  jej wn trze wymaga o wyko czenia. Ta sama data zosta a wyryta na 

tympanonie jednego z bocznych portali, co potwierdza, e prace musia y rozpo-

cz  si  w ci gu 1637 r.148 Mimo to, wci  na klasztornym terenie znajdowa  si  

                                                 
142 A. Lechowicz, wiadek Pobo no ci Chrze cija skiey Kamie  albo klasztor wi tej Birgitty 

przy Grodnie w roku pa skim trzydziestym i pi tym nad tysi c sze  set za o ony, [s.l.] 1635. 
143 Ibidem, k. 6v. 
144 Córka Jana Firleja, podskarbiego wielkiego koronnego, i Gertrudy Opali skiej; J. Niesiecki, op. 

cit., t. 4, Lipsk 1839, s. 39; K. Lepszy, Firlej Jan z D browicy h. Lewart (zm. 1614), [w:] PSB, 

t. 7, s. 7. 
145 M. Borkowska, Miscellanea brygita skie: Grodno, „Nasza Przesz o ” t. 85, Kraków 1996, s. 142. 
146 Dzieje Lublina…, s. 64. 
147 K. Niesiecki, op. cit., t. 8, Lipsk 1841, s. 431–433. 
148 M. Ka amajska-Saeed, Ko ció  brygidek w Grodnie, [w:] Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospo-

litej XVI–XVIII w., red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 353. 
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wcze niejszy drewniany ko ció , bowiem w swym testamencie sporz dzonym w 

1645 r. Aleksandra nakazywa a by  pochowan  „w ko ció ku teraz do czasu 

drewnianym u panien zakonnych wi tej Brygidy w Grodnie od nas spólnie 

z j.m. panem ma onkiem i dobrodziejem moim zbudowanym y klasztorem fun-

dowanym”149. Wynika o to prawdopodobnie z faktu, i  do pierwszego ko cio a 

przeniesiono, wkrótce po zako czeniu realizacji wst pnego etapu fundacji, cia o 

Gryzeldy Wody skiej150, do tej pory spoczywaj ce w wile skiej katedrze, za  

w 1637 r. obok niej pochowano Krzysztofa Wiesio owskiego151. Dodatkowo 

w testamencie Wiesio owska zapisa a brygidkom grodzie skim na doko czenie 

budowy maj tno ci Szyd owicze z folwarkiem Zd bkowskim152, z których to 

zyski ksieni mia a przeznacza  w pierwszej kolejno ci na doko czenie prac przy 

klasztornym ko ciele, ale tak e na wzniesienie zabudowa  konwentualnych153. 

Niew tpliwie prace przy wi tyni trwa y do 19 pa dziernika 1651 r., kiedy to 

zosta a konsekrowana i uzyska a wezwanie Zwiastowania Naj wi tszej Marii 

Panny. 

Ostateczny rezultat najwi kszej fundacji rodowej Wiesio owskich mo na 

podziwia  do dzi . Cho  do wi tyni w XVIII wieku dostawiono zabudowania 

klasztorne, bowiem ich budow  w poprzednim stuleciu prawdopodobnie prze-

rwa y wydarzenia potopu154, to zasadnicza jej bry a pozosta a niezmieniona. Jest 

to jednoprzestrzenny, czteroprz s owy ko ció , wzniesiony na rzucie prostok ta, 

z barokow  fasad  zwie czon  aedicul  i dwiema wie yczkami oraz parti  pre-

zbiterialn  zamkni t  apsyd . Fasada i elewacje boczne zosta y opi te szeregiem 

pilastrów zwie czonych bogato rze bionymi kapitelami, podtrzymuj cymi ma-

sywne i silnie profilowane belkowanie. Wn trze, przesklepione kolebk  z lune-

tami, o wietlaj  wysokie okna zwie czone ukiem pe nym umieszczone w ele-

                                                 
149 Teki Glinki, nr 278, s. 14. 
150 W. Jarmolik, Gryzelda Wody ska…, s. 46. 
151 W testamencie zaznaczy , e chce by  pochowany w Bia ymstoku, cho  ostateczn  decyzj  po-

zostawi  onie. Aleksandra najprawdopodobniej zdecydowa a si  stworzy  w grodzie skim ko-

ciele brygidek rodzinne mauzoleum.  
152 K. Kolendo-Kaczorowska, Ko ció  parafialny p.w. w. Trójcy w Szyd owicach, [w:] Ko cio y i klasz- 

tory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego, t. 2, red. M. Ka amajska-Saeed, 

Kraków 2006, s. 254. Jednocze nie Aleksandra zobowi za a zakonnice do utrzymywania szpi-

tala w tej miejscowo ci. Dodatkowo brygidki grodzie skie zosta y zobowi zane do utrzymy-

wania szpitala w Krzemienicy, któr  w 1639 r. wykupi a od ówczesnych w a cicieli z rodziny 

Woynów, a nast pnie w 1643 r. przekaza a na uposa enie klasztoru: D. Piramidowicz, Ko ció  

p.w. Bo ego Cia a i klasztor kanoników regularnych latera skich w Krzemienicy, [w:] Ko cio y 

i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego, t. 2, red. M. Ka amajska-

Saeed, Kraków 2006, s. 25–26. 
153 Teki Glinki, nr 278, s. 15–16. 
154 Dzieje kapitularne zakonnic wi tej matki Brygitty konwentu grodzie skiego, oprac. M. Bor-

kowska, K. Obrembski, Toru  2001, s. 5. 
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wacji po udniowej. W pierwszym prz le zachodnim umieszczono balkon chóru 

muzycznego, wsparty na dwóch filarach, za  prezbiterium wydzielono zdwojo-

nymi i wyra nie zaakcentowanymi pilastrami oraz gurtami155. Do wn trza wi -

tyni prowadz  dwa portale – g ówny, zachodni oraz boczny, pó nocny, oba uj te 

we wczesnobarokowe obramienia wykonane z gotlandzkiego piaskowca. Za-

chodni portal w odcinkowym naczó ku posiada kartusz herbowy Wiesio ow-

skich (Ogo czyk) oraz sigle KWWMWKL (Krzysztof Wiesio owski Wielki 

Marsza ek Wielkiego Ksi stwa Litewskiego). Ponad naczó kiem znajduje si  

p askorze bione przedstawienie obrazuj ce wezwanie ko cio a: Zwiastowanie 

Naj wi tszej Marii Panny. Portal pó nocny, równie bogato zdobiony, z fantazyj-

nie ukszta towanym naczó kiem, posiada wyryt  dat  1642 r.156. Obszar zajmo-

wany przez klasztor jest otoczony murem, do którego prowadz  od zachodu 

i po udnia dwie bramy, ozdobione bogatymi portalami157, za  naro nik po u-

dniowo-zachodni wzmocniono niewielk  baszt  na rzucie o mioboku, o cia-

nach przeprutych niewielkimi otworami strzelniczymi (co ciekawe, bardzo po-

dobne wie yczki znajdowa y si  w murze otaczaj cym ko ció  w Bia ymstoku; 

dzi  pozosta a tylko jedna). 

Kwesti  autorstwa projektu wi tyni klasztornej w Grodnie rozwi za  po-

przez analogie form architektonicznych Adam Mi ob dzki. Zauwa y  on bo-

wiem wyra ne podobie stwo w bryle brygidzkiego ko cio a Wiesio owskich do 

zrealizowanej mniej wi cej w tym czasie wi tyni w O yce. Autorem tego 

obiektu by  Benedetto Moli158, nale cy do kr gu Macieja Trapoli159 i jego 

                                                 
155 Województwo bia ostockie. Przesz o , zabytki, Bia ystok 1929, s. 18–19, zw aszcza fotografia 

wykonana przez Józefa Jodkowskiego na s. 18; W.A. Czanturija, At as pamjatnikow architektu-

ry i memorialnych kompleksow Bie arussi, Mi sk 1988, s. 9, tabl. 8 (gdzie dok adne szkice po-

miarowe klasztoru); M. Ka amajska-Saeed, op. cit., s. 353–354, il. 1, 3, 21, 30. 
156 M. Ka amajska-Saeed, op. cit., s. 352–353. Architektura wi tyni brygidek w Grodnie, podob-

nie zreszt  jak w Lublinie, zdecydowanie odbiega od standardów wyznaczonych przez sam  

w. Brygid , a wi c od skandynawskiego i pomorskiego wzorca trójnawowej hali, rozpo-

wszechnionej szczególnie w XV stuleciu: T. Mroczko, „Simili modo aedificabuntur”. Ko ció  

w. Brygidy w Gda sku na tle architektury sakralnej zakonu Brygidek, [w:] Literatura i kultura 

pó nego redniowiecza w Polsce, red. T. Micha owska, Warszawa 1993, s. 265–272. W Lubli-

nie by a to dwunawowa hala, pozostaj ca pod wp ywem architektury ma opolskiej XIV wieku. 

Bry a ko cio a grodzie skiego zakorzeniona jest natomiast g boko w baroku: M. Ka amajska-

Saeed, op. cit., s. 352. 
157 W.A. Czanturija, op. cit., s. 15, tabl. 32. 
158 A. Mi ob dzki, Architektura polska XVII wieku, Warszawa 1980, s. 282–283. S. oza, op. cit., 

s. 207: przyby  do Polski z W och, w celu wybudowania ko cio a w Ostrogu. Albrecht Stani-

s aw Radziwi  radzi  si  go w sprawie budowy kolegiaty w. Trójcy w O yce, budowanej w la-

tach 1635–1640. 
159 J. Pagaczewski, Maciej Trapola nadworny architekt Stanis awa Lubomirskiego, „Sprawozdania 

Komisji do Bada  Historii Sztuki w Polsce, t. 7, 1906, szp. CCXXI–CCXXXIII; S. oza, op. 
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ucznia Giacomo Briano160, który jako pierwszy wprowadzi , cho  w niezreali-

zowanym projekcie ko cio a Jezuitów we Lwowie, charakterystyczn  aedicul  

nakryt  ukiem odcinkowym, która wie czy a uj t  w dwie wie yczki fasad , 

u yt  zarówno w O yce, jak i w Grodnie161. 

Na temat wznoszonych w latach 40. i 50. XVII wieku zabudowaniach kon-

wentualnych nic nie wiadomo. 

Pierwsz  wi tyni  Wiesio owscy wyposa yli we wszystkie, niezb dne do 

odprawiania kultu, paramenta162. Do dzi  przetrwa  zaledwie niewielki u amek 

sprz tu liturgicznego, z których z oty, misternie wykonany krzy  relikwiarzowy, 

obecnie przechowywany jest w Muzeum Zamkowym w Malborku. Zosta  on za-

kupiony od sióstr nazaretanek, które przywioz y go do Polski po II wojnie wia-

towej. Na krzy u umieszczono kartusz herbowy podzielony na cztery pola, 

w których umieszczono przedstawienia herbów: Ko ciesza, Janina i dwukrotnie 

Rawicz. Ponadto wspólny herb zosta  opatrzony siglami GWSMWXL, co roz-

win  mo na w nast puj cy sposób: Gryzelda Wody ska Sapie yna, Marsza -

kowa Wielkiego Ksi stwa Litewskiego. Herby nale  do rodu Wody skich – 

Ko ciesza, Sobieskich – Janina oraz babek Gryzeldy – Katarzyny Kosi skiej (od 

strony ojca) i Jadwigi Snopkowej (od strony matki)163. Powstanie tego zabytku 

artystycznego rzemios a Maria Ka amajska-Saeed datuje na lata 1633–1636, 

wykluczaj c jednocze nie osob  Gryzeldy, jako ewentualnego fundatora. Na 

u ci lenie tej chronologii pozwoli a bowiem gda ska cecha probiercza, wybita 

na krzy u, automatycznie identyfikuj ca autora, którym by  z otnik Christian 

Pulsen I164. 

                                                 
cit., s. 313–314: architekt Stanis awa Lubomirskiego, na którego zlecenie zaprojektowa  

w 1635 r. warowny klasztor karmelitów bosych w Wi niczu Nowym. 
160 S. Bednarski, Briano Giacomo, [w:] Polski S ownik Biograficzny, t. 2, Kraków 1936, s. 435: je-

zuita, do Polski przyby  w 1617 r. Zajmuj c przez 15 lat urz d generalnego architekta prowincji 

polskiej, pracowa  nad ko cio ami w Przemy lu, Ostrogu, Lwowie, ucku i Sandomierzu. Opu-

ci  kraj oko o 1636 r., zmar  we W oszech w 1649 r. 
161 M. Ka amajska-Saeed, op. cit., s. 352. 
162 „[…] Jako  wybudowawszy i murem, jako wysokiego klauzura zakonna potrzebowa a, oto-

czywszy, przerzeczony wczesny klasztor sprz tem go domowym dostatecznym, a ko ció  apa-

ratami i nale nymi potrzebami opatrzywszy dostatnie […]”; wyposa enie zosta o spisane w doku- 

mencie „Regestr Apparamentów Ko cielnych Panien s. Brygitti w Grodnie Pisany R. Pa skie-

go 1636 dnia 4 decembra y potem inszych lat”, znajduj cym si  w: Narodowe Archiwum Hi-

storii Bia orusi w Grodnie, F. 1738, op. 1, nr 16, k. 1–19 (cyt. za: P. Borowik, Jurydyki miasta 

Grodna…, s. 135, przyp. 141). 
163 W. Dworzaczek, Genealogia, t. 2, Warszawa 1958, tabl. 148; A. Boniecki, Herbarz polski, t. 11, 

Warszawa 1907, s. 273. 
164 M. Ka amajska-Saeed, op. cit., s. 360–361. Szerzej o z otnikach gda skich: A. Fischinger, 

Chrystian Pulsen i Jan Polmann, z otnicy gda scy XVII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki”, 

1983, z. 3/4, s. 317–326. 
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Dokument fundacyjny wystawiony w 1642 r. przez Aleksandr  Wiesio ow-

sk , wielokrotnie ju  przywo ywany, w sposób szczegó owy ustala  zasady 

funkcjonowania klasztoru oraz organizowa  ycie codzienne nale cych do nie-

go zakonnic. Jak wynika z tych zapisów, klauzura mia a by  bardzo surowa. Nie 

mo na by o do niej przyjmowa  uczennic i rezydentek (mog y one przebywa  

w klasztorze, ale mia y zakaz kontaktu z brygidkami), za  nowe zakonnice mia y 

by  przyjmowane bez adnego posagu. Oczywi cie fundatorka zastrzeg a sobie 

prawo do prezentowania nowych kobiet do klasztoru, ale po jej mierci nikt nie 

posiada  ju  tego przywileju. cznie, dzi ki bogatemu uposa eniu, w konwen-

cie mog o przebywa  maksymalnie 30 zakonnic oraz a  6 kapelanów. Byli oni 

zorganizowani w odr bn  grup , posiadaj c  w asnego starszego, obieranego na 

okres trzech lat i podleg ego bezpo redniej w adzy ksieni. Do ich podstawowych 

zada  nale a o przede wszystkim codzienne odprawianie mszy wi tej i piewa-

nie godzinek. Aleksandra nakaza a im tak e sprawowa  3 razy w tygodniu msze, 

w których mieli si  modli  za dusze obojga zmar ych ma onków oraz ich adop-

towanej córki, Gryzeldy. Ustali a tak e dwa posi ki dziennie – obiad z o ony 

z czterech i kolacj  z trzech potraw. W specjalne wi ta na stole mog o si  zna-

le  drogie, hiszpa skie czerwone wino oraz ma mazja, wino krete skie. Zakon-

nice zosta y zobowi zane jednocze nie do tego, aby w przypadku zarazy nie 

rozprasza y si , ale wspólnie chroni y si  w nale cych do klasztoru maj tkach 

wiejskich165. Wszystkie zakonnice obowi zywa  ca kowity zakaz kontaktów ze 

wiatem zewn trznym, a zw aszcza opuszczania klasztoru i rozmów z ksi mi. 

Dzia alno  brygidek grodzie skich zosta a zabezpieczona odpowiednio bo-

gatymi nadaniami ziemskimi. Dokument fundacyjny wymienia nadane ju  

w 1635 r. wsie Kochanów i Uz owce w powiecie grodzie skim. Do tego w 1641 r. 

Aleksandra doda a maj tno  Szyd owicze, która ostatecznie po jej mierci prze-

sz a w r ce brygidek, za  w dwa lata pó niej Krzemienic 166, wraz z folwarkami 

Rocho nic , Kniazikowszczyzn  i Marcinowicami, której nabycie za sum  

300 000 z  polskich zosta o okupione wieloletnimi procesami z d u nikami, któ-

rych sumy zapisane by y na tych e dobrach. Te bogate nadania mia y zapewni  

bezproblemowe funkcjonowanie klasztoru i zgromadzonych w nim zakonnic, 

tak aby nie by y zale ne od adnego innego ród a finansowania. Administracja 

tych e dóbr, jak i wszystkich dochodów z nich p yn cych, znajdowa a si  pod 

bezpo rednim zwierzchnictwem ksieni klasztoru, która w razie niegospodarno ci 

mog a by  przez biskupa wile skiego poci gni ta do odpowiedzialno ci karnej. 

Natomiast sze ciu ksi y, którzy mieli funkcjonowa  w ramach klasztoru, 

otrzyma o roczne salarium w wysoko ci 800 z otych. Na ten cel Aleksandra 

                                                 
165 M. Borkowska, Miscellanea…, s. 143. 
166 K. Kolendo-Kaczorowska, op. cit., s. 254; D. Piramidowicz, op. cit., s. 25–26. 
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i Krzysztof wykupili dwa czynsze, jeden w 1636 r. za sum  10 tys. z , ulokowa-

ny na synagodze grodzie skiej, drugi w 1639 r. tej samej wysoko ci, na synago-

dze wile skiej. Natomiast opieka nad starymi wdowami, które mia y mieszka  

w pobli u klasztoru, zosta a zabezpieczona przez Wiesio owskich sum  16 550 z , 

ulokowanych w 1635 r. na wsi Pomigacze i starostwie suraskim, w którym miej-

scowo  ta le a a. Kwot  t  ksieni klasztoru mia a odebra  dopiero po mierci 

Aleksandry167, a po ulokowaniu jej na innych bezpiecznych maj tno ciach, zo-

bowi zana zosta a wyp aca  co roku sum  200 z otych dla ka dej z wdów. Osta-

tecznie wszystkie dobra, nale ce do klasztoru grodzie skiego, zosta y zwolnio-

ne z ci arów na rzecz pa stwa, na mocy postanowienia sejmu z 1661 r.168 

Ostatnim akcentem, wie cz cym ca e dzie o fundacji klasztoru brygidek 

w Grodnie, by o jego potwierdzenie przez sejm warszawski roku 1647169, doko-

nane ju  po mierci pobo nych fundatorów. 

Krzysztof Wiesio owski, oprócz fundacji ci le religijnych, jak budowanie 

ko cio ów i uposa anie lub poszerzanie uposa enia parafii, maj tek swój prze-

znacza  tak e na instytucje charytatywne w postaci szpitali, które tylko po red-

nio mia y zwi zek z Ko cio em katolickim. W zwi zku z tym, e w wi kszo ci 

z nich urz dzane by y kaplice, znajdowa y si  pod administracj  i obs ug  miej-

scowych ksi y, wreszcie posiada y w asnych kapelanów, a wokó  nich chowa-

no zmar ych, mo na uzna  je za fundacje o charakterze cz ciowo sakralnym. 

Z drugiej strony ma e stwo Wiesio owskich fundacje te z ca  pewno ci  

uznawa o za spe nianie przykazania chrze cija skiej mi o ci wobec bli niego170. 

                                                 
167 Musia a to uczyni  z tego powodu, i  starostwo suraskie i wie  Pomigacze by y królewszczy-

zn , która po mierci Aleksandry mia a powróci  do skarbu i by  ponownie wydzier awiona. 
168 VL, t. 4, Petersburg 1860, s. 379 (fol. 808). 
169 VL, t. 4, Petersburg 1860, s. 58 (fol. 115); orygina  aprobaty fundacji znajdowa  si  jeszcze 

w 1921 r. w archiwum przyklasztornym w Grodnie: M. Borkowska, Miscellanea…, s. 144.  
170 B. Kumor, Opieka spo eczna Ko cio a w wietle ustawodawstwa synodalnego w Polsce (do 

1795), [w:] Charitas. Mi osierdzie i opieka spo eczna w ideologii, normach post powania i prak- 

tyce spo eczno ci wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red. U. Augustyniak, 

A. Karpi ski, Warszawa 1999, s. 11–18; S. Obirek, Koncepcja mi osierdzia w pismach ksi dza 

Piotra Skargi SJ, [w:] ibidem, s. 19–29. Piotr Skarga, w swych rozlicznych pismach, instru-

owa , e najlepszym uczynkiem i spe nieniem Bo ego przykazania mi osierdzia wobec bli nie-

go, jest w a nie przede wszystkim zak adanie szpitali (ibidem, s. 25). Ciekaw  histori  doty-

cz c  mi osiernej postawy Wiesio owskiego podczas zarazy panuj cej w Warszawie w 1625 r. 

zanotowa a A. Bejnert, O morowym powietrzu w Warszawie w roku 1624 i 1625, „Biblioteka 

Warszawska”, t. III, 1852, s. 196–238, a zw aszcza s. 230–232. Warto tu zacytowa  informacje 

podane przez autork : „W rz dzie osób, które po wi ci y swe ycie i dostatki w czasie powy -

szych kl sk w Warszawie, pierwsze miejsce zajmuje Krzysztof Wiesio owski, marsza ek 

W. Ks. Litewskiego […]. Otoczony wielkimi dostoje stwami i bogactwami, komu  godniej 

móg  je po wi ca  i dla kogo godniej y , je eli nie dla chwa y Boga i na ratunek bli nim? […] 

W czasie grasuj cych kl sk w Warszawie z po aru, g odu i powietrza, dusza Wiesio owskiego 
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Argumenty te przemawiaj  za tym wi c, aby fundacje te w tym miejscu wy-

szczególni  i opisa . Ze znanych róde  historycznych, dotycz cych ycia i dzia-

alno ci Wiesio owskiego, wynika, e marsza ek zdo a  do mierci w 1637 r. 

ufundowa  przynajmniej pi  szpitali, z czego trzy s  fundacjami pewnymi, 

a tylko jedna – do  licznie reprezentowana w ród ach historycznych – zacho-

wa a si  do dzi . By y to placówki w Bia ymstoku, Przero li171, Sura u172, Tyko-

cinie173 i Wasilkowie174. Oprócz fundacji tykoci skiej, chronologia zak adania 

kolejnych szpitali jest historykom nieznana, a to ze wzgl du na brak odpowied-

nich informacji ród owych. 

Pierwsza wzmianka o istnieniu szpitala w rodowym gnie dzie Wiesio ow-

skich w Bia ymstoku pochodzi dopiero z 1661 r.175 W tym e roku ówczesny 

                                                 
nie mog a by  nieczu a na zgub  ycia tylu mieszka ców. Zaledwo us ysza  o zbli aj cym si  

morze do stolicy, ali ci pierwszy poda  królowi projekt otoczenia miasta wa em, który, jak wy-

ej wspomnieli my, po bitwie cecorskiej zacz o miasto z rozkazu króla stawia . Brak dosta-

tecznych funduszów ubogiego miasta, które nie posiada o na pokrycie tak znacznego wydatku 

adnych dochodów, stan  na przeszkodzie tego zbawiennego zamiaru. Niezra ony Wiesio ow-

ski t  zapor  jego dobrych ch ci, darowa  miastu najprzód w gotowi nie z p. 1,200 ówczesnych 

[…], a nast pnie nieugi ty w po wi caniu si  dla dobra miasta, sam zaj  si  spisem i otakso-

waniem nieruchomo ci i gruntów prywatnych, jakie mia y by  zaj te na wa  tam e przeprowa-

dzony. Wy ej przytoczyli my, e wydatek na to wynosi  z p. 1,142 […]. Lecz nie koniec tu jest 

ofiar Wiesio owskiego dla miasta. Poruszony g boko Wiesio owski wsz dzie czynny, wsz -

dzie obecny, b d  sam swoj  r k , b d  przez nadsy anie pieni dzy na r ce prze o onych nad 

miastem, stara  si  n dz  i kl sk  zmniejszy . Oprócz powy szego zasi ku pieni nego, oprócz 

ofiar jakie w cicho ci utajonej r k  lito ciw  rozda , przes a  na r ce burmistrza powietrznego 

ukasza Drewno zasi ek drugi najznakomitszy wówczas z p. 100 [...] dla rozdania pomi dzy 

ubogich. Kwota ta zosta a podzielon  stosunkowo mi dzy zg odnia ych, zapowietrzonych i po-

gorzelców. Wyjedna  potem Wiesio owski u króla, i  wp ywy grzywien czyli kar za ówczesne 

przest pstwa oddano dla nieszcz liwych. Dochód z tego ród a w ilo ci z p. 38 gr 6 by  jed-

nym ze znakomitszych darów w takiej kl sce nades anych”. Niestety Aleksandra Bejnert nie 

poda a bli szych danych dotycz cych róde  historycznych, z których korzysta a przy spisywa-

niu tej historii. 
171 Przero l, miasteczko po o one oko o 24 km na pó nocny zachód od Suwa k, nad jeziorem Ko-

cielne, w pobli u rzeki B dzianki. Confer: S ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 

krajów s owia skich, t. 9, Warszawa 1888, s. 176. 
172 Sura , miasto po o one oko o 24 km na po udniowy zachód od Bia egostoku, nad rzek  Na-

rwi . Confer: ibidem, t. 11, Warszawa 1890, s. 593–594. 
173 Tykocin, miasto po o one oko o 27 km na zachód od Bia egostoku, nad rzek  Narwi . Confer: 

ibidem, t. 12, Warszawa 1892, s. 695–698. 
174 Wasilków, miasto po o one oko o 3 km na pó noc od Bia egostoku, nad rzek  Supra l . Con-

fer: ibidem, t. 13, Warszawa 1893, s. 129–130. 
175 AGAD, Metryka Koronna, Ksi gi wpisów, sygn. 203, k. 297v–299. Kopia w: AAB, APFB, 

„Archiwum ko cio a parafialnego bia ostockiego, u o one, spisane i zebrane przez ks. Piotra 

Kalinowskiego kap ana Zgromadzenia Misji, kapelana Gimnazjum Bia ostockiego, w roku 

1818 w augu cie czasie wakacyjnym”, b. sygn., k. 15; inne odpisy z orygina u w j zyku aci -
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prepozyt bia ostockiego ko cio a, Wojciech Beynart176, wystara  si  u króla Jana 

Kazimierza o potwierdzenie praw i przywilejów posiadanych przez parafi  ju  

od czasów Piotra Wiesio owskiego starszego. By o to konieczne chocia by ze 

wzgl du na zniszczenia archiwum ko cielnego spowodowane przez wojska mo-

skiewskie podczas „potopu” szwedzkiego, co wyra nie zaznaczono w królew-

skim przywileju. Jednocze nie Jan Kazimierz poszerzy  uposa enie ko cio a bia-

ostockiego o trzy morgi gruntu, które nazwano „Pastewnik”. W opisie granic 

tego nadania wymieniony jest dwukrotnie szpital ( ac. xenodochium – dom dla 

pielgrzymów, szpital, gospoda, klasztor), przy którym – lub w którym – znajdo-

wa a si  kaplica (capella). Prawdopodobnie by  on zlokalizowany w pobli u 

wi tyni parafialnej, przy placu ko cielnym zwanym Po wi tne. Wskazuje na to 

istnienie w XVIII wieku nieokre lonego bli ej cmentarza, który zlokalizowany 

by  przy zachodnim skrzydle klasztoru sióstr szarytek, sprowadzonych do Bia e-

gostoku w 1768 r. przez Jana Klemensa Branickiego177. Na nim zapewne cho-

wani byli zmarli w szpitalu, podobnie zreszt , jak w Sura u i Tykocinie. Nie 

znamy jednak adnego dokumentu po wiadczaj cego bezpo rednio, e fundato-

rem tego szpitala by  Krzysztof Wiesio owski. Niew tpliwie musia  on powsta  

przed 1655 r., gdy  za o enie go w czasie „potopu”, kiedy to dobra bia ostockie 

mocno ucierpia y, wydaje si  by  ma o prawdopodobne. Po 1645 r. dobra te 

przesta y by  w asno ci  prywatn  i jako królewszczyzna zosta y w czone 

w granice starostwa tykoci skiego, stanowi c uposa enie szpitala o nierskiego 

                                                 
skim, polskim i rosyjskim znajduj  si  tak e w AAB, APFB, w zbiorze dokumentów umiesz-

czonych luzem w oprawie, na której widnieje podpis: Dyplomy Patenta X. J[ózefa] 

B[ kowskiego]; Teki Glinki, nr 60, s. 3–6.  
176 C. Falkowski, Beynart Wojciech Kazimierz (zm. 1680), [w:] Polski S ownik Biograficzny, t. I, 

Kraków 1935, s. 479. Kanonik wile ski, proboszcz w Bia ymstoku, sekretarz królewski; w la-

tach 1652–1655 oraz w 1660 r. pe ni  funkcj  przysi g ego notariusza kapitu y wile skiej, 

w 1661 r. wszed  w jej sk ad. 
177 APB, Kamera Wojny i Domen w Bia ymstoku 1796–1807, sygn. 3249, s. 322, gdzie plan 

klasztoru i przylegaj cego do niego ogrodu, na którym odnotowano zasi g starego cmentarza. 

Confer: odpis inwentarza sporz dzony po mierci Jana Klemensa Branickiego w 1771/1772 r.: 

Teki Glinki, nr 107, s. 25: „Kolumna, na niej statua kamienna Niepokalanego Pocz cia Naj-

wi tszej Panny, oko o której opasanie murem z furt , gdzie stary cmentarz”. Wydaje si  ma o 

prawdopodobne, aby by  to dawny cmentarz przyko cielny, na którym sta  najstarszy ko ció  

bia ostocki, fundowany przez Piotra Wiesio owskiego ok. 1580 r. Najprawdopodobniej by  to 

cmentarz grzebalny zlokalizowany wokó  kaplicy szpitalnej, tak jak to mia o miejsce w innych 

przytu kach fundowanych przez Krzysztofa w Sura u i Tykocinie; A. Sztachelska, Bia ostocki 

o rodek miejski w okresie dzia alno ci Jana Klemensa Branickiego. Zagadnienia prawno-

ustrojowe, s downictwo i zabudowa miasta, [w:] Studia i materia y do dziejów miasta Bia ego-

stoku, t. IV, Bia ystok 1985, s. 79. 
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w Tykocinie178. Tak wi c ponownie czas powstania szpitala nale a oby przesu-

n , tym razem na okres zarz dzania dobrami bia ostockimi przez Wiesio ow-

skich, a to w po czeniu z szeroko zakrojon  dzia alno ci  fundacyjn  Krzyszto-

fa i Aleksandry zdaje si  wskazywa  na nich, jako na prawdopodobnych za o y-

cieli tej instytucji. Zastanawiaj ce jest jednak to, e oboje ma onkowie nie 

uczynili adnych zapisów testamentowych na rzecz bia ostockiego szpitala, ale 

argument ex silentio ród a nie musi przekre la  faktu dokonania tej fundacji 

przez Wiesio owskich. 

Niewiele informacji posiadamy tak e na temat szpitala w pobliskim, w sto-

sunku do Bia egostoku, Wasilkowie. Nie wiemy, kiedy zosta  ustanowiony, cho  

z ca  pewno ci  istnia  on ju  przed 1637 rokiem, bowiem Aleksandra Wiesio-

owska na mocy swych zapisów testamentowych powi kszy a do cznej sumy 

3 400 z otych fundusz tego  szpitala179, wcze niej ustalony przez Krzysztofa 

w jego ostatniej woli, spisanej 20 marca 1637 r. Zdaje si , e fundacja szpitala – 

a co za tym idzie: pewnego rodzaju obowi zek patronatu nad nim – mog a wy-

nika  z pe nionego przez Wiesio owskiego od 1621 urz du starosty wasilkow-

skiego. St d nale a oby uzna  lata 1621–1636 za prawdopodobny czas dokona-

nia tej fundacji. 

Najmniejszych w tpliwo ci nie budzi natomiast ufundowanie szpitala w Su-

ra u. Nie wiemy, kiedy za o ono najstarszy budynek szpitalny w mie cie, bo-

wiem ju  w 1562 r. odnotowano, e na cmentarzu szpitalnym, wolnym od opo-

datkowania, a licz cym 17 pr tów powierzchni, „stari kosczio  stoi”180. Krzysz-

tof dokona  wi c zapewne fundacji nowego budynku i poszerzenia jego uposa-

enia. Informacje dotycz ce tego faktu odnotowano w ksi dze ziemskiej sura-

skiej pod dat  29 kwietnia 1640 r.: „Szpital w tym miasteczku przez […] s aw-

nej pami ci pana Krzysztofa Wiesio owskiego marsza ka Wlk. Ks. Litewskiego 

[…] zbudowany i pewnymi przychodami opatrzony”181. Nie jest znany doku-

ment fundacyjny szpitala, wystawiony przez Wiesio owskiego, ale z powy szej 

informacji wynika, e zosta  on nie tylko zbudowany kosztem fundatora, ale tak-

e otrzyma  nieokre lone bli ej uposa enie. Terminus post quem wyznacza 

                                                 
178 A.S. Radziwi , op. cit., t. 2 (1637–1646), s. 519, nast pi o to na sejmie, dnia 19 listopada 1646 

roku. T. Wasilewski, Bia ystok w XVI–XVII wieku…, s. 123–125. 
179 Teki Glinki, nr 66, s. 10, gdzie odno ny fragmenty testamentu Aleksandry Wiesio owskiej. Ko-

ció  katolicki na Podlasiu. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych. Wasilków, oprac. 

P. Czy ewski, Bia ystok 2001, s. 30; P. Czy ewski, Wasilków w XVI–XVIII wieku…, s. 151, 

uznaje t  sum  za fundacj  dokonan  na rzecz ko cio a w Wasilkowie. 
180 Piscowaja kniga grodnienskoj ekonomii s pribawlenijami, t. 1, Wilno 1881, s. 413–456; A. Sta-

fi ski, Z przesz o ci Sura a. Materia y do monografii miast obecnego powiatu bia ostockiego, 

Bia ystok 1933, s. 63; J. Kazimierski, Rejestr pomiarowy miasta Sura a z roku 1562, „Teki Ar-

chiwalne” t. 2, Warszawa 1954, s. 158. 
181 AGAD, Ksi gi ziemskie supraskie, nr 4, k. 559v. 
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w tym przypadku data obj cia urz du starosty suraskiego przez Krzysztofa, czyli 

rok 1626. Instytucja ta mia a opiekowa  si  nie tylko mieszczanami suraskimi, 

ale równie  tymi, „którzy od postronnych miejsc przychodz  i ywno ci i innych 

potrzeb sobie prac  sw  sposobi  nie mog  […]”, a celem jej by o, aby pod-

opieczni „s uszne w staro ci swej opatrzenie mieli”. W 1640 r. postanowiono, 

aby nowo wybrany burmistrz miasta ustanawia  dwóch kuratorów (promisso-

rów) szpitala. Ci za  w nast pnym roku, przy elekcji nowego burmistrza, mieli 

obowi zek zdawa  relacj  z funkcjonowania kasy szpitalnej oraz przekazywa  

sprawy z ni  zwi zane swym nast pcom. Fundowany przez Wiesio owskiego 

przytu ek przetrwa  do oko o 1820 r., bowiem w 1814 r. w mie cie wybudowano 

nowy, tym razem w pobli u ko cio a parafialnego. Stary budynek szpitalny 

okre lony zosta  w 1820 r. jako „zrujnowany przez dawno ”, zapewne wkrótce 

po tej dacie zosta  rozebrany182. Wiadomo jedynie, e w najbli szym s siedztwie 

znajdowa a si  kaplica, prawdopodobnie obs ugiwana przez ksi y z suraskiego 

ko cio a parafialnego, za  tych, którzy dokonali ywota w szpitalnych ó kach, 

grzebano na cmentarzu zlokalizowanym wokó  kaplicy. Ca e za o enie zlokali-

zowane by o przy ulicy Spaskiej, w pobli u jej skrzy owania z ulic  Rusk 183. 

Po przeciwnej stronie tej ulicy (dzi  ul. Mostowa) zlokalizowana by a cerkiew 

prawos awna pw. Spasa (Zbawiciela)184. 

Le nictwo prze omskie, uzyskane przez Krzysztofa bardzo wcze nie, bo ju  

w 1610 r., podobnie jak w przypadku jego ojca, Piotra Wiesio owskiego, nak a-

da o na niego niejako obowi zek pe nienia praw kolatorskich wobec wi ty  po-

o onych w obr bie tego le nictwa. Puszcza Prze omska, podobnie jak Persztu -

ska i Nowodworska, wyodr bni a si  w XVI wieku z Puszczy Grodzie skiej. Jej 

obszar ju  w 1 po owie tego stulecia rozpocz to stopniowo kolonizowa , na co 

szczególny wp yw mia y rz dy królowej Bony i prowadzona w latach 60. XVI 

stulecia akcja porz dkowania dóbr królewskich, zwana pomiar  w óczn . Naj-

prawdopodobniej w 1562 r. rozmierzono w óki, na których oko o 1570 r. król 

Zygmunt August nakaza  „miasteczko nowe na granicy pruskiej Przero la na-

zwane ku po ytkowi naszemu na wolach le nictwa prze omskiego osadzi ”185. 

                                                 
182 J. Maroszek, Uk ad przestrzenny miasta Sura a, „Bia ostocczyzna” 1995, z. 3, s. 44. 
183 M. Karczewski, ród a archeologiczne do historii ma ych miast. Trzy przyk ady: Bo ki, Sura , 

W sosz, [w:] Ma e miasta. Przestrzenie, Supra l 2003, s. 260–266. 
184 A. Stafi ski, op. cit., s. 34–35; M. Karczewski, op. cit., s. 263, 266. Nie wiadomo, kiedy cer-

kiew ta przesta a istnie , by  mo e po unii brzeskiej. Jej beneficjum przej a cerkiew unicka 

pw. . Piotra i Paw a, zlokalizowana na prawym brzegu Narwi. Confer: Ksi ga wizyty dzieka -

skiej dekanatu podlaskiego przeze mnie ksi dza Bazylego Benedykta Guttorskiego dziekana 

podlaskiego, plebana golniewskiego w roku w roku 1773 miesi ca Novembra dnia 17 iuxta ve-

tus kalendarza sporz dzona, oprac. J. Maroszek, W.F. Wilczewski, Bia ystok 1996, s. 111–117. 
185 J. Wi niewski, Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do po owy XVII wieku, [w:] 

Studia i materia y do dziejów Suwalszczyzny, red. J. Antoniewicz, Bia ystok 1965, s. 106–111. 
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Data pierwszej fundacji ko cielnej we wsi Przero l Ma a, na gruntach której 

rozmierzono miasto, nie jest znana, niemniej jednak w 1562 r. ówczesny pleban 

otrzyma  w wyniku przeprowadzonego rozmierzenia gruntów 8 w ók ziemi 

i 1 w ók  lasu186. Za o enie nowego miasta w pobli u dotychczasowej wi tyni 

parafialnej spowodowa o translokacj  ko cio a do Przero li, na otrzymane od 

ówczesnego le niczego prze omskiego dwa place przy ul. Grodzie skiej. Zyg-

munt August w 1571 r. poszerzy  beneficjum ko cielne o 6 w ók gruntu prawdo-

podobnie we wsi Zusno Ma e lub Zusenko oraz 8 placów w samym mie cie, 

z przeznaczeniem na tzw. Po wi tne, dziesi cin  z wsi poddanych ko cio owi 

oraz prawo do po owu ryb w pobliskiej rzece oraz jeziorze, ale tylko 3 razy 

w tygodniu187. 

Do posiadanych przez plebana 8 placów miejskich Krzysztof Wiesio owski 

oko o 1615 r. doda  kolejne dwa, z przeznaczeniem dla fundowanego przez sie-

bie szpitala. Potwierdzaj c fundacj , Zygmunt III uwolni  to nadanie od ci a-

rów i jurysdykcji miejskiej. Przed mierci , w swym testamencie marsza ek 

wielki litewski naznaczy  na utrzymanie przytu ku fundusz w wysoko ci 2500 z , 

ulokowanych na starostwie przero lskim. W rok po mierci m a, Aleksandra 

Wiesio owska potwierdzi a ten zapis, jednocze nie poszerzaj c uposa enie o ko-

lejne 500 z , tym razem zabezpieczonych na dobrach To oczki188. 

Ostatni  chronologicznie fundacj  szpitaln  zdaje si  by  za o ony w 1633 r. 

przytu ek dla emerytowanych o nierzy w Tykocinie, zwany powszechnie 

„alumnatem”189. Trudno stwierdzi  jednoznacznie, dlaczego Krzysztof zdecy-

dowa  si  na fundacj  tego rodzaju instytucji. By  mo e spowodowane by o to 

faktem, i  sam by  w tym czasie wiekowym ju  uczestnikiem wojen prowadzo-

nych przez Rzeczpospolit  w 1 po owie XVII wieku: „za tym e Zygmuntem [tj. 

Zygmuntem III Waz  – przyp. W.W.] przeciwko rokoszanom i sam na placu 

stan , i ludzi swoich swym kosztem wystawionych do boju prowadzi . W Mo-

skiewskich, Inflanckich, Szwedzkich, Tureckich ekspedycjach, i tam sw  osob  

                                                 
186 Piscowaja kniga…, s. 429: „W tem sielie Przerossli po pomierze wlok w roku [15]62, jego kró-

lewska mo  da  raczil xiendzu plebanowi Wycziechu Grabowskiemu osiedlich wolk 8, a liasu 

wloke 1, kthore iemu s  podane”. 
187 BCz, sygn. 1777, mkf., s. 520–521; W. K apkowski, Fundacja i uposa enie ko cio ów w Prze-

ro li i Pu sku, „Ateneum Wile skie” t. 13, z. 1, Wilno 1938, s. 217–220. 
188 Archiwum Diecezjalne w om y, Archiwum parafii Przero l, sygn. Lit. E3, nr 4; J. Wi niew-

ski, Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim…, s. 112. 
189 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 1, Warszawa 1900, s. 42–43: „ALUMNAT. Od s owa 

aci skiego alumnare – ywi , wychowywa , alumnus – wychowaniec, nazywano w Polsce 

Alumnatami zak ady, w których uczniowie, alumni, otrzymywali bezp atnie, kosztem bisku-

pów, z funduszów ko cielnych lub z zapisów prywatnych – stó , mieszkanie i nauk  […]. Na-

zw  alumnatu nosi dom przytu ku dla inwalidów, istniej cy od czasów W adys awa IV w Ty-

kocinie na Podlasiu […]”. 
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na sztych nieprzyjacielski nara a , w znacznym zawsze kompucie swoich o nie-

rzy stawiaj c” – zanotowa  o nim K. Niesiecki w swym herbarzu190. Z drugiej 

strony Sebastian Wicher, w najnowszym opracowaniu dziejów Alumnatu191, 

id c w lad za P.M. Gartkiewiczem i J. Maroszkiem, wskaza  na szczególn  lo-

kalizacj  jako na czynnik decyduj cy o charakterze, wygl dzie i przeznaczeniu 

fundowanej instytucji. Po o enie w naro niku lokacyjnego rynku Tykocina, po-

mi dzy mostem nad rzek  Narwi  i ko cio em parafialnym, gdzie wcze niej sta  

„Dworzec Stary”192, nadawa o alumnatowi zdecydowanie funkcj  obronn  jako 

przyczó ek mostowy i istotny element fortyfikacji twierdzy tykoci skiej. Tym 

bardziej wydaje si  to uzasadnione, i  wewn trz stale przebywaliby do wiad-

czeni o nierze, mog cy bra  udzia  w obronie twierdzy. Zamys  ten pojawi  si  

zapewne ju  w czasach budowy zamku tykoci skiego przez Zygmunta Augusta, 

ale jego mier  przerwa a plan, który podj  ponownie w 1633 r. Krzysztof Wie-

sio owski. Niemniej jednak Alumnat ten by  fundacj  na po y ko cieln , a to ze 

wzgl du na fakt, i  w jednym z naro ników budynku znajdowa a si  kaplica ob-

s ugiwana przez wikariuszy ko cio a w Dolistowie b d  ksi y z tykoci skiej fa-

ry, za  w jej podziemiach mie ci a si  krypta, w której chowano zmar ych o -

nierzy. 

Aktu fundacji Krzysztof Wiesio owski dokona  w 1633 r., uposa aj c tyko-

ci ski przytu ek w dobra dolistowskie, co potwierdzi  sejm tego samego roku193. 

Jak dowiadujemy si  z pó niejszego regulaminu szpitala194, miejsce przeznaczo-

ne pod szpital fundator zakupi  za pieni dze pochodz ce z w asnej szkatu y. 

W zamy le Wiesio owskiego przytu ek przeznaczony by  „publicznemu po yt-

kowi a ku potrzebie i ywieniu ubogich o nierzy”. Wewn trz schronienie mia o 

                                                 
190 K. Niesiecki, op. cit., t. 9, Lipsk 1842, s. 325. 
191 S. Wicher, op. cit., s. 19. Confer tak e wcze niejsze opracowania tego tematu: P.M. Gartkie-

wicz, Alumnat wojskowy w Tykocinie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1962, z. 2, 

s. 121–142; W. Jarmolik, Znaczenie i funkcje Tykocina w XVI-XVII wieku. Królewska historia 

miasta, „Bia ostocczyzna” 1991, z. 3, s. 7; J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony…, s. 324–325 

oraz szerzej o budowie i znaczeniu twierdzy tykoci skiej s. 309–344. 
192 J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony…, Bia ystok 2000, s. 324. 
193 VL, t. 3, Petersburg 1859, s. 385–386 (fol. 813): „Fundacy  szpitala o nierskiego w Tykocinie, 

ktor  Wielmo ny Krzysztof Wessolowski, Marsza ek nasz Nadworny W. X. L. na mai tno ci 

swey dziedziczney w Woiewodztwie Podlaskim, nazwaney Dolistowie, uczyni , y on  w Kan-

cellaryi naszey Koronney Wielkiey, personaliter przyzna : za pro b  onego, a zgod  y konsen-

sem wszech Stanow, we wszystkich punktach in toto approbuiemy; y eby pomienione dobra, 

ani in toto, ani in parte, na adn  insz  rzecz, przez Nas, ani Potomki nasze, obracane nie by y; 

moc  tego Sejmu, in perpetuum waruiemy”. 
194 Orygina  nie zachowa  si . Znane s  jedynie odpisy dokonane przez: M. Bali ski, T. Lipi ski, 

Staro ytna Polska pod wzgl dem Historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, t. II, cz. 2, 

Warszawa 1845, s. 1321–1323; T. ychli ski, Z ota ksi ga szlachty polskiej, t. 2, Pozna  1880, 

s. 333–336. 
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znajdowa  dwunastu o nierzy, za  ka dy z nich posiada  w asny pokój, co 

Krzysztof zawar  w uczynionej przez siebie „delineacji” obiektu. Warunkiem 

przyj cia do alumnatu by o, oczywi cie oprócz szlachetnego urodzenia i katolic-

kiego wyznania, aby o nierze „dobrze w Ojczy nie zas u eni byli oraz którzyby 

inaczej po ywienia swego, b d c w bitwie za Rzplit  mianej skaleczeni, albo 

przez staro  os abieni, mie  nie mogli”. Decyzj , kto otrzymywa  miejsce w ty-

koci skim przytu ku, Wiesio owski pozostawi  ka dorazowo hetmanowi wiel-

kiemu koronnemu, ale tak e królowi, sobie („mnie samemu, póki b d  y ”), 

wreszcie starostom tykoci skim. Aby zapewni  odpowiednie funkcjonowanie 

szpitala, opatrzy  go dochodami z dóbr Dolistowo i wsi Radzie, z nich za  co-

rocznie ka dy podopieczny mieszkaj cy w alumnacie mia  otrzyma  200 z  

(50 z otych co kwarta ) z przeznaczeniem na odzie  i jedzenie. Reszta dochodu 

z tych e posiad o ci mia a by  wyp acana na utrzymanie wikariuszy dolistow-

skich, którzy zapewne obs ugiwali kaplic  szpitaln , odprawiaj c msze wi te, 

udzielaj c sakramentów, czy wreszcie dokonuj c pogrzebów w szpitalnej kryp-

cie. Wedle zalece  marsza ka litewskiego, co roku król mia  wyznacza  komisj , 

której zadaniem by o kontrolowanie funkcjonowania alumnatu. 

Budow  obiektu rozpocz to pod koniec 1633 lub na pocz tku 1634 roku. 

Wed ug dyspozycji uczynionej w regulaminie alumnatu, budynek wzniesiono – 

w przeciwie stwie do pozosta ych szpitali fundowanych przez Krzysztofa – 

z palonej ceg y. Prace prowadzono przynajmniej do 1647 roku. Wiesio owski 

w swej ostatniej woli z marca 1637 r. nakaza  swej onie Aleksandrze doko -

czy  budow  szpitala tykoci skiego, na co przeznaczy  sum  15 000 z otych. 

Jednak e za ycia wdowy po Krzysztofie prace nie by y jeszcze ca kowicie 

sko czone, gdy  ta w swym testamencie z kwietnia 1645 r. poleci a ksieni gro-

dzie skiego klasztoru brygidek doko czy  budow , która w tym czasie wyma-

ga a ju  tylko wyko czenia wn trza195. 

Alumnat tykoci ski, b d c jedynym zachowanym tego typu obiektem 

w Polsce196, to niski, jednopi trowy budynek, wzniesiony na rzucie prostok ta 

zbli onego do kwadratu, zamkni ty jest wokó  wewn trznego dziedzi ca i na-

kryty dwuspadowym dachem. W dwóch naro nikach od strony rzeki Narwi 

znajduj  si  dwie okr g e baszty (naro niki pó nocno-zachodni i pó nocno-

wschodni), w kolejnym wej cie do budynku od strony rynku g ównego (naro -

nik po udniowo-zachodni), za  w czwartym naro niku (po udniowo-wschodni) 

kaplica szpitalna. Do tej jednoprzestrzennej nawy o niewielkich rozmiarach 

(d ugo  ok. 10 m), o wietlonej trzema oknami, prowadzi wej cie od strony 

                                                 
195 Teki Glinki, nr 278, s. 15–17. 
196 J. Kubiak, Tykocin, [w:] Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja. 

Miasta historyczne, t. 1, Warszawa 1986, s. 527. 
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dziedzi ca wewn trznego, za  od wschodu do kaplicy dostawione zosta o w -

sze i ni sze od nawy prezbiterium zamkni te pó koli cie, o wietlone dwoma 

okienkami197. 

Tak zbudowany i zorganizowany przytu ek dla weteranów wojennych funk-

cjonowa  przez kolejne stulecia198, a zamkni ty zosta  dopiero w 1915 r., na co 

wp yw mia y przede wszystkim zniszczenia wojenne. Jedynie oko o 1750 r. 

uleg  znacz cym przemianom architektonicznym pod patronatem Jana Klemensa 

Branickiego, za  po 1795 r. w adze pruskie kaplic  zamieni y na zbór prote-

stancki199. Cho  nie zosta  zniszczony podczas ostatniej wojny, ucierpia  z po-

wodu braku opieki i dzia alno ci miejscowej ludno ci; obecnie pe ni funkcj  ba-

zy turystycznej. 

Ciekawym zachowaniem, ukazuj cym doskonale mentalno  i religijno  

Wiesio owskich, by o przekazywanie procentów, które naliczane by y z po y-

czanych od nich sum, na rzecz Ko cio a katolickiego – we wszystkich znanych 

przypadkach na uposa enie wi tyni parafialnej w Bia ymstoku. W zwi zku 

z tym, e lichwa – po yczanie pieni dzy na wysoki procent – by a silnie pot -

piana przez Ko ció  katolicki200, wydaje si  oczywistym, e Krzysztof nie móg  

zwracanych z po yczki odsetek zachowywa  dla siebie, lecz aby nie pope ni  

ci kiego grzechu i y  w zgodzie z Ewangeli , oddawa  je po prostu Ko cio o-

wi. W archiwum parafii farnej w Bia ymstoku zachowa y si  cztery odpisy, do-

konane zapewne na prze omie XVII i XVIII wieku, z ksi g grodzkich tykoci -

skich201. Ka dy z nich dotyczy pieni dzy po yczonych od Krzysztofa Wiesio-

owskiego przez ydów mieszkaj cych w Tykocinie. Zwrot podj tych pieni dzy 

by  zabezpieczany na wszystkich nieruchomo ciach i ruchomo ciach nale cych 

do po yczkobiorców, przy czym mia  on nast pi  w ci gu roku. Dalej, w zale -

no ci o wysoko ci po yczonej sumy, zwykle zaznaczano: „[…] od których to 

pieni dzy interesu dobrowolnie post puj  na ka dy rok od sta z otych po z otych 

                                                 
197 S. Wicher, op. cit., s. 15–18. 
198 W. Jarmolik, Znaczenie i funkcje Tykocina…, s. 5–9; J. Maroszek, Znaczenie i funkcje Tykocina 

w XVII–XVIII w. Magnacka historia miasta, „Bia ostocczyzna” 1991, z. 4, s. 1–5. 
199 S. Wicher, op. cit., s. 21–22. 
200 K. Olendzki, Lichwa, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 6 (koncyliaryzm–M drcy ze Wscho-

du), red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2002, s. 250–251. Istotne w tym wzgl dzie s  m.in. 

s owa wypowiedziane przez w. ukasza: „czy cie dobrze i po yczajcie, niczego si  za to nie 

spodziewaj c” ( k 6,34–35). Zdanie to leg o u podstaw moralnych i prawnych zasad ko cio a 

zachodniego, które dokonywa y rozró nienia pomi dzy po yczk , jako aktem mi osierdzia, 

a pobieraniem odsetek od po yczonej sumy, jako aktem chciwo ci.  
201 AAB, APFB, „Kalinowskiego kap ana Zgromadzenia Misji, kapelana Gimnazjum Bia ostoc-

kiego, w roku 1818 w augu cie czasie wakacyjnym”, b. sygn., k. 61–63; „Copia prawa na 

summ  ko cio a bia ostockiego”, b. sygn. (dokument znajduje si  w oprawie podpisanej „Dy-

plomy Patenta X. J[ózefa] B[ kowskiego]). 
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osiem i pó  co uczyni od sumy wy ej mianowanej z otych czterdzie ci o m na 

dzie  gromniczny, do r k urz dnika bia ostockiego i skrzynki ko cielnej odda-

wa ”. Tego typu zapisy dokonane zosta y w pa dzierniku 1634 r., listopadzie 

i grudniu 1635. Cho  nie zachowa o si  wi cej tego typu zapisów, to z datacji 

istniej cych dokumentów mo na wyci gn  wniosek, i  Wiesio owski musia  

dokonywa  ich do  cz sto. 

W przypadku fundacji dokonanych za ycia Krzysztofa, a wi c do 1637 r., 

trudno jest oddzieli  i wykaza  indywidualne zaanga owanie w ich realizacji 

ka dego z ma onków osobno. Dopiero po mierci Wiesio owskiego jeste my w 

stanie wskaza  kilka odr bnych nada  na rzecz ko cio a dokonanych przez 

Aleksandr . Nale y oczywi cie odró ni  je od tych, które znalaz y si  w jej te-

stamencie. 

Najistotniejsz  fundacj  dokonan  przez Aleksandr  by o wystawienie do-

kumentu fundacyjnego oraz zorganizowanie ycia zakonnic klasztoru w. Bry-

gidy w Grodnie w 1642 r. Dokument ten i jego tre  zosta y ju  wcze niej omó-

wione. Natomiast w nieokre lonym bli ej czasie i okoliczno ciach, najprawdo-

podobniej jeszcze przed mierci , Wiesio owska dokona a zapisu sumy pieni -

nej, z przeznaczeniem „na stó ” dwóch ksi y w parafii dolistowskiej. Kwota 

zosta a zabezpieczona na dobrach Mikicin, nale cych w tym czasie do Jakuba 

Gobiatego202. Z jej testamentu wynika, e na rzecz szpitala w Wasilkowie cz-

nie zapisa a kwot  3000 z otych203, za  uposa enie szpitala w Przero li powi k-

szy a o kolejne 500 z . 

Za odr bn  grup  fundacji nale y w ko cu uzna  testamentowe zapisy obu 

ma onków – Krzysztofa i Aleksandry Wiesio owskich. Cho  oba chronologicz-

nie oddalone od siebie o blisko 8 lat, s  bardzo do siebie zbli one i przede 

wszystkim z czone wspólnymi intencjami fundacyjnymi. Pozwala to na lepsze 

rozpoznanie dzia alno ci na rzecz Ko cio a, jeszcze za ycia obojga ma onków. 

Co wi cej, dyspozycje, które pojawiaj  si  w testamentach, dotycz  nie tylko 

doko czenia ju  rozpocz tych realizacji fundacyjnych, ale tak e inicjuj  nowe – 

zarówno w postaci materialnej, jak i uposa eniowej. W swej najogólniejszej po-

staci testamenty te nie odbiegaj  w aden sposób od typowych dokumentów tego 

okresu204, gdzie oprócz dyspozycji, co do miejsca i sposobu pochówku oraz dys-

pozycji maj tkowych, pojawiaj  si  zapisy fundacyjne. W przypadku Wiesio-

owskich jest to o tyle istotne, e zawarte w ich testamentach informacje pozwa-

laj  na rozszerzenie wiedzy o chronologii fundacji dokonywanych za ycia oraz 

o etapach ich realizacji. 

                                                 
202 J. Maroszek, Ja wi y. Dzieje obszaru gminy do ko ca XVIII wieku, Bia ystok 2004, s. 97. 
203 Teki Glinki, nr 66, s. 1. 
204 W. Czapli ski, J. D ugosz, ycie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976, 

s. 213–222.  
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Wszystkie zapisy mo na podzieli  na kilka rodzajów, bez wzgl du na ich 

kolejno  pojawiania si  w testamentach. Po pierwsze najistotniejsze s  te, które 

inicjuj  nowe akty fundacyjne, czy to w postaci zapisania kwot na budow  no-

wego obiektu, czy to na wykonanie paramentów liturgicznych. W nast pnej ko-

lejno ci znajduj  si  dyspozycje dotycz ce ju  rozpocz tych fundacji, na które 

testatorzy zapisuj  odpowiednie sumy pieni ne b d  wydaj  polecenia co do 

dalszych etapów ich realizacji. Na trzecim miejscu znajduj  si  indywidualne 

kwoty przeznaczane na ró ne cele i instytucje – ko cio y, klasztory i szpitale. 

Ostatecznie pojawiaj  si  pewne dyspozycje co do sposobu wydatkowania i spo-

ytkowania zapisanych sum. 

W pierwszej kolejno ci dokonajmy przegl du zapisów fundacyjnych na 

rzecz Ko cio a, które uczyni  w swej ostatniej woli Krzysztof Wiesio owski. 

Najistotniejsz  implikacj  testamentu marsza ka by o rozpocz cie budowy no-

wego ko cio a w Dolistowie, czego wykonanie zleci  swej ma once Aleksan-

drze Wiesio owskiej205. 

Dobra Dolistowo Wiesio owscy wykupili z r k dotychczasowego w a cicie-

la, Stanis awa Grajewskiego, 2 stycznia 1624 r. za sum  30 000 z , z przezna-

czeniem na potrzeby szpitala o nierskiego w Tykocinie206. Ponad miesi c pó -

niej, 5 lutego 1624 r. Krzysztof otrzyma  ostatecznie wszelkie prawa do dóbr do-

listowskich, w tym do miejscowego ko cio a parafialnego207. Warto tu zazna-

czy , i  Stanis aw Grajewski w swym testamencie z 1626 r.208 naznaczy  kwot  

4 000 z  wikariuszom dolistowskim, aby modlili si  za dusz  zmar ego testatora. 

Jednocze nie „marsza ka jako podawce uni enie prosz  i onemu to poruczam”, 

eby dopilnowa  realizacji tego postanowienia. Poszerzenie tego funduszu o ko-

lejny tysi c z otych nast pi o ju  po mierci ma onków Wiesio owskich, kiedy 

to ksieni klasztoru brygidek w Grodnie zapisa a ow  sum , wykorzystuj c przy 

tym uposa enie nadane jej przez Aleksandr 209. 

Wcze niejsza, drewniana wi tynia, istniej ca przynajmniej od 1500 r.210, 

by a w 1633 r. – jak odnotowa a wizytacja z tego roku – mocno uszkodzona. 

                                                 
205 Co ciekawe, aden biografista Krzysztofa Wiesio owskiego nie wspomina o tej fundacji, poda-

j c jedynie fakt zapisania dóbr dolistowskich na rzecz tykoci skiego alumnatu. Confer: K. Nie-

siecki, Herbarz Polski, t. 9, Lipsk 1842, s. 325. 
206 AGAD, Kapicjana, p. 15, s. 415–429. 
207 Ibidem, s. 407–414. 
208 Ibidem, s. 587–595. 
209 J. Maroszek, Ja wi y…, s. 96. 
210 Ibidem, s. 89–90. Autor tego opracowania wysuwa hipotez , jakoby ko ció  w Dolistowie ist-

nia  ju  od czasów misji w. Brunona z Kwerfurtu (1009 r.), jednak e ze wzgl du na kontro-

wersyjno  tego twierdzenia i brak jednoznacznych, przekonywaj cych dowodów, autor niniej-

szego opracowania pozostaje przy dacie 1500 roku. Confer: M. Dolistowska, Z dziejów funda-
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Zapewne ten fakt, w po czeniu z zapisaniem dóbr dolistowskich na uposa enie 

szpitala tykoci skiego, zmusi  Krzysztofa do fundacji nowej wi tyni, tym ra-

zem murowanej. Zamys  fundacyjny nie zosta  zrealizowany a  do 1637 r., dla-

tego te  dopiero w swym testamencie zleci  onie rozpocz cie budowy ko cio a 

w Dolistowie. Jak dowiadujemy si  z pó niejszego testamentu Aleksandry, 

wdowa po Krzysztofie zapisa a: „materii na ten ko ció  po kilkakro  sto tysi cy 

ceg y zgotowa  kaza a”. Jednocze nie od o y a, mi dzy innymi na dolistowsk  

fabryk , sum  45 000 z . Trudno odpowiedzie  na pytanie, dlaczego realizacja 

ostatniej woli Wiesio owskiego posuwa a si  w tak wolnym tempie, je li 

w osiem lat po jego mierci wi tynia nie zosta a jeszcze zbudowana, za  Alek-

sandra w 1645 r. nakaza a prze o onej klasztoru w. Brygidy w Grodnie „muro-

wanie ko cio a w maj tno ci dolistowskiej”211. Mimo tych bogatych zapisów 

i przygotowania materia ów, budowa wi tyni nigdy nie zosta a sko czona. 

Z pó niejszych róde  wynika, e nie tylko pleban dolistowski nie kwapi  si  do 

pracy, a ostatecznie w czasie potopu szwedzkiego wszystkie przygotowane ma-

teria y zosta y zrabowane przez wojska. Tak oto pisano: Pani marsza kowa 

Wielkiego Ksi stwa Litewskiego funduszem swoim ko cio a i klasztoru wieleb-

nych panien zakonnych grodzie skich opisa a, aby zacz to ko ció  w Dolistowie 

domurowa  jegomo ci proboszczom ksi om kaza a. Na co ceg y kilkakro  sto 

tysi cy i wapna dostatek zgotowane by o. A e post fata JW. jegomo ci pani 

marsza kowej jegomo  ksi dz przez czas d ugi doko czenia tego ko cio a nie 

rekwirowa . A tymczasem materia y przygotowane w deces posz y przez zamie-

szanie w ojczy nie. Tego JW. jegomo  ksi dz Brzostowski [Konstanty Kazi-

mierz – przyp. W.W.] biskup wile ski czyni c zado  punktowi w funduszu wy-

ra onemu, dla stracenia wszystkich materia ów, do muru nale cych przed tym 

fundamentach drewniany ko ció  wybudowali. Jako  satysfakcj  takowej in-

junkcji czyni c swoim w asnym kosztem tako ko ció  wybudowa ”212. W 1789 r., 

podczas budowy nowego obiektu przez dziedziczk  Dolistowa, Izabel  Branic-

k , odnotowano, e realizacja fundacji Wiesio owskich ograniczy a si  jedynie 

do wymurowania fundamentów i krypty, która u ytkowana by a a  do ko ca 

XVIII wieku213. 

                                                 
cji Pani Krakowskiej – ko ció  w Dolistowie Starym, „Biuletyn Konserwatorski Województwa 

Bia ostockiego”, t. 3, Bia ystok 1997, s. 76–78. 
211 Teki Glinki, nr 278, s. 17. 
212 Cyt. za: J. Maroszek, Ja wi y…, s. 95–96 (na podstawie kwerendy w: Pa stwowe Muzeum Hi-

storyczno-Archeologiczne w Grodnie, Oddzia  Rzadkiej Ksi ki, rkps. 02 588, s. 228–229). 
213 AGAD, Archiwum Roskie, p. 68, nr 57 (architekt J.G. Zschering do I. Branickiej): „Pod ug 

rozkazu Jej by em dnia 22 Maia [1789 r.] w Dolistowie y rewidowa em stare murowanie fun-

damentu za o onego na ko ció  murowany […], tylko e nie w gruncie ci giem s  wymurowa-
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Testament Krzysztofa Wiesio owskiego przekazuje nam informacj  o jesz-

cze jednej fundacji, rozpocz tej zapewne tu  przed mierci  marsza ka wielkie-

go litewskiego. Spisuj c sw  ostatni  wol , zaznaczy  bowiem, e Stanis aw 

Targowski, le niczy knyszy ski, pozostawi  mu na mocy swego testamentu 1000 

z otych polskich, „które na nowy ko ció  zacz to wydawa ”. Nowy obiekt roz-

pocz to wznosi  w miejscowo ci Zawady, po o onej ok. 33 km na zachód od 

Bia egostoku, nad rzek  lin 214. W momencie spisywania testamentu wywie-

dzione by y ju  ciany wi tyni, za  Krzysztof nakaza , aby przyszykowane zo-

sta y gonty z gwo dziami na dach oraz szk o z o owiem na okna. Prosi  tak e, 

aby Aleksandra do owej sumy 1000 z otych do o y a kolejne 500 z otych z przez- 

naczeniem na szybsze sko czenie budowy. Niestety nie s  znane bli sze dzieje 

tej fundacji, za  nieliczne i krótkie opracowania dziejów parafii zawadzkiej nie 

wspominaj  o jakimkolwiek udziale Krzysztofa Wiesio owskiego w budowie 

wi tyni215. Niemniej jednak obiekt zosta  szybko sko czony, skoro testament 

Aleksandry nie wspomina ju  nic na temat zawadzkiej fabricam ecclesiae. 

Spor  grup  fundacji zainicjowanych ostatni  wol  Krzysztofa stanowi  

kwoty zapisane szerokiej grupie ko cio ów i klasztorów, z przeznaczeniem na 

paramenty liturgiczne, g ównie ornaty. W pierwszej kolejno ci przeznaczy  

pewn  kwot  na ornat a obny na rzecz klasztoru bernardynów w Grodnie. Ko-

lejny zapis testamentowy stanowi suma 60 z otych, nadanych kolejno 21 wi ty-

niom zarówno na terenie Podlasia, jak i Wielkiego Ksi stwa Litewskiego, a wi c 

ko cio om w: Chodorowie, Kamiennej, D browie, Lipsku, Nowym Dworze, 

Ku nicy, Odelsku, Krynkach, Mostowie, unnie, Kwasowie, Bar nikach, Prze-

ro li, ygniu, wi canach, Niem czynie, Sura u, Mielniku, Jeziersku, Bartko-

wie i Dolistowie. 

Tak du a liczba wi ty , nad którymi Krzysztof Wiesio owski sprawowa  

patronat, powoduje pewne zamieszanie, bowiem trudno jest w niej odró ni  te, 

które pochodzi y z bezpo redniej jego fundacji, od tych, nad którymi opieka wy-

nika a z piastowanych godno ci i urz dów. Spróbujmy jednak dokona  wyma-

ganego w tym miejscu rozró nienia. Z rozwa a , jakie zosta y przeprowadzone 

w niniejszym opracowaniu, mo na w pierwszej kolejno ci jednoznacznie rozpo-

zna  te, które pochodzi y z bezpo redniej fundacji Wiesio owskich. S  wi c to 

ko cio y w Kamiennej (Starej Kamiennej), Kwasowie (Kwasówce) i Bartkowie 

(Knychówku). Pozosta e wi tynie pozostaj  w takim razie obiektami, nad któ-

rymi Krzysztof sprawowa  ius patronatus. Chodorówka, D browa, Lipsk oraz 

                                                 
ne tak e miejscami po okci 3 y wi cey nie ma muru. […] tylko na okie  jeden w g boko  

wkopany w ziemi  y na tym mur za o ony […]”. Confer: M. Dolistowska, op. cit., s. 87–88. 
214 S ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s owia skich, t. 14, Warszawa 

1895, s. 482. 
215 W. Jemielity, Diecezja om y ska. Studium historyczne parafii, om a 1990, s. 341–345. 
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Nowy Dwór to parafie funkcjonuj ce w obr bie le nictwa nowodworskiego, któ-

rego nadzorc  by  zarówno on sam, jak i jego ojciec, Piotr. Podobnie sprawa 

wygl da z parafi  i wi tyni  parafialn  w Przero li, co mia o zwi zek z pe nio-

nym urz dem le niczego prze omskiego. Ko cio y w Sura u i Mielniku zlokali-

zowane by y w siedzibach starostw, których kolejno od 1626 i 1627 r. Krzysztof 

by  dzier awc . Dolistowo, jak to wy ej ju  zosta o odnotowane, nale a o do 

Krzysztofa od 1624 r., za  Bartkowo (Knychówek) od 1623 r. Pozosta e wi ty-

nie mo na pogrupowa  pod k tem po o enia geograficznego – wokó  Wilna 

i Grodna216, co jednoznacznie wskazuje na urz dy ciwuna wile skiego i ekono-

ma grodzie skiego, uprawniaj ce Wiesio owskiego do pe nienia obowi zków 

kolatorskich nad tymi ko cio ami. Nie da si  wykluczy , i  dokonywa  on fun-

dacji na rzecz wymienionych wy ej obiektów, ale adnych informacji na ten te-

mat nie posiadamy217. 

Nieco odosobnion , aczkolwiek równie istotn  fundacj , by o przekazanie 

pieni dzy na wykonanie srebrnego kielicha dla ko cio a farnego w Grodnie. 

W ród zapisów testamentowych znalaz y si  nakazy, skierowane do Alek-

sandry Wiesio owskiej, która zosta a zobowi zana nie tylko do rozpocz cia bu-

dowy wi tyni w Dolistowie, ale jednocze nie wyko czenia prac przy ko ciele 

w Bartkowie (Knychówku) oraz szpitalu tykoci skim, na który to cel Krzysztof 

przeznaczy  dodatkowe 15 000 z . 

Do ostatniej wreszcie grupy fundacji, zainicjowanych przez testament, zali-

czy  nale y wszystkie zapisy, na mocy których wyznaczone przez Krzysztofa 

sumy pieni dzy mia y trafi  do okre lonych wi ty , klasztorów i instytucji cha-

rytatywnych. Wspomniane ju  wcze niej zosta o, e zapisa  pewn  kwot  na 

rzecz szpitala w Przero li, którego by  fundatorem. Jednocze nie zapisa  sumy 

pieni ne na klasztor bernardynów, ko ció  parafialny oraz o nierski przytu ek 

w Tykocinie. Uposa y  tak e ko ció  w Wasilkowie oraz szpital i zakon jezu-

itów w Grodnie. Wreszcie przekaza  sum  pieni n  siostrze Aleksandry, Annie, 

                                                 
216 Confer: J. Jakubowski, Mapa Wielkiego Ksi stwa Litewskiego w po owie XVI wieku. I cz  

pó nocna, [w:] Atlas historyczny Polski w opracowaniu Komisji Atlasu Historycznego Polski. 

Seria B: mapy przegl dowe, Kraków 1928.  
217 Interesuj ce jest to, e K. Niesiecki przypisuje Krzysztofowi Wiesio owskiemu fundacj  ko-

cio a w unnie, miejscowo ci po o onej kilkana cie kilometrów na po udnie od Grodna. Nie-

stety autor niniejszej pracy nie zdo a  dotrze  do adnych informacji ród owych, które pozwo-

li yby na jednoznaczne stwierdzenie, czy rzeczywi cie Wiesio owski by  fundatorem nowej 

wi tyni albo jej wyposa enia lub dokona  jakich  zapisów funduszowych jeszcze za swego 

ycia. J. Kurczewski, op. cit., s. 226 podaje: „ unna, 5 kl., p. t. w. Anny, za o ony i uposa ony 

przez królow  Bon , jako filia wo pia ska, w r. 1546 nadaniem 3 anów z dóbr lunnie skich – 

z obowi zkiem utrzymania sta ego kap ana. Wymurowany 1785 r. przez króla Stanis awa Au-

gusta”. Nie wspomina wi c nic na temat jakiejkolwiek aktywno ci fundacyjnej w tej parafii 

Krzysztofa Wiesio owskiego. 
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ksieni brygidek grodzie skich. Warto w tym miejscu jeszcze raz przypomnie  

o uposa eniu alumnatu tykoci skiego w dobra Dolistowo, z których dochód 

mia o utrzymywa  stale 12 pensjonariuszy tego  przytu ku. 

Testament Aleksandry Wiesio owskiej, oddalony chronologicznie od ostat-

niej woli m a o 8 lat, ma identyczn  konstrukcj  oraz zbli one zapisy funda-

cyjne, które tak e podzieli  mo na na analogiczne grupy. 

Ostatnia wola Wiesio owskiej nie inicjowa a adnej wi kszej fundacji – le-

gowa a jedynie 200 z otych na „aparat” do tykoci skiej fary. Natomiast zdecy-

dowana wi kszo  dyspozycji dotyczy trwaj cych wci  realizacji, rozpocz tych 

jeszcze za ycia Krzysztofa. Za odr bn  fundacj  nie nale y uznawa  w tym 

przypadku dopilnowania woli jej zmar ego m a, który, jak pami tamy, nakaza  

ma once rozpocz  budow  ko cio a w Dolistowie. Na wszystkie trwaj ce 

w tym czasie fabryki, a wi c na doko czenie murowania wi tyni w Grodnie, 

ko cio a w Bartkowie (Knychówku) i szpitala o nierskiego w Tykocinie, Alek-

sandra zapisa a kwot  45 000 z otych na dobrach krzemienieckich, maj tno ci 

Szyd owiec i folwarku zd bkowskim. W zwi zku z tym, e oba klucze dóbr zo-

sta y wcze niej nadane na uposa enie brygidek grodzie skich, Wiesio owska 

przenios a obowi zki na niej spoczywaj ce na ksieni  tego klasztoru. Tak oto 

zapisa a w swej ostatniej woli: „aby […] Ksieni z przychodów tej maj tno ci 

szyd owieckiej i folwarku zd bkowszczyzny w ko ciele w Grodnie przeze mi  

murowanym, czego by jeszcze nie odstawa o, ko czy a, w maj tno ci dolistow-

skiej ko ció  murowa a, w drugiej maj tno ci bartkowskiej w Knychówku, cze-

go by jeszcze potrzeba by o doko czy a i porz dnie zawar a, tak e i szpital 

w Tykocinie, klasztor w Grodnie murowa a […]”. Nie tylko wi c pieni dze mia-

y by  obracane na realizowane wci  fundacje, ale tak e na rozpocz cie wzno-

szenia zabudowa  klasztornych w Grodnie, które w 1645 r. mia y zapewne 

wci  charakter prowizoryczny. Oczywi cie Aleksandra wyra nie podkre li a, 

aby ksieni przychody z posiadanych dóbr przeznacza a na wyszczególnione wy-

ej cele, jedynie z wyj tkiem dzia alno ci charytatywnej na rzecz ubogich i cho-

rych218. 

Do  du  grup  stanowi  fundacje uposa eniowe. Zapisa a klasztorowi 

bernardynów w Tykocinie 1000 z , za  dzia aj cym w jego ramach bractwom 

w. Franciszka oraz w. Anny legowa a po 100 z otych. Dodatkowo uposa y a 

tak e szpitale wzniesione za ycia jej ma onka: do szpitala w Wasilkowie da a 

600 z , a do o nierskiego przytu ku w Tykocinie 200 z . 

                                                 
218 Funkcjonowanie systemu, w którym wszystkimi uposa eniami i realizacjami fundacyjnymi kie-

rowa a ksieni klasztoru brygidek grodzie skich, sprawdza o si  do  dobrze. Chocia by ju  

w rok po mierci Aleksandry doda a ona do istniej cego wcze niej uposa enia plebana w Doli-

stowie 1000 z otych, pochodz cych ze rodków, które przekaza a brygidkom Wiesio owska. 

Confer: J. Maroszek, Ja wi y…, s. 96.  
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Syntetyczne uj cie dzia alno ci fundacyjnej bia ostockiej linii rodu Wiesio-

owskich na rzecz Ko cio a katolickiego ukaza o wyra niej jej skal . Powolna 

wspinaczka po drabinie urz dowej kariery oraz polityczna dzia alno  trzech 

pokole  rodu powodowa a tak e konsekwentne zwi kszanie si  liczby i wielko-

ci fundacji sakralnych. Apogeum tej dzia alno ci przypad o na ycie Krzysztofa 

Wiesio owskiego, niestety ostatniego przedstawiciela rodu Wiesio owskich, oraz 

jego ma onki. Pozbawieni mo liwo ci posiadania potomstwa i jednocze nie 

g boko zakorzenieni w wierze rzymskokatolickiej przeznaczali ogromne nak a-

dy finansowe na rzecz najró niejszych fundacji ko cielnych. Zak adali parafie, 

budowali wi tynie, zaprowadzali pierwsze szko y parafialne, uposa ali ksi y, 

zakonnice i zakonników, wreszcie otwierali liczne instytucje charytatywne. 

I cho  w nowo ytnej historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów mo na doszu-

ka  si  mo nych, którzy ilo ci  fundacji zdecydowanie przewy szyli ród Wie-

sio owskich, to jednak ta wyszczególniona w niniejszej pracy grupa pobo nych 

realizacji spod herbu Ogo czyk na trwa e zapisa a si , wraz z imionami swych 

fundatorów, na kartach naszej historii. Sprawdzi y si  wi c s owa Honorata Vi-

scontiego, wypowiedziane w 1635 r., a stanowi ce motto przewodnie tej pracy: 

„[…] y  b dzie d u ej przez swe dzie a pobo ne w pami ci przysz ych wieków, 

ni eli gdyby bez nich najliczniejsze zostawi  potomstwo […]” 
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