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WIZYTACJA KO CIO A PARAFIALNEGO W DYWINIE  

W DIECEZJI WILE SKIEJ Z 1867 ROKU 
 
 
 Polskie miasteczko kresowe Dywin na Polesiu w XIX wieku (1878) 
mia o dwie cerkwie prawos awne, bo nic  i parafialny ko ció  rzym-
skokatolicki. W czasach II Rzeczypospolitej po o one w wojewódz-
twie poleskim, w powiecie kobry skim, zosta o zdegradowane do 
rz du wsi i w czone do gminy Dywin. Po drugiej wojnie wiatowej 
znalaz o si  w granicach Zwi zku Radzieckiego (Bia oruska Socjali-
styczna Republika Radziecka), a od 1991 roku bia oruski  po o-
ony jest w granicach niepodleg ego pa stwa Bia oru . 

 Parafia z ko cio em pw. Wniebowzi cia NMP w Dywinie, uposa-
onym przez polskich królów – Jana Kazimierza i Micha a Wi nio-

wieckiego w XVI wieku, nale a a do diecezji uckiej ( ucko-
brzeskiej). Od 1799 roku parafia dywi ska przesz a do diecezji wile -
skiej. Nale a y wówczas do niej miejscowo ci: Bielsza, Nowosió ki, 
Mokrany, Lipowo, Lachowica i Lepary. W 1866 roku parafia rzym-
skokatolicka w Dywinie uleg a kasacji carskiej, a jej wi tyni  prze-
kazano prawos awnym. W czasie pierwszej wojny wiatowej drew-
niany ko ció  strawi  po ar. W 1917 roku tamtejsi katolicy odbudowa-
li wi tyni  parafialn  i odrodzi a si  parafia. Po erygowaniu w 1925 
roku diecezji pi skiej parafia dywi ska nale a a do tej diecezji. 
 Prezentowana wizytacja ko cio a parafialnego w Dywinie z 1867 roku 
jest najprawdopodobniej inwentarzem i histori  parafii po jej kasacji 
przez w adze carskie. Sporz dzi  go ostatni proboszcz o. Wawrzyniec 

urakowski MIC. Tekst wizytacji znajduje si  w Archiwum Diecezjal-
nym w Drohiczynie, Zespó  Archiwum Parafii Dywin, sygn. III/I/6. 
 

* * * 
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Opis fizyczny dokumentu r kopi miennego 
 
„Wizyta Ko cio a Parafialnego Rzymsko-Katolickiego Dywi skiego 
w roku 1867”.  
 

 Dokument r kopi mienny o wymiarach: 332 x 211 mm, w formie 
1 sk adki – 3 karty z o one na pó , co daje 12 stron niepaginowanych. 
Dokument uszyty jest bia  lnian  nici  na 4 sznurkach (zwi zach) 
i wklejony w ok adki (340 x 217 mm) z tektury makulaturowej (skle-
jone ze sob  r kopi mienne i drukowane karty w j. rosyjskim) z u y-
ciem wyklejek z tego samego papieru na którym naniesiony jest tekst. 
Ok adki oklejone marmurkiem w tonacji br zowej, po czone s  
w grzbiecie br zowym p ótnem. Na górnej ok adce po rodku znajduj  si  
2 naklejki: jedna, starsza (168 x 150 mm), ozdobnie wyci ta z papieru 
takiego jak w rodku z odr cznym napisem: Wizyta Ko cio a Parafial-
nego Rzymsko-Katolickiego Dywinskiego w Roku 186[7] sporz dzona”; 
na drugiej (144 x 68 mm) z bia ego papieru napis czcionk  maszyny do 
pisania: ARCHIWUM PARAFII DYWIN, Inwentarz Ko cio a par. Dy-
win 1867 oraz odr czne oznaczenie III/I. Grzbiet u góry oklejony jest 
z obu stron (górnej i dolnej) krateczk  z bia ego papieru (100 x 40 mm), 
gdzie w cz ci dolnej i grzbietowej maszynowym pismem powtórzono 
informacje z ok adki. Dokument spisany na papierze wytworzonym tech-
nik  tzw. lan  w kolorze kremowym o lekkim zielonkawym zabarwieniu. 
Tekst dokumentu pisany jest czarnym atramentem w j zyku polskim, 
adnym, jednorodnym, odr cznym pismem pochylonym w prawo. 

Na pierwszej karcie nag ówek wypisany jest inn  r k , br zowym atra-
mentem wi kszymi literami równie  pochylonymi w prawo. Tekst 
w ca ym dokumencie wpisany jest w podwójne ramki (310 x 161 mm), 
od strony 2 do 10 znajduj  si  tabelki. 
 Przez wszystkie karty, w lewym górnym rogu przebija odcisk 
owalnej suchej piecz ci (wymiary z pierwszej karty: 20 x 15 mm), 
ma o czytelny (po rodku zauwa y  mo na pó ksi yc w pozycji po-
ziomej odwrócony rogami do góry, a nad nim skrzy owane trzy pa ki). 
Przez ca y dokument, w lewym dolnym rogu, blisko grzbietu, na wy-
soko ci 75 mm od do u, przewleczona jest przez dziurki (w odleg o ci 
30 mm pomi dzy nimi) czerwona pleciona tasiemka (± 2 mm). 
Na pierwszej stronie pod tasiemk  zosta a w o ona ozdobna podk adka 
chroni ca kart  przed rozerwaniem. Na ostatniej karcie tasiemka jest 
zawi zana na jedn  kokardk . 
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 Stan zachowania dokumentu na dzie  8 lutego 2016 roku 
 
 Ca y dokument zachowany jest w dobrym stanie. Ok adki mocno 
przytwierdzone do sk adki, w niewielkim stopniu rozklejona tektura 
makulaturowa, a na brzegach miejscami przetarta i odklejona okleina 
marmurkowa. Papier zachowa  si  w bardzo dobrym stanie. Ostatnia 
karta oderwa a si  od sk adki, ale zaczepiona jest do sk adki dzi ki 
tasiemce. Przy grzbiecie, na przestrza  dokumentu, widocznych jest 
kilka dziurek po owadach. Karty w niewielkim stopniu s  zabrudzone 
w prawych naro ach. Najbardziej zabrudzone s  wyklejki, szczególnie 
te przylegaj ce do tektury. Spowodowa  to klej, który przebi  si  przez 
papier, nanosz c chropowat  warstw . Dokument jest zabezpieczony 
tekturow  teczk . 
 
 

TEKST WIZYTACJI 
 

[k. 2] Wizyta ko cio a parafialnego rzymsko-katolickiego  
dywi skiego w roku 186[7] sporz dzona. 

 
Ko ció  parafialny rzymsko-katolicki dywi ski 

V. Klasy1 
 
 a) Ko ció  parafialny rzymskokatolicki dywi ski, po o ony w gu-
berni grodzie skiej, w powiecie i dekanacie kobry skim, w mia-
steczku Dywinie, drewniany, roku 1728 przez ksi dza Jana Antoniego 
Wojewódzkiego2, plebana dywi skiego, zbudowany w figurze prosto-
k ta z dwoma bocznymi skrzyd ami i z kopu  w cz ci blach  obit ,  
  
———— 
1 Prawodawstwo rosyjskie z 1843 roku dzieli o biskupstwa w Cesarstwie Rosyjskim na 
trzy klasy, uzale niaj c od nich wysoko  uposa enia biskupa ordynariusza, konsystorza 
i cz onków kapitu y. Ni szemu duchowie stwu diecezjalnemu wyznaczono pensje ze 
skarbu w zamian za zabrany maj tek parafialny. Parafie zosta y podzielone na pi  klas, 
z uwzgl dnieniem obszaru parafii i liczby wiernych, na podstawie, których w ka dej 
klasie wyznaczono proboszczowi pensj  etatow  w wysoko ci, wed ug klas od I do V: 
600, 500, 400, 275 i 235 klasa V. Ponadto ka demu proboszczowi pozostawiono 
niewielki area  gruntów rolnych i k – 33 dziesi ciny. Tymi rodkami finansowymi 
zarz dza o Rzymskokatolickie Kolegium Duchowne w Petersburgu. S. L i t a k , 
Ko ció  aci ski w Rzeczypospolitej oko o 1772 roku, Lublin 1996, s. 78-79. 
2 Ks. Wojewódzki Jan Antoni, kooperator (komendarz, wikariusz parafialny) w Dy-
winie od 1722 roku, od 1728 roku proboszcz i budowniczy drewnianego ko cio a 
parafialnego. Po nim przyszed  w 1746 roku do Dywina ks. Jan Rymkiewicz. 
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w cz ci b kitno malowan , na której elazny krzy  [w] promieniach. 
Ma d ugo ci 28, szeroko ci 18 arszynów3. Dach gontami4 nowo pokryty: 
na którym drewniany z frontu krzy  z ko cami blach  obitemi. ciany 
w roku 1853 w lisicach5 szrubami elaznemi zamocowane. Ca y ko ció  
podwa ony i podwa ki nowe pod o ono. Wewn trz ko cio a dwa prze-
dzia y, to jest skarbczyk i zakrystia. Okien w ogólno ci dwadzie cia 
dwa, z których trzy s  nowo dodane, w czasie reperacyi dla o wiecenia 
poddasza ko cio a, które wszystkie s  nowo zrobione i na bia o olejno 
pomalowane, nadto w skarbczyku i w zakrystyi elaznemi kratami opa-
trzone. Pod oga i stolowanie6 z tarcic7. W skarbczyku posadzka z ceg y. 
O tarzów pi : z tych o tarz wielki stolarskiej roboty bia o malowany, 
z rze b  poz acan  o czterech filarach, blach  mosi n  powleczonych, 
z dwoma po bokach snycerskiej8 roboty bia o malowanemi, cz ci  
poz acanemi archanio ami, i z dwoma na gzemsach9, takiej e roboty 
i malowid a, wazonami. W nim obraz Ukrzy owanego Zbawiciela na 
bia o malowanych, w cz ci poz acanych stolarskiej roboty ramach: nad 
którym obraz Boga Ojca, a nad nim Opatrzno  <Bo a> w ob okach 
z poz acanemi promieniami. Cyborium10 niebiesko malowane, cz ci  
poz acane, z wyobra eniem [wi tego] Ducha. Prezbiterium przegrod  
stolarskiej roboty, ó to malowan  opatrzone. Za nim z prawej strony 
przy cianie skarbczyka drugi o tarz snycerskiej roboty o dwóch  
filarach, b kitno malowany, z rze b  w cz ci poz acan  i w cz ci  
  
———— 
3 Arszyn – dawna jednostka miary d ugo ci równa ¾ metra, u ywana w Rosji przed 
1918 roku i w kilku innych krajach do czasu wprowadzenia systemu metrycznego 
(w Polsce w 1919 roku). 
4 Gont – deszczu ka klinowa u ywana do pokrywania dachów lub szalowania ze-
wn trznych cian budynków. 
5 Lisicami – winno by  listwami. 
6 Stolowanie – ciesielka, strop. 
7 Tarcica – materia  drzewny otrzymany poprzez poci cie okr glaków równolegle do 
ich osi pod u nych; jedna z desek otrzymanych w ten sposób. 
8 Snycerstwo – artystyczne rzemios o, sztuka rze bienia w drewnie, dawniej tak e 
w kamieniu. 
9 Gzems, w a c. gzyms – poziomo biegn cy profilowany wyst p ciany, zdobi cy we-
wn trzne i zewn trzne mury budynku oraz niektóre elementy wyposa enia, np. piece, 
kominki. 
10 Cyborium – w architekturze sakralnej rodzaj baldachimu. Baldachimowa obudowa 
architektoniczna, wznoszona w ko cio ach nad o tarzami, grobami wi tych, chrzciel-
nicami lub relikwiarzami. Cyborium wykonywane g ównie z drewna i kamienia. 
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posrebrzan . W nim obraz Naj wi tszej Matki z [wi tym] Józefem 
i Panem Jezusem w ramach snycerskiej roboty poz acanych. Na wierz-
chu Opatrzno  <Bo a> b kitno malowana w ramach okr g ych sny-
cerskiej roboty poz acanych. Nad mens 11 krzy yk w szklanej flaszce 
z ca ym przyborem cierpienia Chrystusa Pana. Z lewej prezbiterium 
strony trzeci o tarz taki  we wszystkich szczegó ach z obrazem 

[wi tego] Micha a Archanio a, nad którym obraz [wi tego] Jana 
Nepomucena, a na wierzchu ptak pelikan karmi cy swoje piskl ta. Przy 
bocznych ko cio a cianach naprzeciw siebie po o one dwa o tarze: 
jeden z nich stolarskiej roboty, nowo przerobiony, o dwóch czworo-
bocznych filarach, w wiat o b kit malowany snycersk  robot  ozdo-
biony, w nim obraz [wi tego] Wojciecha z obrazem na wierzchu 

[wi tego] Antoniego Padewskiego. Drugi tako  stolarskiej roboty 
nowo przerobiony taki  we wszystkich szczegó ach z obrazem 

[wi tego] Piotra Aposto a z malowan  na wierzchu infu  papiesk 12. 
Trzy pierwsze o tarze mosi n  blach  s  ozdobione i wszystkie 
wszystkiemi potrzebnemi obrusami, krzy ami, tablicami kanony13 zwa-
nemi, portatelami14, poduszeczkami i pokryciami z perkalu opatrzone.  
  

———— 
11 Mensa ( ac. p yta, o tarz) – kamienna p yta tworz ca z podstaw  (stipes) o tarz. 
By a wykonywana z drewna, od VII wieku z kamienia. Od redniowiecza w niszy 
mensy (sepulcrum) umieszczano relikwie m czenników. Miejsce to ca owa  celebrans 
w czasie sprawowania Eucharystii. 
12 Infu a (mitra) – liturgiczne nakrycie g owy biskupa w formie trójk tnej czapki 
z o onej z dwóch p atów, z czonych materia em. Z tylnego p atu zwisaj  swobodnie 
na plecy biskupa dwie wst gi. Pocz tkowo nosili je papie e, jednak nie jako strój 
liturgiczny. Od pontyfikatu Leona IX (XII w.) u ywana jest jako strój liturgiczny. 
13 Kanony – trzy tablice oprawne na dawnych o tarzach, z których jedna, najwi ksza, 
umieszczana by a na jego rodku, a dwie mniejsze po bokach. rodkowa tablica za-
wiera a modlitwy odmawiane w czasie Mszy wi tej podczas ofiarowania. Tablica po 
prawej stronie o tarza, gdzie kap an obmywa  r ce, zawiera a Psalm 50 (Lavabo Do-
mine …), a tablica z lewej (tzw. ostatnia) – Ewangeli  wg w. Jana. 
14 Portatyl ( ac. altare portatile), o tarzyk tablicowy – wykonywane od VII wieku 
ma e, przeno ne o tarzyki, g ównie metalowe lub z ko ci s oniowej, u ywane by y 
w czasie podró y do sprawowania liturgii mszalnej. W pó niejszym okresie o tarz ten 
zosta  zast piony zestawem miniaturowych sprz tów mszalnych wykorzystywanych 
przez kapelanów wojskowych lub duchownych przynosz cych sakrament chorych 
tzw. wiatyk. Portatyl powinien by  wykonany z jednolitej bry y kamienia na tyle 
grubej, aby w rodku znalaz o si  miejsce na relikwie, a na nim kielich i hostia a tak e 
puszka z komunikantami do konsekracji. 
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W prezbiterium z prawej wielkiego o tarza strony ambona stolarskiej 
roboty, bia o malowana, z rze b  poz acan . Nad ni  baldachim15 ta-
kiej e roboty i malowid a z osob  Pasterza trzymaj cego na ramionach 
jagni , snycerskiej roboty. Naprzeciw ambony chrzcielnica w figurze 
wazona na podstawie bia o malowanej stolarskiej roboty o dwóch gra-
dusach16. Nad ni  taki  jak i nad ambon  baldachim z wyobra eniem 
Zbawiciela przyjmuj cego od [wi tego] Jana chrzest w Jordanie 
w obecno ci [wi tego] Ducha. Ca a ta sztukateria17 snycerskiej robo-
ty, bia o malowana, cz ci  poz acana. Wy ej ambony i chrzcielnicy 
nad prezbiterium drewniana t cza wyobra aj ca kalwaryjsk  gór , na 
której drewniany krzy  z m k  Zbawiciela ordynaryjnej18 roboty sny-
cerskiej, z osobami Naj wi tszej Panny i [wi tego] Jana Aposto a, na 
deskach malowanemi. Organ19 dwumiechowy o dziesi ciu g osach 
z chórem stolarskiej roboty, ó to malowanym na dwóch drewnianych 
s upach opartym. Drzwi w ogóle cztery: z tych drzwi wielkie podwójne 
futrowane, drewnianym dr giem w klamry elazne ze rodka zamyka-
j ce si . Dwoje drzwi przy skarbczyku, jedne zewn trz, a drugie pro-
wadz  do prezbiterium, i jedne przy zakrystyi. Wszystkie drzwi stolar-
skiej roboty na zawiasach i krukach20 elaznych i wszystkie oprócz 
wielkich z wn trznymi zamkami, przy drzwiach od skarbczyka do pre-
zbiterium prowadz cych, zamek zepsuty i klucza do niego brakuje. 
Ca y ko ció  na bia o glink  wybielony. 
 
  

———— 
15 Baldachim – dekoracyjny, ochronny daszek z materia u rozpi ty na dr kach, prze-
znaczony do niesienia lub umocowania nad tronem, o tarzem, katafalkiem. W liturgii 
wyst puje baldachim przeno ny lub sta y. W sztuce ko cielnej stosowano najrozmait-
sze formy baldachimu: jako dach ochronny nad o tarzem, chrzcielnic  lub grobem 
(cyborium), grobami wi tych, relikwiarzami (konfesj ), nad ambon  (daszek) lub 
stallami (zwie czenie zaplecków). 
16 Gradus – stopie . 
17 Sztukateria – dekoracja architektoniczna (np. rze by, rozety, gzymsy) cian, sklepie , 
sufitów itp., wykonana w gipsie lub stiuku technik  narzutow  lub metod  odlewu. 
18 Ordynaryjny – przestarza e: zwyczajny, pospolity. 
19 Organ – tu organy. 
20 Kruk (z ros. ) – gruby metalowy pr t z zagi t  ko cówk . 
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 Opisanie ornatów, kap itp. 
 

L.p. Ornaty bia e Sztuki 

1. 
Ornat lamy21 srebrnej  w  karpi  usk ,  w  kwiatki  zielone,  
z kampank 22, z otem i zielon  kitajk 23 podszyty, z garnitu-
rem24, jeden 

1 

2. 
Ornat parterowy25 w z otoró owe kwiaty, z kolumn  z otej lamy, 
z galonem26 z otym, niebiesk  kraszanin 27 podszyty, 
z garniturem, jeden 

1 

3. 
Ornat parterowy w z oto zielone kwiaty, z kolumn  z otej lamy, 
z galonem z otym, ró ow  kitajk  podszyty, z dobranym garnitu-
rem, jeden 

1 

4. Ornat lamy z otej w srebrne kwiaty z galonem z otym, podszyty 
matery  grodeturow 28, bez rekwizytów, jeden 1 

———— 
21 Lama – g adka lub wzorzysta tkanina jedwabna o tle ca kowicie lub cz ciowo 
pokrytym dodatkowym w tkiem metalowym z otym lub srebrnym, wyj tkowo oby-
dwoma, cz sto w postaci pasków folii. W wyrobach najlepszej jako ci w tki s  nie-
widoczne. Wzory drobne, geometryczne, np. kwadraty, szachownica, „rybia uska”. 
W inwentarzach polskich lama bywa okre lana zwykle wedle koloru prz dzy jedwab-
nej widocznej spod w tków metalowych. U ywana na bogate ubiory m skie i suknie 
damskie, na szaty liturgiczne od XVIII wieku do dzi . 
22 Kampanka, kampana, kompana – rodzaj w skiej koronki klockowej, wyrabianej 
w oparciu o naj atwiejsze przeploty koronkowe. Wytwarzana we Francji w XVII-
XVIII wieku, w Polsce w XVIII wieku 
23 Kitajka  (Kitaj rosyjska nazwa Chin) – cienka, do  g sta, g adka, l ni ca tkanina 
bawe niana lub jedwabna o splocie p óciennym, jednobarwna lub mieni ca si  (w tek 
ró ni cy si  barw  od osnowy). Najprostsza i najpospolitsza z tkanina jedwabnych, 
cie sza i zwykle gorsza gatunkowo od tafty. Wyrabiana na Wschodzie, sprowadzana 
do Polski w XVII wieku z Turcji, w nast pnym stuleciu wyrabiana w Grodnie. 
24 Garnitur – w znaczeniu liturgicznym komplet szat liturgicznych: ornat, dalmatyki 
i kapa. 
25 Part (staropolskie) – gruba tkanina konopna lub lniana z najgrubszych paku  uzy-
skiwanych przy klepaniu lnu, zgrzebna, niebielona. Wyrabiana w Polsce od bardzo 
dawna w domowych warsztatach. U ywana na najta sz  odzie  ludu wiejskiego 
i ubrania robocze. 
26 Galon (franc.) – wyrób pasamoniczny w formie g adko lub wzorzy cie tkanej, 
rzadziej plecionej ta my wykonanej z nitek jedwabnych, bawe nianych i metalowych; 
naszywka z ta my srebrnej albo z otej na mundurkach, tutaj na ornacie. 
27 Kraszanka – pisanka pomalowana na jeden kolor; np. robi , malowa  kraszanki. 
28 Grodetur, gradytur, gredytur, grodytur, grodetur – g sta tkanina jedwabna o splocie 
grodeturu, rodzaj kitajki redniej grubo ci, barwiona na ró ne kolory, czasem wzorzysta 
(broszowanie). Importowana z Francji od XVI wieku, wytwarzana w manufakturze 
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5. 
Ornat  pó  z otej  lamy w takie  kwiaty na plamkach niebieskich,  
z galonem szychowym29, ró ow  kitajk  podszyty, z garniturem 
at asu ó tego, jeden 

1 

6. Ornat materyi szychowej ó tej z galonem z otym z dobranym 
garniturem materyi ó tej, ciemn  kraszanin  podszyty, jeden 1 

7. [k. 3] Ornat z pasa tureckiego lamy z otej z at asowym garnitu-
rem, popielat  kitajk  podszyty, jeden 1 

8. Ornat parterowy popielaty, z galonem bia ym szychowym, zielo-
n  kitajk  podszyty, bez garnituru, jeden 1 

9. Ornat parterowy w ró ne kwiatki, z kolumn  niebieskiej materyi, 
z galonem szychowym, ró ow  kraszanin  podszyty, jeden 1 

10. Ornat parterowy w kwiatki z oto ró owe, z kolumn  materyi 
fioletowej, niebiesk  kraszanin  podszyty z garniturem, jeden 1 

11. Ornat szychowy w z ote fale, z kolumn  ponsow 30 w ró ne kwiatki, 
popielat  kitajk  podszyty, z garniturem, jeden 1 

12. Ornat parterowy w kwiatki zielone, z kolumn  fioletow , popie-
lat  kitajk  podszyty, z dobranym garniturem, jeden 1 

13. Ornat parterowy w ró ne kwiatki, z galonem szychowym, pod-
szyty kraszanin  bez garnituru, oprócz welum, jeden 1 

14. 
Ornat parterowy, z tak  kolumn  bia ej materyi, z galonem 
bia ym szychowym, popielat  kraszanin  podszyty, z dobranym 
garniturem, jeden 

1 

15. 
Ornat grodeturowy z kolumn  niebiesk  w ró ne kwiatki, 
z galonem bia ym szychowym, niebiesk  kraszanin  podszyty 
z garniturem dobranym, jeden 

1 

16. Ornat grodeturowy ó ty, z kolumn  parterow  bia , z galonem 
ó tym szychowym, ciemn  kitajk  podszyty z garniturem, jeden 1 

17. Orant z pasa tureckiego w ró ne kwiaty, popielat  kitajk  pod-
szyty, bez garnituru, jeden 1 

18. Ornat grodeturowy z wyszyt  m k  Chrystusa, z galonem z o-
tym, ró ow  kitajk  podszyty z garniturem, jeden 1 

19. 
Ornat w paski zielono fioletowe, z kolumn  w kwiatki bia o 
zielone, z galonem szychowym bia ym, popielat  kitajk  podszy-
ty, z garniturem, jeden 

1 

———— 
grodzie skiej w 2 po owie XVIII wieku. U ywana jako odzie owa, niekiedy jako t o 
do haftów. 
29 Szych – fa szywe z oto lub srebro u ywane do wyrobu galonów, haftów itp.; prz dza 
(nitka) lniana lub bawe niana okr cona spiralnie paseczkiem miedzianym posrebrzonym 
lub poz oconym, u ywana do haftów i wyrobów pasmanteryjnych. 
30 Ponsowy (w . pons) – p sowy, ciemnoczerwony zgaszony. 
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20. Ornat szychu ó tego w ponsowo zielone kwiatki, z galonem 
srebrnym, bia  kitajk  podszyty, z dobranym garniturem, jeden 1 

21. Ornat bia ej materyi w zielone paski, z galonem szychowym, 
zielon  kraszanin  podszyty, z garniturem jeden 1 

Ornaty czerwone 

22. Ornat partowy ró owy, z kolumn  materyi burakowej, z kampank  
srebrn , ró ow  kitajk  podszyty, z dobranym garniturem, jeden 1 

23. 
Ornat aksamitny w z ote kwiaty, z kolumn  tak  zielon , z otem 
haftowan , z galonem z otym, ró ow  kitajk  podszyty, z garni-
turem dobranym, jeden 

1 

24. Ornat aksamitny, z kolumn  lamy z otej w kwiatki, z galonem 
szychowym, czerwon  kraszanin  podszyty, z garniturem, jeden 1 

25. 
Ornat at asowy w ró ne ó to szychowe paski, z kolumn  bia , 
z kampank  szychow , czerwon  kraszanin  podszyty, z dobra-
nym garniturem, jeden 

1 

26. 
Ornat at asowy w ró ne kwiaty z kolumn  materyi bia ej pikowej 
w kwiaty, z kampank  po brzegach szychow , ciemn  astracha-
ni  podszyty, z garniturem, jeden 

1 

27. 
Ornat at asowy w kwiaty szychowe, z kolumn  parterow  bia , 
w kwiaty zielonoró owe, ciemn  kitajk  podszyty, z garniturem, 
jeden 

1 

28. 
Ornat at asowy w kwiaty z ote, z kolumn  parterow  bia  
w kwiaty, z galonem naturalnym ciemn  kitajk  podszyty, 
z garniturem, jeden 

1 

29. 
Ornat parterowy w kwiaty srebrne, z kolumn  niebiesk  
w kwiaty bia e, z galonem szychowym, czerwon  astrachani  
podszyty, z garniturem dobranym, jeden 

1 

30. 
Ornat at asowy w ró ne paski ó to szychowe, z kolumn  niebie-
sk  w kwiatki ciemnozielone, z galonem szychowym ó tym, 
zielon  kitajk  podszyty, z dobranym garniturem, jeden 

1 

Ornaty fioletowe 

31. Ornat sztofowy31 w kwiaty z oto-srebrne z kampank  szychow , 
ró ow  kitajk  podszyty, z garniturem, jeden 1 

32. Ornat sztofowy w kwiaty srebrne, z galonem srebrnym, zielon  
kitajk  podszyty, z garniturem, jeden 1 

33. Ornat partowy w ró ne kwiaty, z galonem bia ym szychowym, 
niebiesk  astrachani  podszyty, z garniturem, jeden 1 

———— 
31 Sztof (niem. Stoff) – tkanina jedwabna, b awat. 
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34. 
Ornat parterowy w kwiaty, z kolumn  czerwon  w kwiaty z ote, 
z kampank  szychow , ó t  astrachani  podszyty, z garniturem, 
jeden 

1 

Ornaty zielone 

35. Ornat aksamitny z kolumn  bia  w ró e, z kampank  bia  
szychow , zielon  kitajk  podszyty, z garniturem, jeden 1 

36. 
Ornat w pasy bia e, z kolumn  bia  lamy srebrnej w kwiaty, 
z galonem szychowym i bia ym, czerwon  astrachani  podszyty, 
z garniturem, jeden 

1 

37. 
Ornat at asowy, w pasy zielono-niebieskie z kolumn  lamy 
z otej, z galonem szychowym, popielat  kitajk  podszyty, bez 
rekwizytów, jeden 

1 

38. 
Ornat sztofowy w kwiatki ró ne, z kolumn  szychow , czerwon  
w kwiatki, z galonem szychowym, czerwonym mamisem32 
podszyty, z garniturem, jeden 

1 

Ornaty a obne 

39. 
Ornat racemorowy33 w pasy, z kolumn  materyi bia ej jedwab-
nej, w czarne paski, z galonem szychowym, bia ym, ciemnym 
mamisem podszyty, z garniturem, jeden 

1 

40. 
Ornat n dzy34 ruskiej, z kolumn  materyi ciemnofioletowej 
w ró ne szychowe kwiaty, z tasiemk  czarn , astrachani  pod-
szyty, z garniturem, jeden 

1 

41. 
Ornat adamaszkowy z kolumn  ciemnej materyi w paski zielone, 
z galonem szychowym, czarn  astrachani  podszyty, z dobranym 
garniturem, jeden 

1 

42. 
Ornat materyi ciemnofiletowej w ró ne szychowe kwiaty, 
z galonem szychowym, popielat  kitajk  podszyty, bez garnitu-
ru, jeden 

1 

   

 Kapy Sztuki 

1. 
Kapa materyi parterowej popielatej, z szczytem materyi niebie-
skiej, w kwiaty srebrne, z kampank  z ot , ró owym mamisem 
podszyta, z klamerk  srebrn , jedna 

1 

———— 
32 Mamis – najprawdopodobniej b dnie przepisane zamiast: tamis – tkanina z d ugiej 
we ny czesankowej. 
33 Racimora, racimir, ratsymor – tkanina jedwabna, by  mo e wzorzysta. U ywana 
w Polsce w XVIII wieku na letnie kontusze, upany, szlafroki, salopy i od wi tne 
ubrania ydowskie. 
34 N dza – potocznie: tkanina jedwabna lub pó jedwabna szychem przerobiona 
w gorszy gatunek alheruntu. 
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2. 
Kapa materyi partowej bia ej w ró ne kwiaty, z szczytem takiej-
e materyi w kwiaty srebrnoró owe, z galonem szychowym, ó t  

astrachani  podszyty, z klamerk  srebrn , jedna 
1 

3. 
Kapa at asowa w pasy p sowo-fioletowe, z galonem ó tym, 
szychowym, popielatym mamisem podszyta, z klamerk  blasza-
n , jedna 

1 

4. 
Kapa ciemnej materyi w paski at asowe, z szczytem materyi 
w paski fioletowe, z galonem szychowym, kitajk  podszyta, 
z klamerk  blaszan , jedna 

1 

5. 
Kapa racemorowa czarna, z szychem aksamitnym czarnym, 
z galonem szychowym bia ym, czarn  astrachani  podszyta, 
z klamerk  blaszan , jedna 

1 

 
 [k. 4] Opisanie bielizny ko cielnej i dalszego ubioru 
 

Alb w ogóle o m, z tych jedna obr bkowa i siedem p óciennych 8 
Kom  kap a skich p ócienna, jedna, dwie perkalowe i jedna mu linowa, 
w ogóle cztery 4 

Kom  dla ch opców perkalowych trzy 3 
Tuwalni35 p óciennych siedemna cie 17 
R czników o tarzowych ró nego p ótna pi tna cie 15 
R czników do lawaterza cztery 4 
Korpora ów w ogóle jedena cie, z tych: batystowych36 jeden, trzy p ótna 
holenderskiego i siedem tkackiego 11 

Puryfikaterzy ró nego p ótna trzydzie ci 30 
Humera ów ró nego p ótna o m 8 
Pasków ró nych pi  5 
Tabernakulów37 ró nych cztery 4 
Welon pod krzy  na wielki o tarz ró nych cztery 4 

———— 
35 Tuwalnia – rodzaj r cznika, przez który kap an trzyma monstrancj  (welum). 
36 Batyst (od imienia wynalazcy Baptiste Chambray) – cienka tkanina, zwykle lniana 
lub bawe niana, jednobarwna albo wzorzysta, u ywana tak e na bielizn  ko cieln  
(liturgiczn ). 
37 Tabernakulum – w ko cio ach rzymskokatolickich ma a, zamykana na klucz szafka 
stoj ca po rodku tylnego brzegu mensy o tarzowej, przeznaczona do przechowywania 
hostii i komunikantów. Zwykle wykonywane z drewna, wewn trz obijane bia ym 
jedwabiem. W redniowieczu wmurowywano niekiedy tabernakulum w cian  obok 
o tarza g ównego. Tabernakulum wmurowane lub wolno stoj ce zwane jest czasem 
b dnie cyborium. 
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Antypediów38 ró nych sze  6 
Bursa39 do chorych jedna 1 
Sukno czerwone na gradusy wielkiego o tarza z pi cioma kawa kami sze  6 
Ca un z dymy40 ciemnej z czerwonym we rodku krzy em 1 

Dalszy sprz t ko cielny 

O tarzyk do procesyi snycerskiej roboty z obrazem z jednej strony 
[wi tej] Trójcy, a z drugiej [wi tego] Miko aja, z firankami mu lino-

wemi41, jeden 
1 

Baldachim z szczytem czerwonym, z rodkiem i  brzegami materyi  szy-
chowej, ó tej, w paski fioletowe o dwóch r koje ciach, jeden 1 

Chor gwi ró nych siedm 7 
Gradusów przedo tarzowych w ogóle siedem, z tych przy wielkim o tarzu 
trzy, i po dwa przy o tarzach Naj wi tszej Panny i [wi tego] Micha a, 
wszystkie stolarskiej roboty czerwono malowane 

7 

awek stolarskiej roboty w ogóle dziesi , z tych dwie na prezbiterium 
i na rodku ko cio a z lewej i prawej strony po cztery, wszystkie ó to ma-
lowane 

10 

Krzes o z por czami skór  obite, jedno 1 
Szafka przy chrzcielnicy na czterech s upkach z kratkami w postaci 
pulpitu stolarskiej roboty, mahoniem malowana, jedna 1 

Lichtarz drewniany stolarskiej roboty, malowany, do pascha u, jeden 1 
Konfesjona ów stolarskiej roboty, niebiesko malowanych, dwa 2 
Krzy  do procesyi drewniany, czerwono malowany z passyjk  br zow , 
jeden 1 

Krzy  drewniany na podstawie w postaci ska y z passyjk  mosi n  
bia o malowany, cz ci  poz acany, jeden 1 

  

———— 
38 Antependium – zas ona cianki frontowej o tarza. 
39 Bursa – sztywna torebka z tkaniny do przechowywania lub koperta ze sztywnego 
materia u, w której prezbiter, diakon lub akolita zanosi Komuni  wi t  do chorych. 
Jest zawieszana na szyi i widoczna dla przechodz cych obok szafarza, by mogli oni 
odda  cze  niesionemu Cia u Pa skiemu. 
40 Dyma (dymka) – tkanina lniana, bawe niana, o lnianej osnowie i bawe nianym 
w tku lub konopna, g ównie bia a, potem te  kolorowa. Pochodzi ze Wschodu. 
Do Polski sprowadzana od XVI do XVIII w., wyrabiana w XVIII w. w Ma opolsce, 
a w w. XIX w wielu o rodkach p óciennictwa. 
41 Mu lin (franc.) – delikatna, przezroczysta tkanina jedwabna, rzadziej bawe niana, 
o lu nym splocie p óciennym, zwykle jednobarwna, czasem drukowana. 
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Triangu ów42 do lamp wi kszych dwa i tyle  mniejszych, w ogóle cztery 4 
Skrzy  bez zamków dwie 2 
Podstawa do miednicy o trzech nó kach, malowana, stolarskiej roboty, jedna 1 
Skabellum43 o trzech stopniach czerwono malowanych, jedno 1 
Mary44 nowe, stolarskiej roboty, jedne 1 
Katafalk o dwóch gradusach, z dwoma podstawkami, nowy, czarno 
malowany, jeden 1 

Latarni do procesyi z r koje ciami pojedynczemi, cztery 4 
 

 Opisanie klejnotów, z ota, srebra, itd. 
 

 Sztuki 

Funt 

oty 

Klejnotów prócz trzech kamuszków czeskich w koronie 
obrazu Matki Boskiej nie ma. 
Monstrancja w figurze arki, poz acana, próby szóstej, 
wa y funtów cztery, otów dwadzie cia dwa 

1 4 22 

Puszka do Sanctissimum wewn trz i zewn trz wyz acana, 
próby szóstej, jedna, wa y funt jeden 1 1 – 

Kielichów  cztery,  z  tych:  próby  szóstej  trzy,  jeden  we-
wn trz, a dwa i zewn trz wyz acane, czwarty próby 
trzynastej matowej roboty, z sze cioma kamuszkami 
granatkami wewn trz i zewn trz wyz acany, i cztery do 
nich pateny próby szóstej, wszystkie w ogóle wa  fun-
tów pi  i otów dziesi  

4 5 10 

Ampu ek wewn trz wyz acanych dwie, z tack  do nich 
próby czternastej, w ogóle wa  otów dwadzie cia sze , 
ofiarowane przez pu kownika Paw a Karsnickiego 

3 – 26 

Ampu ek dwie, próby szóstej, wewn trz wyz acane, wa  
otów cztery 2 – 4 

Vascula45 do SS[= wi tych] Olejów, szóstej próby, wa  
otów sze  3 – 6 

———— 
42 Triangulus ( ac.) – trójk t; tu w znaczeniu: podstawka na wiece. 
43 Scabellum ( ac.) – taboret, sto eczek. 
44 Mary – nosze dla zmar ych, tak e podwy szenie, na którym ustawia si  trumn ; 
trumna ze zw okami staj ca na podwy szeniu. 
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Vasculum do chorych wewn trz wyz acane, trzynastej 
próby, wa  otów cztery 1 – 4 

Koron w obrazie Matki Boskiej w cz ci poz acanych, 
próby dziesi tej trzy, wa  otów pi tna cie 3 – 15 

Szata Matki Boskiej (na niej zawieszony gryf miedziany, 
dwa kanonickie dystynktoria ze sznurkiem poz acanym, 
Order [wi tego] W odzimierza46 i trzy sznurki ró nych 
kolorów) w cz ci poz acana, dziesi tej próby, jedna, 
wa y funtów trzy, otów cztery 

1 3 4 

Gwiazdeczka na koronie Zbawiciela, dziesi tej próby, 
siedm, wa  otów trzy i pó  7 – 3½ 

Mied  

Kocio ek do chrztu w figurze wazona, pobielany, 
z nakrywk , jeden, wa y funtów sze  1 6 – 

Wotów na obrazie Zbawiciela posrebrzanych dwa, wa  
otów pi  2 – 5 

y ka do odlewania wiec, po amana, jedna, wa y funt 
jeden 1 1 – 

Mosi dz 

Lichtarzów na wielkim o tarzu o m, wa  funtów dwa-
dzie cia cztery 8 24 – 

Kocio ek do aspersyi jeden, wa y funtów sze  1 6 – 
Miednica przy drzwiach wielkich do wody wi conej, 
pobielana, jedna, wa y funtów trzy 1 3 – 

Turybularzów47 pobielanych dwa, wa  funtów cztery 2 4 – 
ódka do kadzid a z y eczk , jedna, wa y otów o m 1 – 8 

Lawaterz z kubkiem, jeden, wa y funtów trzy 1 3 – 

———— 
45 Vasculum ( ac. ma e naczynie) - niedu e naczynie liturgiczne z wod , zazwyczaj 
stoj ce przy tabernakulum, s u ce do obmycia palców przez szafarza po udzieleniu 
Komunii wi tej. 
46 Order w. W odzimierza – odznaczenie za zas ugi cywilne i wojskowe w Rosji 
carskiej. Zosta  ustanowiony dnia 22 IX 1782 roku przez caryc  Katarzyn  II z okazji 
20 jubileuszu jej panowania. Order by  po wi cony w. W odzimierzowi Wielkiemu 
(ok. 958-1015), ksi ciu ruskiemu, budowniczemu pot gi Rusi Kijowskiej, który rz -
dzi  w Kijowie od ok. 980, a w 988 roku wprowadzi  z Bizancjum chrze cija stwo 
jako religi  pa stwow . Jego imi  w kalendarzu ko cielnym wyst puje od XIV wieku. 
47 Trybularz – naczynie s u ce do liturgicznego okadzania, wyrabiane ze z ota, srebra, 
br zu, miedzi lub innego metalu, z przykryciem zawieszonym na jednym lub kilku 
a cuszkach, zako czonych odpowiednim uchwytem. Mo e by  stoj cy lub wisz cy. 
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Kubek na gzemsach o tarzowych Matki Boskiej i [wi - 
tego] Micha a, cztery, wa  funtów dziewi  4 9 – 

Kropielniczek dwie, wa  otów pi  2 – 5 
Passyjek cztery 4 – – 
Krzy  w cianie przy chrzcielnicy, jeden 1 – – 
Krzy  r czny w zakrystii, pobielany, jeden, wa y funtów dwa 1 2 – 

opatek do SS[= wi tych] Olejów dwie, wa  otów cztery 2 – 4 
Piecz ci ko cielnych dwie, na jednej Imi  Maryi, a na 
drugiej orze  rossyjski 2 – – 

Cyna 

Lichtarzów wielkich na o tarzu wielkim sze , wa  
funtów czterdzie ci 6 40 – 

Lichtarzów mniejszych na bocznych o tarzach szesna cie, 
wa  funtów czterdzie ci dziewi  16 49 – 

Lamp wisz cych dwie, wa  funtów dziesi  2 10 – 
Krzy  na wielkim o tarzu jeden, wa y funtów o m 1 8  

Spi  

Dzwonów w dzwonnicy cztery, wa  funtów dwa tysi ce 4 2000 – 
[k. 5] Sygnaturka w kopule jedna, wa y funtów trzyna cie 1 13 – 
Dzwonek przy zakrystyi jeden, wa y funtów trzy 1 3 – 
Dzwonków przy o tarzach sze , wszystkie wa  funtów 
cztery 6 4 – 

elazo 

elazka do pieczenia op atków dwa 2 – – 
Cyrku 48 do robienia komunikantów jeden 1 – – 
Szczypce do ucierania wiec jedne 1 – – 
No yczki do ostrzygania hostyi jedne 1 – – 
Lichtarzyków ma ych na wielkim o tarzu o m 8 – – 
Lichtarzyków szk em ozdobionych cztery 4 – – 
Krzy  czuhunny49 na o tarzu [wi tego] Micha a jeden, 
wa y funtów pi  1 5 – 

 
  

———— 
48 Cyrku  ( ac. circulus) – narz dzie do robienia komunikantów. 
49 Zuhun – twardy jak z elaza. Na Litwie czuhunny – elazny, cuhun lane – lite elazo. 
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 Ksi gi ko cielne obrz dkowe i inne 
 

 Tomy 
i egzemplarze 

Msza ów wi tych trzy 3 
Mszalików a obnych dwa 2 
Ajend, wi ksza i mniejsza, dwie 2 
Kancjonalik50 pisany jeden 1 
Ksi ga Bractwa [wi tej] Trójcy, jedna 1 
Biblia aci ska51 jedna 1 
Komentarz na ewangelie Natalisa Aleksandra52, tom jeden 1 
Komentarz na ewangelie Augustyna53, tomów dwa 2 
Komentarz na ewangeli  Orygenesa, tom jeden 1 
Homilia Chryzostoma54, tom jeden 1 

———— 
50 Kancjona  – zbiór popularnych ko cielnych pie ni religijnych lub piewów litur-
gicznych – kantyk i kantyczek. Nazwa z czasem zast piona przez bardziej spopulary-
zowan  „kantyczki”. 
51 Biblia aci ska – Wulgata z poprawkami wprowadzonymi w 1592 roku: tzw. wersja 
syksty sko-klemety ska. Oficjalna wersja Biblii Ko cio a rzymskiego. 
52 Natalis Aleksander (1639-1724) - dominikanin pochodzenia francuskiego, doktor 
teologii, zajmowa  si  prac  kaznodziejsk . 
53 Komentarz napisany w latach 406-430 przez Augustyna z Hippony, doktora Ko-
cio a,  który  tworzy  na  prze omie  IV/V  wieku  w  Italii  oraz  w  Pó nocnej  Afryce,  
g ównie w Hipponie, gdzie by  biskupem i w Kartaginie stolicy prowincji ko cielnej: In 
Iohannis Evangelium tractatus centum viginti quatuor (Homilie na Ewangeli  w. Jana), 
prze o y  W . S z o d r s k i, [w:] T e n e, Homilie na Ewangeli  i Pierwszy List 
w. Jana, Warszawa 1974, cz. 1, s. 544, cz. 2, s. 9-379. 

54 Homilie to wi ksza cz  dorobku pisarskiego w. Jana Chryzostoma. Spo ród Homi-
lii egzegetycznych do ST i NT zachowa y si  dwie serie na temat ksi gi Rodzaju – 
9 homilii i 67 homilii wyg oszonych w 388 roku, homilie do 58 wybranych psalmów, 
5 homilii o Annie matce Samuela, 3 homilie o Dawidzie i Saulu, 88 homilii do Ewange-
lii w. Jana, 55 homilii do Dziejów Apostolskich, 400 homilii wyg oszonych w Konstan-
tynopolu, 32 homilie do Listu w. Paw a Aposto a do Rzymian, 74 homilie do 1 i 2 Listu 
do Koryntian, 24 homilie do Listu do Efezjan, 15 homilii do Listu do Filipian, 12 homilii 
do Listu do Kolosan, 16 homilii do 1 i 2 Listu do Tessaloniczan, 34 homilie do Listu do 
Hebrajczyków. Homilie dogmatyczno-polemiczne: 12 homilii o tajemnicy Boga, 
8 homilii przeciw ydom, czyli chrze cijanom ucz szczaj cym do synagogi. 
F. D r c z k o w s k i, Jan Chryzostom, Jan Z otousty, EK, t. 7 Lublin 1997, kol. 767. 
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Kazania Fabriusza55, tom jeden 1 
Teologia Tamburyniego56, tom jeden 1 
Teologia Lacrois57, tomów dwa 2 
Homilie Bia obrzeskiego58 tomów cztery 4 
Prawo kanoniczne Barbozy59, tom jeden 1 
Historia Ko cio a Euzebiusza Pamfila60, tom jeden 1 

———— 
55 Faber Stapulensis Jacobus, w a c. Lefèvre d’Étaples Jacques (ok. 1455-1536), human-
ista, filozof, teolog francuski. Dokona  pierwszego kompletnego przek adu Biblii na j zyk 
francuski. By  autorem dzie  teologicznych, m.in.: De Maria Magdalena, Triduo Christi, 
Et ex tribus una Maria, disceptatio, Paris 1517; Commentari initiatorii in quatuor Evan-
gelia, Basel 1523; Commentarii in Epistolas catholicas, Basel 1527. S. K a m i s k i, 
Faber Stapulensis, Encyklopedia Filozofii, t. 3 Lublin 2002, s. 356-357. 
56 Tamburini Tomasz (1591-1675) – jezuita w oski, wyk ada  teologi  dogmatyczn  
i moraln . S yn  z wielkiej wi tobliwo ci i daru nauczania. W wi kszo ci pisa  
z dziedziny teologii moralnej (o spowiedzi, Komunii wi tej, Mszy wi tej, o przy-
kazaniach), które doczeka y si  powtórnych wyda . Por. M. N o w o d w o r s k i, 
Encyklopedia Ko cielna, t. 28, Warszawa 1905, s. 179. 
57 Lacroix Claude (1652-1714) – jezuita, teolog moralista. Po wst pieniu do zakonu 
w 1673 roku i przyj ciu wi ce  kap a skich w 1684 roku uczy  w kolegiach jezuic-
kich, nast pnie wyk ada  filozofi  i teologi  moraln . Dzie em, które przynios o mu 
s aw , by a Theologia moralis, t. I-VIII, Köln 1707-1714, dzi ki której uwa any by  
za jednego z najlepszych moralistów swego okresu. W ci gu pó  wieku ukaza o si  
25 wyda  poprawionych i uzupe nionych. R. D z i u r a, Lacroix Claude,  EK,  t.  10  
Lublin 2010, kol. 355-356. 
58 Bia obrzeski Marcin (ok. 1530-1586) – cysters, teolog, kaznodzieja. Napisa : 
Wyk ad wi tych ewangelii niedzielnych i wi t uroczystych, t. I-IV, W oc awek 1838-47. 
Jako przedruk tego wydania ukaza y si  w 1854 roku we W oc awku jako: Homilie X. B. 
59 Barbosa Agostino (1590-1649) - prawnik, kanonista, biskup Otrantu. Napisa  m.in.: 
Iuris ecclesiastici universi, t. I-III, Lyon 1633-1634. Pisa  wiele, a jego dzie a docze-
ka y si  licznych wyda  we Francji, W oszech, Hiszpanii i Niderlandach. W latach 
1657-1675 wydano w Lyonie wszystkie dzie a Barbosa (19 tomów) i w 1716 roku 
(20 tomów) razem pt. Opera omnia. J. G r z y w a c z, Barbosa Agostino, EK, t. 2 
Lublin 1985, kol. 24. 
60 Euzebiusz z Cezarei (ur. ok. 263-339) – pisarz, apologeta, historyk, zwany ojcem historii 
Ko cio a, biskup Cezarei od 313 roku. Ucze  Pamfila z Cezarei, obro cy twórczo ci 
Orygenesa, jako wyraz oddania dla swego mistrza przyj  przydomek syn Pamfila. 
W sporze z arianami sta  po stronie partii zwalczaj cej nicejczyków. Najwi ksz  s aw  
przynios y mu dzie a historyczne. Jest autorem historii ko cielnej (Ekklesiastike historia, 
wyd. polskie w przek adzie A. Lisieckiego, 1924) w 10 ksi gach. To pierwsza próba 
przedstawienia dziejów Ko cio a od za o enia do zwyci stwa Konstantyna Wielkiego mad 
Licyniuszem w 324 roku. Przedstawia w niej sukcesj  biskupów w najwa niejszych Ko-
cio ach lokalnych, pogl dy pisarzy ko cielnych, b dy herezji. F. D r c z k o w s k i, 

Euzebiusz z Cezarei, EK, t. 4 Lublin 1985, kol. 1351-1352. 
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Mundus Symbolicus61, tom jeden 1 
Hermeneutyka Jansensa62, tomów dwa 2 
S ownik aci sko-polski Knapskiego63, egzemplarz jeden 1 
Ewangeliczka jedna 1 

 

Ksi gi metryk chrzestnych 

1) Od r. 1679 d[nia] 24 sierpnia do 
r. 1784 d[nia] 24 marca 1 

2) Od r. 1787 d[nia] 13 stycznia do 
r. 1800 d[nia] 11 grudnia 1 

3) Od r. 1801 d[nia] 1 stycznia do 
r. 1826 d[nia] 24 marca 1 

4) Od r. 1827 d[nia] 27 stycznia do 
r. 1848 d[nia] 31 pa dziernika 1 

5) Od r. 1848 d[nia] 18 wrze nia 
w kontynuacyi 1 

Ksi gi metryk lubnych 

1) Od r. 1671 d[nia] 20 grudnia do 
r. 1783 d[nia] 14 listopada 1 

2) Od r. 1784 d[nia] 10 pa dziernika 
do r. 1800 d[nia] 11 listopada 1 

3) Od r. 1804 d[nia] 23 stycznia do 
r. 1826 d[nia] 10 czerwca 1 

4) Od r. 1827 d[nia] 25 wrze nia do 
r. 1848 d[nia] 19 wrze nia 1 

———— 
61 Picinelli Filippo (1604-1678), uczony, opat w oski. Autor Mundus symbolicus, 
in emblematum universitate formatus, explicatus, et tam sacris, quam profanis erudi-
tionibus ac sententiis illustratus…, t. 1-2, Coloniae Agrippinae 1687. 
62 Hermeneutyka – zapocz tkowana w staro ytnej Grecji, sztuka interpretacji tekstów 
literackich. Tu chodzi prawdopodobnie o Corneliusa Jansena Starszego (1510-1576), 
biskupa Gandawy, biblist , który studiowa  filozofi , teologi  i staro ytne j zyki 
orientalne w Gandawie i Lowanium, a nast pnie by  profesorem egzegezy na uniwer-
sytecie w Lowanium i autorem komentarzy biblijnych. Uczestniczy  w ostatnich 
sesjach Soboru Trydenckiego (VI-XII 1563) jako delegat uniwersytetu i króla hisz-
pa skiego Filipa II. Przeciwstawia  si  wp ywom protestanckim w swojej diecezji. 
S.J. K o z a, Jansen Cornelius Starszy, EK, t. 7 Lublin 1997, kol. 988-989. 
63 Ks. Knapiusz Grzegorz, Cnapius, Knapski (ok. 1564-1639) – polski jezuita, filolog, 
pisarz, poeta, filozof, nauczyciel kolegiów jezuickich. G ówne jego dzie o to s ownik 
polsko- aci sko-grecki: Thesaurus Polono-Latino-Graecus (tom I-III, wydany w Kra-
kowie 1621-1632. W 1643 roku wydano poszerzony tom I, uznawany za najlepsz  
publikacj  tego rodzaju w Polsce przedrozbiorowej, powszechnie wykorzystywany 
w szkolnictwie XVII-XVIII wieku. Oprócz polsko- aci skiego materia u leksykalnego 
(tomy I-II) s ownik Knapiusza zawiera zbiór polskich przys ów i sentencji (tom III – 
Adagia Polonica). Por. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 
1564-1995,  Kraków  1996,  s.  285;  R.  S a w a,  Knapiusz, Knapski, Cnapius, Gnap 
Grzegorz, EK, t. 9 Lublin 2002, kol. 199. 
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5) Od r. 1848 d[nia] 19 wrze nia 
w kontynuacyi 1 

Ksi gi metryk pogrzebowych 

1) Od r. 1721 d[nia] 27 kwietnia do 
r. 1784 d[nia] 8 kwietnia 1 

2) Od r. 1785 d[nia] 12 marca do 
r. 1800 d[nia] 28 grudnia 1 

3) Od r. 1801 d[nia] 5 stycznia do 
r. 1826 d[nia] 31 grudnia 1 

4) Od r. 1827 d[nia] 19 stycznia do 
r. 1848 d[nia] 3 sierpnia 1 

5) Od. r. 1848 d[nia]. 3 sierpnia, w 
kontynuacyi 1 

Egzaminów przed lubnych Od r. 1827 d[nia] 25 wrze nia, w 
kontynuacyi 1 

Status animarum Od r. 1828 do r. 1835 i do r. 1838, 
i od r. 1852, w kontynuacyi 4 

 
 Zewn trz ko cio a plac cmentarzem zwany, w kwadrat, sztachetami 
ogrodzony: do którego brama taka  podwójna z takiemi  z obu stron 
furtkami. Taka  furtka prowadz ca na uliczk  do plebanii. Na cmenta-
rzu z lewej od bramy strony dzwonnica drewniana, dwupi trowa 
w kwadrat, w figurze wie y zbudowana, tarcicami nowo oszalowana, 
z dachem gontowym, na którym krzy  elazny w promieniach, w niej s  
cztery dzwony, których waga wy ej opisana. Oprócz dzwonnicy wy-
murowane s  dwa nagrobki familii Roszkowskich i Zie kowiczowej. 
 Mogi ki parafialne. Po prawej stronie ko cio a, na niezbyt wielkiej 
odleg o ci na polu znajduje si  plac w prostok t wa em okopany, po-
wi cony na mogi y parafialne, za nim s  trzy krzy e drewniane ma-

lowane i kilka starych sosen. 
 Dywi ski ko ció  graniczy z parafialnemi ko cio ami od pó nocy 
kobry skim i horodeckim; od 1-go odleg y na wiorst64 34, a od 2-go 
letni  por  na wiorst 37. Zim  za  gdy b ota zamarzn  – na wiorst 21. 
Od wschodu z ratne skim wo y skiej guberni na wiorst 35. Od po u-
dnia i zachodu z krupczyckim, odleg ym na wiorst 35. Od miasta gu-
ber skiego Grodna odleg y na wiorst 230, od powiatowego Kobrynia 
34 wiorst. Administratorem tego ko cio a jest ksi dz Feliks Bugaj o65, 
karmelita dawnej regu y. 
———— 
64 Wiorsta (ros. wiersta) – dawna rosyjska jednostka d ugo ci, równa ok. 1,07 kilometra. 
65 Bugaj o Feliks - karmelita, urodzony w 1800 roku, wy wi cony w 1823 roku, zmar  
w 1884 roku w Wilnie. W latach 18555-1860 by  administratorem w Dywinie, w 
dekanacie Kobry , w archidiecezji wile skiej. W klasztorze karmelitów w Wilnie by  
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 S udzy ko cielni: organista Jan Tynkiewicz wolnoskazkowy66, wy-
znania rzymskokatolickiego. Zakrystiana i dziadów do dzwonienia nie 
ma, w potrzebie do pos ug ko cielnych i do dzwonienia najmuje ple-
ban miejscowych miasteczka Dywina. 
 W dywi skiej parafii liczy si  parafian p ci m skiej i e skiej 
w ogóle do czterech set, pod ug regestru, corocznie w tym celu spisu-
j cego si . Filialnych i przy czonych ko cio ów nie ma. Ksi gi me-
tryczne zaprowadzone od roku 1671, które porz dnie i bezpiecznie s  
utrzymane. Tudzie  ksi gi dla zapisywania rozporz dze  wy szej 
zwierzchno ci i rz du znajduj  si  na nale ytym stanie. 
 
 Opisanie funduszowych zabudowa  
 
 Od rynku z prawej strony brama podwójna nowa ze sztachet na 
zawiasach i krukach elaznych z tak  obok furtk . Dalej te  po pra-
wej r ce dom mieszkalny w roku 1856 z drzewa ciosanego w s upy 
nowo postawiony. Dach s om  pokryty, z dwoma nad nim wyprowa-
dzonemi kominami, ma d ugo ci 17 arszynów, a szeroko ci 10. Przy 
wej ciu od rynku ganek szklany z takiemi  drzwiami, przy których 
zamek wn trzny. Z niego drzwi do sionek stolarskiej roboty na zawia-
sach i krukach elaznych z klamk . Z sieni po lewej r ce takie  drzwi 
do pokoju, z prawej strony pokoju piec ceglany. Okien w tym pokoju 
w drzewo oprawnych z sze cioma szybami cztery. Z tego  pokoju 
takie  drzwi do ma ego pokoiku, z którego jedne drzwi po prawej r ce 
do pokoju we wszystkim podobnego do pierwszego, w którym okien 
takich ze trzy i piec fizyczny. Drugie drzwi z ma ego pokoiku do 
kuchni, szklane podwójne i z obu stron okna w skie trzyszybowe, 
w kuchni okien sze cioszybowych dwa i piec chlebowy. Z kuchni po 
prawej r ce drzwi stolarskiej roboty do sk adziku, w którym okno 
jedno sze ciuszybowe. [k. 6] Drugie, podobne drzwi z kuchni prowa-
dz  do sionek przybudowanych, w których okno jedno wielkie, a dru-
gie ma e, z nich drzwi po lewej r ce prowadz  na dziedziniec. W ca-

———— 
ostatnim magistrem nowicjatu, który po 1864 roku w adze rosyjskie zamkn y. Na 
pocz tku lat 70. XIX wieku by  kuratem przy ko ciele karmelita skim pw. Wszyst-
kich wi tych w Wilnie, a w 1878 roku stan  na czele tego konwentu, którym kiero-
wa  w latach 1881-1882 oraz od ko ca 1883 roku do mierci. Jego staraniem wile ski 
ko ció  Wszystkich wi tych zosta  odnowiony. 
66 Wolnoskazkowy, tu: stanu wolnego. 
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ym domu stolowanie i pod oga z tarcic, w kuchni i sk adziku posadz-
ka z gliny i wszystkie okna i drzwi lamperiami opatrzone. 
 Z drugiej strony dziedzi ca po lewej r ce dom mieszkalny pleba ski, 
drewniany, zbudowany z drzewa pi owanego w w gie  g adki roku 1852, 
z dachem ze s omy i kominem nad nim wyprowadzonym. Ma d ugo-
ci 23, a szeroko ci 11 arszynów. Na wej cie ganek z drzewa w s upy 

zbudowany, drzwi do niego taflowe podwójne z zamkiem wn trznym, na 
zawiasach i krukach elaznych, w nim po bokach dwa okna o sze ciu 
szybach, a dwa z frontu po trzy szyby. Z ganku wej cie do przedpokoju, 
z którego naprzeciw wej cia drzwi taflowe podwójne z zamkiem wn trz-
nym do ma ego pokoiku, w którym okno jedno o sze ciu szybach, 
z przedpokoju po lewej r ce drzwi taflowe pojedyncze z zamkiem 
wn trznym do pokoju, w nim okiem sze cioszybowych dwa, z tego po 
prawej stronie wej cie do drugiego pokoju w którym takich e okien dwa. 
Piec fizyczny z ceg y ogrzewa oba pokoje. We wszystkich tych pokojach 
sufit i pod oga z tarcic. Po prawej r ce z przedpokoju drzwi taflowe po-
dwójne na zawiasach i krukach elaznych z klamk  do drugiej po owy 
domu, w tym pokoju okno sze cioszybowe jedno, w nim piec chlebowy 
z ceg y z kapturem, sufit z tarcic, posadzka z gliny, z tego pokoju po le-
wej r ce drzwi taflowe prowadz  do drugiego pokoju, w nim okno jedno 
sze cioszybowe, piec fizyczny z ceg y, sufit i pod oga z tarcic, z tego po 
prawej r ce drzwi stolarskiej roboty, na zawiasach i krukach elaznych, 
z klamk , prowadz  do spi arni w której okno sze cioszybowe jedno, 
stolowanie z tarcic, posadzka gliniana. Z pokoju pierwszego naprzeciw 
wej cia z przedpokoju drzwi stolarskiej roboty na zawiasach i krukach 
elaznych z klamk  prowadz  do sieni obszernych; w nich okno jedno 

sze cioszybowe i drzwi stolarskiej roboty na zawiasach i krukach ela-
znych z klamk  prowadz c  na dziedziniec. 
 O kilka kroków od domu studnia ze ród em z dylów sosnowych, 
nowo zbudowana, w niej pompa sosnowa, która sza[ch]tem67 stolarskiej 
roboty obudowana, daszek na niej czerwono a boki szaro olejno poma-
lowane. Dalej nieco oficyna z drzewa w s upy pobudowana, dach s om  
pokryty, z kominem nad nim z ceg y wyprowadzonym, przy wej ciu 
drzwi stolarskiej roboty na zawiasach i krukach elaznych z klamk , tu 
dwa okienka ma e o trzech szybach. St d drzwi podobne do drugiego 
pokoiku, w którym dwa okna o czterech szybach i piec chlebowy 
———— 
67 Szacht - w budownictwie obudowany lub nieobudowany pionowy kana . 
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z ceg y. St d po prawej r ce drzwi podobne pierwszym, do trzeciego 
pokoiku, w którym tako  dwa okienka ma e o trzech szybach, w tym 
domku stalowanie z tarcic, posadzka z gliny. W ko cu tego domku, pod 
jednym dachem dobudowano chlewek-ko osznia na sk ad drzewa 
o trzech drzwiach ciesielskiej roboty na biegunach i spichlerz drewniany 
z dwiema stronami, s om  pokryty, do obu stron drzwi ciesielskiej roboty 
na zawiasach i krukach elaznych z zamkami wn trznymi. W obu pod-
oga i stolowanie z tarcic. Po drugiej stronie dziedzi ca naprzeciw spi-

chlerza stodo a nowo przybudowana z dachem s omianym, w niej 
drzwiów ciesielskiej roboty naprzeciw siebie le cych dwoje. Dalej pod 
tym e dachem w jednej linii wozownia, do której drzwi tako  ciesiel-
skiej roboty na biegunach, w niej z frontu dwa ma e okienka o trzech 
szybach. Z lewej strony domu mieszkalnego na ko cu dziedzi ca staj-
nia drewniana z dachem s omianym, z dwiema udzielnemi stronami, 
do obu drzwi pojedyncze z tarcic na biegunach. Ze stajni  po czona 
obora drewniana w figurze kwadratu z dachem s omianym, wewn trz 
drzwi pojedynczych troje z tarcic na biegunach. Po owa obory zajmuje 
si  dla byd a, a druga po owa s u y na sk ad siana. 
 Ogrodzenie dziedzi ca i ogrodów z ko ków sosnowych oz 68 prze-
platanych w dole i w górze. 
 Ilo  ziemi kommisyj  delegowan  od Izby Grodzie skiej Dóbr 
Pa stwa 1848 r. na fundusz wydzielonej. 
 

 Dziesi ciny Sznury 

Funduszowa ziemia sk ada si  z trzech cz ci, mianowi-
cie: (rynkowego), pod ko cio em, probostwem i ogroda-
mi ornego gruntu 

8 – 

Uroczysko Stanowiszcze 12 – 

Uroczysko azy 7 – 

W tych cz ciach i uroczyskach, pod ug planu uczynione-
go skarbowym komornikiem Mystkowskim w 1854 roku, 
zawiera si  szczegó owo nast pnie: siano ciach69 <w> 

azach i Stanowiszczach, sze  

6 – 

  

———— 
68 oza – potocznie: ga , witka wierzbowa. 
69 Siano  – ka z której traw  zbierano na siano. 
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Oprócz wy ej wymienionej ziemi liczy si  z nieu ytków 15 93 

Zatem w ogóle z nieu ytkami 48 93 
 
 Wypasy dla byd a i koni wy ej pomieniona komissyja zapewni a 
wspólnie z by  funduszow  pleba sk , a teraz skarbow  jurysdyk . 
 Na opisanej ziemi, a mianowicie uroczysku Stanowiszcze posiano 
na rok 1860 yta zimowego szanków 8 (szank miara znaczy wier  
beczki wile skiej). 
 

Dochód 
Srebrem 

Ruble Kopiejki 
Pensyi rocznej etatem przeznaczonej rubli sre-
brem dwie cie trzydzie ci 230 – 

Z wydzielonej ziemi rubli srebrem pi dziesi t 50 – 

Z dobrowolnych ofiar za spe nianie niektórych 
pos ug duchownych parafianom rubli srebrem 
dziesi  

10 – 

W ogóle przychodu rocznego rubli srebrem dwie-
cie dziewi dziesi t 290 – 

Dziesi cin i annat nie ma. 
Uwaga 1. Do[chód] z wydzielonej ziemi ca y prawie obraca si  na naj cie robotni-
ka do uprawy roli, zebrania zbo a, wym ócenia i zebrania siana. 
Uwaga: Kaha 70 dywi ski, pod ug wydanej w roku 1770 dnia 6 czerwca znajduj cy 
si  w Archiwum Diecezjalnym Wile skiem submissyi, obowi zanej dawa  ko cio-
owi dywi skiemu corocznie po dwa pudy71 oju na wiat o, lecz od roku 1842 

daniny tej nie dostarcza. 

Rozchód   
Na utrzymanie ko cio a, jako to: wiat o, wino, na 
op at  s ug ko cielnych, reparacj  ornatów, wy-
mycie bielizny i inne mniejsze potrzeby, ekspen-
suje72 si  r[ubli] sr[ebrnych] osiemdziesi t 

80 – 

———— 
70 Kaha  – samorz d ydowski, w lokalnych spo eczno ciach, spe niaj cy funkcje 
administracyjno-skarbowe, s downicze, religijne i wychowawcze, tak e potoczne 
okre lenie skupisk ydowskich z w asn  organizacj  wewn trzn  i samorz dem. 
71 Pud – dawna rosyjska jednostka masy, równa 40 funtom, czyli 16,38 kilograma. 
Zniesiona formalnie po rewolucji pa dziernikowej. 
72 Ekspensowa  ( ac. expenso) – przestarza e, wydawa  pieni dze, ponosi  koszty, 
zu ywa . 
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Na utrzymanie plebana, mieszkalnego domu i 
potrzebnej pos ugi dot d, wydatkuje si  rubli 
srebrem sto sze dziesi t 

160 – 

Na utrzymanie koni i pojazdu do doje d ania do 
chorych i zwizytowania parafii dot d, ekspensuje 
si  rubli srebrem czterdzie ci 

40 – 

Procent pi ty od naznaczonej pensyi dla dziekana 
rubli sr[ebrem] jedena cie i kopiejek pi dziesi t 11 50 

W ogóle rozchodu rocznego, oprócz restauracji 
domu i innych budowli rubli srebrnych dwie cie 
dziewi dziesi t jeden i kopiejek pi dziesi t 

291 50 

 
 

Porz dek nabo e stwa 
 
 W dni niedzielne uroczyste i wi teczne otwiera si  ko ció  z rana 
o godzinie ósmej. Oko o godziny dziewi tej piewaj  si  przez orga-
nistego godzinki do Matki Boskiej na organach, które przed u aj  si  
przy innych pie niach do pó  jedenastej. W dniach uroczystych 
w miejsce godzinek odprawuje si  Jutrznia. Od pó  jedenastej odma-
wia si  z ludem pacierz, potem katechizm przed u a si  do jedenastej. 
O godzinie jedenastej rozpoczyna si  Msza [wi ta], summ  zwana, 
za parafian ywych i umar ych: w czasie której po Credo mówi si  do 
ludu z ambony kazanie lub homilia. Po sumie piewa si  przy wysta-
wieniu Naj wi tszego Sakramentu supplikacja przy niej psalm Bóg nasz 
ucieczk … lub Przed oczy Twoje Panie. Na koniec mod y za najja-
niejszego cesarza i ca y najja niejszy dom jego. Po po udniu w dniach 

uroczystych i cz sto niedzielnych gdy jest zebranie ludu [k. 7] odpra-
wuj  si  nieszpory. 
 W dniach tabelnych73 o godzinie 11 piewa si  Msza [wi ta], 
po której dzi kczynny hymn Ciebie Boga chwalimy za najja niejszego 
cesarza i ca y najja niejszy dom jego. 
 Oprócz zwyczajnych uroczysto ci, jako to: Bo ego Narodzenia, 
Wielkiej Nocy, Zes ania Ducha [wi tego] i innych jest uroczysto  

———— 
73 Dni tabelne – schematyzmy diecezjalne na terenie zaboru rosyjskiego posiada y 
tabele, w których by y zapisane imiona cara i cz onków jego rodziny z podaniem dat 
ich urodzin i dnia imienin. W tych dniach nale a o w parafiach odprawi  Msz  wi t  
w intencji obchodz cego urodziny lub imieniny cz onka rodziny carskiej. 
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Wniebowzi cia Matki Boskiej, która jako tytu  ko cio a obchodzi si  
najuroczy ciej z wystawieniem Naj wi tszego Sakramentu. 
 Anniwersarzów74 nie ma. Obligacyi czytanych w my l zapisów 
funduszowych w rok dwie cie o m (= 208), z tych w ka dym tygo-
dniu po dwie: we wtorki i soboty za dusz  Jana Ruszczyca i po dwie 
w rody i pi tki za kolatorów ywych i umar ych, które si  regularnie 
nie odprawuj . 
 Szpitala i bractwa przy tym ko ciele nie ma. 
 

___________ 
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———— 
74 Anniwersarz ( ac. anniversarium rocznica) – obchód liturgiczny w Ko ciele rzym-
skim z okazji rocznicy mierci, wyboru papie a, wi ce  biskupich i kap a skich, 
zawarcia ma e stwa oraz po wi cenia ko cio a. Sk ada si  na niego Msza wi ta 
wg specjalnego formularza lub przynajmniej z w asnymi modlitwami, a tak e b ogo-
s awie stwo lub b ogos awie stwo osób obchodz cych rocznic  lub jubileusz. 
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THE VISITATION OF THE PARISH CHURCH IN DYWIN OF 1867 
 

Abstract 
 
 The parish dedicated to the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Dywin, which 
was financed by the Polish kings, dates back to the seventeenth century. It was part of 
different dioceses over the years. Initially, it was located in the Diocese of Lutsk, in 1799 in 
the diocese of Vilnius, and in 1925 it was moved to the Diocese of Pinsk, which was creat-
ed the same year. The presented visitation of this church of 1867 is the last visitation, the 
inventory and its history, written down by its last parish priest Wawrzyniec urakowski 
MIC, after the liquidation of the parish in 1866 by the tsarist authorities. The original 
printed document is stored in the Diocesan Archive in Drohiczyn. 
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