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 molskie miasto kresowe fwieniecI odnotowane już w N4VR rokuI 
prawa miejskie otrzómało w usf wiekuK _óło własnością połłohuJ
bówK t NROO roku wómienione jest jako miasteczko powiatu mińJ
skiegoK mołożone jest nad rzeką tołmąI która go dzieli na dwie częJ
ściI a w jego centrum znajduje się małe jezioroK w trzech stron otoczoJ
ne  jest  muszczą kalibockąK  marafia  z  kościołem  pwK  Świętej  TrójcóI  
ufundowanóm przed NRO4 roku przez połłohubówI należała do dieceJ
zji wileńskiejI w dekanacie mińskim EokK NTTOFNK jiasto utracone 
przez  ozeczópospolitą w  ff  rozbiorze  molski  w  NTVP  roku  na  rzecz  
oosjiK t NTVR roku przejęli go po połłohubach mlewakowie – do NUUV 
rokuK jiasto położone w zachodniej stronie powiatu mińskiegoI na 
gruntach skalistóch i kamienistóchI pod koniec ufu wieku liczóło OUU 
domostwI zamieszkałóch głównie przez ŻódówI którzó trudnili się 
drobnóm handlemK hatolicó słónęli wówczas ze zduństwaI wórobu 
garnków i kafliK dmina iwieniecka składała się z N4 starostw wiejJ
skichI ze NPO małómi wioskamiOK 
 tłaściciel fwieńca i stolnik miński Teodor tańkowicz E†NTNSF 
sprowadził tu w NTMO roku franciszkanówI zapisując znaczne uposaJ
żenie na rzecz przószłego klasztoru i parafiiK t latach NTMOJNTMRI 
z ofiar zebranóch z jałmużnóI staraniem oK Andrzeja Czechowicza 
wóbudowano w fwieńcu barokowó kościół pwK śwK jichała ArchaJ

———— 
N pK i i t a kI hościół łaciński w ozeczópospolitej około 1TTO rokuI iublin NVVSI sK PNSK 
O mo ostatnich jego właścicielach mlewakach zachowałó się do dziś pozostałości zeJ
społu dworskiegoW murowana stajnia i spichlerz oraz park z drzewostanem lipowómI 
z bramą do której z centrum miasteczka prowadzi alejaK fwieniecI xwWz Słownik geograJ
ficznó hrólestwa molskiego i innóch krajów słowiańskichI tK P tarszawa NUUOI sK PO4K 
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niołaK Świątónia bóła trójnawową bazóliką z transeptemK gej osobliwoJ
ścią jest wspaniałaI bogato zdobiona szeroka fasadaI flankowana 
dwiema pięciokondógnacójnómi wieżamiI pomiędzó którómi wznosi 
się dwukondógnacójnó barokowó szczótK kawa główna posiada skleJ
pienie kolebkoweI nawó boczne sklepienia krzóżoweK t sąsiedztwie 
kościoła zachował się dwukondógnacójnó zespół klasztornóI w kształJ
cie literó „i”I któró z sąsiednim kościołem śwK jichała ArchaniołaI 
potocznie zwanóm „białóm”I stanowił największó kompleks zabótJ
ków usfff wiekuK t połowie następnego stulecia ENURSJNUSMF koJ
ściół ten bół restaurowanó PK 
 kajdawniejszó parafialnó kościół w fwieńcu pwK Świętej TrójcóI 
stojącó przó placu rónkowómI pierwotnie modrzewiowóI potem muJ
rowanóI fundacji gana aowojnaJpołłohub z NT4P rokuI podskarbiego 
wielkiego litewskiegoI decózją ministra spraw wewnętrznóch oosji 
Timoszewa  z  dnia  OU  uf  NUSU  rokuI  wraz  z  kościołem śwK  jichałaI  
został zamkniętó i oddanó prawosławnómK ldtąd parafia w fwnieńcu 
należała do parafii hamieńI oddalonej o S kilometrówK wabrane katoJ
likom kościołóW Świętej Trójcó i śwK jichała Archanioła w latach 
NUUMJNUUR zostałó przerobione na cerkwie prawosławneK gednak 
wkrótce – dnia OR s NUUU roku kościół Świętej Trójcó spłonął 
w wielkim pożarze miasta i nie został odbudowanó4K 
 ld NVMP roku w kaplicó cmentarnej w fwieńcu sprawowana bóła 
liturgia dla tamtejszóch wiernóchK ka początku uu wieku w tóm mieJ
ście wóbudowano kolejnó kościół pwK śwK AleksegoI potocznie nazóJ
wanó „czerwonóm” – od koloru cegiełK ka pół roku przed ukazem 
tolerancójnómI dnia PM listopada NVM4 rokuI genK bdward howerski 
ENUPTJNVNSF i tamtejsi wierni uzóskali pozwolenie na budowę muroJ
wanego kościoła fwieńcuK tókonawcą projektu kościoła bół jichał 

———— 
P wachowało się ogrodzenie kompleksu klasztornego z bramą zwieńczoną profilowóm 
frontonemI a w narożu muru znajduje się ośmioboczna wieżóczkaK t jednej z dwóch wież 
kościoła śwK jichała wisi dzwon z NVPR roku poświęconó pamięci gózefa miłsudskiegoK 
rfundowanó przez oficerówI podoficerów i strzelców garnizonu horpusu lchronó mograJ
niczaI któró stacjonował w fwieńcuK o ą k o w s k iI flustrowanó przewodnik po zabótkach 
kulturó na BiałorusiI sK VMX bncóklopedia hresówI hraków OMM4I sK NRTK 
4 mo f wojnie światowej jego ruinó zostałó rozebraneK ka fundamentach tego kościoła 
Eod stronó ulK oakowieckiejLhościuszkiF wóbudowano w NVN4 roku niewielką cerJ
kiewI rozebraną po ff wojnie światowejK t NVVU roku na tóm miejscu wóbudowano 
nową cerkiew prawosławnąK 



hlŚCfÓŁ ŚtfĘTbdl jfCeAŁA AoCeAkflŁA t ftfbŃCr 
 

NUV

eattowskiK dłównómi fundatorami kościoła i plebanii bóli bdward 
i blżbieta Ez domu mlewakoF howerscó oraz wierniK gego budowę 
rozpoczęto w stóczniu NVMR rokuK ania OO maja tego roku arcóbiskup 
mohólewski gerzóJgózefR poświęcił kamień węgielnó pod budowaną 
świątónię pwK śwK AleksegoK ania NM grudnia NVMT roku została reeróJ
gowana przez biskupa parafiaI a OP grudnia tego roku ksK gan hozileJ
wicz E†NVNOFI jako pierwszó proboszczI dokonał uroczóstego poświęceJ
nia kościoła parafialnegoI zbudowanego w stólu neogotóckimK t NVRM 
roku kościół śwK Aleksego w fwieńcu został zamkniętó przez komuniJ
stów i stał nie zagospodarowanó nawet do celów świeckichK aopiero 
w NVTS roku został przeznaczonó na składnicę książek maństwowej 
_iblioteki imK tłodzimierza ieninaK t wóniku starań tamtejszóch 
wiernóch świątónia ta została w NVUU roku zwrócona katolikom i dnia 
V lipca NVUV rokuI po prawie 4M latach odprawiono w niej jszę ŚwięJ
tąK ld tego momentu służó tamtejszóm katolikomSK 
 aopiero po f wojnie światowej kościół śwK jichała Archanioła zoJ
stał zwróconó katolikomK wamkniętó przez komunistów w NV4U rokuI 
po prawie pół wieku – w NVV4 roku został zwróconó wiernóm katolicJ
kimK hościół zachował do dziś trzó barokowe stiukowe ołtarzeK  
 mrezentowanó inwentarz kościoła parafialnego śwK jichała Archanioła 
w fwieńcu sporządzonó został przez ustępującego proboszcza parafii 
ksK ieona _ujnowskiegoTI po któróm obowiązki przejął w grudniu 

———— 
R erabia pzembek gerzó gózef blizeusz ENURNJNVMRF – bół absolwentem tódziału 
cilozoficznego rgK Święcenia kapłańskie otrzómał w NUUP roku w paratowieK _ół 
utalentowanóm mówcąK t NVMN roku został biskupem płockimK ld NVMP roku arcóbiJ
skupem mohólewskimI czóli metropolitą na terenó zaboru rosójskiegoK wmarł w roJ
dzinnóm gnieździe pzembeków w morębie Żegotó pod hrakowem i tam pochowanóK 
AK h o z ó r s k aI pzembek gerzó gózefI xwWz bhI tK NVI iublin OMNPI kolK 4MK 
S gK  h o z i l e w i c zI  hrótki zarós dziejów kościołka zbudowanego na cmentarzu 
katolickim w miasteczku fwieńcu gubernji jińskiejI fwieniedcW parafia śwK Aleksego 
w fwieńcuI NVMVX ppis kościołów i duchowieństwa diecezji pińskiej w oK mK 1VPVI 
mińsk NVPVI sK UTJUUK 
T _ujnowski ieon – kapłan archidiecezji mohólewskiejI następnie pińskiejK rrodził się 
w NUVN rokuI święcenia kapłańskie otrzómał w NVNT rokuK _ół absolwentem metropoJ
litalnego seminarium duchownego w metersburguK gako neoprezbiter podjął obowiązki 
wikariusza parafii katolickiej w joskwieI gdzie w NVNT roku żyło OT TMM katolikówK 
kastępnie bół proboszczem w parafii śwK jichała Archanioła w fwieńcuI skąd w grudniu 
NVPP roku przeszedł do parafii Świętóch Apostołów miotra i mawła w kiedźwiedzicóI jako 
pełniącó obowiązki proboszczaK 
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NVPP roku ksK tincentó cranckiewiczUK mrzekazanie następcó benefiJ
cjum iwienieckiego odbóło się w obecności dziekana iwienieckiego 
ksK taleriana jackiewiczaVK  
 lbecnie fwieniec – miasteczko na _iałorusi Ebiałoruski ІвянецF 
w rejonie EpowiecieF wołożyńskimI obwodu EwojewództwaF mińskiegoK 
 

G G G 
 

lpis zewnętrznó dokumentu rękopiśmiennegoW  „fnwentarz koJ
ścioła ŚwK jichała w fwieńcu z 1VPP roku” 

 
 aokument pochodzącó z Archiwum aiecezjalnego w arochiczónieI 
wespół Archiwum marafii fwieniec EsógnK fffLfLNF jest szczegółową 
ewidencją stanu kościołaI sporządzoną w grudniu NVPP roku przez 
ustępującego proboszczaI księdza ieona _ujnowskiegoK  
 Tekst napisanó jest w jęzóku polskimI na maszónieI na gładkimI 
dobrej jakości papierze celulozowómK  
 tókaz przedmiotów zawartó został w tabeliI przó niektóróch pozóJ
cjach widnieją dopiski wókonane ołówkiem lub atramentemK kr NPR 
dopisanó jest piórem prawdopodobnie przez ksK ieona _ujnowskiegoW 
mlac pomiędzó ulK molową i oakowskąI odsądzonó przez ksK iK BujnowJ
skiego u Żóda oubinsztajnaK holejne elementó inwentarza zaznaczone 
zostałó ukośną kreską na znak zgodności ze stanem rzeczówistómK  
 oękopis o wómiarachW PR4 mm x OOR mm składa się z ośmiu nie 
paginowanóch stron Epięciu zapisanóchI trzech „czóstóch”FK 

———— 
U cranckiewicz tincentó – kapłan archidiecezji róskiejK rrodził się w NUUP rokuI święJ
cenia kapłańskie przójął w NVMS rokuK t latach NVPPJNVPV pełnił obowiązki proboszcza 
parafii śwK jichała ArchaniołaI dawnó śwK Antoniego madewskiego w fwieńcuK hiedó 
w NVNS roku oosjanie opuścili fwieniecI uciekając przed kiemcamiI tamtejsi wierni 
spontanicznie zajęci kościół śwK jichała Archanioła Ezamkniętó OU listopada NUSU rokuI 
razem z kościołem parafialnóm Świętej TrójcóJfarnóI któró spłonął w NUUU rokuF 
i usunęli z klasztoru mniszki prawosławneK ld tego czasu kościół ten służył katolikomI 
stał się głównóm kościołem fwieńca i „spadkobiercą” tradócji kościoła parafialnego pwK 
Świętej TrójcóK mrzó nim skupiała się większość mieszkańców fwieńcaI któró odtąd miał 
znów dwa kościołóW śwK jichała Archanioła i śwK AleksegoI jak bóło w przeszłościK 
gK iK p i m aI PMM lat franciszkanów w fwieńcuI kiepokalanów OMMOI sK NVI OVI P4I 4MK 
V jackiewicz talerian – kapłan diecezji pińskiejI kanonik honorowó mińskiej hapitułó 
hatedralnejK rrodził się w NUUN rokuI święcenia kapłańskie otrzómał w NVMR rokuI od 
NVOO roku bół proboszczem parafii śwK Aleksego w fwieńcuK 
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 ka stronie piątej maszónopis wieńczó potwierdzenie zapoznania się 
z inwentarzem i jego przójęciem przez nowego proboszczaI ksK tinJ
centego cranckiewicza dopisane czarnóm atramentem oraz pieczęć 
aziekana fwienickiego Ew kolorze fioletowómX średnicaW PP mmF 
 ptan zachowania dokumentu w OMNR roku jest dobróK hartó są jedJ
nolicie pożółkłeI dość czósteI lekko uszkodzone u dołuI w miejscu 
złożenia składki Erozdarcie okK NR mmFK 
 r góróI na pierwszej stronie znajdują się napisane na maszónie 
archiwalne doklejki z sógnaturą i nazwą dokumentuK ka jednej z nich 
EgórnejF czerwonóm pisakiem dopisanoW Lldnalezionó w ArchK parK 
jilejczóce w 1V8MLK 
 
 kota edótorska 
 
 mrzó wódawaniu tekstu starano się zastosować zasadó edótorskie poJ
dane w fnstrukcji wódawniczej dla źródeł historócznóch od usf do poJ
łowó ufu wiekuI redK hK iepszóI trocław NVRP oraz gK dlinkaI fnstrukcja 
wódawnicza dla nowożótnóch źródeł dziejowóchI tarszawa NV4VK 
 t szczególności przójęto następujące zasadóW 
 NK kumeró kart oróginału podano w nawiasach kwadratowóch poJ

grubionóch [ zK 
 OK tszelkie uzupełnienia i objaśnienia tekstu pochodzące od wóJ

dawców ujęto w nawiasó kwadratowe x  zK 
 PK mrzepisane dosłownie oznaczono xszK 
 4K iekcje pominięte przó redakcji oznaczono < [K 
 

G G G 
 

TbhpT alhrjbkTr 
 

[kK Nz „fnwentarz kościoła świętego jichała Archanioła w fwieńcu 
z N9PP roku” 

 
 hościół murowanó o jednej nawie w stólu barokowómI o dwóch 
wieżachI dach i wieże pokróte cónkową blachąK tewnątrz ozdobnie 
wómalowanó w NVPM roku farbą klejowąK mosiada czteró ołtarzeW 
NK tielki ołtarz ŚwK Trójcó w szacie srebrnejI OK lłtarz jxatkiz 
_xożejz w szacie srebrnej i srebrne koronó jxatkiz _xożejz i mxanaz 
gezusaI na ołtarzu gipsowa figura jK_K AnielskiejI PK lłtarz śwK AntoJ
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niegoI w ffJkondógnacji obraz śwK oochaI 4K lłtarz jatki _ożej AnielJ
skiejI w ffJkondógnacji obraz śwK gózefaK Ambona drewniana ozdobnie 
pomalowanaK hościół odrestaurowanó z zewnątrz i wewnątrz <w[ NVPN 
roku oraz wieże <w[ NVOT roku i ogrodzenie kościelne <z[ NVPN rokuK 
 
 

iKmK tószczególnienie flość 
mrzedmiotó nabóte 

lub odnowione przez 
ksK i[eonaz Bujnowskiego 

NK jonstrancji N  

OK muszki O  

PK hielichó i patenó P  

4K iichtarzóki z literą jK O  

RK iichtarzó ołowiane NU + S 

SK iichtarzóki mniejsze 4  

TK jszałó jeden nowóI dwa stare P  

UK jszał żałobnóI staró N  

VK Albó R  

NMK eumerałów R  

NNK masków P  

NOK malki R J 1 

NPK oęczników małóch S  

N4K horporałów NR 1S 

NRK murófikaterzó OT  

NSK oęczników T JP 

NTK lrnatów białóch NM O + 8 

NUK lrnatów żałobnóch R O + P 

NVK lrnatów fioletowóch N O 

OMK lrnatów czerwonóch 4 O + O 

ONK lrnatów zielonóch O geden sporządził nowó 
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OOK telumówNM P P 

OPK Łódki O  

O4K Turóbularzó P geden nowo nabótó 

ORK homż kapłańskich T  

OSK homż dla służbó ON O8 + O 

OTK hropidło z metalowóm trzonkiem N  

OUK hociołek do wodó święconej O geden nowo nabótó 

OVK _ursa dla choróch z pateną N  

PMK aówanó O geden nowo nabótó 

PNK lbrusó na wielki ołtarz 4 geden nowo nabótó 4 + O 

POK lbrusó na boczne ołtarze P  

PPK mokróć na ołtarze 4 Trzó nowo nabóte 

P4K perwetki na stoliki 4 Trzó nowo nabóte 

 perwetki mniejsze  S 

PRK Ampułek P paró S  

PSK Tacek 4 awie nowo nabóte O + O 

PTK lbrusó przó gradusach O maró 

 ptułó zielone  O 

PUK ptuł filetowóch T Czteró nowo nabóte 

PVK ptuł białoJfiletowóch P  

 ptułó białe  O 

4MK hatafalków N  

4NK Całunó O geden nowo nabótó 

4OK hrzóż przó katafalku N  

4PK iichtarzó drewnianóch U  

44K hije do świec NM  

4RK Chorągwi V awie nowo nabóte 

———— 
NM telumJvelumJwelon EtuwalniaF – płótnoI zasłona monstrancjiI okrócie naramienne 
użówane przez duchownego błogosławiącego monstrancją z kajświętszóm pakramentemK 
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4SK hrzóżó do procesjiW O drewxnianezI 
N metalowó P  

4TK pztandaró małe 4 awa nowo nabóte 

4UK azwonki małe O  

4VK azwonki przó zakróstii N  

RMK pógnaturka na wieżó N  

RNK iampka posrebrzana przed 
kxajświętszómz pakramentem N  

ROK honfesjonałów 4  

RPK wegar ściennó N  

R4K hrzeseł P  

 maschał   

RRK cisharmonia N  

RSK hrzóż przó wxielkichz drzwxiachz N  

 hrzóż złoconó  1 

RTK hrzóżók ołowianó N  

RUK hrzóżóki metalowe O  

RVK lbraz jxakiz _xoskiejzI oleodruk N  

SMK hapa czarna N ldnowiona 

 cigura wmartwóchwstałego  
Chróstusa  kowa 

SNK [kK Oz hapó białe P  

SOK hapa zielona N  

SPK hapó fioletowe O gedna nowo nabóta 

S4K hapa czarna N  

SRK mortatóleNN O  

———— 
NN mortatól EłacK portatile przenośnóF – niewielki ołtarz przenośnóI na któróm składano 
ofiaró kultowe lub sprawowano bucharóstię poza kościołemK hK C i c h o ńI jK h o J
n i e c z n óI  mortatólI xwWz bhI tK NSI iublin OMNOI kolK TJUK 
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SSK tieszadłów xsz w zakróstii O  

STK _aldachim N  

SUK azwonki harmonijne O  

SVK Żórandol brązowó na 4O świece N  

TMK melerónki dla chłopcówI czerwone 4 4 + T 

TNK malerónki dla chłopcówI błękitne O  

TOK lbraz perca gezusaI oleodruk xsz 
z oprawą N  

TPK perwetek na dwa stołó i komodę 
w zakróstii P  

T4K AntipedjumNO – płótna malowane 
na szaro O  

TRK iuster do zakróstii O  

TSK Ławki malowane U po jednej 
stronie i U po drugiej stronie NS OM 

TTK hlęcznik malowanó N 1 + O 

TUK eostjarka metalowa N  

TVK Żłobek z figurami gipsowómi N  

UMK mak w zakróstii N  

UNK Żelazo do pieczenia opłatek N  

UOK kaczónia do llejów ŚwK  
przó chrzcie O kowo nabóte 

UPK kaczónia do llejów ŚwK do choróch N  

———— 
NO Antependium EłacK anteJpendere wisieć przedF – ozdobna zasłona zwisająca od 
mensó ołtarzowej w dółI spełniająca w liturgii rzómskiej rolę frontu ołtarzowegoK 
pporządzana przeważnie z jedwabiu i innóch tkaninI skóró i przóozdabiana szlachetJ
nómi kamieniamiI haftamiI malowidłamiK ka antepedium umieszczano sómbole euJ
charóstóczneI niekiedó inwokacjeK mrzepisó liturgiczne zachęcałó dostosowówanie 
koloru antepedium do okresu liturgicznego i uroczóstości świętóchI stąd każdó koJ
ściół miał ich nawet kilkanaścieK mK _ohdziewiczI tK Ś p i k o w s k iI AntependiumI 
xwWz bhI tK N iublin NVURI kolK S4NK 
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U4K hubek posrebrzanó do chrztu N kowo nabótó 

URK ptacja drogi hrzóżowejI oleodruki N4 kowo nabóte 

USK Chodnik domowej robotó N kowo nabótó 

UTK iampa gazelonowa N kowo nabóta 

UUK pzafka do Chrztu Śwxiętegoz N kowo nabóta 

UVK lbraz Chróstusa w grobieI płótno 
olejne N kowo nabótó 

VMK Antipedjum białe przó ołtarzu N kowo nabóte 

VNK hanonóNP ołtarza S kowo nabóte 

VOK oelikwiarz metalowóI posrebrzanó N kowo nabótó 

VPK cigura perca mxanaz gezusa N  

V4K cigura jxatkiz _xoskiejz N  

VRK rmbrakulxumzN4 N  

hAmifCA t pTAowYkhACe 

VSK haplica w ptarzónkachI odnowiona w NVOU roku 

VTK haplica drewniana we wsi ptarzónkach z figurą mK gezusa w cierniowej 
koronieI a przó niej przótułek drewnianó dla starców i MIR ha ogrodu 

VUK haplica ogrodzona jest drewnianóm parkanem 

VVK 

ao inwentarza w kaplicó należąW katafalekI O chorągwieI O sztandaró czerJ
woneI O sztandaró czarneI ołtarzókI krzóż procesjonalnóI komodaI kociołekI 
kropidłoI tróbularzNRI obrusI P dówanikiI stół i fotelikI lichtarzó na ołtarze S 
i czteró przó katafalkuI jeden portatól 

———— 
NP hanonó – trzó tablice oprawne na dawnóch ołtarzachI z któróch jednaI największaI 
umieszczana bóła na jego środkuI a dwie mniejsze po bokach ołtarzaK Środkowa 
tablica zawierała modlitwó odmawiane w czasie jszó Świętej podczas ofiarowaniaK 
Tablica po prawej stronie ołtarzaI gdzie kapłan obmówał ręceI zawierała msalm RM 
Eiavabo aomine…FI a tablica z lewej EtzwK ostatniaF – bwangelię wg śwK ganaK 
N4 rmbraculum EłacK miejsce ocienioneF – parawan na stojaku z emblematem gepI 
służącó do zasłaniania monstrancji z kajświętszóm pakramentem podczas naboJ
żeństw liturgicznóchI npK w czasie głoszenia kazaniaK 
NR TróbularzI inaczej kadzielnica – naczónieI do którego na rozżarzone węgle sópie się 
ziarna kadzidłaI służące do okadzaniaW ołtarzaI darów ofiarnóchI kajświętszego paJ
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mibBAkfA 

NMMK ao kościoła Świętego jichała należą budónkiW 

NMNK mlebania dwu piętrowa N  

NMOK ptajniaI stodołaI wozownia N _udónki przebudowane w 
NVPP roku pokróte drzazgą 

NMPK Chlew 
Chlewki małeI dwa 

N 
O  

NM4K arzewa opiłowego pod budowę domu N4M kloców 

NMRK kieopiłowego drzewa PR kloców długich i NN krótkich 

NMSK aesek 4S dłuższóch i OP krótszóch i w chlewie N4 

NMTK Żerdzi OR Epozostaje się następcóF 

NMUK ptołó drewnianeI zwóczajne 4  

NMVK hrzeseł R  

NNMK cotele P  

NNNK ptolików małóch N  

NNOK pzafka do archiwum N  

NNPK Łóżka żelazne O  

NN4K hotłó żelazne O  

NNRK ArfaNS do czószczenia zboża N  

crkarpwltbdl wBlŻA 

NNSK gęczmienia w pudachNT N4  

NNTK lwsa w pudach TIR  

NNUK hartofli EziemniakówF OR  

NNVK Żóta jare R  

———— 
kramentuI bwangeliarzaI krzóżaI uczestników liturgii i celebransa oraz figurK tókoJ
nane jest z metaluI umocowane na łańcuszkach i zamókane przókrówkąK  
NS Arfa – siatka druciana rozpięta na pochółej ramieI służąca do przesiewania ziemi komJ
postowejI piaskuI żwiruI drobnego węgla itpK aawniej także ziarna zbóżK mrzesiewaczK 
NT mud – miara rosójska równa NSIOU kgK 
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NOMK Żóto ozime ON  

NONK mszenicó ozimej O  

[kK Pz AoCeftrj 

NOOK jetróczna księga o urodzonóch N  

NOPK jetróczna księga o ślubach N  

NO4K jetróczna księga o zgonach N  

NORK hsięgi przedślubnóch egzaminów O  

NOSK hsięga  
EprzóchodowoJrozchodowaF O  

NOTK hsięga conversorum N  

NOUK hsięga bierzmowanóch N  

NOVK hsięga wizótacójna N  

wfbjfA hlŚCfbikA 

NPMK wiemi N4IR4VT m— znajdującej się za mxiasteczzkiem fwieńcemI przó drodze 
do ljcieniewa 

NPNK mlac koło cerkwi prawosławnejI na miejscu przótułku około NMMM m—I poJ
międzó ulicami mlebańską i oónkową 

NPOK lgród pomiędzó ulicą molową i szpitalem epidemiologicznóm MIUPMP m— 

NPPK Łąki i ogrodów przó kościele śwK jichała ze stronó zachodniej PIUOPU ha 

NP4K mrzed samóm kościołem śwK jichała ze stronó wschodniej MIOTTP m— 

NPRK mlac pomiędzó ulK molową i oakowskąI odsądzonó przez ksK ixeonaz _ujJ
nowskiego od Żóda oubinsztajna 

 
 ka mocó rozporządzenia gxegoz bkscxelencjiz hsK _iskupaNU z dnia 
NN uff NVPP rK iK RR4PLPP kościółI kaplicę w ptarzónkach i powóższó 
———— 
NU _iskupem diecezji pińskiej bół wówczas hazimierz _ukraba ENUURJNV4SFK TeoloJ
giczne studia seminarójne rozpoczął w NVM4 roku metersburguI uzupełnił w fnnsbruckuI 
święcenia kapłańskie przójął w NVMV roku w hrakowieK mracował w duszpasterstwie 
w jińskuI mińskuI od NVNV roku bół proboszczem i dziekanem w kowogródkuI 
od NVOU roku dziekanem i proboszczem w _rześciu nad _ugiemK t NVPO roku miaJ
nowanó został przez papieża miusa uf biskupem pińskimK gako pasterz diecezji ogłosił 
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inwentarz przekazał ksK prxoboszczowiz tincentemu cranckiewiczowi 
ksK ixeonz _ujnowski NVJON uff NVPPK 
 hościół i całó inwentarz według niniejszego spisu przójąłem od 
ksK ixeonaz _ujnowskiego ON grudnia NVPPK 
 

hsK tincentó cranckiewicz 
 
 mrzó przekazaniu niniejszego beneficjum obecnó bół dziekan iwieJ
nicki ksK txalerianz jackiewiczK fwieniec NVJON uff NVPPK  
 

_________ 
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metrani AKI Bukraba hazimierzI xwWz bhI tK O iublin NVURI kolK NNUVJNNVMK  
Rąkowski dKI flustrowanó przewodnik po zabótkach kulturó na BiałorusiI tarJ

szawa NVVTK  
pima gK iKI PMM lat franciszkanów w fwieńcuI kiepokalanów OMMOK 
fwieniecI xwWz płownik geograficznó hrólestwa molskiego i innóch krajów 

słowiańskichI tK P tarszawa NUUOI sK PO4K 
ppis kościołów i duchowieństwa diecezji pińskiej w oK mK 1VPVI mińsk NVPVK  
 
 
 

———— 
w NVP4 roku statutó sónodu diecezjalnegoK oozbudował sieć parafialną diecezjiI 
sprowadził do pracó w diecezji wiele zakonów EjezuitówI marianówI werbistówI 
urszulanki szareFK mo wóbuchu drugiej wojnó światowejI w NVPV roku wójechał 
z mińskaI przez iwów do tarszawóK AK m e t r a n iI Bukraba hazimierzI xwWz bhI tK O 
iublin NVURI kolK NNUVJNNVMK 
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hlŚCfÓŁ ŚtfĘTbdl jfCeAŁA AoCeAkflŁA t ftfbŃCr  
t afbCbwgf mfŃphfbg t N9PP olhr 

 
 ptreszczenieW aecózją biskupa pińskiego hazimierza _ukrabó dotóchczasowego 
proboszcza w fwieńcu ksK ieona _ujnowskiegoI od połowó grudnia NVPP roku zastąJ
pił ksK tincentó crankiewiczK mrzekazanie beneficjum iwienieckiego odbóło się 
w obecności dziekana iwienieckiego – ksK taleriana jackiewiczaK t czasie tego 
aktu miała miejsce procedura przekazania swemu następcó świątóni parafialnej 
i kaplicó w ptarzónkachK Tak więc sporządzonó inwentarz wószczególniaW przedmiotó 
i paramentó liturgiczne służące do sprawowania kultuI plebanię i budónki gospodarJ
czeI archiwum parafialne i gruntó kościelneK 
 
Słowa kluczoweW molskie hresó tschodnieI historia hościołaI historia parafii fwieJ

niecI diecezja pińskaK  
 
 

КАСЦЁЛ СВЯТОГА МІХАЛА АРХАНЁЛА Ў ІВЯНЦЫ 
Ў ПІНСКАЙ ДЫЯЦЭЗІІ Ў N9PP ГK 

 
 СкарачэннеW Па рашэнні Пінскага біскупа Казіміра БукрабыI пробашча 
ў Івянцы ксK Лявона Буйноўскага ў палове снежня NVPP гK замяніў новы пробашч 
ксK Вінцэнт ФранкевічK Перадача івянецкіх бенефіцыяў адбылася ў прысутнасці 
івянецкага дзекана ксK Валер’яна МацкевічаK Падчас гэтага акту мела месца 
працэдура перадачы пераемніку парафіяльнай святыні і капліцы ў СтарынкахK 
Такім чынамI складзены інвентар уключае ў сябеW прадметы і літургічныя 
параментыI якія служаць дзеля адпраўлення культуI плябанію і гаспадарчыя 
будынкіI парафіяльны архіў і касцельную зямлюK 
 
Ключавыя словыW Польскія Ўсходнія КрэсыI  гісторыя КасцёлаI  гісторыя парафіі 

ІвянецI Пінская дыяцэзіяK 
 

Перевод Лауры Михайлик 
 
 

КОСТЕЛ СВЯТОГО МИХАИЛА АРХАНГЕЛА В ИВЕНЦЕ 
В ПИНСКОЙ ЕПАРХИИ В N9PP ГK 

 
 СодержаниеW По решению епископа Пинского Казимира БукрабыI настоятеля 
в Ивенце оK Леона Буйновского в середине декабря NVPP гK заменил новый 
настоятель оK Викентий ФранцкевичK Передача ивенецких бенефиций состоялась 
в присутствии ивенецкого декана оK Валериана МацкевичаK Во время этого акта 
состоялась процедура передачи преемнику приходского храма и часовни 
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в СтаринкахK Таким образомI составленный инвентарь включает в себяW предметы 
и литургическую утварьI которые служат для совершения культаI приходской дом 
и хозяйственные постройкиI приходской архив и наделы костельной землиK 
 
Ключевые словаW Польские Восточные ОкраиныI история католической 

ЦерквиI история прихода ИвенецI Пинская епархияK 
 

Пераклад Лауры Михайлик 
 
 

Teb CeroCe lc pTK jfCeAbi Teb AoCeAkdbi fk ftfbkfbCC  
fk Teb aflCbpb lc mfŃph fk N9PP 

 
 AbstractW _ó the decision of the _ishop of mińsk hazimierz _ukrabaI the parish 
priest in fwieniecI oevK ieon _ujnowski was replaced with oevK tincentó crankieJ
wicz in the middle of aecember NVPPK The benefice of fwieniec was given in the 
presence of the aean of fwieniec – oevK talerian jackiewiczK At this ceremonó the 
parish church and the chapel in ptarzónki were handed over to the successorK The 
inventoró prepared then detailsW liturgical objects and paraments used for worshipI 
a presbóteró and outbuildingsI a parish archive and church landK 
 
heó wordsW the molish bastern _orderlandsI the historó of the ChurchI the historó of 

the parish of fwieniecI the aiocese of mińskK 
 

Translated bó Aneta hiper 
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