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 Szanowni Państwo, 
 publikacja, którą trzymacie w ręku jest w moim odczuciu 
wyjątkowa z wielu powodów. Pozwolę sobie wspomnieć o tych, 
moim zdaniem najbardziej oczywistych, a odkrywanie pozosta-
łych pozostawiam Państwa czytelniczej uwadze i ciekawości.
 Zanim skreśliłem te kilka słów, wybrałem się na klasztor-
ne wzgórze, przeszedłem się korytarzem jednego z budynków i 
przyszła mi do głowy pewna myśl. Ciekaw jestem, czy zgodzą 
się Państwo ze mną? Każdy z nas, szczuczyniaków dorasta ra-
zem z tym „klasztorem”. Nie chodzi mi wyłącznie o jego reli-
gijność, a pisząc słowo „klasztor” nie skupiam się na Pijarach 
i kościele. Mówiąc o klasztorze, myślę o „Celach”, które dla 
jednych z nas były szkołą, dla innych salką katechetyczną, jesz-
cze inni ganiali w „Celach” do późnych godzin za piłką nożną. 
Zdarzali się nawet tacy (patrz autor tych słów), którzy próbowali swych sił w jeździe na rowe-
rze po klasztornych murach, co zwyczajowo kończyło się oczekiwaniem na rodziców w zaciszu 
mieszkania sióstr zakonnych. Oczekiwaniem niezwykłym, ponieważ zbliżającą się burę osładzała 
gorąca herbata i opłatek, który siostry własnoręcznie wypiekały. Czasami zdarzył się nawet jakiś 
kisielek… Ach, wzdycham głęboko do tych wspomnień i zdarzeń, które dziś wiem na pewno, 
miały wpływ na mnie i na wielu z Państwa. Tego jestem pewien.
 Okres dzieciństwa minął, a wraz z nim „Cele” stały się świątynią, miejscem niedzielnego 
spotkania, modlitwy. Zniknęła szkoła, siostry zakonne, a w ich miejsce pojawiła się cisza, która 
poza skrzypieniem zmurszałych desek nie była zbyt często przerywana.
 Tak naprawdę do „klasztoru” wróciłem za sprawą ks. Roberta Zielińskiego, który zaalarmował 
mnie, już jako Burmistrza Szczuczyna, o katastrofalnym stanie technicznym obiektu. Z zewnątrz 
niby wszystko ładnie wyglądało, ale kolejne zimy, brak ogrzewania, wszechobecna wilgoć i ząb 
czasu zrobiły swoje. Było naprawdę źle, ale nie czas o tym…
 Z naszych rozmów i długich poszukiwań zrodził się pomysł, by „klasztor” wrócił do miesz-
kańców, by zatętniło w nim życie. By cały kompleks odnalazł nowe oblicze i nową formę na 
dalsze setki lat. Dzisiaj od tych rozważań minęło ponad siedem lat, zmienił się administrator 
naszego „klasztoru” i księdza Roberta zastąpił ksiądz Jacek Majkowski, który trzeba przyznać, 
wszedł w nową funkcję i zadania od pierwszego dnia i bez przysłowiowego zająknięcia. Za kilka 
miesięcy obiekt zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym i właśnie w tym momencie 
ze swoim pomysłem pojawił się u mnie pan Janusz Siemion. Cóż to za pomysł? A no właśnie 
album, który trzymacie Państwo w swoich rękach. Wypieszczony, dopracowany miesiącami w 
każdym calu i taki nasz, szczuczyński, ośmielę się powiedzieć „klasztorny”, a może nawet „Celo-
wy”… To nie mógł być przypadek!
 Analizując przedstawiony mi zarys publikacji, pomyślałem sobie, że to znakomity sposób, by 
dosłownie w przeddzień „nowego otwarcia” naszego kompleksu klasztorno – kościelnego odkryć, 
a może na nowo przypomnieć o naszej, szczuczyńskiej barokowej perle? Przypomniało mi się 
wtedy, nadużywane pewnie, ale wciąż aktualne hasło: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Czyż 
tak właśnie nie jest?
 Zapraszam więc do uważnej lektury książki będącej wynikiem prac wielu osób. Zaczął ją 
Stanisław Antoni Szczuka dzięki swemu pomysłowi na Szczuczyn, na „klasztor” i Pijarów w 
Szczuczynie. Kontynuowały ją kolejne pokolenia księży – administratorów tego kompleksu, 
mieszkańcy, parafianie. Utrwaliły ją zabory, historyczne zawirowania i wojny. Smaku dodała hi-
storia naszego miasta i regionu. Ostatecznym zaś mistrzem ceremonii został pan Janusz Siemion, 
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Po stokroć lekkomyślnym byłby naród,
nie chcący znać odwiecznego ojców swoich dziedzictwa, 
nie szukający poznania sił swoich i środków,
budujący swe gmachy na piasku

Kazimierz Kulwieć

Jednym z  najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w  północno – wschodniej części 
Polski, jest wzniesiony na przełomie XVII i  XVIII w. kompleks budynków popijarskich 

w  Szczuczynie1, składający się z  klasztoru, kościoła i  kolegium. Fundatorem oraz osobą mającą 
ogromny wpływ na wygląd kompleksu, którego najważniejszą i najpiękniejszą częścią jest kościół 
pod wezwaniem Imienia Najświętszej Maryi Panny był założyciel i  właściciel Szczuczyna, 
Stanisław Antoni Szczuka herbu Grabie2, osobisty sekretarz i przyjaciel króla Jana III Sobieskiego, 
doradca kolejnych królów polskich, podkanclerzy litewski, jedna z  najwybitniejszych postaci 
ówczesnej Rzeczypospolitej. Fundację wsparł finansowo król Jan III Sobieski, a  inskrypcja 
w  kościele i  tradycja lokalna oraz wzmianki w  źródłach i  różnych opracowaniach wskazują, że 
kościół wzniesiono na pamiątkę Wiktorii Wiedeńskiej3. 
 Pijarski kompleks w  Szczuczynie zaprojektował w  stylu spokojnego, klasycznego baroku 
czołowy architekt warszawski pochodzenia włoskiego Józef Piola4, który służył również królowi 
Janowi III Sobieskiemu. Elewacje frontowe kościoła, klasztoru i kolegium tworzą jedną wspólną 
szeroką fasadę. Od strony południowej przylega do centralnie położonego kościoła trzyskrzydłowy 
klasztor założony wokół prostokątnego wirydarza, którego czwarte skrzydło stanowi bryła 
kościoła. Od północy do kościoła dobudowany jest gmach kolegium stanowiący jedno wydłużone 
skrzydło. Dominantę wysokościową stanowi kościół oraz symetrycznie rozmieszczone wieże na 
piętrowych skrzydłach klasztoru i  kolegium. To  ciekawe rozwiązanie oraz rozciągnięcie fasady 
nadaje budowli monumentalności, podkreślonej dodatkowo przez usytuowanie zespołu na 
naturalnym wzniesieniu.
 Zgodnie z  wolą St. A. Szczuki, zawartą w  akcie fundacji i  lokacji kolegium pijarskiego 
oraz kościoła pw.  Imienia NMP w  Szczuczynie, kompleks stał się na ponad sto lat centrum 
oświatowym nie tylko ziemi wiskiej5, ale też i  Mazowsza. Był również ostoją wiary katolickiej 

1 Miasto i Gmina Szczuczyn znajdują się od 1999 r. w administracyjnych granicach województwa podlaskiego. Jednak historycznie 
przez stulecia Szczuczyn należał do ziemi wiskiej na północno – wschodnim Mazowszu. Szerzej na ten temat: J. Siemion, Dzieje 
miasta i gminy Szczuczyn, Szczuczyn 2013, s. 9 – 46.

2 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. VIII, Lipsk 1841, s. 317 – 319.
3 Bitwa pod Wiedniem – inaczej nazywana Odsieczą Wiedeńską lub rzadziej Wiktorią Wiedeńską. Bitwa stoczona 12 IX 1683 r. 

pod Wiedniem między wojskami polsko – austriacko – niemieckimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego a armią Impe-
rium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Zakończyła się klęską Osmanów, którzy od tej pory przeszli do defensywy 
i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy.

4 Józef Piola (ur. ?, zm. 1715) – architekt polski pochodzący z  pogranicza Włoch i  Szwajcarii. Reprezentował klasycyzujący nurt 
baroku. Od 1693 r. służył królowi i Rzeczypospolitej, projektując m.in. klasztor i kościół pijarów w Szczuczynie (1697 – 1708) oraz 
kościół paulinów w Warszawie (1707 – 1713).

5 M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i  statystycznym opisana, Warszawa 1843, s. 484 
– 490.
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na pograniczu z  protestanckimi Prusami. Pracujący w  tym czasie w  szczuczyńskim kompleksie 
pijarzy zapisali piękną, choć niedocenioną i  niewykorzystaną w  pełni, zdaniem autora tej 
publikacji, kartę w dziejach Szczuczyna przyczyniając się niewątpliwie do jego rozwoju. Po kasacie 
zakonu pijarów w  1805 r. szczuczyński kościół i  przyległe do niego budynki klasztoru i  „szkół 
pijarskich” pozbawione zostały dbającego i  odpowiedzialnego gospodarza. Pijarska świątynia 
stała się wówczas kościołem filialnym parafii w  Wąsoszu. Z  biegiem czasu z  budynku kościoła 
zaczęła odpadać ozdobna sztukateria, przez dziurawy dach lała się do środka woda niszcząc 
bogate wnętrze szczuczyńskiej świątyni. Znikały też z jej wnętrza cenniejsze naczynia liturgiczne 
i  szaty. Klasztor stał się siedzibą urzędów władz zaborczych i  ich „koszarami wojskowymi”. 
Zaadaptowano nawet część pomieszczeń na cerkiew, a  przed frontem klasztoru stanęła 
dzwonnica cerkiewna. Od  drugiej połowy XIX w. zaczęły funkcjonować w  klasztorze szkoły: 
najpierw elementarna, w  okresie międzywojennym powszechna, a  po drugiej wojnie światowej 
podstawowa. W  budynku kolegium po zamknięciu elitarnej uczelni, krótko funkcjonowała, co 
ujawnił autor tego opracowania, szkoła odrębna dla chłopców i  dziewcząt. Traci ona jednak 
szybko swój status, wkrótce też pomieszczenia szkolne zajmuje szpital im. św. Stanisława, który 
funkcjonował do czasów współczesnych. 
W  XIX w. kilka razy podejmowano próby utworzenia w  Szczuczynie Parafii, uniezależnienia 
się tym samym od jurysdykcji proboszczów z  Wąsosza. Parafia utworzona została w  1889 r., 
kilka lat później proboszcz Julian Czarnowski (jeden ze współautorów rękopisu – lokalnego 
manuskryptu „Księga Złota Parafji Szczuczyńskiej” 6) przeprowadził generalny remont całego 
kościoła we wnętrzu i  na zewnątrz. W  XX w. Szczuczyńską Parafią i  kościołem zarządzali 
proboszczowie, którzy nie szczędzili wysiłków i  środków, aby utrzymać ten piękny zabytkowy 
obiekt w  jak najlepszym stanie.
Stanowiący centralną część kompleksu, trójnawowy kościół pw. Im. NMP to dzieło, do którego 
budowy i wykończenia Szczuka zatrudnił najwybitniejszych w tym czasie warszawskich artystów 
włoskiego pochodzenia. Powstający w  niesprzyjających tego typu przedsięwzięciom czasach 
(okres wojen i  niepokojów) szczuczyński kościół dorównywać miał rozmachem i  wystrojem 
wnętrza – szczególnie ołtarzami i  sztukaterią największym i  najpiękniejszym kościołom 
w  Warszawie. Rozwiązania zastosowane w  szczuczyńskiej świątyni przez jej architekta J. Piolę 
zalicza się do istotnych zdobyczy ówczesnej architektury. Wyjątkową ozdobą świątyni jest ołtarz 
główny, który powstał około 1740 r. w  pracowni rzeźbiarsko – snycerskiej artysty z  Reszla 
na Warmii, Jana Chrystiana Schmidta7. W  polu głównym ołtarza umieszczony jest barokowy 
obraz przedstawiający wizerunek Matki Boskiej Śnieżnej z  około 1700 r. Jest to kopia obrazu 
z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore przesłonięta srebrną, częściowo złoconą „regencyjną” 
sukienką z pierwszej połowy XVIII w. Obraz Matki Boskiej znajdował się w Szczuczynie jeszcze 
przed wybudowaniem murowanego kościoła. Podarowała go St. A. Szczuce, żona króla Jana III 
Sobieskiego, królowa Maria Kazimiera, podobnie jak znajdujące się w  relikwiarzach i  szklanych 
trumienkach w ołtarzu głównym w Szczuczynie relikwie św. Klemensa. Obraz i relikwie królowa 
otrzymała w Rzymie od papieża Innocentego XI. 
 Swoistą relikwią – kamieniem węgielnym jest złożone w  szczuczyńskich kryptach ciało 
fundatora kolegium i  kościoła, założyciela i  właściciela Szczuczyna, podkanclerzego litewskiego  

6 Rękopis Księga Złota Parafji Szczuczyńskiej został napisany przez proboszczów szczuczyńskich Juliana i Teofila Czarnowskich (ro-
dzonych braci) na przełomie XIX i XX w., znajduje się on w archiwum parafialnym w Szczuczynie. W 2014 r. manuskrypt został 
opracowany przez Janusza Siemiona oraz Tomasza Dudzińskiego i wydany w formie reprintu.

7 Jan Chrystian Schmidt (ur. ok. 1701, zm. 18 V 1759 w Reszlu) – rzeźbiarz, rajca miejski, autor m.in.: ołtarza w kościele bernardy-
nów w Braniewie, ołtarza Matki Boskiej Bolesnej w kościele w Reszlu, figury Marii na lipie w Świętej Lipce, współautor kapliczek 
różańcowych z piaskowca przy drodze z Reszla do Świętej Lipki.
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St. A. Szczuki, który zmarł nagle w Warszawie w 1710 r. i zgodnie ze swą wolą został przewieziony 
i  pochowany w  kryptach niewykończonego jeszcze kościoła pw. Im. NMP w  Szczuczynie. 
Można tylko próbować sobie wyobrazić, o  ile piękniejsza byłaby szczuczyńska świątynia, gdyby 
śmierć nie przerwała ambitnych planów i  projektów fundatora i  wizjonera – człowieka, który 
wyprzedził swoją epokę. 
 Kościół i  tworzące z  nim, nie tylko architektonicznie, nierozerwalną całość budynki 
klasztoru i  kolegium przetrwały od dnia wzniesienia do czasów współczesnych w  praktycznie 
nienaruszonym stanie, unikając w  swej historii realnych zagrożeń wynikających z  konfliktów 
zbrojnych, zaborów i wojen światowych. Tak więc, autentyczność to największy atut zabytkowego 
kompleksu popijarskiego w  Szczuczynie. Fakt ten oraz bogate, burzliwe i  nieprzeciętne dzieje 
tego obiektu bezdyskusyjnie pretendują go do miana perły baroku w Polsce. Ponad trzystuletnia 
historia kompleksu skrywa jednak wiele niewyjaśnionych do końca faktów i tajemnic, z którymi 
spróbuje zmierzyć się autor tej publikacji.
 Oddana w  Państwa ręce książka ma charakter bogato ilustrowanej monografii, w  której 
zawarta jest część opisująca historię kompleksu oraz cześć dotycząca budynku kościoła i  jego 
wyposażenia. 
Dwa pierwsze rozdziały poświęcone są bogatej, barwnej, często skomplikowanej i trudnej historii 
szczuczyńskiego kompleksu pijarskiego. Poczynając od jego głównego fundatora, założyciela 
Szczuczyna Stanisława Antoniego Szczuki przez fakty i ujawnione po raz pierwszy ciekawostki 
związane z  fundacją i  lokacją kolegium wraz z  kościołem oraz ich budową; sprowadzeniem 
pijarów, ich uposażeniem i  działalnością, jak również stosowanymi przez nich metodami 
nauczania. Przedstawione zostaną także dzieje kompleksu w trudnym dla niego okresie po kasacie 
zakonu pijarów w Szczuczynie, oraz od założenia parafii (w 1889 r.) do czasów współczesnych. 
Autor, opisując ten okres, skupił się na kościele nie tylko ze względu na możliwość skorzystania 
z  ciekawych materiałów źródłowych, często wcześniej z  różnych powodów niewykorzystanych 
i  faktu, że powstająca książka dotyczy właśnie kościoła, ale również z  powodu znikomej ilości 
źródeł na temat budynków klasztoru i  kolegium – szpitala im. św. Stanisława, przynajmniej 
w badanych przez autora archiwach, co nie wyklucza, że takowe istnieją – trzeba tylko do nich 
dotrzeć. Opis historii kompleksu wzbogacony został dużą ilością skanów (często publikowanych 
po raz pierwszy) archiwaliów. Czytelnicy znajdą w  tej części opracowania m.in.: jedną z  kart 
kopii aktu fundacji i  lokacji kolegium oraz kościoła; przykłady korespondencji prowadzonej 
przez Szczukę na temat fundacji i  budowy kompleksu, w  tym własnoręcznie pisane przez 
podkanclerzego listy; szkice i  plany obiektu; dokumenty dotyczące jego funkcjonowania, 
wyposażenia i utrzymania; archiwalne fotografie i zdjęcia przedstawiające szczuczyński kompleks 
oraz wnętrze kościoła.
Trzeci rozdział to bardzo bogato ilustrowany opis samego kościoła, jego monumentalności 
i  nieprzeciętnej zabytkowej architektury oraz bogatego wystroju i  wyposażenia. Autor wskazał 
ciekawe rozwiązania architektoniczne zastosowane przez projektanta we wnętrzu szczuczyńskiej 
świątyni. Opisał prześlicznej urody prace sztukatorskie i  polichromie. Zamieścił w  publikacji 
przetłumaczone na język polski sentencje łacińskie umieszczone w ozdobnych kartuszach. Duża 
cześć tego rozdziału poświęcona jest ołtarzom znajdującym się w kościele. Poczynając od ołtarza 
głównego opisane zostały wszystkie ołtarze boczne ze szczególnym uwzględnieniem budowy, 
w  tym elementów świadczących o  ich istocie (np. mensy, relikwii, glorii) oraz znajdujących się 
w nich obrazach i figurach świętych, z często związaną z nimi symboliką. Autor zwraca również 
uwagę czytelnika na niektóre cenne i zabytkowe elementy wyposażenia szczuczyńskiej świątyni, 
np.: prospekt organowy, chrzcielnice, konfesjonały, stacje drogi krzyżowej, feretrony oraz obrazy 
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świętych i  fundatorów znajdujące się w różnych częściach kościoła. Ta bogato ilustrowana cześć 
książki poświęcona kościołowi przemawiać ma w  dużej mierze do potencjalnego czytelnika 
zamieszczonymi w  niej zdjęciami – obrazami. Autorzy zdjęć, dzięki ogromnej przychylności 
ks.  proboszcza Roberta Zielińskiego i  ks. proboszcza Jacka Majkowskiego, mogli zajrzeć 
z  obiektywem aparatu w  miejsca, które są często niedostępne dla wszystkich. Przykładem jest 
poddasze kościoła oraz wszystkie szczuczyńskie krypty, których opis wzbogacony dokumentacją 
zdjęciową kończy to opracowanie.
 Barokowy kompleks budynków pijarskich w Szczuczynie, a szczególnie jego najwartościowsza 
i  najcenniejsza część – kościół pw. Imienia NMP nie doczekał się dotąd kompleksowego 
opracowania przedstawiającego zarówno jego ciekawą i  barwną historię, jak też walory 
architektury oraz bogaty wystrój wnętrza i wyposażenie. Wśród dotychczas opublikowanych prac 
zawierających zagadnienia związane z  tym tematem, stosunkowo najlepsze i  najcenniejsze to: 
„Architekci warszawscy w Szczuczynie na przełomie XVII i XVIII wieku” 8 i „Stanisław Antoni Szczuka 
– jego działalność w  ziemi wiskiej 1682 – 1710” 9. Te merytorycznie bardzo dobre opracowania 
ograniczają się jednak tylko do pierwszych stu lat historii obiektu. Cenną i  niewątpliwie 
wartościową publikacją obejmującą całościowo interesujący nas temat jest: „Katalog zabytków 
sztuki. Województwo Łomżyńskie. Kolno, Grajewo i Okolice” 10. Jest to jednak typowo katalogowe, 
czyli hasłowe i  skrótowe, przedstawienie faktów i  zagadnień. Wartościowym opracowaniem jest 
tekst: „Ołtarz Główny w Szczuczynie” 11, w którym autorka opisuje wygląd kościoła ze szczególnym 
uwzględnieniem ołtarza głównego, ale ogranicza się do pierwszej połowy XVIII w. Na temat 
kompleksu, a  szczególnie szczuczyńskiego kościoła, pisał również, ks. Witold Jemielity12, 
lecz teksty jego, choć merytorycznie bardzo wartościowe, pisane na podstawie materiałów  
z Archiwum Diecezjalnego w Łomży ograniczają się do wybranych faktów lub zagadnień.
W  oddanej w  Państwa ręce książce autor podejmuje niełatwe wyzwanie wypełnienia tej luki. 
Opracowanie to jest pierwszym, które kompleksowo przedstawia ciekawe, często skomplikowane 
i trudne dzieje szczuczyńskiego kompleksu pijarskiego, jak również zachowane do dnia dzisiejszego 
jego oryginalne walory architektoniczne oraz bogaty wystrój wnętrza i wyposażenie. Publikacja ta 
ma na celu przybliżenie czytelnikom nie tylko najważniejszych faktów historycznych związanych 
ze szczuczyńskim kompleksem, ale także niepublikowanych dotąd ciekawostek oraz atrakcyjności 
architektonicznej tego wyjątkowego zabytku. Ma ona również za zadanie uświadomić nie tylko 
lokalnemu społeczeństwu rangę i  wartość tego oryginalnego nieprzeciętnego obiektu. Autor 
żywi nadzieję, że jego publikacja przyczyni się do przyznania szczuczyńskiemu kompleksowi, 
należnego mu miejsca na mapie cennych polskich zabytków.
 W opracowaniu poruszane są zagadnienia związane z fundacją, budową i funkcjonowaniem 
kompleksu klasztorno – kościelnego w Szczuczynie od końca XVII w. do czasów współczesnych. 
Przedstawiając sylwetkę podkanclerzego St. A. Szczuki, sięgnięto do faktów z jego życia z połowy 
XVII w. 
 Aby zrealizować postawione przed sobą cele autor przeprowadził szczegółowe kwerendy, 
wyjątkowo cennych dla tej pracy źródeł znajdujących się m.in. w  Archiwum Parafialnym 

8 M. Karpowicz, Architekci warszawscy w Szczuczynie na przełomie XVII i XVIII wieku, [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 3, Warsza-
wa 1957.

9 I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka – jego działalność w ziemi wiskiej 1682 – 1710, Warszawa 1989.
10 Katalog zabytków sztuki. Województwo Łomżyńskie. Kolno, Grajewo i Okolice, pod red. M. Kałamajskiej – Saeed, Warszawa 1988.
11 M. Kałamajska – Saeed, Ołtarz Główny w Szczuczynie, [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 2, Warszawa 1977.
12 W. Jemielity, Dekanat Szczuczyński, Łomża 1989.; Powstanie Parafii w Szczuczynie, [w:] Dwa Szczuczyny. Miasta, które 

łączy nie tylko nazwa, pod red. M. Gnatowskiego, Łomża 2001.; Szpitale w guberni augustowskiej, [w:] „Studia Łomżyń-
skie”, t. XII, Łomża 2001.



   

— 11 —

Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny – perła baroku polskiego w Szczuczynie

w  Szczuczynie i  Archiwum Diecezjalnym w  Łomży, ujawnione tam źródła ikonografi czne 
opublikowane po raz pierwszy w  tym opracowaniu nadały mu szczególnej wartości; skorzystał 
również z zasobów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie i Biblioteki Jagiellońskiej 
oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Ogromnie wzbogaciły tę pracę źródła i  materiały 
zgromadzone w  Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej, które od kilku już lat funkcjonuje 
przy Bibliotece – Centrum Kultury w  Szczuczynie. Przy pisaniu tej publikacji ważną role 
odegrały wspomnienia i  relacje mieszkańców Szczuczyna, Janiny Zofi i Grochulskiej i  Danuty 
Wszeborowskiej. Autor korzystał też z  bardzo bogatego zbioru regionalnego szczuczyńskiej 
biblioteki.
Szczegółowy wykaz wykorzystanych zasobów archiwalnych, źródeł, relacji, tytułów publikacji 
oraz prasy zawiera bibliografi a zamieszczona na końcu tego opracowania.
 Monografi a ta nie powstałaby, gdyby nie ogromna pomoc i  zaangażowanie dwóch 
proboszczów szczuczyńskich – ks. Roberta Zielińskiego i ks. Jacka Majkowskiego. Za tę pomoc 
autor ogromnie dziękuje, pragnie jednak wskazać znaczący wkład ks. Roberta, który nie tylko 
zmotywował autora do pracy, ale też brał czynny udział w gromadzeniu materiałów – archiwaliów 
do tego opracowania. 
Anielską cierpliwością i ogromną wyrozumiałością dla pasji autora wykazała się jego żona Joanna, 
której z  serca on bardzo dziękuje za pomoc i wsparcie.
Słowa podziękowania należą się pani Renacie Markiewicz, której pomoc jest dla autora bezcenna.
Wielką pomoc okazał autorowi, udostępniając swoje zbiory Michał Kaliszewski. Gromadzone 
przez lata perełki – fotografi e i zdjęcia nadały wyjątkowego wyrazu tej publikacji. Za co koledze 
Michałowi autor bardzo dziękuję.
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego wyjątkowego 
pod wieloma względami opracowania. Szczególne słowa podziękowania składa autor panu 
Burmistrzowi Arturowi Kuczyńskiemu za możliwość realizacji swej pasji.
 Autor ma nadzieję, że ta publikacja zostanie życzliwie przyjęta przez historyków i czytelników. 
Pozwoli zgłębić i  urozmaici wiedzę na temat „Naszej Małej Ojczyzny”, a  szczególnie kompleksu 
popijarskiego – perły baroku polskiego w Szczuczynie.
 

 Janusz Siemion
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Ryc. 2. Portret podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki.
Źródło: Muzeum Pałac w Wilanowie.
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Rozdział i 

Pijarski kompleks klasztorno – kościelny,  
jego fundacja i historia do kasaty zakonu pijarów  

w Szczuczynie

1.1.  Stanisław Antoni Szczuka – fundator kompleksu, założyciel  
  i właściciel Szczuczyna

F undatorami szczuczyńskiego kompleksu klasztorno – kościelnego byli król Jan III So-
bieski oraz założyciel i  właściciel Szczuczyna, podkanclerzy litewski Stanisław Antoni 
Szczuka herbu Grabie. Miejsce i data urodzin St. A. Szczuki nie są do końca wyjaśnione. 

Przyjmuje się, iż mógł on się urodzić w  Luboniczach w  powiecie rzeczyckim około 1654 r.13. 
Ten znakomity erudyta i  wybitny mąż stanu ówczesnej Rzeczypospolitej rozpoczął swą eduka-
cję w  Wilnie, następnie kształcił się w  Krakowie, gdzie zgłębiał wiedzę m.in. w  Akademii Kra-
kowskiej, jako słuchacz filozofii, retoryki, łaciny i  „polszczyzny”. Młody Szczuka poznawał także 
przez siedemnaście miesięcy prawa koronne w Trybunale Lubelskim. Znał dobrze język francuski 
i  niemiecki. Karierę swą rozpoczął od stanowiska sekretarza króla Jana III Sobieskiego. Dzięki 
inteligencji, zdolnościom i  pracowitości doszedł do stanowiska regenta, a  następnie referendarza 
koronnego. „Tygodnik Illustrowany” z  1862 r. w  zamieszczonym w  odcinkach artykule pt. „Antoni 
Stanisław Szczuka Podkanclerzy Litewski” donosił: „Dał mu pan chorągiew husarską, jak senatorowi” 14. 
Kazimierz Sarnecki w pamiętniku z czasów Jana Sobieskiego podkreślał, że Szczuka stale przeby-
wa u boku króla, jako zaufany doradca, poufny przyjaciel, bez którego źle się działo na dworze15. 
St. A. Szczuka jest w  tym czasie współautorem królewskiej korespondencji urzędowej. Świadczą 
o tym zachowane koncepty tych pism i podpisy na dokumentach oraz liczne listy króla i królowej. 
Wszystkie ważniejsze dokumenty królewskie, państwowe i  dyplomatyczne wychodziły spod jego 
pióra. Brał udział we wszystkich rozmowach politycznych i  dyplomatycznych. Pod koniec życia 
króla Jana III nic nie działo się w  Polsce bez wiedzy, decyzji czy zgody Szczuki. Jako doradca 
kolejnych królów polskich i wybitny polityk zyskał w przychylnych sobie kręgach opinię człowie-
ka dużego formatu. Podkreślano cechujący go rozsądek, miłość do ojczyzny i  dążenie do zgody 
narodowej. Szczuka stanowczo wypowiadał się przeciwko krępowaniu władzy monarszej, potępiał 
zrywanie sejmów, twierdząc że służą zgubie rzeczypospolitej. Słynął z  talentów krasomówczych. 
Jego mowy sejmowe – sugestywne w przekazie  – zawierały konstruktywne, służące dobru ojczyzny 
treści. W  cytowanym już wyżej artykule przeczytamy: „Szczuka, była to prawość chodząca; oddałby 
wszystko w  potrzebie dla Rzeczypospolitej i  dlatego powtarzał w  jednej ze swoich mów sejmowych po-
wiastkę o hetmanie Żółkiewskim, który mawiał do jedynaka: »Za największe przykazanie synu miej, byś 
się miał o jednej zostać wiosce, nie żałuj nic dla ojczyzny, bo to Ci Bóg nagrodzi«” 16.

13 Szerzej na ten temat: J. Siemion, op. cit., s. 15.
14 J. Bartoszewicz, Antoni Stanisław Szczuka Podkanclerzy Litewski, „Tygodnik Illustrowany” 1862, nr 146, s. 17. 
15 K. Sarnecki, Pamiętnik z czasów Jana Sobieskiego, Wrocław 1958, s. 81.
16 J. Bartoszewicz, Antoni Stanisław Szczuka Podkanclerzy Litewski, „Tygodnik Illustrowany” 1862, nr 146, s. 18. 
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 Natomiast w Herbarzu Polski pod hasłem „S[z]czuka” czytamy: „Jan III […] widząc w nim 
wielkie przymioty, do publicznych go interessów aplikować począł, regentem go tedy kancellaryi koron-
nej wyniósłszy, z  Hieronimem Lubomirskim marszałkiem na ten czas nadwornym koronnym, wysłał 
do Fryderyka Brandeburskiego margrabi, dla odebrania od niego homagium, [czyli hołdu składanego 
przez elektora brandenburskiego polskiemu monarsze], a  z  Wacławem Leszczyńskim do Moskwy, 
posłem na różne sejmy stawając, przytrudniejsze interessa ojczyzny wielkim obrotem swoim uspoka-
jał […] kędy gładkość wymowy jego, głęboki rozsądek, nie skorrumpowana ku Rzeczypospolitej miłość 
w nim się wydawały” 17.
 Do polskiej historiografii wszedł na stałe nie tylko jako mąż stanu, ale też jako prawdopo-
dobny autor traktatu o  naprawie Rzeczypospolitej pt.: „Zaćmienie Polski Światu Powszechnemu 
Wskazane”, który opublikował w  1709 r. pod pseudonimem „Szczerota Prawdzicki”. Traktat ten 
zaliczany jest do osiągnięć polskiej myśli politycznej tego okresu. W życiu codziennym Stanisław 
Antoni głosił i  realizował wiele poglądów zawartych w  traktacie. Sarmata nosił się po polsku, 
dbał o  zgodną z  duchem czasów i  swoimi aspiracjami oprawę własnej osoby, dworu i  licznych 
rezydencji. Posiadał duży księgozbiór, sprowadzał z zagranicy książki i prasę, miał własną kape-
lę, znał się na malarstwie i  architekturze. Był mecenasem artystów i  uczonych, a  jednocześnie 
dobrym gospodarzem swojej fortuny. Nie znosił nieuzasadnionych wydatków, osobiście kontro-
lował księgi rachunkowe dworu. Na przełomie XVII i XVIII w. założyciel Szczuczyna był jed-
nym z głównych przywódców politycznych kraju. Dał się wtedy poznać przede wszystkim jako 
rozjemca sporów i walk wewnętrznych. Dwukrotnie wybierano go marszałkiem sejmu. Był nim 
w  latach 1688/89 i  w  roku 1699. Od króla Augusta II otrzymał 1  lipca 1699 r. ministerialną 
funkcję podkanclerzego litewskiego.
 Działalność w  ziemi wiskiej nasz bohater rozpoczął około 1681 r. od skromnego tytułu 
podczaszego wiskiego. Niewątpliwy wpływ na osiedlenie się Stanisława Antoniego nad Wissą 
miał fakt, iż ziemie te już od pierwszej połowy XV w. należały do rodu Szczuków18. Przyczynili 
się na pewno do tego także jego dwaj wybitni kuzyni wywodzący się właśnie z  ziemi wiskiej, 
którzy zamienili zbroję rycerską na szaty wysokich dygnitarzy kościelnych przebywających często 
na dworze królewskim. Jednym z nich był Kazimierz Jan Szczuka19, drugim Seweryn Szczuka20. 
To  właśnie ks. S. Szczuka w  liście z  20  lutego 1682 r. powiadomił St. A. Szczukę, że Tomasz 
Grądzki – starosta wiski ma zamiar sprzedać część wsi Szczuki – Barany. Do kupna tej części 
doszło dopiero 10 marca 1683 r. w czasie sejmu w Warszawie, na którym Szczuka po raz pierw-
szy wystąpił, jako poseł ziemi wiskiej. Tego samego dnia kupił on od Sebastiana Ławskiego wieś 
Szczuczyno, czyli Szczuki  – Litwa, lub Księżawieś, a następnie postarał się, aby w przywileju lo-
kacyjnym miasta znalazł się zapis, że była to jego wieś dziedziczna po dziadach. W tym samym 
roku kupuje dalszą część wsi Szczuki  – Barany, rozpoczynając w  ten sposób gromadzenie tzw. 
„dóbr szczuczyńskich” 21.

17 K. Niesiecki, op. cit., s. 318.
18 Przywilej księcia mazowieckiego Władysława I z 16 X 1436 r. nadania ziemi braciom Falisławowi i Marcinowi Szczukom. Szerzej 

na ten temat: J. Siemion, op. cit., s. 9 – 17.
19 Kazimierz Jan Szczuka herbu Grabie, (ur. 1620, zm. 30 VI 1694 w Chełmnie) – biskup chełmiński, podróżnik, żoł-

nierz, od 1688 r. opat paradyski. Nominowany przez papieża Innocentego XII na biskupa 5 X 1693 r., konsekrowany 
na biskupa przez ordynariusza archidiecezji poznańskiej Jana Stanisława Witwickiego.

20 Seweryn Szczuka herbu Grabie, (ur. 22 X 1651 w  Białoszewie, zm. 11 XII 1727 w  Chełmnie) – w  latach 1670 – 1672 uczył 
się w  kolegium jezuickim w  Reszlu, następnie obrał drogę kariery wojskowej i  dopiero po skończeniu służby wstąpił do stanu 
duchownego, przyjmując w 1683 r. święcenia kapłańskie. W 1687 r. występuje już, jako kanonik chełmiński; był także kanonikiem 
gnieźnieńskim, a od 1704 r. biskupem sufraganem chełmińskim.

21 Więcej informacji na ten temat: I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka …, Warszawa 1989, s. 161 – 239; J.  Siemion, op. cit.,  
s. 14 – 31.
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 Według profesora Mariusza Karpowicza22 St. A. Szczuka już w 1689 r. przystąpił do budowy 
miasta i obronnej rezydencji na wykupionych polach i  łąkach w dolinie rzeki Wissy. W okresie 
od 1689 do 1692 r. wytyczono miasto, przeprowadzono roboty ziemne i wybudowano pierwsze 
domy. Miasto ulokowano na polach wsi Szczuki – Litwa, której zabudowania znajdowały się 
nad rzeczką Księżanką wzdłuż dzisiejszej ul. Senatorskiej i  części ul. Kilińskiego.23 

Ryc. 3. Akt nadania praw miejskich magdeburskich dla Szczuczyna z 1692 r.
Źródło: AGAD, dok. perg. Nr 4220.

 Dnia 9 listopada 1692 r. Stanisław Antoni Szczuka uzyskuje od króla Jana III Sobieskiego 
przywilej dla Szczuczyna na prawo miejskie magdeburskie (ryc. 3). W  „Starożytnej Polsce” Mi-
chała Bilińskiego zapisano: „Stan.[isław] Szczuka referendarz K[oronny], otrzymał u  króla przy-
wilej d.[nia] 9 listopada 1692 r. w  Żółkwi dany, którym pozwolono mu na gruncie dziedzicznym 
założyć miasto Szczuczyn czyli Szczuki, opasać je wałami i  kanałami. Nadaje król pieczęć, na której 
ma być gwiazda złocista na białym polu, z wyrażeniem nazwiska miasta; obdarza prawem niem.[iec-
kim], pozwala kogo bądź w mieście i w jego obrębie na gorącym uczynku schwytanego, sądzić i karać; 

22 Mariusz Karpowicz (ur. 20 I 1934 w Czombrowie, zm. 3 XI 2015 w Warszawie) – polski historyk sztuki, profesor nauk humani-
stycznych, nauczyciel akademicki Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

23 M. Karpowicz, Architekci warszawscy w Szczuczynie…, [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 3, Warszawa 1957, s. 222 – 226.
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przeciw zaś osobom szlacheckiego stanu, używać statutu miasta Torunia; wydawać wilkirze, stanowić 
bractwa i  cechy, ustawy tymże przepisywać. Targi mają się odbywać we wtorki i  czwartki, jarmarki 
zaś na ś.[więty] Jan Chrz.[ciciel], ś.[więty] Wawrzyniec, ś.[więty] Michał i ś.[więty] Marcin. Osia-
dających uwalnia od dnia zapisania się do księgi miejskiej, na lat 30 od wszelkich podatków, danin 
i ceł” 24. Gwiazda w herbie miasta pochodzi z herbu Szpilewskich, z których domu wywodziła się 
matka Stanisława Antoniego. Własny herb Szczuków – Grabie nie był odpowiednim symbolem 
dla miasta, które przede wszystkim miało się opierać na rzemiośle i handlu.
 Przywilej lokacyjny króla Jana potwierdzili jego następcy. August II (dwukrotnie) – po raz 
pierwszy przywilejem wystawionym 14 marca 1699 r. w  Warszawie, potwierdzając nadania po-
przednika, dodał Szczuczynowi pięć jarmarków oraz pomógł mieszkańcom po klęsce dużego 
pożaru z  1698 r. zwalniając miasto od podatków na dalsze trzydzieści lat. Po raz drugi prawa 
i wolności Szczuczyna potwierdził August II przywilejem wystawionym 11 lipca 1703 r. w Lu-
blinie, a  Stanisław August Poniatowski potwierdził je przywilejem wystawionym 21 grudnia 
1779 r. w Warszawie.25 
 W  1703 r. Podkanclerzy postarał się o  zatwierdzenie swoich poczynań w  ziemi wiskiej 
przez sejm lubelski. W  ustawie sejmowej czytamy: „Potrzebna na granicy Pruskiej przy gruntach 
wsi Szczuczyn Xiężna Wieś, albo Litwa nazwaney, miasta Szczuczyna [któremu] od Nas i  N.[aj-
wyższego] Antecessora Naszego, nadanych, et juxta lauda [z  jęz. łac.: i  ku słusznej chwale] teyże 
Ziemi we wszystkich punktach, klauzulach prawa Maydeburs., cechu sukienniczego i  innych, tudzież 
przy wolnych wszelakich handlach, in perpetuum [z  jęz. łac.: na wieczne czasy] za zgodą wszech 
Stanów utwierdzamy i approbujemy” 26.
 Przejawem troski o  swe dobra i  ich mieszkańców jest także zredagowany przez Szczukę 
tekst glejtu – dokumentu dbającego o  interesy kupców szczuczyńskich podróżujących po kraju, 
Stanisław Antoni powołuje się w  nim na przywileje królewskie i  konstytucję sejmu lubelskie-
go zwalniające mieszczan szczuczyńskich od wszelkich ceł i  myt. Glejt ten adresował przede 
wszystkim do dzierżawców komór celnych. Przestrzegał w  nim przed nierespektowaniem praw 
mieszczan szczuczyńskich, groził, że winnych będzie ścigać i dochodzić swych praw. 
 Związek małżeński zawarł stosunkowo późno, dnia szóstego lutego 1695 r. poślubił 
Konstancję Marię Annę z Potoka Potocką herbu Srebrna Pilawa, córkę Bogusława – staro-
sty jabłonowskiego, damę dworu królowej Marysieńki. Dzięki małżeństwu uzyskał wysokie 
koligacje oraz posag w wysokości stu czterdziestu tysięcy złotych polskich (siedemdziesiąt 
tysięcy gotówką, siedemdziesiąt tysięcy w wyprawie i klejnotach). Małżonkowie zapisali sobie 
dożywocie na wszystkich dobrach. Szczukowie mieli kilkoro dzieci. Najstarszy syn August 
Michał ur. 29 września 1697 r., zmarł w wieku 5 lat na odrę. Jego rodzicami chrzestnymi byli 
wdowa po Janie III Sobieskim królowa Maria Kazimiera i król August II. Marcin Leopold, 
drugi z kolei syn ur. 13 listopada 1698 r., późniejszy starosta wąwolnicki, zmarł w wieku 
około 30 lat. Ojcem chrzestnym Marcina był cesarz Leopold, w imieniu którego wystąpił 
posłaniec cesarski. Data urodzin trzeciego syna Jana Kantego jest trudna do określenia, był 
on starostą wiekszniańskim, zmarł w 1724 r. Córka Wiktoria ur. 23 grudnia 1701 r. przeżyła 
braci, ale też zmarła młodo w 1735 r. Pozostawiła córkę Mariannę Kątską, jedyną dziedziczkę 
całej fortuny Szczuków, która 26 grudnia 1741 r. poślubiła Eustachego Potockiego – staro-
stę tłumackiego. Druga córka Szczuków Maria Anna ur. w 1703 r., zmarła w wieku około 

24 M. Baliński, T. Lipiński, op. cit., s. 491.
25 J. Siemion, op. cit., s. 20 – 21.
26 M. Baliński, T. Lipiński, op. cit., s. 493.
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2 lat na ospę. Historycy zakładają, że Szczukowie mogli mieć jeszcze więcej dzieci, które  
zmarły w dzieciństwie.27 
 W roku 1696 St. A. Szczuka dokonał wielkiego dzieła swego życia, fundacji kolegium pijar-
skiego w Szczuczynie – pierwszej, w tej części Mazowsza, uczelni na bardzo wysokim poziomie. 
Szczuka, jako jeden z  najświatlejszych ludzi w  ówczesnej Polsce, wysoko cenił znaczenie wy-
kształcenia, dlatego zależało mu na uczynieniu z  nowo utworzonego miasta centrum oświato-
wego ziemi wiskiej oraz katolickiego ośrodka misyjnego na pograniczu pruskim. 
 Podczas jednej z  kwerend przeprowadzonych w  Archiwum Diecezjalnym w  Łomży autor 
tego opracowania natknął się na kopię aktu fundacji i  lokacji kolegium oraz kościoła pw.  Imie-
nia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie. Treść dokumentu brzmi:
 „W  Imie Pańskie Amen. Antoni Stanisław na Szczuczynie y [Radzyniu], Referendarz Koron-
ny Lubelski Warecki Starosta – Roty [Usarskiej] Woyska Koronnego Rotmistrz. Oznajmuie komu to 
wiedzieć należy, teraz y na potomne czasy. Ponieważ ze wszystkich [akcji] śmiertelnych ta naydokład-
nieyszą iest obracać siły y starania swoie na pomnażenie przenayświętszey Czci y chwały Bożej, tedy 
uważywszy, iako w Ziemi Wyskiej Księstwa Mazowieckiego na granicy Książecych prus, Celvinisimo 
et Luterasimo [z  jęz. łac.: kalwinizmowi i  luteranizmowi] podległych zostayiącey, [a  przez ubó-
stwo rozrodzonego] Stanu Szlacheckiego, [niemogący] dziatkom uboższym należytego w  naukach 
y przystoynego stanowi szlacheckiemu dawać ćwiczenia, potrzebna bydz może takowa fundacya, 
któraby obiema tym końcom, to iest ćwiczenia dziatek y  nawracania do Wiary Świętey Katholickiey 
Rzymskiey, a  stąd pomnożenie Chwały Bożey, użyteczna była, wziołem przed się umysł Wielebnych 
[Ojców] Pijarów […] ad  utrumquae onus hoc [z  jęz. łac.: do jednego i  drugiego takiego trudu] 
sposobnych i w ojczyźnie naszey pięknym pobożności swoiey i szczerey applikacji przykładem słynących, 
z  kawałków substancyi moiey osobliwą Łaską Opatrzności Bożey w  ręce moie niegodne pomienio-
nych w  maiątku moim, nowey lokacyi, dziedzicznym Szczuczyn albo Szczuki nazwanym fundować 
i  osadzić, iakoż niniejszem listem moim wieczystym, będąc wsparty na też fundacyą z  Łaski Nay-
iaśnieiyszego Ś.[więtej] P.[amięci] Króla Imci Jana III, Pana y Dobr[odzieja] mego, sumą 20000 
[złotych polskich], o  którey się niżey dotknie, ku czci i  chwale Przenayświętszey Pana Boga, Matki 
Jego Przenayświętszey y wszystkich świętych funduyę y [osadzam] Kościół pod Imieniem Przenay-
świętrzej Boga Rodzicielki Panny y Kollegium pomienionych Wielebnych [Ojców] na osób 12 a  nie 
mniey, tudziesz na szkół 7 parwę, infimę, grammatykę, syntaktykę, poezyją, retorykę, teologię moralną, 
a  nie mniey, wolno iednak przyczynić więcey. Na którą to fundacją y lokacyą zapisuię pomienionym 
Wielebnym Ojcom Kollegium Szczuczyńskiego, teraz y na potem będącym summę 50000 [złotych pol-
skich] monety y liczby w Koronie idącey, to iest 5000 na wyderkaft per septem a  centum [z  jęz. łac.: 
siedem procent] na dobrach moich dziedzicznych Ławsk nazwanych teyże Ziemi Wiskiej leżących 
a  45000 [złotych polskich] naznaczam i  przyznawam na dobrach moich wszystkich dziedzicznych 
i  zastawnych mianowicie iednak przekazuie na Wysokim Mazowieckim w  woiewództwie podlaskim 
ziemi drohickiey a  mnie iure obligatorio [z  jęz. łac.: prawem zastawu] służącym pomienioną summę 
45000 [złotych polskich] tym sposobem y kondycyami, iż póki ja albo sukcesorowi moi summy tey 
wraz złączonej 50000 [złotych polskich] na insze iakie dobra nie przeniosą Wielebnym [Ojcom] 
czynsz roczny albo prowizyę wyderkaftową od 30000 [złotych polskich] wypłacać wymienionem ia 
y moi sukcesorowie rachuiąc per septem a centum summy [z  jęz. łac.: siedem procent] 2100 [złotych 
polskich] na każde święto […] Jana Chrzciciela za kwitem rocznym [Imci Księdza] Rektora collegii 
fundati, in reliquo zaś frumentariam pensionem [z  jęz. łac.: ufundowanego kolegium resztę] zaś 
[jako czynsz w zbożu] wydawać ja y moi sukcesorowi tenebuntur [z  jęz. łac.: będą zobowiązani] to 
iest żyta korcy 50, jęczmienia 130, owsa 70, tatarki 20, grochu 10, pszenicy 15, a  te wszystkie pensye 

27  I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka …, Warszawa 1989, s. 29 – 32; J. Siemion, op. cit., s. 21 – 22.
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od Ś.[więtego] Marcina zacząwszy annuatim [z jęz. łac.: corocznie] podstarościowie folwarków mo-
ich Szczuczyńskiego, Grabowskiego, Ławskiego y Glińskiego teraz i napotym będący nie dokładając się 
mnie y moich sukcesorów wydawać y odwozić miarą sprawiedliwą czterydziestą garcową za kwitami 
tegoż [Imci Księdza] powinni będą. Co się ma zaczynać od zawartego collegium, a  gotowizna ma 
zaraz currere [z  jęz. łac.: pospieszyć] na potrzeby różne fundandi collegii [z  jęz. łac.: zakładanego 
kolegium]. Inquantum [z  jęz. łac.: Na ile] by się jednak ta frumentaria pensio [z  jęz. łac.: wypłata 
dotycząca zboża] mogła na młyn iaki wystarczającey onej albo na inne jakie dobra przenieść, tedy 
ia y moi sukcesorowie z  dobrami swemi nie będą należeć, tylko ad onus [z  jęz. łac.: do wartości] 
wyderkaftu od summy kapitalney 30000 [złotych polskich].
 A  że [Świętej Pamięci] Król Jmć Pan y Dobr[odziej] moy na tę fundacją applikować raczył 
summę delbenowską 30000 [złotych polskich] na pomienionych dobrach Wysokiego Mazowieckiego 
modo obligatorio [z jęz. łac.: sposób obowiązkowy] zostaiącą, jako o tym dyploma regium [z jęz. łac.: 
akt królewski] świadczy. Ja zaś znosząc advitalitatem [z  jęz. łac.: dodatek] na tey sumie haerentem 
[z  jęz. łac.: związany z  tym]. [Imci Pani] Płochockiey zapłaciłem 10000 [złotych polskich] tak że 
z  tych 30000 [złotych polskich] nie zostaie windykowanych tylko 20000 [złotych polskich wyżej 
wspomnianych. Tedy tę sumę 20000 złotych polskich] na fabrykę Kollegium i kościoła Wielebnym 
[Ojcom] wyliczyć y oddać mam ratami według potrzeb i  ex pens [z  jęz. łac.: wypłat] rzemieślni-
czych za kwitami rocznymi [Imci Księdza] Rektora albo superiora od nich na to dostanowanego a  in 
quantum [z  jęz. łac.: o  ile] by suma pomieniona 50000 [złotych polskich] i  od niey ordynowana 
prowizja należycie pro necessitatibus collegii fundati [z jęz. łac.: na potrzeby założonego Kollegium] 
wystarczać nie miała a Pan Bóg nie podał sposobu innego amplicendae sortis [z  jęz. łac.: poszerzenia 
kapitału] tey Fundacyi tedy zostawiam Wielebnym [Ojcom] Fundacyi Szczuczyn do sumy 10000 
[złotych polskich] i prowizyi od niej rocznej 700 [złotych polskich] przeze mnie na dworze moim 
warszawskim na Miodowej ulicy Collegio Varsaviensi Piarum Scholarum [z jęz. łac.: warszawskiemu 
kolegium Księży Pijarów] zapisaney tak iakom to sobie przy zapisie wymówił salvum recursum et 
liberum usum [z  jęz. łac.: zachowując prawo odwołania i  swobodnego użytkowania]. Ciężarów 
żadnych na Wielebnych [Ojców] nie wkładam prócz jak naydoskonalszego pomnożenia Chwały Bo-
żey ćwiczenia dziatek, nawracania heretyków pamięci za duszę Nayaśniejszego Króla J[ego]Mo[ści] 
Pana Jana III y Dobr[odzieja] mego także Konstantyna Zgórskiego i  tych wszystkich dusz które do 
powinności y modlitwy […] należeć mogą oraz błagania Maiestatu Boskiego za mnie [...] i małżonkę 
moją najmilszą Konstancję Potocką. W  czym wszystkim na pobożność ich i  rozsądzenie sprawiedliwe 
spuszczam się i oddaję.

 Na co dla naylepszey wiary salva per omnia Illustrissimi et reverendissimi Domini loci ordinarii 
approbatione [z  jęz. łac.: pozostawiając do zatwierdzenia najjaśniejszego i najprzewielebniejszego 
Pana Biskupa Ordynariusza miejsca] ręką własną i  z  Małżonką moią podpisuję się y na wieczną 
moc y wagę Aktam Grodzkiem Wąsoskiem ten zapis muy stwierdzić y umocnić mam y powinienem, 
zachowuiąc sobie ieśli by tego była potrzeba liberam eiusdem meliorandae et augendae fundationis po-
testatem et facultatem [z  jęz. łac.: wolną władzę i  możliwość polepszenia i  funkcjonowania tej 
fundacji]. [Dano] w  Warszawie dnia 6 października roku 1696. Stanisław Szczuka Referendarz 
Koronny manu propria [z jęz. łac.: własnoręcznie] K.[onstancja] M.[aria] z [Potockich] Szczuczy-
na” 28 (ryc. 4). 

28 Archiwum Diecezjalne w  Łomży, Akta kościoła w  Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, k. 39 – 40. Kopia aktu 
fundacji i  lokacji kolegium i  kościoła pw. Im. NMP w Szczuczynie z 1818 r. Akt z praktycznie identyczną treścią został wpisany 
do Metryki Koronnej w  latach 1726/32 – AGAD, MK, 224, k. 263 – 265.
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Ryc. 4. Fragment kopii aktu fundacji i  lokacji kolegium oraz kościoła pw. Imienia NMP w Szczuczynie z 1818 r.
Źródło: Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, k. 40.
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 W latach 1697 – 1701 właściciel Szczuczyna postawił budynek klasztoru, a następnie w la-
tach 1701 – 1708 kościół pod wezwaniem Imienia Najświętszej Maryi Panny. Tradycja lokalna 
oraz wzmianki w różnych opracowaniach podają, że wzniesiono go na pamiątkę Wiktorii Wie-
deńskiej. Fundację wsparł fi nansowo również, jak wynika z  cytowanego wcześniej źródła, król 
Jan III Sobieski. 
 Wcześniejsza koncepcja budowy obronnej rezydencji (palazzo in fortezza29) Szczuków 
w dolinie Wissy nie została zrealizowana. Jednak Stanisław Antoni koniecznie pragnął wybu-
dować w Szczuczynie swoją rodową rezydencję. Plany pałacu Szczuków autorstwa J. Pioli były 
gotowe w marcu 1705 r. W liście do żony z maja tego roku Szczuka donosił o rozpoczęciu 
inwestycji: „Jam dziś […] założył fundament na chałupkę naszą, pracowałem kielnią i za siebie i za 
W.M.ć, i za synów, a dwaj sufragani za córki, bo ci obaj błogosławili początkom” 30. Obecność bisku-
pów przy zakładaniu fundamentów świadczy o rozmiarze przedsięwzięcia. W 1709 roku pałac 
był już pod dachem. Szczegółów dotyczących wykończenia i wyposażenia pałacu nie znamy. 
Wiemy, że w marcu 1711 r. pokoje „wietrzono i przepalano”, w 1716 r. zawieszano obrazy, ale 
już 5 października 1719 r. na polecenie wdowy zabrano ze Szczuczyna „na sześciu podwodach 
między innymi obrazy ze złotymi ramami i inne sprzęta”. Przez następne stulecia pałac popadał 
w ruinę, po pierwszej wojnie światowej zostały tylko fundamenty. W 2018 r. Urząd Miejski 
w Szczuczynie pozyskał środki na odsłonięcie i zabezpieczenie ruin pałacu Szczuków, tym sa-
mym udostępnienie ich mieszkańcom i turystom.31

 Założyciel Szczuczyna, fundator kompleksu klasztorno – kościelnego i  kolegium, pod-
kanclerzy litewski Stanisław Antoni Szczuka, zmarł po krótkiej i  nagłej chorobie w Warszawie 
19 maja 1710 r. Zgodnie z  jego wolą został przewieziony do Szczuczyna i pochowany w kryp-
tach kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny.
 Nieustalona jest natomiast do końca konkretna data budowy jednoskrzydłowego kolegium, 
przylegającego do kościoła od strony północnej. Kompleks klasztorno – kościelny w Szczuczynie 
usytuowano w południowo – zachodniej części miasta, na naturalnym wzniesieniu. 

29 Palazzo in fortezza – specyfi czny rodzaj pałacu, posiadający cechy obronne. Zazwyczaj był to budynek pałacowy otoczony umoc-
nieniami typu bastejowego, bastionowego, a w oszczędniejszych realizacjach parkanem i fosą. Idea tego typu budowli narodziła się 
w okresie renesansu we Włoszech (stąd włoska nazwa) i rozpowszechniła się w Europie.

30 AGAD, APP, 163a, t. 42, s. 980 – 981.
31 Szerzej na ten temat: A. Czapska, Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w., [w:] „Rocznik białostocki”, 

t. X, 1971, s. 182 – 187; M. Czarnecki, Archeologiczne badania późnobarokowej rezydencji Szczuków w Szczuczynie nad Wissą, [w:] 
„Studia Łomżyńskie”, t. XIX, Łomża 2009, s. 103 – 127; I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka …, Warszawa 1989, s. 228 
– 232.
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1.2.  Budowa kompleksu klasztorno – kościelnego

M iejsce pod budowę kompleksu zostało wybrane przez samego St. A. Szczukę, który 
29 czerwca 1696 r., informując żonę w  liście o  przyjeździe pijarów na oględziny 
miejsca przyszłej fundacji pisał: „Miejsca na kościół i  klasztor jeszcze nie mogą dobrać. 

Ja chcę na górze trochę od miasta, to jest od rynku odstąpiwszy, oni chcą wleźć na chałupy i na dół, ale 
ja gotowem w tym dać na wybór, jeśli się nie obaczą” 32 (ryc. 6). 

Ryc. 6. Fragment listu St. A. Szczuki do żony z dnia 29 czerwca 1696 r.
Źródło: AGAD, APP, 163a, t. 42, s. 1143.

32 AGAD, APP, 163a, t. 42, s. 1143. 
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 Przed rozpoczęciem budowy murowanego kompleksu w miasteczku był już mały drewnia-
ny kościółek wzniesiony najprawdopodobniej przy lokacji miasta. W  wigilię św. Piotra i  Pawła 
1696 r., jak relacjonował Szczuka w  liście do żony, odbyła się w  Szczuczynie wielka procesja 
„po miasteczku jeszcze pustym” z  udziałem kilkunastu księży, prowadząca z  kościółka do dworu. 
W następnym roku 28 kwietnia także pisał do żony, że w czasie nabożeństwa ludzie nie miesz-
czą się już w  kościele. Według zachowanych w  AGAD źródeł (m.in. listu do Szczuki, którego 
fragment zamieszczono w  tej publikacji – ryc. 14), jak i  niektórych opracowań, drewniany ko-
ściół w  Szczuczynie, zwany kościółkiem lub kapliczką, usytuowany był w  pobliżu wznoszonych 
obiektów klasztoru i  kościoła (po stronie północnej kościoła, w miejscu, gdzie zostało wybudo-
wane kolegium). 
 Profesor Karpowicz, tak jak i  większość badaczy, wychodzi z  założenia, że jednolita kon-
cepcja architektoniczna szczuczyńskiego kompleksu pijarskiego jest dziełem jednego architekta33. 
Najwcześniejsze z zachowanych na ten temat źródeł archiwalnych, pochodzące z przełomu XVII 
i  XVIII w., wskazują, że był nim Józef Piola. Wiemy, że wykopy pod fundamenty klasztorne, 
które „były głębokie najmniej na 4 łokcie” rozpoczęto wiosną 1697 r. Wykonano je najprawdopo-
dobniej metodą filarowo – łękową34 (co przyczyniło się zdaniem autora tego opracowania do 
powstania lokalnej legendy o tunelu prowadzącym z klasztoru do pałacu, którym to miał jeździć 
Szczuka karocą). Na przełomie sierpnia i  września tegoż roku kończono je „w  kwadrat bardzo 
dostatni i  piękny”.35 „Księga Złota Parafji Szczuczyńskiej” podaje, że: „Ant.[oni] Stanisław Szczuka 
[…] dnia 4 maja 1698 r. Kamień węgielny pod [klasztor] położył” 36. Prace przy budowie postępo-
wały szybko. W liście z kwietnia 1700 r., rektor, ojciec Paweł od św. Piotra37 informował Szczu-
kę: „W poniedziałek po kwietniowey Niedzieli zaczęliśmy roboty około ściany przedniej klasztornej od 
Jambrzyków, y da P.[an] Bóg w  tym miesiącu oną, ze sciankami cele dzielącymi, y ze wschodami tey 
strony dokonczemy” 38 (ryc. 7).
 We wrześniu tego roku trwały jeszcze prace przy ostatnim, zachodnim skrzydle oraz wie-
ży: „[…] w  której jest ulokowany zegar z  1701 r., żelazny, z  dwoma dużymi dzwonami, z  których 
jeden wybija kwadranse, a drugi godziny. Czynny do dnia dzisiejszego” 39. Tak zapisał na początku  
XX w. w kronice „Księga Złota…” jeden z jej autorów. Dzwony do Szczuczyna wykonane zostały 
w pracowni toruńskiego ludwisarza Heinricha Wredena, który obok swego monogramu umieścił 
na nich daty produkcji: 1700 na mniejszym i  1701 na większym40. Fakty te potwierdza nadzo-
rujący budowę kompleksu rektor ojciec Paweł od św. Piotra, który w  swym liście do Szczuki 
z  16 września 1701 r., informuje: „Jaśnie Wielmożnego Dobrodzieja y Fundatora”, że na wieży 
klasztornej: „Zegar zaczął się stanowić, nim większy Cymbał przybędzie z  Torunia, w  ten dzwon 
który teraz jest, y kwadranse y godziny będą wybijać” 41 (ryc. 8). 
 Jak podaje nasz lokalny manuskrypt Szczuka: „[…] dnia 11 września tego roku [1700] Księży 
Pijarów do swego domu uroczyście wprowadził” 42.

33 Szerzej: M. Karpowicz, Architekci warszawscy w Szczuczynie…, [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 3, Warszawa 1957, s. 235 – 237.
34 Metoda filarowo – łękowa to stawianie murów fundamentowych w  technice punktowej (słupy połączone łukiem). Technika ta 

stosowana była na gruntach niestabilnych i  bagiennych. Łuki, które były widoczne m.in. w  piwnicach pod klasztorem, mogły się 
przyczynić do powstania lokalnej legendy o  tunelu z klasztoru do pałacu.

35 I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, Warszawa 1989, s. 252.
36 Księga Złota Parafji Szczuczyńskiej, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 39.
37 Pijar ojciec Paweł – Paweł Smaraczkowski żył lat 62, śluby zakonne złożył w  1683 r. Był budowniczym kompleksu klasztorno – 

kościelnego w Szczuczynie oraz rektorem kolegium od początku fundacji do 1709 r.
38 AGAD, APP, 163a,

 
t. 29, s. 532.

39 Księga Złota Parafji ..., oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 44.
40 Katalog zabytków sztuki…, pod red. M. Kałamajskiej – Saeed, Warszawa 1988, s. 51.
41 AGAD, APP, 163a,

 
t. 36, s. 438.

42 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 39.
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Ryc. 7. Pierwsza strona listu rektora o. Pawła od św. Piotra do St. A. Szczuki z kwietnia 1700 r. 
Źródło: AGAD, APP, 163a, t. 29, s. 532.

Tak więc, mimo że trwały jeszcze prace przy budynku, dokonano introdukcji – wprowadzenia 
pijarów i  rozpoczęto naukę. Drobne prace wykończeniowe przy klasztorze trwały jeszcze do 
jesieni 1701 r. 
Nowo wzniesiony budynek klasztoru składał się z  trzech skrzydeł, ustawionych w  podkowę, w  ten 
sposób, iż tworzył się prostokątny wirydarz zamknięty z czwartej strony przylegającą do ściany bocz-
nej kościoła kaplicą, co widać na zamieszczonych szkicach z przełomu XVIII i XIX w. (ryc. 9, 10).43 

43 Istnienie parterowej kaplicy w  miejscu wskazanym na szkicu potwierdza też fakt odkrycia w  tym miejscu fundamentów podczas 
prowadzonego w latach 2015 – 2016 odwodnienia budynku. Podczas tych prac oraz remontu budynku klasztornego w latach 2017 
– 2018 po skuciu tynków ze ścian w  wirydarzu, ujawniły się wyraźne łuki z  cegieł. To wskazywałoby, iż najprawdopodobniej na 
samym początku korytarze były otwarte w stronę wirydarza łukowymi otworami, które później zamurowano i wstawiono okna.
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Od strony wirydarza, wszystkie skrzydła dwukondygnacyjnego budynku, oprócz parterowej ka-
plicy, obiegały korytarze, z  których był dostęp do poszczególnych pomieszczeń i  dwóch klatek 
schodowych łączących kondygnacje. Stropy we wszystkich izbach i  celach klasztornych były 
płaskie i  drewniane. Tylko dwa pomieszczenia na parterze miały sklepienia krzyżowe: kuchnia, 
znajdujący się w skrzydle południowym i brama – przejście, będąca zarazem dolną częścią wieży. 
Sklepienia łukowe z  cegły (co zostało wyeksponowane podczas prac remontowych prowadzo-
nych w  latach 2017 – 2019 znajdowały się w klatce schodowej tylnego skrzydła klasztoru oraz 
przejściu do toalet (ryc. 9). Sklepienia krzyżowe były również w dwóch piwnicach pod klaszto-
rem (w  piwnicy znajdującej się pod frontowym skrzydłem budynku ceglane sklepienie zostało 
również wyeksponowane w  latach 2017 – 2019).

Ryc. 8. Fragment listu rektora o. Pawła od św. Piotra do St. A. Szczuki z 16 września 1701 r.
Źródło: AGAD, APP, 163a, t. 36, s. 438.
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Ryc. 9. Kopia Delineatio Collegii Stutinentis (z  jęz. łac.: Szkic Kolegium Szczuczyńskiego).
Źródło: Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 541A.44

I.  Niższa kondygnacja:  

 1. Refektarz (jadalnia), 2. Ustęp, 3. Schody, 4. Pokój Ojca Prefekta, 5. Woźny, 6. Rozmównica, 7. Składzik, 8.  Skład drewna,  
9. Kuchnia, 10. Karcer, 11. Ogród wewnątrz murów, 12. Kaplica, 13. Ściana kościoła, 14. Ojciec Sekretarz, 15. Ojciec Prowincjał, 
16. Sypialnia zajęta przez Prusaków, 17. Drzwi, 18. Ojciec Rektor, 19. Schody.

 

44	 Na	całym	szkicu,	na	który	 składają	 się	 ryciny	nr	9	 (parter)	 i	nr	10	 (piętro)	w	prawym	dolnym	rogu	znajduje	 się	 informacja	Akta 

po-pruskie dotyczące kolegium Pijarów w Szczuczynie (Arch. Ośw. Publ. Sgn. 20B. Alleg. vol. 1. fol. 123). Skopiowałem 12/VII 
1939 Ks WK.
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Ryc. 10. Kopia Delineatio Collegii Stutinentis (z  jęz. łac.: Szkic Kolegium Szczuczyńskiego). 
Źródło: Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 541A.

II  Wyższa kondygnacja    

 1. Aula dla Kleryków zajęta przez Prusaków, 2. Schody, 3. Ojciec Magister, 4. Cela Kleryków, 5. Cela Kleryków, 6. Cela Kleryków, 
7. Cela Kleryków, 8. Nowa izba, 9. Spiżarnia, 10. Pokój przez Prusaków zajęty, 11. Cela Ojców zajęta przez Prusaków, 12. Ojciec 
Przełożony Zgromadzenia, 13. Ojciec Wicerektor, 14. Cela Ojców zajęta przez Prusaków, 15. Biblioteka, 16. Skarbczyk, 17. Szkoła 
retoryki, 18. Ojciec Profesor, 19. Zegar, 20. Ojciec Profesor, 21. Schody, 22. Ściana kościoła.
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Od frontu klasztor ma elewację dziesięciookienną (na piętrze), zwieńczoną prostym gzymsem. 
Kształt wejścia głównego, zamkniętego łukiem, podkreślony był boniowaniem. Wyjątkową ozdo-
bą tej kompozycji jest centralnie usytuowana wieża – brama, z  bogatym barokowym hełmem, 
krytym blachą. Symetrycznie do wieży klasztoru, po drugiej stronie kościoła, od północy, zostało 
wzniesione skrzydło budynku kolegium, najprawdopodobniej z identyczną wieżą, na której z nie-
wyjaśnionych do końca przyczyn brak jest barokowego hełmu. Mimo usilnych starań, nie udało 
się autorowi dotrzeć do konkretnych informacji źródłowych dotyczących tej wieży. Wprawdzie 
manuskrypt „Księga złota…” podaje pewną informację, ale nie jest ona precyzyjna: „[…] wznosi 
się druga wieża, struktury pierwotnie podobna do wieży zegarowej, nad gmachem dawnego Kollegium, 
ale w  1886 r. zniesiona” 45. Przypuszczalnie wtedy też przykryto wieżę niepasującym do stylu 
architektonicznego całego kompleksu czterospadowym, prawie płaskim blaszanym dachem.46

Ryc. 11. Zespół klasztorno – kościelny w Szczuczynie. Źródło: Biuletyn Historii Sztuki, nr 3, Warszawa 1957, s. 225.

 Do budowy murowanego kościoła, wznoszonego pw. Im. Najświętszej Maryi Panny, przy-
stąpiono w  1701 r. Lokalne źródła, jak również przekazywana przez pokolenia tradycja oraz 
wzmianki w  różnych opracowaniach podają, że wzniesiono go na pamiątkę Wiktorii Wiedeń-
skiej. Przemawia za tym również udział finansowy w  fundacji króla Jana III Sobieskiego. Pro-
fesor Karpowicz potwierdzenia intencji wzniesienia kościoła doszukuje się w  podobieństwie do 
architektury kościoła kapucynów przy ulicy Miodowej w  Warszawie, będącego wotum królew-
skim, związanym z odsieczą wiedeńską. Zasługuje także na uwagę wezwanie, pod którym budo-
wano kościół, jako że papież Innocenty XI, ku upamiętnieniu tego wielkiego zwycięstwa, dzień 
12 września ustanowił świętem Imienia Maryi47. Z budową kościoła pijarskiego w Szczuczynie, 
obok Józefa Pioli, związane jest także nazwisko innego słynnego artysty warszawskiego włoskie-
go pochodzenia Szymona Józefa Bellottiego48, który zaprzyjaźniony oraz zawodowo związany 
z Piolą, był wykonawcą kamieniarki w szczuczyńskim kościele. 
Stanisław Antoni w  liście z  kwietnia 1701 r. prosił żonę o  zamówienie właśnie u  Bellottie-
go czworograniastego kamienia „do zakładania kościoła”. W  maju przyjechał do Szczuczyna  
J. Piola, który osobiście dokonał rozmierzenia fundamentów kościelnych. Uroczysty moment ich 
poświęcenia, jak stwierdzają m.in. dokumenty zachowane w Archiwum Diecezjalnym w Łomży, 

45 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 44.
46 A. Czapska, Powstanie, rozwój urbanistyczny i  zabytkowa architektura Szczuczyna od końca XVII do połowy XIX w., [w:] Studia 

i Materiały do Dziejów Powiatu Grajewskiego, t. I, pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego, Warszawa 1975, s. 378.
47 I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, Warszawa 1989, s. 252 – 254.
48 Szymon Józef Bellotti, wł. Simone Giuseppe Belotti (ur. na Murano, zm. w 1708) – barokowy architekt i sztukator 

pochodzący z Włoch.
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nastąpił 17 maja 1701 r. Aktu poświęcenia dokonał biskup płocki Ludwik Bartłomiej Załuski49. 
W  związku z  tym faktem w  naszym lokalnym źródle kronikarz zapisał: „W  aktach tak jest po-
wiedziano: […] Jako pierwszy kamień pod budowę tego kościoła położył Wielmożny Ordynariusz tego 
miejsca w  1701 roku 17 maja, […] rektor […] Paweł od św. Piotra” 50. Już we wrześniu 1701 r. 
rektor w liście informuje: „[…] Pana y Dobrodzieja […] o progresie fabryki kościoła, którego funda-
menta 30 [sierpnia] skończone y połączone z  facjatą [klasztoru]” 51 (ryc. 12). 

Ryc. 12. Pierwsza strona listu rektora o. Pawła od św. Piotra do St. A. Szczuki z 16 września 1701 r.
Źródło: AGAD, APP, 163a, t. 36, s. 436.

49 Ludwik Bartłomiej (Bogusław) Załuski herbu Junosza (ur. 1 VI 1661, zm. 24 XII 1721 w Warszawie) – polski duchowny katolicki, 
biskup pomocniczy przemyski, biskup płocki, kanclerz królowej Marii Kazimiery.

50 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 40. 
51 AGAD, APP, 163a, t. 36, s. 436 – 437.
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W  liście ojciec Paweł donosi również fundatorowi, że na budowie pracuje siedmiu murarzy  
(ryc. 13), a  sezon budowlany w  roku 1702 zapowiada się pracowicie – gdyż dzięki ofiarności 
lokalnej szlachty spodziewa się zwieść dziesięć tysięcy cegieł.

Ryc. 13. Fragment listu rektora o. Pawła od św. Piotra do St. A. Szczuki z 16 września 1701 r.
Źródło: AGAD, APP, 163a, t. 36, s. 437.

Jednak przemarsz wojsk Karola XII wiosną 1702 r. przerwał prace. Wznowiono je w  następ-
nym roku. Z  bogatej korespondencji Szczuki wiemy, że „[…] dębiny tracze wytarli 900 sążni 
[…] wypala się cegła” 52. Jednocześnie już w pierwszych miesiącach 1704 r. w Warszawie wyko-
nywane są kamienne okładziny i  dekoracje do świątyni. Pierwszą mszę w  nowo wznoszonym 
kościele odprawiono 14 września 1704 r. w niedzielę po narodzeniu Najświętszej Maryi Panny, 
patronki kościoła. Świątynia jednak nadal była w  budowie. Najprawdopodobniej już w  1705 r., 
trwały prace przy fasadzie kościoła, która kilka lat później zwieńczona została ozdobnym trójkąt-
nym przyczółkiem z płaskorzeźbą „Oka Opatrzności” oraz kamiennymi płomienistymi wazonami 
na krawędziach53. Płaskorzeźba została wykonana w  warszawskim zakładzie Sz. J. Bellottiego. 
Zwieńczeniem frontu kościoła był (i  jest do dnia dzisiejszego) „płaski, okazały, wielki krzyż, in-
wencji ks. Piotra”, który – jak pisze w liście do Szczuki jego kuzyn, a jednocześnie komisarz dóbr 

52 M. Karpowicz, Architekci warszawscy w Szczuczynie…, [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 3, Warszawa 1957, s. 232.
53 Katalog zabytków sztuki…, pod red. M. Kałamajskiej – Saeed, Warszawa 1988, s. 46.
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szczuczyńskich Samuel Szpilewski Neronowicz54: „Do 14 grudnia 1705 […] stanął na fasadzie, 
zaczęto go robić w  Królewcu, a  dokończył ślusarz szczuczyński” 55. Elewacje boczne były gładkie, 
przerywane tylko oknami. Zachodnia elewacja była również gładka. Przy jej prawej krawędzi 
rozmieszczono cztery małe prostokątne okienka doświetlające schody za prezbiterium. Zwień-
czał ją trójkątny szczyt, z  okrągłym okienkiem w  środku, na którym zbudowano sygnaturkę 
z  dzwonkiem. Już wówczas sylwetka kościoła prezentowała się dobrze. W  liście z  1 listopada 
1705 r. rektor powiadamia Szczukę, że przyjezdni chwalili „[…] formę i  strukturę” 56 kościoła. 
W  pierwszych słowach tego listu informuje również St. A. Szczukę o  wizycie w  Szczuczynie 
króla Augusta II (ryc. 17).
Wydłużony czas budowy świątyni pw. Im. NMP, w  porównaniu z  budową klasztoru wynikał 
głównie z  trwającej w  tym okresie Wojny Północnej, której działania, przerywały prace, w  roku 
1702 i  w  latach 1706 – 1707. Przechody oddziałów wojsk szwedzkich, moskiewskich czy pol-
skich, które rabowały, niszczyły, paliły i  mordowały na pewno nie sprzyjały budowie kościoła 
i  rozwojowi miasta. Tym bardziej należy podziwiać Podkanclerzego za jego upór i  wytrwałość 
w dążeniu do zrealizowania swoich zamierzeń. W 1708 r. zakończono sklepienia kościelne oraz 
prowadzono prace sztukatorskie we wnętrzu. Rektor w  liście do Stanisława Antoniego z wrze-
śnia 1708 r. relacjonował: „Progres roboty fabryczney do tego czasu wypisuje Wielmożnemu Fundato-
rowi y Dobrodziejowi, 18 Augusti [z  jęz. łac.: Sierpnia] skończyliśmy zasklepianie kaplic wszystkich, 
te które są a  porte Collegii ultima augusti [z  jęz. łac.: od strony Kolegjum pod koniec sierpnia] 
skończyły się wyprawione tynkiem w swoich podniebieniach takąż wyprawą zaczniemy drugie a porta 
[z jęz. łac.: od strony] kościoła drewnianego. Sztukator kapitele także ultima augusti [z jęz. łac.: pod 
koniec sierpnia] skończył” 57 (ryc. 14).
 W narożnikach prezbiterium wybudowano dwa szyby prowadzące na poddasze ponad skle-
pieniami. W południowym szybie, który doświetlają, jak już wcześniej pisał autor, cztery okienka, 
zbudowano zabiegowe schody (czynne do dnia dzisiejszego). Północny szyb był pusty i  służył 
najprawdopodobniej do transportowania materiałów potrzebnych do remontów prowadzonych 
na dachu kościoła.
 W połowie 1709 r., jak zakłada badająca to zagadnienie w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku pani dr hab. Maria Kałamajska – Saeed58, krystalizuje się koncepcja przyszłego wystroju ko-
ścioła. Fundator, który jak już wcześniej wskazywał autor tego opracowania, miał głos decydujący 
nie tylko w  kwestii wyglądu kompleksu, ale też jego wyposażenia, skłaniał się ku rozwiązaniom 
niebanalnym i  całkowicie nowym na gruncie polskim, reprezentowanym przez dzieła wysokiej 
klasy artystów włoskich: Baltazara Fontany59 w kościele św. Anny w Krakowie i Michelangelo Pal-
loniego60 w farze w Węgrowie. St. A. Szczuka wyraźnie pragnął mieć kościół, który wspaniałością 
nie ustępowałby równoległe powstającym czołowym fundacjom. W  odpowiednim dla wykonania 
malowideł ściennych sezonie letnim 1709 r. Palloniego nie można było ściągnąć do Szczuczyna, 
ale rektor miał zamiar sam odwiedzić artystę w Warszawie i odebrać projekty.61

54 Szerzej: J. Siemion, op. cit., s. 35.
55 M. Karpowicz, Architekci warszawscy w Szczuczynie…, [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 3, Warszawa 1957, s. 233.
56 AGAD, APP, 163a, t. 35, s. 544. W liście rektor powiadamia również St. A. Szczukę o wizycie w Szczuczynie króla Augusta II.
57 AGAD, APP, 163a, t. 29, s. 24.
58 M. Kałamańska – Saeed (ur. 1941) – historyk sztuki, pracownik naukowy (dr hab.), emerytowany pracownik Instytu-

tu Sztuki PAN, była wykładowczyni Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie.
59 Baltazar Fontana ( ur. 26 VI 1661 w Chiasso koło Como, zm. 6 X 1733) – włoski rzeźbiarz i architekt działający na terenie Europy 

Środkowej. 
60 Michelangelo Palloni (ur. 1637 w Campi Bisenzio, zm. 1712 w Węgrowie) – malarz pochodzenia włoskiego, przedstawiciel baroku, 

nadworny malarz Jana III Sobieskiego.
61 M. Kałamajska – Saeed, Ołtarz Główny…, [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 2, Warszawa 1977, s. 192 – 193.
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Ryc. 14. Pierwsza strona listu rektora o. Pawła od św. Piotra do St. A. Szczuki z września 1708 r.
Źródło: AGAD, APP, 163a, t. 29, s. 24.

 W  drugiej połowie 1709 r. nastąpiła zmiana na stanowisku rektora kolegium szczuczyń-
skiego. Miejsce ojca Pawła od św. Piotra, prowadzącego od początku budowę, zajął ojciec Mar-
cellin od św. Filipa Nereusza62. Z  zachowanej w  AGAD w  Warszawie korespondencji wiemy, 
że Szczuka nie był zadowolony z  tej zmiany, wyrażając w  liście do żony zaniepokojenie, co do 
sprawności dalszego toku prac w  kościele i  kompetencji odpowiedzialnych za nie zakonników. 
Według relacji nowego rektora – ojca Marcellina, pochodzącej z 13 października 1709 r.: „kościół 
był naokoło od wierzchu okien tynkowany i  pobielony, oprócz boku kaplic […] okna i  ramy do nich 
[…] zapłacone, to jest sześć wielkich, siódme faciatne i cztery kapliczne, które ostatnie, to jest kapliczne, 
wkrótce kwaterami wypełnione będą, jako i drugie. Mur zakrystialny szeroki na półtora łokcia, wysoki 
na oś[ie]m postawiony” 63. 

62 Ojciec Marcellin od św. Filipa Nereusza – Jakub Giemza, żył lat 60, śluby zakonne złożył w  1683  r., rektor szkoły pijarskiej 
w Szczuczynie od 1709 r. 

63 I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, Warszawa 1989, s. 254 – 255.
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Z  listu nowego rektora nie wynika do końca, by były prowadzone jakiekolwiek prace we wnę-
trzu. Mowa jest tylko o budującej się zakrystii. Więc można zakładać, że w 1709 r. nie przystą-
piono jeszcze do wyposażania wnętrza i  wznoszenia ołtarzy. W  latach 1709 – 1711 na pewno 
prowadzono prace w podziemiach, gdzie m.in. budowano krypty.64

 W  dniu 19 maja 1710 r. zmarł założyciel i  właściciel Szczuczyna, podkanclerzy litewski 
Stanisław Antoni Szczuka, fundator i  „spiritus movens” (z  jęz. łac.: poruszający duch) budowy, 
do którego uprzednio zgłaszano się po akceptację we wszystkich sprawach związanych z  po-
stępem prac. Ze śmiercią Podkanclerzego związany jest również zasadniczy zwrot w  orientacji 
artystycznej. Do wzniesienia zespołu pijarskiego zatrudniani byli artyści włoscy ze środowiska 
stołecznego: architekt – Józef Piola, majster – Józef Fontana, sztukator – Francesco Maino, 
wykonawca robót kamieniarskich – Józef Szymon Bellotti, zatem czołówka artystyczna epoki, 
do której należeli też obaj malarze, których zamierzano sprowadzić dla wykonania ołtarzy – 
Michelangelo Palloni i  Jan Reisner. Sytuacja uległa zmianie, gdy zabrakło fundatora, którego 
indywidualności Szczuczyn zawdzięcza początkowy rozmach finansowy i  poziom artystyczny 
zatrudnianych wykonawców.
 Konstancja, w  przeciwieństwie do męża zaangażowanego emocjonalnie w  tworzenie rodo-
wego gniazda, nie lubiła Szczuczyna. Wzmianki na ten temat pojawiają się parokrotnie w  ich 
korespondencji. Po śmierci męża osiadła w Radzyniu, nie przejawiając jak się wydaje większego 
zainteresowania ostatecznym ukończeniem fundacji. Troska o  wykończenie kościoła w  takim 
układzie musiała spaść na barki samych pijarów, względnie przebywających w  Szczuczynie ofi-
cjalistów zarządzających tutejszymi majętnościami Szczuków65.
Czy ambitne plany i  projekty zamawiane za życia St. A. Szczuki, odnośnie ołtarzy i  wystroju 
wewnętrznego szczuczyńskiej świątyni zostały zrealizowane? Badacze twierdzą (i analizując stan 
dostępnej wiedzy na ten temat należy się z  nimi zgodzić) że obecny wystrój kościoła, który 
przez stulecia nie uległ praktycznie większym zmianom, co potwierdzają wszystkie zachowane 
i  dostępne źródła pisane, daleki jest i  wręcz nie odpowiada obrazowi, jakiego oczekiwalibyśmy 
po wykonaniu projektów Palloniego i  innych artystów włoskich ze środowiska warszawskie-
go. Zakładać należy więc dwie możliwości: że w  ogóle nie doszło do wykonania ambitnego 
przedsięwzięcia Podkanclerzego lub zaczęto je realizować w  1710 r., lecz z  powodu śmierci 
fundatora i wizjonera zostało ono przerwane i niedokończone, gdyż jego następcy nie mieli tak 
szerokich horyzontów i ambicji, jak i odpowiednich koneksji w środowisku wybitnych twórców.  
M. Kałamajska – Saeed stwierdza: „[…] że można zaryzykować […], iż w  pierwszej połowie  
1710 r. zaczęły się prace przy wznoszeniu ołtarza głównego, który mógł przypominać iluzjonistyczny 
ołtarz główny Palloniego z  fary w  Węgrowie” 66. Stwierdzenie to popierają m. in. fakty: w  maju, 
1711 r. pijarzy otrzymują oficjalną zgodę na wystawienie relikwii św. Klemensa dla „publicae 
fidelium venerationi” (z  jęz. łac.: publicznej czci przez wiernych), a  trudno sobie wyobrazić, by 
miejscem do ekspozycji nie był ołtarz główny; bardzo istotna jest informacja, iż biskup płocki 
„ma wkrótce wizytować i  chciałby pono kościół konsekrować” 67. Wzmianka o  zamiarze konsekracji 
jest tu najciekawsza, ponieważ zgodnie z  przepisami prawa kościelnego konsekrować można 
tylko ten kościół, w którym znajduje się cały ołtarz wielki. Skoro zatem biskup wybierał się do 
Szczuczyna z takim zamiarem, to musiał już stać ołtarz główny, choć może jeszcze nieukończony 

64 M. Kałamajska – Saeed, Ołtarz Główny…, [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 2, Warszawa 1977, s. 192 – 193; I. Grochowska, 
Stanisław Antoni Szczuka…, Warszawa 1989, s. 254 – 255.

65 M. Kałamajska – Saeed, Ołtarz Główny…, [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 2, Warszawa 1977, s. 192 – 196.
66 Ibidem, s. 193.
67 Ibidem, s. 194. 
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ostatecznie. Nic więcej niestety nie wiadomo na temat tej zapowiadanej wizyty. Kwerenda prze-
prowadzona przez panią Kałamajską – Saeed w  archiwum Kurii Płockiej, do której należał 
wówczas Szczuczyn, nie dała w tym względzie wyników.
Zapewne z przyczyn, które wskazano wyżej, prace przy wykończeniu wnętrza kościoła po śmier-
ci St. A. Szczuki mocno spowolniły i  przybrały inny kierunek. Spadkobiercy kończyli dzieło 
fundatora, ale bardzo powoli i  z  dużo mniejszym rozmachem. Wiemy na pewno, że organy do 
szczuczyńskiej świątyni wykonał około 1715 r. organmistrz sprowadzony z Kętrzyna. W AGAD 
znajduje się list G. Szpilewskiego Neronowicza zarządcy dóbr szczuczyńskich, do wdowy po 
Stanisławie Antonim z  8 września 1711 r., w  którym informuje on: „[…] sprowadziłem organ-
majstra z  Rastemborka [z  jez. niem.: Kętrzyna] katolika, aby wystawił do kościoła organy […]” 68. 
Wiemy również, że rzemieślnik ów w 1715 r. osiedlił się na stałe w Szczuczynie. W dostępnych 
na tę chwilę źródłach nie odnaleziono informacji na temat prac w  kościele przez kilkanaście 
następnych lat (co nie wyklucza, że takowe były prowadzone). Pierwsze wzmianki źródłowe 
o prowadzeniu dalszych prac pochodzą dopiero z 1730 r. Sporządzono wówczas dokumenty „Do 
Fabryki kościoła Szczuczyńskiego Regesta [kosztów] i  na fabrykę Szczuczyńską Percepta y Expensa” 
(z  jęz. łac.: Wydatki i  Dochody). Oba wymienione fascykuły, których zawartość mogłaby wiele 
wyjaśnić, niestety zaginęły. Ale istnienie ich potwierdzone w  AGAD, świadczy o  prowadzeniu 
dalszych prac.69 
Uroczysta konsekracja kościoła nastąpiła 18 sierpnia 1743 r. Przeprowadził ją sufragan płocki 
Marcin Załuski70. Na pewno był już wtedy wybudowany ołtarz wielki, którego istnienie jest 
warunkiem wyświęcenia świątyni. Wiemy też, że piękny ołtarz wielki do szczuczyńskiego ko-
ścioła pijarów został wykonany około 1740 r. w  pracowni Jana Chrystiana Schmidta z  Reszla. 
Historycy wcześniej badający to zagadnienie, z  czym należy się zgodzić, zakładają, że data wy-
święcenia kościoła była zakończeniem pierwszego etapu wykańczania wnętrza świątyni, który 
pozwolił na dokonanie tego doniosłego aktu. Potwierdzeniem tego założenia jest m.in. fakt, że 
dopiero w 1755 r. zawarty został kontrakt na malowanie i złocenie ołtarza wielkiego.71 Szczegóły 
budowy ołtarza, jego zabytkowe cechy i wyróżniające elementy zostaną opisane w dalszej części 
tej publikacji. 
 Jeden z  autorów „Księgi Złotej…” tak opisuje wzniesioną świątynię: „Kościół szczuczyński 
w  stylu renesansowym, o  trzech nawach, zewnątrz oznacza się pięknym frontem wewnątrz zaś cały 
jest wspaniały. Ściany ozdobione są prześlicznym gzymsem, kapitelami, pilastrami i  innemi ozdobami 
gustownie wykonanemi. Wysokość kościoła wewnątrz trzydzieści sześć łokci, szerokość trzydzieści sześć 
łokci, długość sześćdziesiąt sześć łokci” 72.

 Nieustalona jest jak dotąd, z  powodu braku przekazów źródłowych, precyzyjna data bu-
dowy jednoskrzydłowego, przylegającego do kościoła z  prawej strony, budynku kolegium. Ba-
dacze przyjmują dwie hipotezy. Pierwsza zakłada, iż budowę kolegium rozpoczęto w  tym sa-
mym czasie, co budowę klasztoru. Byłoby to logiczne ze względu na metody nauczania pijarów. 
Wiadomym jest – co potwierdzają cytowane źródła – że edukowanie młodzieży rozpoczęto 
w Szczuczynie już w 1700 r. Przypuszczenie to musiałoby jednak wiązać się z  istnieniem planu 
architektonicznego całego założenia już na etapie rozpoczęcia budowy klasztoru. Według drugiej 
hipotezy, zdaniem autora tej publikacji bardziej wiarygodnej, budowę kolegium rozpoczęto po 

68 Ibidem, s. 197.
69 Ibidem, s. 194.
70 Marcin Załuski herbu Junosza (ur. 15 XI lub 30 IV 1700 w Jedlance, zm. 11 VII 1768 w Warszawie) – polski duchowny katolicki 

(jezuita), biskup pomocniczy płocki, opat komendatoryjny sulejowski.
71 M. Kałamajska – Saeed, Ołtarz Główny…, [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 2, Warszawa 1977, s. 193 – 194.
72 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 40 – 41.
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wybudowaniu kościoła i  śmierci podkanclerzego St. A. Szczuki. Potwierdza to m.in.  fakt, braku 
jakichkolwiek materiałów źródłowych dotyczących budowy kolegium w  badanych archiwach.73 
Nierealne byłoby wybudowanie kolegium za życia fundatora bez jego dyspozycji lub sugestii, 
tak jak to czynił przy klasztorze czy kościele, a  co potwierdza zachowana m.in. bogata kore-
spondencja Szczuki. Autor uważa też, że potwierdzają to założenie rzucające się w oczy różnice 
architektoniczne klasztoru i  kolegium (i  nie chodzi tu o  kształt wieży). Początkowo siedzibą 
szkoły pijarskiej na pewno był klasztor, a po wybudowaniu kolegium przeniesiono tam zajęcia.

Ryc. 15. Kopia Delineatio Scholarum Stutinensium (z  jęz. łac.: Szkic Szkoły Szczuczyńskiej).  
Źródło: Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 541A.74

I.  Dolna kondygnacja 

 1. Ściana kościoła, 2. Klasa I  przez Sąd Komisaryczny Pruski zajęta, 3. Szkoła początkowa przez Prusaków zajęta, 4. Przejście 
w kierunku cmentarza, 5. Schody, 6. Sypialnia zajęta przez Prusaków, 7. Sypialnia zajęta przez Prusaków, 8. Wejście dla uczniów.

II.  Wyższa kondygnacja

 1. Ściana kościoła, 2. Klasa druga, 3. Klasa trzecia, 4. Schody, 5 – 6. Spiżarnia.

 Kompleks pijarski w Szczuczynie jest dziełem twórców należących do ówczesnej elity war-
szawskich artystów wywodzących się z Włoch i bez wątpienia należy go uznać za perłę baroku 
polskiego.75

73 I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, Warszawa 1989, s. 256.
74 Na szkicu w  prawym dolnym rogu znajduje się informacja Akta po-pruskie dotyczące kolegium Pijarów w  Szczuczynie /Arch. Ośw. 

Publ. 20B. Alleg. vol. 1. fol. 125/. kop. 24/VII 1939 Ks WK.
75 Katalog zabytków sztuki…, pod red. M. Kałamajskiej – Saeed, Warszawa 1988, s. 40 – 51.
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Ryc. 17. Pierwsza strona listu rektora o. Pawła od św. Piotra do St. A. Szczuki z 1 listopada 1705 r.
Źródło: AGAD, APP, 163a, t. 35, s. 544.
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1.3.  Uposażenie i działalność kolegium pijarskiego

Osadzenie pijarów w Szczuczynie miało znaczenie prestiżowe o wydźwięku nie tylko lokal-
nym, ale także politycznym, gdyż umacniało rolę Szczuki nie tylko w  ziemi wiskiej, ale 
i w sąsiednich Prusach oraz gospodarcze, ponieważ wpływało na rozwój miasta i dóbr. 

 Akt fundacyjny podpisany przez oboje małżonków zapewniał m.in. sumy należne na utrzy-
manie kolegium przeznaczone przez króla Jana III Sobieskiego i  St.  A. Szczukę. Wskazywał 
również konkretną ilość produktów w  naturze, które miały być wydawane pijarom „z  dóbr 
szczuczyńskich”. 

Ryc. 18. Kopia dokumentu z  lat 1726/32. Oryginał wystawiony przez St. A. Szczukę 
10 grudnia 1704 r. w Szczuczynie. Źródło: AGAD, MK, 224, k. 268.
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W 1698 r. król August II dodał kolegium szczuczyńskiemu fundusz stypendialny na kształcenie 
co roku dwóch ubogich chłopców z  rodu Szczuków i  Rostkowskich. Fundusz ten, opiewający 
na „14 000 złotych polskich”, związany był pierwotnie z inicjatywą królowej szwedzkiej Katarzyny 
Jagiellonki i przeznaczony był na kształcenie młodych Szwedów w wierze katolickiej.76

Stanisław Antoni wypłatę zapisanych pijarom w akcie fundacyjnym sum m.  in. prowizji z dóbr 
Wysokie Mazowieckie, sprecyzował w dokumencie wystawionym kilka lat później tj. 10 grudnia 
1704 r. w Szczuczynie (ryc. 18, 19). 

Ryc. 19. Kopia dokumentu z  lat 1726/32. Oryginał wystawiony przez St. A. Szczukę 
10 grudnia 1704 r. w Szczuczynie. Źródło: AGAD, MK, 224, k. 269.

76 Szerzej: I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, Warszawa 1989, s. 246.
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Poza środkami na budowę i utrzymanie, wymienionymi m. in. w przywileju, wydzielono również 
pijarom w 1699 r. grunty „na ogrody, tudzież do siania zboża”. Powierzchni ówczesnego nadania 
nie znamy. Wiemy jednak, że grunty wydzielono „w kwadrat”, w zwartym kompleksie.

Ryc. 20. Delineatio Planimetrica Collegii ac Scholarum Stutinensium nec non Areas ad illud pertinentis  
FACTA AD 1798 (z  jęz. łac.: Szkic Planistyczny Kolegium i Szkoły w Szczuczynie  

oraz terenów do niego przylegających Wykonany w Roku Pańskim 1798).
Źródło: Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 541A.77

1. Kościół, 2. Kolegium, 3. Budynki szkolne, 4. Cmentarz, 5. Otwarty budynek (piwnica wykonana w  ziemi), 6. Stajnia, 7. Stodoła,  
8. Małe gospodarstwo, 9. Pola, 10. Ogród kuchenny (warzywnik), 11. Ogród, sad, 12. Las olchowy, 13. Staw (sadzawka), 14. Rzeczka, 
strumyk, 15. Łąka, pastwisko, 16. Brama.

 Jak już wskazał autor wcześniej, uroczyste wprowadzenie pijarów do klasztoru oraz rozpo-
częcie nauki w kolegium nastąpiło we wrześniu 1700 r. Uczestniczący w uroczystościach Szczuka 
w liście do żony z 15 września pisał: „Tu tedy nie stanąłem, aż po południu w sobotę [11 września] 

77 Na	szkicu	w	prawym	dolnym	rogu	znajduje	się	 informacja	Kopia z Akt po-pruskich dotyczących kolegium Pijarów w Szczuczynie 
(Arch. Ośw. Publ. Sgn. 20B. vol. 1. fol. 121). 25.VI.1939 Ks WK.
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ks. prowincjał nie przyjechał, z  asystentem swoim, z  rektorem warszawskim i  ks. Benedyktem aż na 
samą prawie procesję nieszporną, która była z ekspozycją. Z łaski WMM Pani księża bardzo kontenci, 
było ich z  piętnastu w  komżach. Ks. Seweryn nie zjechał, p. kasztelana w  domu nie było, i  tak na-
zajutrz, to jest w  niedzielę, przy p. podsędku wiskim i  innych wielu odprawowało się nabożeństwo 
i kazanie było dobre alludując do fundacy i do gór herbowych, po nabożeństwie była oracja łacińska na 
chwałę nauk, [w] której y mnie się dostało. Orator był bardzo wyśmienity. Potym poszedłem do celi 
prowincjalskiey, nim jeść dano w refektarzu” 78 (ryc. 21). 

Ryc. 21. Fragment listu St. A. Szczuki do żony z 15 września 1700 r.
Źródło: AGAD, APP, 163a, t. 42, s. 554.

78 AGAD, APP, 163a, t. 42, s. 554.
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 Kolegium przewidziano na „szkół siedem” i  dwunastu zakonników. Akt fundacyjny zastrze-
gał, że miało być co najmniej siedem klas, z  możliwością zwiększenia ich liczby. Wymieniał 
następujące: „parwę, infimę, grammatykę, syntaktykę, poetykę, retorykę y teologią moralną”. Z  wy-
mienionego zestawu wynika, iż intencją fundatora było nauczanie na poziomie początkowym 
(„parwa”), a  także w  pozostałych klasach od „infimy” do retoryki na poziomie szkoły średniej. 
Włączenie do programu nauczania teologii wiązało się z  wyrażoną w  akcie wolą stworzenia 
w  Szczuczynie silnego ośrodka katolickiego, ukierunkowanego na wzmocnienie wiary na tere-
nach przygranicznych z protestanckimi Prusami. Kolegium szczuczyńskie miało mieć charakter 
niepełnej szkoły wyższej, obejmującej kształcenie elementarne i  średnie. Wykładano tu także fi-
lozofię i jak wynika z rękopiśmiennego skryptu (ryc. 22), wykłady te prowadzono w Szczuczynie 
wedle św. Tomasza z Akwinu w kursie dwuletnim już od momentu otwarcia kolegium. 

Ryc. 22. Karta tytułowa wykładu filozofii w kolegium szczuczyńskim z 20 listopada 1700 r. 
Źródło: Ossolineum, rkps 6136/I.
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Pijarzy nauczali w  Szczuczynie również języka niemieckiego, co w  ówczesnej Rzeczypospolitej 
należało do rzadkości. Powszechnie wiadomo, że wykłady języków nowożytnych na początku 
XVIII w. prowadziły tylko nieliczne kolegia. Prekursorami nauczania języków obcych nowo-
żytnych były kolegia w  Sandomierzu i  Gdańsku gdzie w  1710 r. wprowadzono język francuski 
i niemiecki. Przywiązywano także dużą wagę do nauki historii i geografii.79

Szczuka dbał o  nauczanie własnych dzieci historii ojczystej i  powszechnej. Wyznaczony przez 
prowincjała na wychowawcę dzieci Szczuków pijar, który był wykładowcą retoryki w  kolegium 
szczuczyńskim, a następnie filozofii w kolegium warszawskim, o. Teodor od Najświętszego Imie-
nia Marii, donosił Szczuce w  liście z  26  lutego 1709 r. ze Szczuczyna: „Zacząłem już dawno 
z Ichmościami serię książąt i królów polskich […] będzie i Romana historia” 80.
Brak materiałów źródłowych na temat kolegium pijarskiego w Szczuczynie nie pozwala na głęb-
szą analizę stosowanego tam programu nauczania. O  organizacji szkoły, programie i  metodach 
nauczania wnioskować można drogą pośrednią, opierając się na wzmiankach z  korespondencji 
Szczuków oraz na nekrologach pijarów, w  których odnotowywano niejednokrotnie specjalność 
nauczycielską, piastowane funkcje i klasztory, w których przebywali wcześniej zmarli.
Metodyka nauczania w  szkołach pijarskich była językowo – retoryczna, a  zdobywanie wiedzy 
oraz praktyka religijna były ze sobą głęboko powiązane. Nauka w  kolegiach pijarskich trwała 
pięć godzin dziennie (dwie i pół godziny przed południem, dwie i pół godziny po południu). Po 
zajęciach szkolnych uczniowie mieli odmawiać w  kościele litanię do Matki Boskiej, co godzinę 
zaś, na sygnał dzwonka, wszyscy odmawiali Zdrowaś Maryjo.81

Na czele szkoły pijarskiej stał rektor, któremu pomagał wicerektor oraz prefekt. Kolegium szczu-
czyńskim zarządzali pijarzy w pełni wykształceni, uprawnieni do wykładania filozofii i  teologii. 
Pierwszym rektorem kolegium w  Szczuczynie był ojciec Paweł od św. Piotra (Paweł Smaracz-
kowski), który dał się poznać jako budowniczy i  świetny organizator. Ojciec Paweł pracował 
w  Szczuczynie do 1709 r. Drugim z  kolei rektorem, który rozpoczął swą pracę w  Szczuczynie 
jeszcze za życia Szczuki, był Marcellin od św. Filipa Nereusza ( Jakub Giemza); nauczycielami 
zaś byli zakonnicy. W  1735 r. w  szczuczyńskim kolegium było szesnastu zakonników, w  tym 
sześciu profesorów i  magistrów. W  1772 r. było w  nim trzynastu zakonników kapłanów, nie 
licząc braci (było ich stosunkowo mało, nie mieli święceń kapłańskich, byli to zwykle pracownicy 
pomocniczy np. kucharze, ogrodnicy).
Nie udało się dotrzeć do konkretnych danych na temat liczby uczniów w  pierwszych latach 
działalności kolegium. Według określenia samego Szczuki na początku w  1700 r. było ich nie-
wielu, w  liście do żony z 15 września pisał: „Szkoły wszystkie zaczęły, ale studentów bardzo mało, 
powiada Rektor że się tu nie zbieraią, aż po Ś.[więtym] Michale” 82 (ryc. 23).
Kilka lat później, w  1705 r., w  czasie uroczystości pogrzebowych córki Szczuków Marii Anny 
pisano o okazałym zaprezentowaniu się młodzieży szkolnej. Pierwsze źródłowe wzmianki o licz-
bie uczniów kolegium pochodzą z 1735 r. i wymieniają ich trzystu. W 1772 r. uczyło się tu stu 
pięćdziesięciu uczniów, a  szesnaście lat później do szczuczyńskiego kolegium mającego status 
szkoły powiatowej uczęszczało stu osiemdziesięciu uczniów. 

79 I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, Warszawa 1989, s. 267.
80 Ibidem, s. 269.
81 Ibidem,	s.	271.
82 AGAD, APP, 163a,

 
t. 42, s. 555.
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Ryc. 23. Fragment listu St. A. Szczuki do żony z 15 września 1700 r.
Źródło: AGAD, APP, 163a, t. 42, s. 555.
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W  okresie Komisji Edukacji Narodowej83 funkcjonowała na terenie miasta utrzymywana przez 
pijarów szkoła parafialna licząca około stu uczniów oraz studium humanistyczne dla kleryków 
„sposobiących” się do zawodu nauczycielskiego. 
 Nauka w kolegium była bezpłatna, opłatę pobierano jedynie za pobyt w konwikcie84 i wy-
żywienie. Ubożsi zamieszkiwali na stancjach w  mieście, a  za wyżywienie godzili się do posług 
w  zakonie, bądź utrzymywali się z  żebraniny oraz datków osób zamożnych. Obok dzieci szla-
checkich uczono w kolegium także potomstwo mieszczan i chłopów. St. A. Szczuka dbał o wy-
kształcenie elementarne ludności w  swoich dobrach. Kształcił na swój koszt sieroty po byłych 
sługach. Rozpiętość wieku uczniów kolegium była znaczna – od ośmiu do dwudziestu lat.85 
Przy szczuczyńskim kolegium działała dobrze zaopatrzona biblioteka. W  1718 r. posiadała ona 
pięćset dwadzieścia woluminów. W  źródłach pijarskich określano ją wówczas mianem średniej. 
M. Baliński w  „Starożytnej Polsce” o  kolegium i  bibliotece pisał: „Całą ozdobą z  drzewa zabudo-
wanego i od samych chrześcijan osiadłego miasteczka, jest kolegium Pijarskie, posiadające dość znaczny 
księgozbiór” 86.
 Jedną z  form wychowawczych stosowanych nie tylko w  szczuczyńskim kolegium, był teatr 
szkolny. Spełniał on nie tylko funkcje wychowawcze i  edukacyjne w  stosunku do młodzieży, 
ale też oddziaływał na miejscową ludność i  reprezentował kolegium na zewnątrz. Opracowania 
podają, że spośród trzydziestu ośmiu kolegiów pijarskich działających w  naszym kraju w  XVII 
i  XVIII w. w  dwudziestu trzech były teatry szkolne. Pierwszy, do jakiego udało się dotrzeć, 
zachowany program teatralny ze Szczuczyna pochodzi z  1722 r. Wystawiona wówczas sztuka 
opiewała czyny i bohaterską śmierć Władysława Warneńczyka, a  jej łaciński tytuł brzmiał: „Vic-
tor coronatus in Majestate Rex, in Castris Dux Patriae Vita, propriae amissio Vladyslaus III, Poloniae 
et Hungariae Rex” (z  jęz. łac.: Zwycięski żywot uwieńczonego królewskim Majestatem Wodza, 
który w  bitwie dla Ojczyzny życie własne oddał, Władysława III, króla Polski i  Węgier). Jak 
wynika z  karty tytułowej87, przedstawienie dedykowane było Marcinowi Szczuce, staroście wą-
wolnickiemu, a  autor sztuki był anonimowy (ryc. 24). Program wydrukowała starannie oficyna 
supraska w języku łacińskim i polskim. Treść sztuki nawiązuje do roli Polski w walce z islamem. 
W dedykacji panegirycznie wyliczono zasługi St. A. Szczuki, sufragana chełmińskiego Seweryna 
Szczuki, Potockich, Kątskich, Rostkowskich i  innych.88

Badacze nie wykluczają jednak, że teatr działał w  szczuczyńskim kolegium dużo wcześniej. 
Wskazywać na to mogą m.in. odnotowane wydatki w prowadzonych jeszcze za życia Stanisława 
Antoniego księgach rachunkowych.
 Szkołę pijarską w  Szczuczynie określano przed pierwszym rozbiorem Polski, jako placów-
kę „o  wielkiej skali”. Wysoki w  owym czasie poziom szkolnictwa pijarskiego podniósł prestiż 
Szczuczyna. Stał się on centrum oświatowym ziemi wiskiej. Z  usług kolegium korzystała nie 
tylko młodzież mazowiecka, lecz także podlaska. Kształciły się tu dzieci różnych stanów, także 
włościańskie. Utworzenie i  działalność kolegium bez wątpienia stanowiło przełom w  rozwoju 

83 Komisja Edukacji Narodowej (KEN), właśc. „Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca” – centralny organ władzy 
oświatowej, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 X 1773 r. 
na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Od roku 1789 rozpoczął się stopniowy rozkład i  utrata wpływów Komisji. 
Ostateczny cios Komisji zadała m.in. konfederacja targowicka, która odebrała jej władzę nad szkołami zakonnym.

84 Konwikt (łac. convictus) – forma internatu dla uczniów uczęszczających do szkoły prowadzonej przez dany zakon 
katolicki. W dawnej Polsce najwięcej było konwiktów pijarów, teatynów i  jezuitów. 

85 Więcej informacji na ten temat: I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, Warszawa 1989, s. 295 – 300.
86 M. Baliński, T. Lipiński, op. cit., s. 493.
87 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Dział starodruków, sygn. 33 110/III.
88 J. Łukaszewicz, Historya szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim od najdawniejszych czasów aż do roku 1794 r., t. IV, Poznań 

1851, s. 243 – 245; I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, Warszawa 1989, s. 301 – 302.
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Ryc. 24. Karta tytułowa programu teatralnego sztuki wystawianej w kolegium szczuczyńskim w 1722 r. 
Źródło: Biblioteka Jagiellońska, Dział starodruków, sygn. 33 110/III.
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oświaty i  kultury tej części Mazowsza. Ponad stuletnia działalność kolegium, wzniesionego 
i uposażonego przez Szczukę, zaowocowała wzrostem poziomu umysłowego i świadomości oby-
watelskiej kolejnych pokoleń młodzieży. Można zauważyć, że dopiero z  chwilą jego utworzenia 
zaczęli pojawiać się tu światlejsi obywatele.
 Po trzecim rozbiorze Polski Szczuczyn znalazł się pod władzą pruską. Zaborca szybko 
wprowadził różne formy ucisku i  prześladowań m. in. w  dziedzinie oświaty. Mimo jak najlep-
szych opinii wizytatorów – pedagogów o  szkołach pijarskich, rozpoczęła się ich planowa likwi-
dacja. W kwietniu 1801 r. władze pruskie zlikwidowały funkcjonujące w Szczuczynie, wzorowe 
seminarium humanistyczne dla kleryków89, a  następnie w  1803 r. zamknęły kolegium pijarskie 
w  Szczuczynie. Nic nie wskórał mianowany na prowincjonała w  1804 r. ks. Onufry Kopczyń-
ski, który daremnie interweniował w  Berlinie u  samego króla pruskiego. I  tak wzorowa szkoła 
w Szczuczynie została zamknięta a budynki przeznaczono m.in. na siedziby urzędów90.
  Likwidacja szkoły przeciągała się, dlatego też często wskazuje się, jako datę zamknięcia 
kolegium rok 1804 a  nawet 1805. „Złota Księga…” podaje: „[…] cios za ciosem spadał na szkołę 
Szczuczyńską. Zajmowane następnie sale szkolne i  Kollegium jedno po drugich, sprawiły na koniec 
w 1805 r. zupełne rozwiązanie szkoły i Zgromadzenia Księży Pijarów w Szczuczynie” 91 (ryc. 25).

Ryc. 25. Fragment tekstu ze strony szećdziesiątej siódmej rękopisu Księga Złota Parafji Szczuczyńskiej. 
Źródło: Archiwum Parafialne w Szczuczynie. 

 Przez ponad sto lat pijarzy opiekowali się i  zarządzali szczuczyńskim kompleksem, speł-
niając również wszystkie posługi kapłańskie w  stosunku do lokalnego społeczeństwa, zapisując 
piękną (jednak niedocenianą i niewykorzystaną) kartę w historii rozwoju Szczuczyna i  regionu.

89 Szerzej: I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, Warszawa 1989, s. 296 – 297.
90 J. Buba, Pierwszy w  Polsce Instytut dla Głuchoniemych – w  150 lecie inauguracji instytutu w  Warszawie (1817 – 1967), [w:] Pijarzy 

w Kulturze Dawnej Polski, Kraków 1982, s. 135.
91 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 64.



   

— 48 —

Janusz Siemion

 Wśród wychowanków kolegium szczuczyńskiego spotykamy działaczy gospodarczych i po-
litycznych, nauczycieli, uczonych, w  tym także zasłużonych w  dziejach Polski. Do najbardziej 
znanych należą: Jakub, Teodor i Antoni Wagowie (znani podróżnicy i pedagodzy), Wawrzyniec 
Wysocki (współpracownik księdza Jakuba Falkowskiego) oraz sam ks. J. Falkowski – rektor 
szkoły popijarskiej w Szczuczynie, założyciel pierwszego w Polsce, istniejącego do dziś Instytutu 
Głuchoniemych w  Warszawie. Ks. Jakub był prekursorem nauczania głuchoniemych i  ociem-
niałych w  Polsce a  Szczuczyn siedzibą pierwszej w  kraju szkoły specjalnej tego typu, gdyż to 
Falkowski został 12 czerwca 1816 r. mianowany dyrektorem „Początkowego Instytutu dla Głu-
choniemych i  Ociemniałych” połączonego ze szkołą w  Szczuczynie. Egzamin na to stanowisko 
przeprowadziła Izba Edukacyjna, która na podstawie orzeczenia Samuela Bogumiła Lindego, 
ówczesnego prezesa Towarzystwa Elementarnego „spowodowała”, że Komisja Rządowa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego powierzyła to stanowisko ks. J. Falkowskiemu. Instytut dla 
Głuchoniemych i  Ociemniałych działał w  Szczuczynie do momentu wyjazdu ks. Falkowskiego 
do Warszawy, gdzie uroczyście otwarto Instytut 23 października 1817 r. w Pałacu Kazimierzow-
skim. Wydarzenie to zostało przyjęte przez historyków za początek Instytutu.92

 Jak już wspomniano wcześniej, mało jest konkretnych materiałów źródłowych na temat 
pobytu i pracy pijarów w Szczuczynie.
 Wiemy jednak, że zakonnicy dokumentowali swoją działalność. Nasz lokalny manuskrypt 
„Księga Złota…” podaje, że prowadzone były cztery księgi pod tytułami:
1. „Smmae originales inscriptae Collegio Luceopolinen si Scholarum Piarum” (z  jęz. łac.: Pierwotne 

sumy zapisane Luceopolitańskiemu Kolegium Księży Pijarów).
2. „Liber Resignationum a  Patre Exprovinciali Antonii Konarski a  B. Cunegunde sevibi caeptus.” 

(z  jęz. łac.: Księga rezygnacji przez byłego Ojca Prowincjała Antoniego Konarskiego od 
Błogosławionej Kunegundy zaczęta). 

3. „Approbatio Loci Ordinarii fundationis Stutinensis 1698 r., na pergaminie folii minoris” (z  jęz. 
łac.: Zatwierdzenie Zdatnego miejsca dla fundacji w Szczuczynie w roku 1698 na pergami-
nie o mniejszych kartach).

4. „Liber Historiae Domus Luceopolinensis.” (z jęz. łac.: Księga Historii Domu Luceopolitańskiego).93

W  rękopisie jest też krótki opis zawartości tych ksiąg. Informacja o  tych księgach znajduje się 
również w  „Summariuszu Dokumentów, Opisu kościoła szczuczyńskiego z  1817.” 94, który znajduje 
się w  zasobach Archiwum Diecezjalnego w  Łomży. Te bezcenne wręcz księgi niestety „[…] 
zaginęły, a  szkoda wielka, bo by nam dużo powiedziały. Dlatego nie wiemy nic o działalności Księży 
Pijarów w  Szczuczynie. Wiemy tylko tyle, że pod opieką i  dozorem Księży Pijarów stan kościoła, 
zakrystyi, szpitala, szkół i  budowli ich były w  jak najlepszym stanie. Taki stan trwał aż do epoki 
wyrugowania Księży Pijarów ze Szczuczyna, które nastąpiło 14 sierpnia 1805 r.” 95.

92 Ibidem, s. 65; J. Buba, Pierwszy w Polsce Instytut…, [w:] Pijarzy w Kulturze Dawnej Polski, Kraków 1982, s. 137.
93 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 48.
94 Archiwum Diecezjalne w  Łomży, Akta kościoła w  Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, Opis kościoła szczuczyń-

skiego z 1817.
95 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 48.
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Ryc. 26. Rzut poziomy szczuczyńskiego kościoła z połowy XVIII w.  
Źródło: AGAD, Zb. kart, k. 560 – 14.
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Ryc. 27. Kirche von Szczuczyn (z  jęz. niem.: Kościół w Szczuczynie). Fragment pocztówki z początku XX w.  
Źródło: foto ze zbiorów CATL działającego przy Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie,  

udostępnił M. Kaliszewski.
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Rozdział ii

Dzieje kompleksu od XIX wieku do czasów 
współczesnych

Z achowało się bardzo mało źródeł z XIX i pierwszej połowy XX w. na temat kompleksu 
klasztorno – kościelnego w  Szczuczynie, szczególnie budynków klasztoru i  kolegium. 
Wprawdzie dysponujemy źródłem: „Księga Złota Parafji Szczuczyńskiej”, w którym znaj-

duje się dużo cennych informacji z XIX w., jednak autorzy tego manuskryptu skupili się na opi-
sie zarysu dziejów kościoła szczuczyńskiego oraz związanych z  nim kwestii administracyjnych. 
Podobnie jest z  materiami źródłowymi znajdującymi się w  Archiwum Diecezjalnym w  Łomży. 
Nie powstało również dotąd żadne konkretne opracowanie na ten temat. Mimo znikomości 
materiałów źródłowych uniemożliwiającej ich weryfikację tj. krytykę źródeł, autor postara się 
jak najobiektywniej opisać i przybliżyć czytelnikom fakty dotyczące ostatnich ponad dwustu lat 
historii kompleksu klasztorno – kościelnego w Szczuczynie.

2.1.  Historia kompleksu do powstania parafii w Szczuczynie

J ak już wskazano wcześniej, na początku XIX w. władze pruskie zaczęły stopniowo zamykać 
funkcjonujące w  budynkach kompleksu klasztorno – kościelnego szkoły pijarskie. W  klasz-
torze ulokowano wtedy „[…] urząd celny, podatkowy i konsumcyjny…” 96. W części budynków 

stacjonował także szwadron dragonów. Fakt ten potwierdzają zapisy objaśniające rozmieszcze-
nie pomieszczeń na szkicach kompleksu wykonanych w  tym okresie (ryc. 9, 10 i  15). A  „[…] 
w  Gmachu Szkolnym Szczuczyńskim…” 97 umieszczono lazaret. Po kasacie Zgromadzenia Księży 
Pijarów w Szczuczynie w 1805 r., kompleks został „zostawiony bez opieki i zaczął ulegać zniszcze-
niu” 98. Stan ten potwierdzają dokumenty, ujawnione przez autora tej publikacji podczas kweren-
dy „Akt Kościoła w Szczuczynie”, które znajdują się w Archiwum Diecezjalnym w Łomży. Z kopii 
dokumentu zapisanego w języku niemieckim pochodzącego z Archiwum Oświecenia Publiczne-
go, „akta po-pruskie”, dotyczącego Kolegium Pijarskiego w  Szczuczynie w  tłumaczeniu na język 
polski czytamy: „[…] klasztor Pijarów stoi w  większej części pusty, i  to jest przyczyną, że dokonuje 
się tam złodziejstwo, ponieważ cała tylna fasada tego budynku nie jest przez nikogo zamieszkana” 99. 
Dokument datowany jest na 10 września 1805 r.
 Od 1806 r. administratorami kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie 
byli proboszczowie parafii w  Wąsoszu: najpierw ks. Hilary Biedrzycki a  następnie Paweł Mo-
dzelewski – tym samym szczuczyńska świątynia stała się kościołem filialnym parafii wąsoskiej. 

96 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, t. XI, Warsza-
wa 1890, s. 863.

97 Archiwum Diecezjalne w  Łomży, Akta kościoła w  Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, Opis kościoła szczuczyń-
skiego z 1817.

98 J. Czarnowski, Kościół w Szczuczynie, w gub. Łomżyńskiej (1696 – 1896), „Tygodnik Illustrowany” 1896, nr 41, s. 811.
99 Archiwum Diecezjalne w  Łomży, Akta kościoła w  Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 541A, Arch. Ośw. Publ. Akta 

po – pruskie dotycz. kolegium Pijarów w Szczuczynie, Sgn. 20. D. vol. 2. fol. 25. Tekst z jęz. niemieckiego przetłumaczyła pani Renata 
Markiewicz.
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Janusz Siemion

 W 1808 r. powraca do Szczu-
czyna pijar ks. J. Falkowski. Ów-
czesna sytuacja polityczna (utwo-
rzenie Księstwa Warszawskiego) 
oraz, jak podają niektóre opraco-
wania100, społeczność Szczuczy-
na i  okolic, która domagała się 
„wskrzeszenia” szkół pijarskich 
przyczyniła się do tego, że: „Ksiądz 
Falkowski, po ustąpieniu rządu pru-
skiego, za pozwoleniem Izby Edu-
kacyjnej i  wolą Biskupa Szembeka 
Pasterza Dyecezyi, przybywszy do 
Szczuczyna w  1808 r. gmach szkol-
ny wyrestaurował i  w  tym samym 
roku wykłady rozpoczął” 101. 
W  tymże roku ks. Falkowski zo-
stał również mianowany przez 
biskupa płockiego Onufrego Ka-
jetana Szembeka administratorem 
kościoła w Szczuczynie.
Zamieszczony wyżej fragment 
dokumentu (ryc. 28) pochodzący 
z  „Opisu Kościoła szczuczyńskiego 
z  1817.” potwierdza fakt założe-
nia w  1808 r. Szkoły Parafialnej 
w  Szczuczynie, przez administra-
tora tutejszego kościoła. W obrębie 
działania tej szkoły znalazło się: 
„[…] Miasto z  Wsiami [Barany, 
Wólka, Skaje, Jambrzyki] do Ad-
ministracyi Kościoła załączonymi. 
Przydane są nadto z  nadgranicza 
Pruskiego Wsie do Parafi Wąsowskiy 
należące Lipnik, Zacieczki, Bencz-
kowo”. Opis został sporządzony 
w 1817 r. i z jego treści wynika, że 
wówczas w murach kolegium popijarskiego funkcjonowała szkoła parafialna – elementarna dla „[…] 
dzieci płci męskiej w  liczbie 71”. Cytowane źródło podaje, że mieściła się tu również szkoła: […] dla 
płci Niewieściej. Ta od roku 1808 do 1813 była utrzymywana, lecz lokal na lazaret zajęty przerwał iey 
trwałość.” Ciekawostką jest fakt, że „Szkoła [parafialna] mieysci się w iedney z sal Szkoły Wydziałowey”. 
Tak, więc z tego tekstu źródłowego wynika jednoznacznie, iż w opisywanym 1817 r. działała również 
w budynku popijarskim szkoła wydziałowa, której rektorem był wówczas pijar ks. J. Falkowski.102

100 J. Buba, Pierwszy w Polsce Instytut…, [w:] Pijarzy w Kulturze Dawnej Polski, Kraków 1982, s. 135.
101 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 64.
102 Archiwum Diecezjalne w  Łomży, Akta kościoła w  Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, Opis kościoła szczuczyń-

skiego z 1817.

Ryc. 28. Fragment dokumentu Opis kościoła szczuczyńskiego z 1817.
Źródło: Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie,  

Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538.
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Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny – perła baroku polskiego w Szczuczynie

 Szkoła wydziałowa pozostała pod nadzorem pijarów do końca trzeciej dekady XIX w. W roku 
1836 została przeniesiona do Suwałk „[…] a w jej miejsce została założona szkoła elementarna”.103

 Szczuczyński kościół z  początku XIX w. opisany jest w  źródłach kościelnych, jako: mu-
rowany, dachówką kryty, mający podłogę drewnianą, w  ogóle, że znajduje się w  stanie dobrym 
po „reperowaniu” w  latach 1809 – 1810 przez administratora ks.  J. Falkowskiego. Dokumenty 
wymieniają i opisują w tym okresie ołtarze „ Tych iest 9”:
1. Ołtarz wielki z  „drzewa sztuką snycerską” wybudowany, który jest „kształtny” i  okazały. Znajduje 

się w  nim obraz główny „Najświętszej Maryi Panny”, z  sukienką srebrną „roboty kształtnej, korony 
wyzłacane”. Cytowany w  źródle fragment księgi „Historiea Domus…” prowadzonej przez pijarów, 
przetłumaczony z łaciny na język polski obraz ten i ołtarz opisuje następująco: ołtarz główny zdobi 
łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Większej (Łaskawej), który w Rzymie mieli „Wielmożni 
Fundatorzy” i pod której wezwaniem został ufundowany kościół. Zabezpiecza go obraz św. Miko-
łaja znajdujący się na zasuwie. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się „Obraz Niepokalanego Poczęcia 
N[ajświętszej] Maryi P[anny]”. Na ołtarzu wielkim znajdują się „Relikwie święte w  przyzwoitych 
osadach z drzewa w kształcie trumienek” 104. Są to relikwie św. Klemensa Męczennika, które żonie 
króla Jana III Sobieskiego, Marii Kazimierze zostały podarowane przez papieża Innocentego XI, 
a królowa przekazała je szczuczyńskiemu kościołowi jeszcze za życia St. A. Szczuki.105

Po stronie „Ewangelii” znajdują się ołtarze (patrząc na ołtarz wielki, po jego lewej stronie od 
prezbiterium, w nawie bocznej).
2. Na zamknięciu nawy bocznej południowej, w  niszy znajdował się mały ołtarzyk ze „[…] 

starym obrazem zasłonionym statua Najświętszej Maryi Panny, która niegdyś na Procesyjach 
Audenckich bywała noszona”. 

3. Ołtarz drewniany snycerskiej roboty z obrazem św. Józefa Opieki.
4. Ołtarz drewniany snycerskiej roboty z obrazem św. Anny zasłaniany obrazem św. Rocha.
5. Ołtarz także drewniany z obrazem św. Antoniego z Padwy.
Po stronie „Epistoły” znajdują się ołtarze (patrząc na ołtarz wielki, po jego prawej stronie od 
prezbiterium, w nawie bocznej). 
6. Na zamknięciu nawy bocznej północnej znajduje się ołtarz bez oprawy z figurą „kształtną” 

św. Jana Nepomucena w niszy.
7. Ołtarz z figurą Jezusa Ukrzyżowanego.
8. Ołtarz z obrazem św. Józefa Kalasantego zasłaniany obrazem św. Wincentego a Paulo.
9. „Ołtarz z  obrazem starym nad psutym lecz dobrze malowanym Św. Kaietana. Obrazem tym 

zasłoniony został obraz św. Tekli którego malowanie jest niedokładne i rażące”.106

 Źródła wskazują, że na ścianach prezbiterium wisiało siedem obrazów: „Dwa z wyrażeniem 
Najświętszej Maryi Panny, 4 – ry Świętych Ewangelistów Jeden Świętego Józefa Kalasantego” , były 
tam też dwa stare obrazy „[…] ieden Świętego Michała drugi wystawiający niewiadomą Historyą 
Duchowną”, oraz portrety „fundatorów 3”.107 

 Ławek w  szczuczyńskim kościele na początku XIX w. było: w  prezbiterium „zamkniętych 
odosobnionych 4”; w nawie głównej zwyczajnych „w przedziałach 4. Insumma [z jęz. łac.: w sumie] 
16”. Konfesjonałów przy filarach „[…] kształtnie zrobionych z drzewa Dębowego 4”.108

103 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 73.
104 Archiwum Diecezjalne w  Łomży, Akta kościoła w  Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, Opis kościoła szczuczyń-

skiego z 1817.
105 Ibidem; Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 41.
106 Archiwum Diecezjalne w  Łomży, Akta kościoła w  Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, Opis kościoła szczuczyń-

skiego z 1817.
107 Ibidem.
108 Ibidem.
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Janusz Siemion

 W  kościele pw. Im. NMP znajdują się katakumby „Księga Złota…” wymienia: „Pod presbyte-
ryum są cztery katakumby, dwie dla zmarłych Księży Pijarów i  dwie dla fundatorów i  dobrodziejów 
kościoła. W jednej z tych katakumb są złożone zwłoki Stanisława Antoniego Szczuki, fundatora kościoła, 
[…]. Trzecia katakumba jest w  bocznej nawie przed ołtarzem św. Józefa Kalasantego. Były również 
katakumby przed ołtarzami: św. Antoniego i  św. Anny i pod chórem, ale te są zakryte i wejścia do nich 
nie ma” 109. Katakumby znajdowały się także, jak podaje cytowany wcześniej „Opis…”: „[…] przy 
schyłku wzgórza przed kościołem”. Lecz w  1808 r. ze względów sanitarnych – „przyległości Miasta” 
zostały zlikwidowane a  znajdujące się w nich szczątki, po odprawionym „żałobnem Nabożeństwie” 
z należnym szacunkiem przeniesiono na cmentarz, który od kilkudziesięciu lat znajdował się „mię-
dzy murem Kościoła i gmachem szkolnym”. Wcześniej cmentarz był usytuowany z tyłu za budynkiem 
kolegium, co potwierdza szkic (ryc. 20) zamieszczony wcześniej w  tej publikacji. Ze względów 
epidemiologicznych wszystkie cmentarze zostały na początku XIX w. wyniesione nakazem admi-
nistracyjnym poza obręb siedlisk ludzkich. W  Szczuczynie nowe cmentarze założone zostały na 
„Górze Kozackiej” przez ks. J. Falkowskiego w 1811 r. Otrzymał on wtedy na ten cel od dziedzica 
Szczuczyna Jakuba Kisielnickiego „[…] jeden mórg ziemi na cmentarz katolicki i pół morga na cmen-
tarz dla dysydentów”. Cmentarz grzebalny dla „Akatolików” wyznaczony został w 1814 r.110

 Przy kościele, w  przyległym do ściany prezbiterium skrzydle klasztoru, usytuowana była 
zakrystia. Nad nią znajdował się „[…] równego wymiaru skarbiec…” w  nich umieszczone były 
„aparata i  inne utensylia kościelne” 111. Szczegółowy spis zgromadzonych w  zakrystii i  skarbcu 
sprzętów kościelnych na początku XIX w., zamieszczony jest w  „Księdze Złotej Parafji Szczu-
czyńskiej” na stronach czterdzieści dziewięć – pięćdziesiąt dwa. 
 Kościół posiadał również dzwonnicę, która znajdowała się w  wieży nad kolegium. Były 
w niej trzy dzwony. W wieży nad klasztorem znajdował się zegar z dwoma dzwonami (ryc. 29).

Ryc. 29. Fragment dokumentu Opis kościoła szczuczyńskiego z 1817.
Źródło: Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538.

109 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 44 – 45.
110 Archiwum Diecezjalne w  Łomży, Akta kościoła w  Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, Opis kościoła szczuczyń-

skiego z 1817; Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 65; J. Siemion, op. cit., s. 77.
111 Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, Opis kościoła szczuczyńskiego z 1817. 
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Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny – perła baroku polskiego w Szczuczynie

 Po wyjeździe ks. J. Falkowskiego, administratorem kościoła szczuczyńskiego został karme-
lita z  Wąsosza ks. Paweł Adamczyk, który „[…] 1 listopada 1809 r. osiadł na stałe w  Szczuczynie. 
[…] Był zakonnikiem światłym, oczytanym, dbałym o  chwałę Bożą i  o  ozdobę świątyni […] ks. Paweł 
Adamczyk spełniał obowiązki kapelana i administratora kościoła szczuczyńskiego do 7 października 1821 r.” 112. 
Mimo  przekazania obowiązku administratora ks. Paweł pracował w  Szczuczynie do 1826 r., kie-
dy to choroba uniemożliwiła mu wykonywanie obowiązków kapłańskich, które wówczas zaczęli 
spełniać „Wikaryusz wąsoski, lub Księża Karmelici z Wąsosza [którzy] przyjeżdżali tylko na niedziele 
i  święta dla odprawienia nabożeństwa” 113. Wtedy też zaprzestano udzielania w  szczuczyńskim ko-
ściele sakramentów świętych, a „Nowożeńcy zmuszeni byli jeździć do Wąsosza” 114

.

 Administratorem kościoła w Szczuczynie po ks. Pawle Adamczyku „[…] został naznaczony 
powtórnie przez władzę duchową Ksiądz Paweł Modzelewski proboszcz wąsoski” 115. Ks. Modzelew-
ski ceniony był jako proboszcz w  Wąsoszu, administracją w  Szczuczynie mało się interesował, 
ale „Procenta od kapitałów należących do Kościoła Szczuczyńskiego, pobierał…” 116. Pozostawiony 
bez odpowiedniego nadzoru kościół „[…] przedtem w porządku utrzymywany, bogaty w apparata 
i  inne utensylia kościelne, za administracji Księdza Modzelewskiego przyprowadzony został do ruiny 
i  ubóstwa; inwentarz kościelny zmniejszył się i  co do ilości i  co do jakości, bo najbogatsze apparata 
i utensylia kościelne zostały albo zabrane do innych kościołów, albo zniszczone, albo zaginęły” 117. Fakt 
zabierania sprzętów do innych kościołów potwierdza prośba „profesora” religii gimnazjum łom-
żyńskiego ks. Zawadzkiego skierowana „Do Wysokiey Kommisyi Rządowey Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego” 4 grudnia 1823 r., gdzie w punkcie pierwszym czytamy: „[…] ponieważ 
kościół popijarski w  Szczuczynie ma onych [sprzętów] tyle, że nie tylko zwalone na hurmy gniią, 
lecz nadto kosztownieysze giną, tak iako niedawno zginął krzyż z  czystego srebra przepysznej robo-
ty półtora łokcia wysoki, aby przeto Wysoka Kommisya dozwoliła mnie wziąć przynajmniej po dwa 
Ornaty w  każdym kolorze, kap dwie, kielichów dwa, puszkę iedną, Lichtarzy osiemnaście, krzyżów 
cztery, alb cztery, komży cztery.[w punkcie drugim czytamy] Aby z tegoż miejsca wzięte Obrazów 7 
ieszcze przez [księdza] Falkowskiego podówczas Rektora zwrócone zostały Kościołowi naszemu Łom-
żyńskiemu” 118

. W styczniu 1824 r. „Wysoka Kommisya” ustosunkowała się do prośby ks. Zawadz-
kiego pozytywnie. Również w „Księdze Złotej…” znajdują się opisy potwierdzające zawłaszczanie 
sprzętów ze szczuczyńskiego kościoła119

.

Sam obiekt kościelny nie wyglądał w  tym czasie zbyt dobrze. Przez nieszczelny, dziurawy dach 
woda zaciekała do środka kościoła i  zakrystii skąd „[…] służba kościelna po każdym deszczu […] 
wodę cebrami wynosiła” 120. Brak dobrego gospodarza oraz potrzebę zadbania w tym czasie o ko-
ściół świetnie obrazuje fakt, że z prawej strony frontu kościoła spadła na ziemię płomienista waza 
z piaskowca. Brakujący element został najpierw zastąpiony drewnianym, a następnie kamiennym, 
(o  czym w  dalszej części tej publikacji). Fragmenty wazy leżały przez lata przed kościołem po 
prawej stronie wejścia. Podczas prac remontowych prowadzonych w ostatnich latach, zostały one 
przetransportowane na podwórko plebanii.
 

112 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 65.
113 Ibidem, s. 66.
114 Ibidem, s. 66.
115 Ibidem, s. 66.
116 Ibidem, s. 66.
117 Ibidem, s. 66.
118 Kopia tego pisma potwierdzona za zgodność przez Sekretarza Generalnego Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i  Oświecenia 

Publicznego znajduje się w Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare.
119 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 52, 53, 70.
120 Ibidem, s. 66.
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Janusz Siemion

 W  roku 1820 z  inicjatywy ówczesnego administratora ks. Pawła Adamczyka i  profesora 
szkoły wydziałowej w  Szczuczynie pijara ks. Jacka Filipkowskiego powstał pierwszy projekt 
utworzenia parafii w Szczuczynie. Nie zyskał on jednak przychylności okolicznych proboszczów.
Z następną propozycją „[…] utworzenia w Szczuczynie parafji, niezależnej od Wąsosza, z odłącze-
niem kilku wiosek od parafji wąsoskiej i niedźwiadzińskiej” 121 wystąpił w 1828 r. do biskupa Kon-
systorz Łomżyński. Mikołaj Jan Manugiewicz biskup Diecezji Augustowskiej Senator Królestwa 
Polskiego zaakceptował tę propozycję i  określił warunki nowej parafii, do której miały należeć: 
miasto Szczuczyn oraz wsie Barany, Skaje, Wólka, Jambrzyki i Świdry Awissa. Niestety, Komisja 
Rządowa Wyznań Religii i Oświecenia Publicznego decyzji biskupa nie zaakceptowała. 
Podobny „Projekt względem kościoła w  Szczuczynie mającego się organizować na parafialny” złożył 
w marcu 1836 r. biskup Sufragan Augustowski Stanisław Kostka Choromański. Projekt zakładał, 
że: „[…] co do ludności parafji, parafija Szczuczyńska składać się będzie: z  miasta Szczuczyna, wsi 
Bęćkowo, wsi Gutki, wsi Zacieczki, wsi Guty, wsi Lipniki, wsi Rakowo, wsi Skaje, wsi Barany, wsi 
Jambrzyki, wsi Wólka. W których znajduje się 2236 Dusz Chrześcijańskich…”. Projekt ten nie został 
zrealizowany.122 
Z  wnioskiem o  przeniesienie parafii z  Wąsosza do Szczuczyna do Komisji Rządowej w  1844 
r. zwrócił się „Rząd Gubernijalny Augustowski”. Komisja do wniosku jednak nie przychyliła się 
stwierdzając stanowczo, że „[…] parafija Wąsosz do Szczuczyna przeniesiona być nie może”.123

 Jak już wskazano w 1836 r. szkoła wydziałowa została przeniesiona do Suwałk. W jej miej-
sce w  budynku kolegium popijarskiego powstała szkoła elementarna. Zrodził się też pomysł, 
aby umieścić w  nim szpital. Już w  kwietniu 1836 r. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, 
Duchownych i  Oświecenia Publicznego zwróciła się z  pismem do Sufragana Administratora 
Diecezji Augustowskiej z  prośbą, aby chciał wyrazić swoją opinię na temat: „[…] założenia 
szpitala w  Województwie Augustowskiem gdzieby chorzy i  biedni pozbawieni pomocy znaleźć mogli 
schronienie […] aby na takowe użycie w braku funduszu gmach Szkolny popijarski w Szczuczynie był 
obrócony” 124 (ryc. 30).
 W  1837 r. z  inicjatywy Rady Opiekuńczej Dobroczynnych Instytucji Publicznych zostaje 
założony w Szczuczynie szpital św. Stanisława. Dopiero jednak rok później przejęto jeden pawi-
lon budynku, ale do końca roku nie przyjmowano chorych. Źródła kościelne podają, że w 1839 
r.: „[…] w Szczuczynie istniał szpital dla 15 chorych, nie było jeszcze księdza kapelana” 125

.

Szczuczyński szpital należał w tym okresie do nielicznych na terenie guberni łomżyńskiej (poza 
Szczuczynem szpitale istniały w Łomży i Ostrołęce). Według źródłowych danych w latach 1859 
– 1869 szpital dysponował trzydziestoma łóżkami dla chorych. Jest to największa ilość w  po-
równaniu z  innymi funkcjonującymi w tym czasie szpitalami. Jednym z najbardziej zasłużonych 
i  znanych lekarzy, którzy pracowali w  szczuczyńskim szpitalu w  II połowie XIX w., był dr 
Stanisław Huzarski. Pracę swoją rozpoczął w 1863 r. u boku doświadczonego lekarza Stanisława 
Zawadzkiego, następnie objął stanowisko ordynatora a  potem lekarza powiatowego. W  cza-
sie powstania styczniowego, mimo grożącego niebezpieczeństwa, leczył on rannych i  chorych 

121 Ibidem, s. 68.
122 Archiwum Diecezjalne w  Łomży, Akta kościoła w  Szczuczynie, List Biskupa Sufragana Administratora Diecezji Augustowskiej 

do Generalnej Komisji Województwa Augustowskiego, [w:] Akta Kancellaryi Kuryalnėy Biskupa Augustowskiego tyczące się Kościoła 
w Wąsoszu i Szczuczyna. 

123 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 70.
124 Archiwum Diecezjalne w  Łomży, Akta kościoła w  Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, Pismo Komisji Spraw Wewnętrz-

nych, Duchowych i Oświecenia Publicznego do Sufragana Administratora Diecezji Augustowskiej, [w:] Akta Kancellaryi Kuryalnėy 
Biskupa Augustowskiego tyczące się Kościoła w Wąsoszu i Szczuczyna.

125 W. Jemielity, Szpitale w guberni…, [w:] „Studia Łomżyńskie”, t. XII, Łomża 2001, s. 73.
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Ryc. 30. Pismo Komisji Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego do Sufragana Administratora Diecezji 
Augustowskiej. Źródło: Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare,  

Akta Kancellaryi Kuryalnėy Biskupa Augustowskiego tyczące się Kościoła w Wąsoszu i Szczuczyna.

Ryc.	30.	Obraz	przedstawiający	
Aleksandra	Newskiego	–	jedyny,	który	

ocalał	po	znajdującej	się	
w	budynku	klasztoru	cerkwi.	

W	2015	r.	odrestaurowany	staraniem	
ks.	proboszcza	R.	Zielińskiego.
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powstańców126. Doktor St. Huzarski zmarł 
w  1895 r. i  został pochowany na miejscowym 
cmentarzu a z materiałów źródłowych możemy 
się dowiedzieć, że był to: „Człowiek szlachetny, 
leczył biedotę miejską bez względu na narodowość 
– bezinteresownie. Taki lokalny »doktor Judym«. 
Po śmierci trumna jego była niesiona przez ubo-
gich z  Żydami pospołu, których kiedyś leczył – na 
ramionach do cmentarza przez ulice miasta”.127 
 Po założeniu szpitala, zajęta na jego użytek, 
cześć kolegium popijarskiego została „staraniem 
i kosztem” ówczesnej Rady Szpitalnej „wyrestau-
rowana”. Kościół zaś i  klasztor nadal „wysta-
wione był na zniszczenie”. Stan kościoła popra-
wił się w  latach czterdziestych XIX w., kiedy 
to dzięki zaangażowaniu i  uzyskaniu funduszy 
rządowych przez „[…] właściciela Szczuczyna p. 
Ignacego Kisielnickiego Prezesa Rady Szczegóło-
wej Szczuczyńskiej jako też śp. ks. Antoniego Dą-
browskiego Rządcy Kościoła Szczuczyńskiego…” 
został on wewnątrz i zewnątrz „podreperowany”. 
Naprawiono także dach nad nawą główną oraz 
używając „blachy żelaznej” pokryto nawy bocz-
ne. Dzięki temu kościół został na jakiś czas 
zabezpieczony „od ruiny”.128

 Po powstaniu styczniowym wszystkie do-
bra kościelne na mocy ukazu carskiego prze-
szły na własność skarbu państwa129. Fakt ten 
potwierdził jeden z  autorów „Księgi Złotej…”, 
który w  rękopisie zapisał: „Gmach popijarski 
z  ogrodem oddany został szpitalowi szczuczyń-
skiemu 3 maja 1867 r., […] przez Ministeryum 
Obcych Wyznań…” 130. Potwierdza to również 
cytowany wyżej inwentarz, w  którym zamiesz-
czono informacje: „Co zaś do gmachu popijar-
skiego […], to takowy […] ukazem Monarchy na 
własność Szpitalowi oddanym został” 131. 

126 Szerzej na ten temat: Ibidem, s. 81 – 83; J. Siemion, op. cit., s. 54 – 57.
127 Odręczna notatka na fotografii dr S. Huzarskiego wykonana przez jego wnuczkę. Skan fotografii udostępniła Cyfrowemu Ar-

chiwum Tradycji Lokalnej działającemu w  Bibliotece – Centrum Kultury w  Szczuczynie, nieżyjąca już niestety, Pani Irena Lisak 
prawnuczka dr. S. Huzarskiego.

128 Archiwum Diecezjalne w  Łomży, Akta kościoła w  Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, Spis inwentarza fundi 
instructi (z  jęz. łac.: podstawowego wyposażenia) Filialnego Kościoła Szczuczyńskiego sporządzony dnia 31 sierpnia 1891 roku.

129 W. Jemielity, Szpitale w guberni…, [w:] „Studia Łomżyńskie” t. XII, Łomża 2001, s. 79; J. Siemion, op. cit., s. 55.
130 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 83.
131 Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Spis inwentarza fundi… .

Ryc. 31. Obraz przedstawiający Aleksandra Newskiego – 
jedyny, który ocalał po znajdującej się w budynku klasztoru 

cerkwi. W 2015 r. odrestaurowany staraniem  
ks. proboszcza R. Zielińskiego.
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W  tym też czasie odebrano księdzu pełniącemu obowiązki administratora kościoła szczuczyń-
skiego mieszkanie składające się z  sześciu pokoi, które znajdowało się w budynku klasztornym. 
Mieszkanie to przekazano St. Zawadzkiemu – lekarzowi, który pracował w  szpitalu. Zabrano 
też pomieszczenia dla służby kościelnej, wskutek czego ksiądz i  służba kościelna zmuszeni byli 
wynajmować mieszkania w mieście.
 Mieszcząca się do tego czasu w budynku po kolegium pijarskim szkoła elementarna prze-
niesiona została do budynku klasztornego, w  którym znajdowały się wtedy również: apteka 
szpitalna i  mieszkania dla personelu szpitalnego, a  w  części pomieszczeń stacjonował „4 Pułk 
Kozaków Dońskich”, który miał tu też swoje magazyny wojskowe.
 Po latach usilnych starań wcześniejszych administratorów, ks. Tomasz Mieczkowski odzy-
skał prawo do mieszkania w klasztorze. W „Księdze Złotej …” przeczytamy: „[…] Ministeryum 
Spraw Wewnętrznych dnia 19 grudnia 1878 r. […] oświadczyło, że nie znajduje się przeszkód, aby 
rządcę filii szczuczyńskiej pozostawić przy prawie korzystania z  mieszkania […] w  gmachu popi-
jarskim, najwyższą decyzją 1867 r. oddanym na własność dla Szpitala św. Stanisława, zajmującego 
pawilon dawnych szkół pijarskich, dopóki pozostawać będzie w  potrzebie używania takowego” 132. 
Mieszkanie to znajdowało się w południowej, frontowej części budynku klasztornego i  składało 
się z dwóch pokoi i kuchni. 
 W  latach osiemdziesiątych XIX w. w  klasztorze zamieszkały siostry miłosierdzia, które 
pracowały w  szpitalu. Wtedy też zaborcy wybudowali w  południowym narożniku tylnej części 
budynku klasztornego cerkiew. Powstała ona z połączenia znajdującego się na parterze refektarza 
z  aulą na piętrze przez usunięcie dzielącego ich stropu133. Przed frontem klasztoru wzniesiono 
drewnianą dzwonnicę cerkiewną (rys. 32).

132 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 87.
133 Katalog zabytków sztuki…, pod red. M. Kałamajskiej – Saeed, Warszawa 1988, s. 44.

Ryc.	32.	
Szkic	
frontu	

kościoła	
p.w.	

Imienia	

Ryc. 32. Zdjęcie z końca XIX w. znajduje się na nim drewniana  
dzwonnica cerkiewna. Źródło: skan foto ze zbiorów Michała Kaliszewskiego.
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2.2. Historia kompleksu do czasów współczesnych 

W  wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej przez władze carskie w 1866 r., 
miasto Szczuczyn stało się siedzibą „Powiatu Szczuczyńskiego”, a  kościół admini-
stracyjnie, na podstawie obowiązujących wówczas przepisów, siedzibą dekanatu134. 

W  tym okresie podjęto kolejną, niestety nieudaną, próbę utworzenia parafii w  Szczuczynie. 
Lokalne społeczeństwo skierowało również petycję do biskupa, aby zezwolił na zawieranie 
małżeństw w  szczuczyńskim kościele. Cel swój osiągnęli, kiedy na stolicy biskupiej w  Sejnach 
zasiadł biskup Piotr Paweł Wierzbowski. Kapłan ten dobrze znał kościół w  Szczuczynie, oraz 
jego sytuację, dlatego „Na prośbę mieszkańców Szczuczyna 20 grudnia 1879 r. […] udzielił prawo 
brania ślubów i spisywania aktów ślubnych przy Kościele Szczuczyńskim, jak było do 1826 r. dla mia-
sta Szczuczyna i  wiosek, należących niegdyś do Dominium Szczuczynskiego: Jambrzyki, Skaje, Wólka 
i Barany” 135. Ten sam biskup przychylił się też do prośby wiernych ze Szczuczyna i okolicznych 
wiosek, którzy zwrócili się, w  1889 r. do niego o  ustanowienie parafii w  Szczuczynie. Wierni 
prośbę swą uzasadniali bliską odległością i łatwiejszym dostępem do kościoła. Biskup Wierzbow-
ski wyraził zgodę i wydał rozporządzenie, którego tłumaczenie z  łaciny na język polski zawiera 
m.in.: „Czynimy wiadomym i  zaświadczamy wszystkim, których to dotyczy, bądź też w  jakikolwiek 
sposób mogłoby dotyczyć i  każdemu z  osobna, a  w  szczególności proboszczom kościołów parafialnych 
w  Wąsoszu i  filialnych w  Szczuczynie, że My, po uważnym i  dokładnym rozważeniu następujących 
faktów, a mianowicie, że wsie Zacieczki, Przeszkoda, Rakowo, Balcer, Bęćkowo, Lipnik, Gutki, Guty, 
Adamowo i  Miętusewo, które znajdują się w  diecezji sejneńskiej bądź augustowskiej w  guberni łom-
żyńskiej i  należą do kościoła parafialnego w  Wąsoszu, są od niego zbyt oddalone i  z  tego powodu ich 
mieszkańcy przy odwiedzaniu wspomnianego kościoła dla uczestnictwa w  nabożeństwie, wysłuchania 
Słowa Bożego i pozyskania łaski z przyjmowania Sakramentów, narażeni są na niezliczone i  ciężkie 
trudności, co dzieje się z ogromną szkodą dla ich dusz. […] Mocą naszej władzy jako biskupa ordyna-
riusza oddzielamy tylekroć wspominane wsie Zacieczki, Przeszkoda, Rakowo, Balcer, Bęćkowo, Lipnik, 
Gutki, Guty, Adamowo i  Miętusewo wraz z  ich mieszkańcami i  gruntami, […] od kościoła i  parafii 
wąsoskiej i przyłączamy ze wszystkimi prawami do parafii szczuczyńskiej i  ogłaszamy jako włączone 
w  ten sposób, wraz z  każdym proboszczem kościoła filialnego w  Szczuczynie, ustanowionym przez 
miejscowego biskupa ordynariusza” 136. Pierwszym pełnoprawnym proboszczem w  Szczuczynie, 
który mógł nie tylko grzebać zmarłych i udzielać chrztów, ale też również małżeństw, był ks. Jó-
zef Sidorowicz, za administratury którego utworzono parafię w Szczuczynie. Rok 1889, w któ-
rym to biskup Wierzbowski wyraził zgodę na powstanie parafii, przyjmuje się powszechnie za 
datę jej powstania, mimo że nie wystawiono wówczas oficjalnego dekretu o utworzeniu parafii137. 
 Kościół pw. Im. NMP w  Szczuczynie według spisu inwentarza138, który sporządzono 31 
sierpnia 1891 r., pokryty był nad nawą główną dachówką: „[…] nie cały, bo szczyt frontowy i trzy 
krokwie blachą żelazną na czerwono olejno pomalowaną […] nad bocznymi zaś nawami [pokryty] 
blachą nową cynkową” 139 (ryc. 34). W  inwentarzu opisany jest dokładny wygląd fasady kościoła, 
na którego wierzchołku umieszczony był „Krzyż żelazny z  wielką kamienną podstawą”. Niżej 

134 W. Jemielity, Powstanie Parafii…, [w:] Dwa Szczuczyny. Miasta, które łączy nie tylko nazwa, pod red. M. Gnatowskiego, Łomża 
2001, s. 45; W. Jemielity, Dekanat…, Łomża 1989, s. 3.

135 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 87.
136 Ibidem, s. 90 – 91.
137 W. Jemielity, Powstanie Parafii…, [w:] Dwa Szczuczyny. Miasta, które łączy nie tylko nazwa, pod red. M. Gnatowskiego, Łomża 

2001, s. 46.
138 Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, Spis inwentarza fundi… 
139 Skorodowaną blachę wymienił na nową „cynkową” w 1889 r. ks. proboszcz Józef Sidorowicz.
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Ryc. 34. Südwestseite der Kirche in Szczuczyn, früheres Piaristenkloster  
(z  jęz. niem.: Południowo – zachodnia strona kościoła w Szczuczynie, dawniej klasztor pijarski).  

Na pocztówce z początku XX w. widać wyraźnie, że część dachu była pokryta blachą.  
Źródło: foto ze zbiorów CATL działającego przy Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie,  

udostępnił Michał Kaliszewski.

Ryc. 35. Kirche von Szczuczyn (z  jęz. niem.: Kościół w Szczuczynie). Pocztówka z początku XX w.  
Źródło: foto ze zbiorów CATL działającego przy Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie,  

udostępnił M. Kaliszewski.
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po obu stronach szczytu znajdowały się „[…] ozdoby w  rodzaju wazonów, jeden kamienny, dru-
gi drewniany”. Jeszcze niżej na narożnikach naw bocznych „[…] piramidki zakończone gałkami 
i  z  tych jedna kamienna, a  druga drewniana”. Zwieńczeniem szczytu tylnej ściany kościoła jest 
„[…] wieżyczka w rodzaju sygnaturki zakończona małym krzyżykiem”.

Inwentarz wskazuje również, że na samej górze ściany frontowej kościoła: „[…] oprócz Opatrzno-
ści Boskiej w  obłokach z  kilkoma Aniołkami w  rodzaju płaskorzeźby” znajduje się napis: „[…] olejno 
odnowiony. Tibi Laus, Tibi Gloria, Tibi Gratiarum actio in saecula sempiterna, o  Beata Trinitas” 140 
(z  jęz. łac.: Tobie Sława, Tobie Chwała, Tobie Dziękczynienie na wieczny czas, Trójco Święta), 
(ryc. 27, 35). Niżej znajdował się monogram Maryi Panny a tuż nad wielkimi drzwiami napis: 
 „W przybytku Twoim racz przyjąć Panie,
 Prawowiernego ludu wzdychanie,
 A obłąkanych przesądem kroki,
 Niech sprostują prawd Twych wyroki”.
 z dopiskiem w nawiasie „(stare)” 141.

Cytowany wyżej dokument wskazuje, że do kościoła szczuczyńskiego można było wejść przez 
wielkie dębowe drzwi z  „[…] małą furtką w  tychże…”, którą wchodzi się do „kruchty”. Wielkie 
drzwi zamykane są na „[…] zasuwę i  zamek przepięknego wyrobu…”. W  kruchcie po obu stro-
nach umieszczone były „[…] figury Pana Jezusa ukrzyżowanego drewniane142 oraz […] kamień 
z wydrążeniem do święconej wody zrobiony w r. 1887”.
Autor inwentarza, opisując wnętrze szczuczyńskiego kościoła, zwraca uwagę, że jego sklepienie 
jest murowane a cztery filary oddzielające nawę środkową od bocznych oraz wspierające kościół 
zakończone są „[…] pięknymi kapitelami w stylu romańskim…”. Filary tworzą również w kierun-
ku „[…] ze środkowej nawy do bocznych…” piękne arkady.
Inwentarz wymienia dziewięć ołtarzy: ołtarz wielki, sześć bocznych oraz dwa małe w niszach naw 
bocznych. (Opis ten z 1891 r. jest bardziej szczegółowy i zawiera więcej cennych informacji, niż 
wcześniejszy z 1817 r., którego fragmenty zamieszczone zostały na stronie pięćdziesiątej trzeciej 
tej publikacji). Spis wskazuje ołtarz wielki jako: „[…] pięknej budowy drewniany z męsą143 muro-
waną […] o  dwóch kondygnacyach zakończony Opatrznością Boską bogaty w  piękne rzeźby i  figury 
dobrego dłuta, tylko potrzebujące odnowienia. […] także w  dwóch trumienkach złoconych Relikwie 
Św[iętego] Klemensa Męczennika, w  jednej z  nich znajduje się instrument autentyczny z  Rzymu 
a  w  drugiej kartka napisana przez ks. Mieczkowskiego wskazująca że to są Relikwie Corporis S-ti 
Clementis”. 
Ołtarze boczne (patrząc na ołtarz wielki po lewej stronie w nawie bocznej): 
1. „Ołtarz Ś[więte]go Józefa Oblubieńca N[ajświetszej] M[aryi] Panny z  obrazem tego świętego 

dobrego pędzla. Ołtarz ten posiada Portatel144 [oraz] obraz Ś[wię]tej Agaty”.

2. „Ołtarz Ś[wię]tej Anny z  [jej] obrazem zasuwany drugim obrazem […] Zwiastowania 
Naj[świętszej] M[aryi] Panny. Ołtarz ten ma Portatel […] W  wyższej kondygnacyi Ołtarza 
obraz Ś[więte]go Izydora Oracza (w 1889 r. odnowiony)”.

140 Autor inwentarza popełnił błąd przestawiając szyk wyrazów: „in saecula sempiterna” powinno być „in sempiterna saecula”.
141 Użycie przez autora inwentarza stwierdzenia „stare” wskazuje że już wtedy napis brzmiał : W  PRZYBYTKU TWOIM RACZ 

PRZYJĄĆ PANIE,/ PRAW WIERNEGO LUDU WZDYCHANIE,/ A OBŁĄKANYCH PRZESĄDEM KROKI,/ NIECH 
SPOTKAJĄ PRAWD TWYCH WYROKI. 

142 Jeden z  tych krucyfiksów został skradziony w biały dzień w 2016 r.
143 Mensa (z  jęz. łac.: stół, tablica) – płyta stanowiąca blat ołtarza w kościele katolickim. 
144 Portatyl – przenośny ołtarz.
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Ryc. 36. Östliches Kriegsbild. Kirche Szczuczyn (z  jęz. niem.: Obraz z wojny wschodniej. Kościół w Szczuczynie)145.  
Pocztówka z początku XX w. W polu głównym Ołtarza znajduje się obraz św. Mikołaja z 1898 r.  

Źródło: foto ze zbiorów CATL działającego przy Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie, udostępnił M. Kaliszewski.

3. „Ołtarz Ś[więte]go Antoniego odnowiony dawniej z  obrazem tegoż świętego mający wszystko co 
jest potrzebne do odprawienia Mszy Ś[wię]tej”

Ołtarze boczne (patrząc na ołtarz wielki po prawej stronie w nawie bocznej): 
4. „Ołtarz Pana Jezusa z figurą ukrzyżowanego odnowiony dawniej, z małą Cyboryjką146 gdzie się 

przechowują Olea [święte] do chrztu”.

5. „Ołtarz Ś[więte]go Józefa Kalasantego z obrazem tegoż świętego, w wyższej kondygnacji ołtarza 
obraz Ś[więte]go Wincentego a Paulo, w r. 1889 odnowiony, mający Portatel”.

6. „Ołtarz Ś[wię]tej Tekli odnowiony dawniej […] bez portatela”

We wszystkich bocznych ołtarzach mensy są „[…] murowane z cegły”.
Na zamknięciach naw bocznych od strony ołtarza wielkiego w  niszach znajdują się: „[…] dwa 
małe Ołtarzyki, jeden z  figurą Ś[więte]go Jana Nepomucena przy którym dawniej odprawiała się 
Msza święta […]. Drugi ołtarzyk ze Statuetką Matki Boskiej. Przy tym ołtarzyku Msza Święta nie 
odprawiała się nigdy”.147

Podłoga, w owym czasie, w całej świątyni była drewniana. Prezbiterium „obszerne” oddzielone od 
naw kościoła drewnianą balustradą. Po jego lewej stronie była „zakrystia”, do której wejść można 
było bezpośrednio z  kościoła, lub z  „[…] Wirydarza dolnym korytarzem mającym dwoje drzwi 
opatrzonych zamkami”. Nad zakrystią znajdowało się tej samej wielkości co ona „zachowanie”, 
dokąd prowadzą schody z  zakrystii. W  „[…] zachowaniu mieszczą się rozmaite rzeczy Kościelne, 
nad tem jeszcze jest góra z rozmaitymi rupieciami…”

145 Pocztówka najprawdopodobniej w 2006 r. (stąd data) trafiła do rąk niemieckiego kolekcjonera.
146 Cyborium – w  starożytności niewielkie naczynie używane do picia (kubek), albo, jako pojemnik do przechowywania żywności. 

Autor w  inwentarzu użył stwierdzenia w kontekście naczynia liturgicznego.
147 Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, Spis inwentarza fundi… .
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W  kościele znajdują się w  tym czasie cztery dębowe konfesjonały w  „niezłym stanie” oraz duża 
ilość ławek „[…] rozmaitej formy wartości i  wielkości porozstawiane po kątach, jedne są własnością 
Kościoła a  inne prywatne”.

W  sposób bardzo obrazowy, używając ciekawych sformułowań, została opisana ambona, która 
jest: „[…] w rodzaju kwadratowej skrzynki z trzema rzeźbkami złoconemi na bokach w filongach i od 
spodu z  kopułką sześciokantową zakończoną chwościkiem pozłoconym. Nad Amboną znajduje się bal-
dachim”. Na ambonę, która znajduje się przy drugim filarze z  lewej strony „[…] idąc od wielkich 
drzwi” wchodzi się po schodach „[…] otworem przez środek filara…”. 

W opisywanym okresie, jak podaje cytowane wyżej źródło, kościół posiadał: „[…] organ siedem-
nasto głosowy (12 manuału i  5 pedału)”. Był on jednak wadliwy i  jak podaje „Księga Złota…” 148 
naprawiany przez majstra prowincjonalnego, został zniszczony i  nie przedstawia większej war-
tości. Organy znajdowały się na chórze nad kruchtą. Na tymże chórze był wtedy również „[…] 
i  melodykon w  dobrym stanie, na którym w  dni powszednie w  czasie Mszy Świętej zwykło się gry-
wać”. Na chór nie wchodzi się, jak w innych kościołach, z kruchty, lecz „[…] z górnego korytarza 
znajdującego się w lewem skrzydle gmachu gdzie wieża zegarowa”.

Autor inwentarza wymienia znajdujące się w świątyni obrazy:
1. „Obraz Christusa Pana przy grobie używany…”
2. Dwa portrety fundatorów: „[…] jeden na blasze srebrnej a drugi na płótnie malowany”.

3. „Portret Leona XIII na papierze w ramkach”.

4. „Czternaście Stacji drogi Krzyżowej olejno druki na płótnie naklejane w  ramkach złoconych 
z krzyżykiem erygowane w roku 1890”.

5. „Obraz Matki Boskiej w Zakrystyi”.

W  omawianym dokumencie znajdują się także informacje na temat wież, które górują nad 
przyległymi do kościoła budynkami, po kolegium pijarskim i  klasztorze, tworzyły z nim niero-
zerwalną całość. Jak podaje źródło: „[…] niezbyt wielka wieża…” znajdowała się na „[…] pawi-
lonie pierwszym w  którym niegdyś mieściły się szkoły a  obecnie szpital…”. W  wieży tej od samego 
początku jej istnienia umieszczone są „[…] trzy dzwony jeden mały a  dwa większe i  owa wieża 
[co ciekawe] pomimo że znajduje się nad szpitalem, jest własnością kościoła”. Druga, wyższa wieża 
„[…] dość gustowna w której umieszczony [jest] zegar…”, znajduje się na drugim „pawilonie”. I, co 
jeszcze ciekawsze, ta była własnością szpitala.149 

 W  drugiej połowie XIX w. wykonywano przy budynku kościoła szczuczyńskiego oraz 
w jego wnętrzu różne prace remontowe, o których pisał autor wcześniej w tej publikacji. Jednak 
poważniejszy remont oraz rozbudowę kościoła rozpoczął pod koniec XIX w. ks. Julian Czarnow-
ski, przyszły współautor kroniki „Księga Złota Parafji Szczuczyńskiej”, który w dniu 25 kwietnia 1893 r. 
przejął obowiązki proboszcza parafii w  Szczuczynie150. W  1894 r. pisze w  manuskrypcie: „[…] 
powiększyłem sobie mieszkanie, zajmując korytarz i urządzając w nim stołowy pokój i kuchnie…” 151. 
W  tym samym roku ks. Julian przystąpił do remontu prezbiterium, w  którym ułożono nową 
posadzkę z  terakoty „naśladującą dywan”, odnowiono balustradę dębową oddzielającą kościół od 
prezbiterium, wymieniono również meble. Proboszcz w  „Księdze Złotej…” wspomina: „Ławki 

148 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 43.
149 Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, Spis inwentarza fundi… .
150 Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, Spis inwentarza Kościoła 

Szczuczyńskiego w  roku 1891, Przekazanie podstawowego wyposażenia Kościoła Szczuczyńskiego przez ks. J. Piusa Bindokasa,  
ks. J. Czarnowskiemu. 

151 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 99.
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stojące w prezbiterium usunąłem, a na ich miejsce sprawiłem dwie duże stalle152, dwie ławki dwuoso-
bowe i osiem taborecików dla urzędników, krytych pluszem” 153. 

We wrześniu 1896 r. z okazji dwusetnej rocznicy fundacji kościoła i kolegium w Szczuczynie, ukazał 
się w  „Tygodniku Illustrowanym” artykuł napisany przez ks.  Juliana Czarnowskiego. Proboszcz pisze 
w nim o potrzebie gruntownego odrestaurowania ołtarza wielkiego, na którym: „Ząb czasu wyrył […] 
swoje piętno, bo malowidło już odpada, pozłota w  wielu miejscach zniszczona, a  w  wielu miejscach brak 
już rzeźby. Nadto w wierzchniej kondygnacji bardzo się rozchodził, i  jest wielka obawa, aby z czasem nie 
runął. A szkoda byłaby wielka, bo parafia dziś nie jest w możności wzniesienia takiego ołtarza” 154. 

Latem 1898 r. przystąpiono do remontu praktycznie całego wnętrza kościoła. Umowę na wyko-
nanie prac restauracyjnych zawarł ks. Czarnowski z warszawskim zakładem artystycznym Józefa 
Pawłowskiego. Fakt ten potwierdzają źródła: lokalna kronika „Złota Księga…” i czasopismo „Echa 
płockie i  łomżyńskie”, w  którego dwunastym numerze z  11 maja 1898 r. przeczytamy: „Kościół 
parafialny w  Szczuczynie [...] w  roku bieżącym podlegnie gruntowej restauracji. Odnowieniem […] 
zajmie się salon artystyczny warszawski” 155.

Podczas remontu, jak podaje „Księga Złota…”: „Ołtarz Wielki zepsuty w  górnej kondygnacyji został 
wyreperowany”. Brakujące ornamenty i rzeźby tegoż ołtarza zostały wykonane w warszawskiej pra-
cowni. „Powiększono” i odrestaurowano znajdujący się w centralnej części ołtarza obraz Matki Bo-
żej Łaskawej wraz z przykrywającą go srebrną sukienką. Obrazy „św. Mikołaja156 zasłaniający obraz” 
Matki Bożej Łaskawej oraz Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia zastąpiono nowymi. Sprowa-
dzono również „[…] zupełnie nowe, wykonane w Warszawie” tabernakulum z kolumnowym balda-
chimem, do którego wykorzystano „[…] szkła weneckie…”, które znajdowały się we wcześniejszym 
tabernakulum. W czasie remontu, trwającego „[…] od 2 lipca do 6 grudnia…” przełożono również 
całą drewnianą podłogę w kościele. Koszt wykonanych prac wyniósł, jak wskazuje proboszcz w pi-
sanym przez siebie rękopisie: „Razem 6577 rubli” 157. W tym czasie wykonano również na sklepie-
niu nawy głównej nową (eklektyczną) polichromię z przewagą motywów późnorenesansowych.158

 Kilka lat później, jak pisze sam ks. Julian Czarnowski: „[…] postanowiłem odnowić front 
kościoła”. Rusztowania zaczęto ustawiać w  maju 1903 r., a  w  „[…] sierpniu tegoż roku, malarz 
Pawłowski pomalował cały front. Wszystko to kosztowało czterysta pięćdziesiąt sześć rubli.” 159

 W roku 1904 proboszcz J. Czarnowski dobudował do północnej ściany prezbiterium szczu-
czyńskiego kościoła zakrystię (ryc. 37, 38). Prace budowlane, których całkowity koszt wyniósł 
tysiąc dwieście rubli, prowadził murarz Święszkowski z Łomży. W tym samym roku ks. Julian 
sprowadził „[…] figurę św. Franciszka z Asyżu za dwieście pięćdziesiąt siedem rubli i  urządził…” 
w niszy, na zamknięciu południowej bocznej nawy ołtarz „[…] którego brakowało”.

152 Stalle – drewniane lub kamienne ławki ustawione w  prezbiterium. Często bardzo bogato zdobione (rzeźbiarsko lub malarsko) 
w formy architektoniczno – plastyczne, poprzedzielane na pojedyncze siedziska. Miały zazwyczaj wysokie oparcia (zaplecki), często 
z baldachimem, klęczniki obudowane z przodu.

153 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 100.
154 J. Czarnowski, Kościół w Szczuczynie…, „Tygodnik Illustrowany” 1896, nr 41, s. 811.
155 Szczuczyn, „Echa płockie i  łomżyńskie” 1898, nr 12. 
156 Obraz św. Mikołaja z 1898 r. zastąpił wcześniejszy obraz, także św. Mikołaja, który namalowany został na deskach (mocno znisz-

czony, znajduje się obecnie w  kościele – przeznaczony do renowacji). Obraz z  1898 r. w  II połowie lat dwudziestych XX wieku 
został zastąpiony obrazem najświętszego Serca Pana Jezusa autorstwa A. Skiwskiego z  1925 r. (w  Inwentarzu Kościoła i  parafji 
Szczuczyn, założonym w 1928 r. przez ks. Marjana Lisa, znajduje się zapis, że obraz Matki Bożej Łaskawej […] jest zasłaniany ob-
razem Najsłodszego Serca Pana Jezusa). Obraz Serca Jezusowego umieszczony jest w ołtarzu wielkim do dnia dzisiejszego, natomiast 
obraz św. Mikołaja z 1898 r. malowany na płótnie wisi obecnie w zakrystii kościoła szczuczyńskiego.

157 Szczegółowy wykaz prac, wydatków i  ofiar złożonych na renowację kościoła znajduje się w: Księga Złota Parafji…, oprac. T. Du-
dziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s.111.

158 Katalog zabytków sztuki…, pod red. M. Kałamajskiej – Saeed, Warszawa 1988, s. 46.
159 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 112.
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Rok później niestrudzony budowniczy, pokrył „[…] część dachu na kościele blachą cynkowaną”.160

 Przylegające do kościoła skrzydła po klasztorze i kolegium, były szczególnie wewnątrz, pod 
koniec XIX i na początku XX w. często przebudowywane.
W 1912 r. skrzydło kolegium zostało rozbudowane (przedłużone) „[…] dobudowano dla potrzeb szpi-
tala do prawego skrzydła gmachu popijarskiego piętrowy budynek murowany z  cegły, kryty dachówką ze 
składek i dobrowolnych ofiar miejscowej ludności powiatu Szczuczyńskiego”. Po wybuchu pierwszej wojny 
światowej „Zarząd niemieckiej okupacji” przekazał gmach popijarski – szpital na własność miastu a od 
roku „[…] 1919 przejął Zarząd Szpitala Powiatowy Związek Komunalny…” 161

.

 

 

W czasie wojny żołnierze niemieccy zdjęli i zabrali „[…] trzy rosyjskie dzwony z dzwonnicy, która 
stała przed domem księdza proboszcza [klasztorem]. Z kościoła zaś parafjalnego zabrali jeden dzwon 
i  dutki z  cyny w  organach. Zostawiły jeden dzwon starożytny, a  dwa inne Ksiądz Proboszcz ukrył, 
które po ustąpieniu wojsk niemieckich zawiesił na dzwonnicy.” 162

Szczuczyński kompleks popijarski szczęśliwie nie ucierpiał w czasie wojny, mimo tego, że istnia-
ło realne zagrożenie, gdyż w  1914 r. po rozpoczęciu wojny wydano „[…]  rozkaz zburzyć kościół 

160 Ibidem, s. 112 – 113.
161 Krótka Biografia. Szpitala św. Stanisława w Szczuczynie, utrzymywanego przez Sejmik powiatu Szczuczyńskiego. Źródło: dokument ze 

zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej działającego w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie.
162 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 126.

Ryc. 37. Ситуɑцiонный nлɑнь. Объяснeнie: А. Кocmeль Б. Пpeдnoл.

[oжumeльнo]	къ nocmp.[oйкe]	pusнuцa. г. Щучuнь Мapma 6 
дня 1902 г. Cocmaвuль: u. д Щучuнcкoгo Уesднeгo Инжeнepь – 

Аpхumeкmopa	 (z	 jęz.	 ros.:	Sytuacyjny	plan.	Objaśnienie:	A.	Kościół	
B.	Propozycja	budowy	zakrystii	Szczuczyn	Marzec	6	dzień	1902	r.	
Wykonał:	Szczuczyńskiego	Powiatu	Inżynier	–	Architekt)	Źródło:	
Archiwum	Diecezjalne	w	Łomży,	Akta	kościoła	w	Szczuczynie.

Ryc. 38. Плɑнь	 (z	 jęz.	 ros.:	Plan).	Plan	szczuczyńskiego	
kościoła	z	zaprojektowaną	z	prawej	strony	zakrystią	  
(1902	r.).	Źródło:	Archiwum	Diecezjalne	w	Łomży,	  

Akta	kościoła	w	Szczuczynie.
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w Szczuczynie…”. Czuwała nad nim jednak, jak zapisał w manuskrypcie jego współautor ówcze-
sny proboszcz ks. Teofil Czarnowski, rodzony brat Juliana opatrzność: „[…] Najświętsza M.[a-
rya] Panna broniła kościoła od ruiny. W czasie boju pociski armatnie padały pod kościołem i z boków, 
lecz ani jeden nie uderzył w kościół. Obraz Matki [Bożej] Łaskawej w Wielkim Ołtarzu jest podobny 
do obrazu Matki [Bożej], którą król Sobieski miał w swoim obozie pod Wiedniem, jak Matka [Boża] 
Łaskawa uratowała Europę od zalewu tureckiego, tak w tej wojnie uratowała Kościół Szczuczyński od 
ruiny”.163

 Po zakończeniu pierwszej wojny światowej przeniesiono siedzibę powiatu ze Szczuczyna 
do Grajewa. Decyzja ta wpłynęła na zmiany w administracji kościelnej; w 1919 r. przywrócono 
dekanat w Wąsoszu, zachowano również dekanat szczuczyński, ale z  siedzibą w Grajewie.164

 W  okresie międzywojennym „obszerny gmach” popijarski, jak go opisuje w  swej kronice165 
ówczesny proboszcz ks. Marian Lis: „[…] z  prawej strony [jest] zajęty w  całości przez szpital po-
wiatowy, po lewej zaś stronie do wieżyczki zegarowej na parterze [przez] proboszcza na piętrze przez 
prefekta. Obszerne zaś piętro w całości […] zajęte przez szkołę, mieszkanie kierownika szkoły i  stróża” 166. 
Sześciopokojowe mieszkanie na parterze po lewej stronie wieży zegarowej zajmował lekarz. 
W  czerwcu 1928 r. ks. Lis zlecił wykonanie dzwonnicy przed kościołem, gdyż jak pisze w  swej 
kronice: „Parafja szczuczyńska właściwie nie miała dzwonów, zdatnych do dzwonienia […] dzwoniono 
w dzwony zegarowe, których zresztą wcale nie było słychać. Wobec czego zarządziłem zdjęcie […] dzwo-
nu z  nad ołtarza i  zawieszenie na rusztowaniu z  dwóch słupów przy wejściu na cmentarz kościelny. 
Odtąd w ten dzwon dzwonić się będzie na nabożeństwa, na Anioł Pański i podczas procesji” 167.
Autor w  swej kronice na stronie dwudziestej drugiej odnotował, że pod koniec października 
1928 r. od strony ulicy Łomżyńskiej przed szpitalem, kościołem i  zakonem ustawiono słupy, 
przeciągnięto linie i zainstalowano telefon na plebanii. 
W 1929 r. właściciel majątku ziemskiego Ławsk, serdeczny przyjaciel ks. Lisa, pan Bogdan Mo-
ścicki podarował mu obraz z  wizerunkiem św. Teresy. Proboszcz nie zatrzymał tego prezentu 
dla siebie lecz, jak pisze w swojej kronice: „[…] daleko lepiej będzie dla większej chwały Bożej, ten 
obraz podarować dla kościoła w  Szczuczynie”. Obraz, po oprawieniu w  ramę, umieszczony został 
w ołtarzu św. Józefa Kalasantego, w bocznej nawie po prawej stronie (ryc. 39).
W obraz ks. Lis „wprawił” list o następującej treści: „Na większą cześć i chwałę Boga. W dniu dzisiejszym 
umieszczam ten obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus, podarowany mi przez p. Bogdana Mościckiego, wła-
ściciela dóbr Ławsk, w ołtarzu dla publicznej czci. Niechże ta wielka Święta naszych czasów błogosławi mnie 
i mojej parafji, niech ześle Swój »Deszcz Róż« na tutejszą parafję i sprawi, by każdy kto się tu modlić będzie 
mógł odejść z tem przeświadczeniem i powiedzieć, »że tu się modliłem i tu zostałem wysłuchany.« Szczuczyn, 
dnia 30. maja 1929. r. Ks. Marjan Lis, proboszcz” 168. Obecnie obraz z wizerunkiem „św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus” umieszczony jest na filarze po lewej stronie przy wejściu do kościoła (ryc. 40). Niewątpliwą 
ciekawostką jest fakt, że obraz ten namalował Anatol Żukow, prawosławny artysta – malarz, były oficer 
armii Denikina, który schronił się w tym czasie jako emigrant w majątku p. Mościckiego.
Pod koniec 1929 r. proboszcz Lis instaluje w  szczuczyńskim kościele parafialnym „światło elektrycz-
ne”. Jak wskazuje w  swej kronice: „Na razie ograniczyłem się do […] zaprowadzenia światła tylko na 

163 Szerzej na temat cudownego ocalenia: Ibidem, s. 125.
164 W. Jemielity, Dekanat…, Łomża 1989, s. 4.
165 Kronika duszpasterska ks. Marjana Lisa. Prowadzona od dnia 16. kwietnia 1928 r. do dnia 1. maja 1930 roku. Rękopis znajduje się 

w zbiorach specjalnych Archiwum Parafialnego w Szczuczynie.
166 Zbiory specjalne Archiwum Parafialnego w  Szczuczynie, M. Lis, Kronika duszpasterska[…] Szczuczyn od dnia 16. kwietnia 1928 r. 

do dnia 1. maja 1930 roku, s. 4. 
167 Ibidem, s. 12 – 13.
168 Ibidem, s. 72. 



   

— 69 —

Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny – perła baroku polskiego w Szczuczynie

środkowy żyrandol [który] został odnowiony […] i na tym żyrandolu zainstalowałem 10 świecówek elek-
trycznych po 40 watów każda w  górnym rzędzie”. W  dolnym rzędzie pozostawiono zwykłe świece 
woskowe, na wypadek gdyby zabrakło prądu. Zainstalowano także w  „pojedynczym kloszu krytym na 
łańcuchu oksydowanym” jedną żarówkę stuwatową przed wielkim ołtarzem, tuż za wieczną lampą. 
„Pierwszy raz [pisze ks. Lis] zajaśniało światło 
elektryczne w kościele podczas nowenny do Nie-
p[okalanego] Poczęcia w piątek dnia 6. grudnia 
o  godzinie 16.30. [dodaje, że] Zaprowadze-
nie światła elektrycznego spotkało się z  bardzo 
wielkim zadowoleniem parafian”.169 W  dalszej 
części kroniki proboszcz pisze, że w kwietniu 
1930 r. zainstalowano oświetlenie na jeszcze 
jednym żyrandolu znajdującym się: „[…] 
mniej więcej w  połowie nawy głównej kościoła 
naprzeciw ołtarza św. Tereni”. Na żyrandolu 
po jego „odnowieniu” założono trzy żarówki 
stuwatowe i  trzy czterdziestowatowe. Oprócz 
tego zamontowano kinkiet „[…] z lampą 50 – 
watową nad klawiaturą organów” na chórze.170 
 Ks. M. Lis obejmując w zarząd dnia 16 
kwietnia 1928 r. „[…] cały majątek kościel-
ny…” założył „Inwentarz Kościoła i  parafji 
Szczuczyn” 171. Na blisko pięćdziesięciu stro-
nach wymienia on w  inwentarzu szczegó-
łowo wszystkie „przedmioty” znajdujące się 
w  kościele parafialnym, tj. szaty kościelne 
i  bieliznę, naczynia liturgiczne, księgi litur-
giczne i  parafialne, sprzęty i meble; opisuje 
też stan kościoła oraz jego wystrój. Kończąc 
spis proboszcz stwierdza: „O ile jakiś przed-
miot został w  tym inwentarzu pominięty, zostanie zapisany natychmiast po spostrzeżeniu pomyłki, 
względnie opuszczenia. Ks. Marjan Lis, proboszcz parafji Szczuczyn” 172. 
 W  kontekście podanych wcześniej w  tej publikacji danych źródłowych, z  inwentarza  
ks. Lisa należy wymienić informacje o dwudziestu dziewięciu ławkach, które „[…] rozmieszczone 
po kościele, pomieszczą 129 osób” 173 i dzwonach, których autor wymienia pięć:
1. „Dzwon znaczony numerem 36, mały lecz wieżowy, obecnie w zakrystii”.
2. „Dzwon znaczony napisem: ».T. Czarnowski 1908« obecnie na stupach, jedyny dzwon czynny 

w parafji” (ryc. 41) – o  tym dzwonie wspomniano już na stronie sześćdziesiątej ósmej tego 
opracowania.

169 Ibidem, s. 138. 
170 Ibidem, s. 170. 
171 Inwentarz Kościoła i parafji Szczuczyn, założony w 1928 r. przez ks. M. Lisa. Proboszcz Lis, a po nim jego następcy (nie wszyscy) 

uzupełniali i aktualizowali inwentarz; jedni bardziej, inni mniej szczegółowo do czasów nam współczesnych. Inwentarz znajduje się 
w zbiorach specjalnych Archiwum Parafialnego w Szczuczynie.

172 Zbiory specjalne Archiwum Parafialnego w  Szczuczynie, Inwentarz Kościoła i  parafji Szczuczyn, s. 46. Zapisy z  lat 1928 – 31 
prowadził ks. M. Lis, który pełnił funkcję proboszcza od 1928 do 1931 r. 

173 Ibidem, s. 39. 

Ryc. 39. Fotografia przedstawia obraz św. Teresy w ołtarzu  
św. Józefa Kalasantego.  

Źródło: Zbiory specjalne Archiwum Parafialnego w Szczuczynie, 
Kronika duszpasterska ks. Marjana Lisa..., s. 132.
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3. „Dzwon duży z pięknym ornamentem u góry, pęknięty i nadszczerbiony z napisem: »Fili observa 
tempu et devita a malo Eccl.4. Henrich Wreden me fecit Tohruny, anno 1701« [z jęz. łac.: Synu, 
zważaj na czas stosowny i  strzeż się od złego Syr. 4. Henrich Wreden mnie uczynił w To-
runiu w roku 1701]. Znajduje się na wieży zegarowej” 174.

4. „Dzwon mniejszy z  pięknym ornamentem u  góry i  z  napisem: »H.W.M.T. Anno 1700 Colie 
Szczuciani Schola Piarum « [z  jęz. łac.: W roku 1700 Kolegium Szczuczyńskie Szkoły Pija-
rów]. Znajduje się na wieżowy zegarowej” (ryc. 42).

5. „Dzwon z ornamentami u góry i dołu na krawędzi. Najmniejszy z dzwonów wieżowych”.175

  W  sporządzonym przez siebie inwentarzu proboszcz Lis opisuje szczegółowo ołtarz główny, 
który imponuje: „[…] swoją pięknością, powagą i wielkością. Ma prześliczne tabernakulum drewniane, 
wewnątrz blachą złotą wyłożone […]. Nad tabernakulum znajduje się tron czyli daszek, wsparty na 
czterech kolumnach. Na szczycie daszka Baranek Boży rzeźbiony z drewna. Na ołtarzu jest osiem figur 
wyższych od naturalnej wielkości człowieka, artystycznej roboty i  dwa wiszące aniołki. Obraz Główny 
Wielkiego Ołtarza jest Najświętszej Marji Panny Łaskawej z Dzieciątkiem Jezus na ręku […] [który] 
zdobi 11 (jedenaście) wotów, t.j. 5 serc, 1 krzyżyk, 4 ryngrafy 1 zwierzątko i  jest zasłaniany obrazem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa” 176 (ryc. 43).

174 Jeden z  dwóch pierwszych dzwonów zegarowych, który znalazł się w  Szczuczynie jeszcze za życia St. A. Szczuki. W  1972 r. ze 
względu na uszkodzenia został wykorzystany (przetopiony) do wykonania dzwonów, które wiszą obecnie.

175 Zbiory specjalne Archiwum Parafialnego w Szczuczynie, Inwentarz Kościoła i parafji Szczuczyn, s. 45 – 46. Zapisy z  lat 1928 – 31 
prowadził ks. M. Lis, który pełnił funkcję proboszcza od 1928 do 1931 r.

176 Ibidem, s. 43. 

Ryc. 40. 
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Ryc. 41. Dzwon został ufundowany, jak wskazuje inskrypcja, przed ks. proboszcza Teofila Czarnowskiego w 1908 r. 
Najpierw zawieszony był w sygnaturce nad prezbiterium, w 1928 r. ówczesny proboszcz ks. M. Lis zdjął dzwon 

z sygnaturki i umieścił na rusztowaniu przed kościołem.

Ryc. 42. Jeden z dwóch pierwszych dzwonów zegarowych, które zamontowano w wieży zegarowej w 1701 r. jeszcze za życia 
St. A. Szczuki – fundatora kompleksu (niesprawny dzwon, pozbawiony „serca”, znajduje się w wieży do dnia dzisiejszego).
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Z bocznych ołtarzy, których jest w tym czasie osiem, wymienione są tylko te, na temat, których 
w opisywanym inwentarzu znalazły się nowe informacje.
Z  lewej nawy bocznej:
— „Ołtarz opieki św. Józefa, dobrego pędzla […] Za nim jest obraz nowy, niezłej roboty św. Agaty, 

patronki Szczuczyńskiej straży ogniowej”.

— „Ołtarz św. Antoniego Padewskiego, sam obraz św. Antoniego […] oprawiony w ramkę i zawie-
szony w ołtarzu. Obok obrazu wisi 5 wotów, t.j. 4 serca i 1 oko”.

Z prawej nawy bocznej:
— „Ołtarz Pana Jezusa Ukrzyżowanego, jest to figura wielkości większej od człowieka [na krzyżu] 

obok […] znajduje się 9 wotów, a to: 3 serca, 4 nogi, 1 medalion, 1 rozeta”.177

Ryc. 43. Foto ołtarza głównego w Szczuczynie z 1928 r.  
Źródło: Zbiory specjalne Archiwum Parafialnego w Szczuczynie, Kronika duszpasterska ks. Marjana Lisa..., s. 126.

177 Ibidem, s. 44. 
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W  skrupulatnie sporządzonym przez 
księdza M. Lisa inwentarzu na uwa-
gę zasługuje również informacja, że: 
„Medalion metalowy duży na rozpoczę-
cie wieku, wisi na filarze po prawej ręce 
przy wejściu do kościoła” 178 (ryc.  44). 
Na medalionie umieszczony jest napis: 
„CHRISTIO DEO SERVATORI NOVI 
SAECULI DEDICATIO MCMI AN. 
CHRISTUS VIVIT REGRAT IMPE-
RAT” (z  jęz. łac.: CHRYSTUSOWI 
PANU SŁUDZY NOWY WIEK 
POŚWIĘCAJĄ 1901 ROK CHRY-
STUS ŻYJE KRÓLUJE PANUJE). 
Po lewej stronie medalionu znajdują się 
inicjały jego wykonawcy: „TOW. AKC. 
WŁ. GOSTYŃSKI i  SKA WARSZAWA”. 
Siedziba Towarzystwa Akcyjnego, które 
zajmowało się m.in. produkcją okien 
i  bram żelaznych, ogrodzeń, krzyży 
i  nagrobków oraz wagoników do ko-
palń, mieściła się przy ul. Mokotowskiej 3 w  Warszawie, a  jej głównym przedstawicielem był 
Władysław Gostyński179.
 W  wyniku wprowadzonych przez biskupa Stanisława Łukomskiego180 w  1937  r. zmian 
w administracji kościelnej, przestał istnieć dotychczasowy dekanat szczuczyński, któremu nadano 
nazwę grajewskiego. Włączono również wtedy parafie Szczuczyn i  Niedźwiadna do dekanatu 
wąsoskiego.181

 Ciekawym faktem, który miał miejsce w  tym okresie, a  nigdzie nie został dotąd opubli-
kowany, jest wymiana drewnianej płomienistej wazy znajdującej się na fasadzie kościoła na ka-
mienną. Wymiany wazy podjął się pan Antoni Grochulski, który: „[…] biorąc miarę ze starej 
drewnianej wazy, która z boku była zbutwiała i zagnieździły się w niej pszczoły. Tata wykonał nową 
wazę, zbudował rusztowanie i zamontował ją na szczycie kościoła. Jak pracował na tym rusztowaniu 
na samej górze to było go widać z naszego podwórka” 182. Historię wymiany drewnianej wazy, która 
przez ponad sto lat umieszczona była po prawej stronie szczytu kościoła, opowiedziała autorowi 
publikacji córka pana Antoniego, blisko stuletnia emerytowana nauczycielka pani Janina Zofia 
Grochulska. Fakt ten nie został odnotowany w  inwentarzu kościoła, gdyż ówczesny proboszcz 
ks. Jan Załuska z niewyjaśnionych przyczyn nie dokonywał do niego wpisów. 
 Z zapisanej w cytowanym inwentarzu, pod datą 17 grudnia 1949 r., przez ówczesnego ad-
ministratora kościoła w  Szczuczynie ks.  Władysława Archackiego informacji o  przedmiotach 

178 Ibidem, s. 37. 
179 „Przegląd Techniczny. Tygodnik poświęcony sprawom techniki i przemysłu” 1912 r., nr 27, s. 603.
180 Stanisław Kostka Łukomski (ur. 21 X 1874 w  Borku, zm. 28 X 1948) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy 

poznański w  latach 1920 – 1926, biskup diecezjalny łomżyński w  latach 1926 – 1948, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu 
Polski w  latach 1926 – 1946.

181 T. Białous, Biskup Stanisław Kostka Łukomski (1874 – 1948) Pasterz Niezłomny, Rajgród 2010, s. 106; W. Jemielity, Dekanat…, 
Łomża 1989, s. 4 – 5.

182 Relacja pani Janiny Zofii Grochulskiej. Wywiad przeprowadził autor publikacji w dniu 4 III 2018 r.

Ryc. 44.
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nieujętych dotychczas w  tym inwentarzu, wyszczególnić, zdaniem autora tej publikacji należy: 
„Dzwon wieżowy, dar parafii 1947 r.” i „ Kielich mszalny [ryc. 45] (pozłacany), dar ks. Jana Załuski 
prob[oszcza] Szczuczyn[skiego]. U  podstawy kielicha napis: Kochanemu Wicedziekanowi [Księdzu] 
J. Załusce w 25 rocznice kapłaństwa…”.183 
 Ze względu na fakt, że  
ks. Jan Grzegorz Załuska był 
przez prawie całe swoje dorosłe 
życie duszpasterzem w  Szczu-
czynie, autor tego opracowa-
nia poświęci mu więcej uwagi. 
Młody ks.  Jan po ukończeniu 
seminarium w  1920 r. został 
oddelegowany do parafii Szczu-
czyn, gdzie pracował przez sześć 
lat jako prefekt szkół powszech-
nych. Przez następnych kilka lat 
jest wikariuszem w  Grajewie. 
W  styczniu 1931 r. wraca do 
Szczuczyna i  obejmuje obowiąz-
ki proboszcza tutejszej parafii. 
Funkcję proboszcza, a po drugiej 
wojnie światowej, także wice-
dziekana dekanatu wąsoskiego 
pełni przez osiemnaście lat. 
Jesienią 1949 r. nagle i  nieocze-
kiwanie umiera. Według nie-
których miejscowych przekazów 
ks. Jan Załuska zmarł udzielając 
ślubu młodej parze. Informacja ta 
została zweryfikowana i  nie jest 
ona prawdziwa. Według źródeł kościelnych i  urzędowych184 ks. Jan Grzegorz Załuska zmarł 
z powodu wady serca 23 listopada 1949 r. o godzinie trzynastej trzydzieści na plebanii w Szczu-
czynie i został pochowany na tutejszym cmentarzu parafialnym. Na uwagę zasługuje fakt, że jest 
to, jak do tej pory najdłuższe probostwo w historii kościoła szczuczyńskiego, które objęło także 
jeden z najtrudniejszych okresów w naszej historii. 
 W  latach pięćdziesiątych „staraniem” ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Dąbrowskiego 
kościół szczuczyński został, jak wskazuje „Protokół” 185 z  inwentarza: „[…] odnowiony wewnątrz 
i zewnątrz. Dach główny pokryty nową dachówką, a nawy boczne, blachą cynkowaną. Zabezpieczony 
jest odgromnikiem kilkużyłowym. Wstawiono nowe ramy żelazne do wszystkich okien Kościoła wraz 

183 Zbiory specjalne Archiwum Parafialnego w Szczuczynie, Inwentarz Kościoła i parafji Szczuczyn, s. 59, poz. 408, 410. Wpis ówcze-
snego administratora kościoła w Szczuczynie ks. Władysława Archackiego.

184 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Księga Unikat Aktów Zmarłych Rzymsko – Katolickiej Parafji Szczuczyn z  roku 1946, 1947, 
1948, 1949, 1950 i 1951, k. 20 v, l. b.61; Urząd Stanu Cywilnego w Szczuczynie, Akta Zgonów 1946 – 1950, s. 50, nr. 49.

185 Zbiory specjalne Archiwum Parafialnego w  Szczuczynie, Protokół Zdawczo – odbiorczy inwentarza całego majątku parafii rzymsko 
– katolickiej w  Szczuczynie, [w:] Inwentarz Kościoła i  parafji Szczuczyn. Protokół spisano 4  XII 1956 r. w  kancelarii parafialnej 
w  Szczuczynie w  obecności: Dziekana dekanatu wąsoskiego ks. Józefa Skomoroszko, byłego proboszcza ks. Stanisława Dąbrow-
skiego, nowego proboszcza ks. Józefa Wądołowskiego oraz członków Rady Parafialnej.

Ryc. 45. Kielich został odrestaurowany w 2015 r.  
staraniem ks. proboszcza Roberta Zielińskiego.
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z oszkleniem. Ramy okienne drewniane zostały tylko w zakrystiach. W  całym Kościele zaprowadzone 
jest światło elektryczne” 186.
Z  protokołu dowiadujemy się, że już wtedy na ambonie był mikrofon, a  „w  nawie głównej 
i  bocznych” znajdowało się kilka głośników, wzmacniacz oraz „[…] 1 głośnik duży (używany na 
zewnątrz kościoła)”. Dokument wskazuje również, że właśnie przed kościołem na tzw. „cmenta-
rzu procesyjnym” znajduje się: „[…] krzyż misyjny, kamień z  wodą święconą, statua Matki Boskiej”  
(ryc. 46). W tym protokole, tak jak we wcześniej przytaczanych inwentarzach, znajdują się opisy: 
ołtarza głównego, bocznych, szczegółowo wymienione są sprzęty kościelne – meble, szaty i  na-
czynia liturgiczne, „habity” i bielizna kościelna, księgi liturgiczne i parafialne.187

Ryc. 46. Figura Matki Boskiej znajdowała się w tym okresie (lata pięćdziesiąte) przed głównym wejściem do kościoła.  
Źródło: foto ze zbiorów CATL działającego przy Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie,  

podarowała pani Janina Zofia Grochulska.

 W 1973 r. proboszcz parafii w Szczuczynie ks. Jan Roszkowski zakupił „[…] 3 nowe dzwo-
ny, harmonijne”, co odnotował w  inwentarzu188. Dzwony, do wykonania których został wykorzy-
stany materiał, jak pisze proboszcz: „[…] z 2 starych rozbitych dzwonów” wykonała rodzinna firma 
z Węgrowa „Kruszewski i  synowie”. 

186 Ibidem.
187 Ibidem. 
188 W  opracowaniu: Katalog zabytków sztuki…, pod red. M. Kałamajskiej – Saeed, Warszawa 1988, zamieszczono (na s. 44) błędną 

informację, że w 1977 r. wykonano adaptację wieży na dzwonnicę, błąd powielono w Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn. Jak wynika 
z podanych przez ks. Roszkowskiego w  inwentarzu informacji wieżę remontowano w  latach 1973/74. 
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 Na nowych dzwonach umieszczono ich imiona oraz po obu stronach inskrypcje: 

„>>MARYJA<<

UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA

OFIARA WIERNYCH

PAR. SZCZUCZYN BŁ. 1973

PAPIEŻEM BYŁ PAWEŁ VI

PRYMASEM POLSKI KARD. STEFAN WYSZYŃSKI

ORD. DIEC. ŁOMŻA BP. MIKOŁAJ SASINOWSKI

PROB. PAR. KS. JAN ROSZKOWSKI” (ryc. 47)

„>>JAN – STANISŁAW<<

W IMIĘ PANNY MARYI – PANIE BOŻE DOPOMÓŻ

/WIEDEŃ – 1683/

OFIARA WIERNYCH PAR. SZCZUCZYN BŁ.

1973

ODLEWNIA DZWONÓW

A. KRUSZEWSKIGO

W WĘGROWIE” (ryc. 48)

„>>ALEKSANDER<<

BOGU NA CHWAŁĘ

OFIARA FRANCISZKA JABŁOŃSKIEGO

DLA PAR. SZCZUCZYN BŁ. 1973

NA WIECZNĄ PAMIĘĆ SWOJEJ UKOCHANEJ

MATKI – ALEKSANDRY Z PŁOŃSKICH

DZIĘKUJĄC M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ

ZA TROSKLIWĄ OPIEKĘ” 189

189 Teksty inskrypcji odczytał autor publikacji podczas jednej z wizyt w klasztorze.
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Ryc. 49.

 Ryc. 47.                                                                              Ryc. 48.
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W  następnym roku zaadaptowano baroko-
wą wieżę nad budynkiem poklasztornym na 
dzwonnicę (ryc. 50). Nowe dzwony zawieszono 
na specjalnie w  tym celu zamontowanych me-
talowych kształtownikach (ryc. 49). Aby lepiej 
rozchodził się ich dźwięk, z czterech stron wie-
ży wybito otwory okienne. Zainstalowano rów-
nież „elektryczne uruchomianie dzwonów”. Z wie-
ży usunięto tarczę zegarową, wskazówki oraz 
części mechanizmu służącego do jego napędu190  
z  1701 r., reszta mechanizmu pozostała i  jest 
tam do dnia dzisiejszego. 
 W tym samym 1974 r. ks. Jan zapisał w in-
wentarzu: „Parter nowej plebani posiada ściany 
i  sklepienie sufitu”. To właśnie dopiero wtedy 
została zaadaptowana na pomieszczenia miesz-
kalne (plebanię) część budynku poklasztornego, 
w  której znajdowała się cerkiew. Zalano nowy 
strop między parterem, a  piętrem, postawiono 
ścianki działowe oraz wybudowano klatkę scho-
dową łączącą parter z piętrem. Mieszkanie pro-
boszcza zajmowało wówczas praktycznie cały 
parter południowego skrzydła klasztoru oraz 
kawałek piętra w  tylnej jego części. Od fron-
tu, (za dobudowanym w  trudnym do ustalenia 
czasie) gankiem znajdowały się wówczas po obu 
stronach korytarza salki katechetyczne. W  czę-
ści pomieszczeń parteru od frontu mieściło się 
mieszkanie wikariusza. Na górze od strony kościoła mieszkały siostry zakonne. Część parteru od 
podwórka należała do kościoła. Resztę budynku praktycznie z  całym piętrem zajmowała szkoła 
podstawowa.
W  1976 r. w  dużej części pomieszczeń poklasztornych należących do kościoła tj.  „plebanii, wi-
kariacie, mieszkaniu sióstr, salach katechetycznych” ks. Roszkowski założył centralne ogrzewanie, 
wyrzucając piece kaflowe ogrzewające te pomieszczenia do tej pory. 
Trzy lata później ks. Jan instaluje w  starej zakrystii po lewej stronie prezbiterium system do 
ogrzewania kościoła działający na „ropę”. Z  autopsji i  relacji świadków wiemy, że inwestycja ta, 
mimo, że bardzo oczekiwana i  potrzebna, bo w kościele było bardzo zimno, nie sprawdziła się. 
Urządzenie mocno hałasowało i nie dawało spodziewanego efektu. 
Z zapisanych w  inwentarzu w roku 1981 informacji na uwagę zasługują dwie: 
1. „Na konto parafii doprowadzono [do niej] nową linię 3 – fazowego prądu”.

2. „Kupiono 1000 kg blachy miedzianej na pokrycie wieży”.
Kilka tygodni przed odejściem na inną parafię ks. proboszcz Jan Roszkowski zapisał w  in-
wentarzu bardzo ważną informację: „6.04.82 otrzymaliśmy kosztorys na remont kapitalny 

190 Niestety drewniana tarcza zegarowa uległa zniszczeniu, jednak do dziś zachowały się wskazówki oraz części mechanizmu służącego 
do jego napędu. Po wyremontowaniu klasztoru będą one wyeksponowane w  jego salach wystawienniczych.

Ryc. 50. Widok wieży przed umieszczeniem dzwonów, 
jeszcze z  tarczą zegarową. Źródło: foto ze zbiorów CATL 
działającego przy Bibliotece – Centrum Kultury w Szczu-

czynie, udostępnił M. Kaliszewski.
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Zespołu Poklasztornego. […] W  b.[ieżącym] r.[oku] wyremontujemy dzwonnicę. W  imię Boże bę-
dziemy zaczynać”.191

 W 1982 r. biskup Mikołaj Sasinowski192 przeniósł siedzibę dziekana z Wąsosza do Szczu-
czyna i zmienił nazwę dekanatu wąsoskiego na dekanat szczuczyński193. 
 W  latach 1983 – 1997 kościół pw. Im. NMP w  Szczuczynie oraz budynek poklasztor-
ny zostały gruntownie odremontowane. Funkcję proboszcza i  dziekana sprawował wówczas ks. 
Mieczysław Olszewski. Z  zapisanych przez ks. Olszewskiego w  inwentarzu informacji wiemy, 
że w  latach osiemdziesiątych pokryto blachą miedzianą budynek poklasztorny i  kościół. Do 
remontu więźby dachowej zużyto wówczas dwadzieścia pięć metrów sześciennych bali i sto pięć-
dziesiąt pięć metrów sześciennych desek. Do pokrycia dachu natomiast dwadzieścia pięć ton 
blachy miedzianej. To  niemałe przedsięwzięcie na długie lata zabezpieczyło unikatowy zabytek, 
podnosząc także jego walory estetyczne.

W tym okresie również „kupiono i wmontowano ogniotrwałe tabernakulum w ścianę kościoła”. Wstawiono 
„5 dużych metalowych okien w  zakrystiach”. Wymieniono instalację nagłośniającą w  kościele. Przepro-
wadzono generalny remont organów. Założona została „kanalizacja do odwodnienia wirydarza”. Od-
remontowano „elewację zewnętrzną kościoła” i  „wewnętrzną zespołu poklasztornego”. Uporządkowano  
w 1989 r. plac przed kościołem. Jak pisze proboszcz M. Olszewski: „przed kościołem wybetonowano aleje, 
przeniesiono figurę M.[atki] B.[ożej], uporządkowano wirydarz, chodniki, trawniki, postawiono [w nim] fi-
gurę M.[atki] B.[ożej], w wirydarzu i przy kościele posadzono krzewy i około tysiąca krzaków róż” (ryc. 51). 
W  latach dziewięćdziesiątych wymieniono podłogę w  przedsionku kościoła i  „poreperowano 
wewnątrz”. Zainstalowano „punktowe – halogenowe oświetlenie prezbiterium”. W  tym okresie,  

191 Zbiory specjalne Archiwum Parafialnego w Szczuczynie, Inwentarz Kościoła i parafji Szczuczyn. Zapisy w z lat 1973 – 82 prowadził 
ks. Jan Roszkowski, który pełnił funkcję proboszcza od 1972 do 1982 r.

192 Mikołaj Sasinowski (ur. 16 XI 1909 w Mieczkach, zm. 6 IX 1982 w Łomży) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny 
łomżyński w  latach 1970 – 1982.

193 W. Jemielity, Dekanat…, Łomża 1989, s. 5.

 Ryc. 52.                                                                             Ryc. 53.
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tj. w 1991 r. jak wyszczególnia proboszcz: „P.[państwo] Rutkowscy ofiarowali 2 obrazy – św. Ojca 
Maksymiliana Marii Kolbe i  Ojca św. Jana Pawła II do Szczuczyńskiego Kościoła” (ryc. 52 i  53) 
autorstwa podlaskiego malarza Franciszka Szyłejko z  Supraśla. Obrazy zawieszono na filarach 
oddzielających nawę główną od bocznych. 

W  kościele założono instalację antywłamaniową. Zakonserwowano i  pozłocono kilka  bocznych 
ołtarzy, zabytkową chrzcielnicę i  wszystkie stacje drogi krzyżowej. W  1993 r. ks. dziekan Ol-
szewski pisze: „Urządzony został i  wyposażony w  meble drugi wikariat” w  budynku poklasztor-
nym. W  latach 1994 – 95 „Odnowiono całą polichromię w  kościele”. Dwa lata później „założono 
ogrzewanie elektryczne halogenowo – kwarcowe w całym kościele”.194 
 W  latach dziewięćdziesiątych XX w. wyprowadziła się z  budynku poklasztornego Szkoła 
Podstawowa. Różne były plany na zagospodarowanie tego budynku, ale przez długie lata stał on 
niewykorzystany. 
 W  2000 r. zlikwidowano Szpital św. Stanisława, a  w  jego miejsce utworzono samodzielny 
„Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie”, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
 W pierwszym dziesięcioleciu XXI w. posługę duszpasterską i funkcję dziekana w Szczuczy-
nie sprawował ks. proboszcz Jerzy Śleszyński. I  jak zapisał w  inwentarzu, w  tym okresie: „Od-
restaurowano przy pomocy Ochrony Zabytków obrazy z  kościoła: Św. Józefa, Św. Agaty, Św. Rocha 
i Św. Annę – obrazy z bocznych ołtarzy”. Odnowiono zewnętrzną elewację kościoła, remontowano 
również organy. Ks.  kan.  Śleszyński w  roku 2005 w  inwentarzu wskazuje, że: „[…] w  bocznej 
nawie, umieszczono pamiątkową tablicę z  okazji Uroczystości 300 – lecia Kościoła w  Szczuczynie” 
(ryc. 54). 
W tym okresie pomalowano całą elewację kościoła. W niszy lewej nawy bocznej przy wejściu do 
kościoła staraniem ks. Jerzego urządzono „Nowy ołtarzyk z figurą Matki Bożej Fatimskiej”.

194 Zbiory specjalne Archiwum Parafialnego w Szczuczynie, Inwentarz Kościoła i  parafji Szczuczyn. Zapisy z  lat 1983 – 99 prowadził 
ks. kan. Mieczysław Olszewski, który pełnił funkcję proboszcza od 1982 do 1999 r.

Ryc. 54.
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Ryc. 55.

W  2010 r. „Przed kościołem postawiono pomnik pa-
pieża Jana Pawła II [ryc. 55]”.195 
 W latach 2011 – 2017 funkcję proboszcza pa-
rafii w  Szczuczynie sprawował ks. kan. mgr Robert 
Zieliński. W  tym okresie przeprowadzono general-
ny remont wikariatów, części plebanii i  kancelarii. 
W  inwentarzu m.in. zapisano: „Wymieniono 27 okien, 
[…] 4 drzwi wejściowe i  16 wewnętrznych. Zerwano 
i  położono 200 m2 podłóg, […] 700 m2 tynków. Wyre-
montowano również wszystkie łazienki oraz kuchnie”. 
Wstawiono nowy piec do centralnego ogrzewania 
oraz wymieniono instalację. Wykonano „[…] doku-
mentację techniczną kościoła i  klasztoru”. W  kościele, 
jak pisze proboszcz Zieliński: „Wymieniono całe nagło-
śnienie, oprawiono dwa obrazy [św. Józefa i św. Anny] 
i  umieszczono w  prezbiterium”. Staraniem proboszcza 
pod koniec 2013 r. przekazano szczuczyńskiej świą-
tyni relikwię Jana Pawła II (ryc.  56), która została 
umieszczona w ołtarzu św. Franciszka. 
W  zakrystii znalazł swe miejsce, obok portretu 
króla Jana III Sobieskiego, „Portret Stanisława 

195 Zbiory specjalne Archiwum Parafialnego w Szczuczynie, Inwentarz Kościoła i parafji Szczuczyn. Zapisy w z lat 1999 – 2011 prowa-
dził ks. dziekan Jerzy Śleszyński, który pełnił funkcję proboszcza od 1999 do 2011 r.

Ryc. 56.
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Ryc. 57.

                                         Ryc. 58.                                                                                      Ryc. 59.
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Antoniego Szczuki [ryc. 58], (kopia obrazu z Wilanowa)”. Umieszczono tam też dużą, przeszkloną 
gablotę (ryc. 57), w której „Wiszą […] sztandary, wota i  eksponaty zabytkowe”. W czasie posługi 
ks. Roberta poddano renowacji wszystkie żyrandole i  kinkiety znajdujące się w  kościele oraz 
część zabytkowych naczyń liturgicznych. Do prezbiterium przed ołtarz wielki wróciła „wieczna 
lampa” (ryc. 59). W  tym okresie w  szczuczyńskich kryptach prowadzone były, przez pracow-
ników i  studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu, prace 
archeologiczne o charakterze porządkowo – inwentaryzacyjnym pod kierunkiem dr hab. Małgo-
rzaty Grupy. Ciekawe efekty tych prac zostaną opisane w dalszej części tego opracowania.
W  kościele zamontowano instalację przeciwpożarową. Wykonano odwodnienie budynku kościoła 
i klasztoru oraz instalację do odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji (ryc. 60). To bardzo 
ważne przedsięwzięcie zabezpieczyło na lata zabytkowy kompleks przed wilgocią. Wyłożono ka-
mienną kostką alejki w wirydarzu (ryc. 61, 62) i od frontu kościoła oraz alejkę wokół klasztoru. 

Ryc. 60.

Gruntownie odrestaurowano elewację frontową kościoła i  wstawiono nowe drzwi, które za-
bezpieczyły odrestaurowane stare zabytkowe drzwi. Wymieniono w  kościele jedenaście okien 
i wykonano na jego części nową elewację. Pod koniec 2016 r. administrowana przez proboszcza  
ks. Roberta Zielińskiego parafia pw. Im. NMP w Szczuczynie pozyskała, dzięki pomocy Refera-
tu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szczuczynie kierowanego przez pana Waldemara 
Filipkowskiego oraz osobistemu zaangażowaniu Burmistrza Artura Kuczyńskiego, ministerialną 
dotację na kompleksowy remont budynku klasztoru w Szczuczynie.196

W 2017 r. rozpoczęto prace remontowe w klasztorze i kontynuowano je przy kościele, przywra-
cając całemu kompleksowi – jednemu z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w Pol-
sce – jego niepowtarzalne piękno i majestat (ryc. 63, 64). 

196 Zbiory specjalne Archiwum Parafialnego w  Szczuczynie, Protokół zdawczo – odbiorczy Parafii pw. Imieniem NMP w  Szczuczynie 
z dnia 20 sierpnia 2017r., zdający ks. kan. R. Zieliński przyjmujący ks. kan. Jacek Majkowski; Inwentarz Kościoła i parafji Szczuczyn. 
Zapisy w z  lat 2012 – 2013 prowadził ks. kan. mgr Robert Zieliński, który pełnił funkcje proboszcza od 2011 do 2017 r. 



Ryc. 62.

Ryc. 61.



Ryc. 63.

Ryc. 64.
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Architektura, wystrój i wyposażenie  
szczuczyńskiego kościoła pw. Imienia NMP

Kompleks budynków popijarskich to najcenniejszy obiekt zabytkowy w Szczuczynie i  je-
den z  ważniejszych zabytków architektury sakralnej w  Polsce. Jest to typowy przykład 
spokojnego, klasycznego baroku. Składa się on z klasztoru, kościoła i kolegium, których 

elewacje frontowe tworzą jedną wspólną szeroką fasadę. Od strony południowej przylega do 
centralnie położonego kościoła trzyskrzydłowy klasztor założony wokół prostokątnego wiry-
darza, którego czwarte skrzydło stanowi bryła kościoła. Od północy do kościoła dobudowany 
jest gmach kolegium stanowiący jedno wydłużone skrzydło. Dominantę wysokościową stanowi 
kościół oraz symetrycznie rozmieszczone wieże na piętrowych skrzydłach klasztoru i  kolegium. 
To ciekawe rozwiązanie oraz rozciągnięcie fasady nadaje budowli monumentalności podkreślonej 
dodatkowo przez usytuowanie zespołu na naturalnym wzniesieniu (ryc. 65). 

Ryc. 65.

3.1.  Wygląd zabytkowego budynku szczuczyńskiej świątyni  
  z zewnątrz i wewnątrz 

Najcenniejszym zabytkiem w kompleksie jest trójnawowy, bazylikowy kościół pw. Imienia 
Najświętszej Maryi Panny. Do obiektu wzniesionego na planie prostokąta, dobudowana 
została do północnej ściany prezbiterium zakrystia. Po przeciwnej stronie prezbiterium 

znajduje się stara zakrystia ze skarbczykiem na piętrze, która włączona jest w zachodnie skrzydło 
budynku klasztoru (ryc. 38). Świątynia, która jest nieorientowana, wyróżnia się pięknie zdobioną 
trójosiową fasadą wyznaczoną przez pilastry toskańskie na wysokich bazach (ryc. 66).
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Na osi środkowej fasady nad wielkimi drzwiami znajduje się półokrągły przyczółek z  napisem 
wewnątrz „A.D. 1704” (ryc. 67). 

Ryc. 67.

Wyżej, w ozdobnej tynkowanej opasce – obramowaniu, umieszczony jest monogram Matki Bo-
żej (ryc. 68).

Ryc. 68.
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Centralnie nad monogramem znajduje się duże okno zamknięte łukiem odcinkowym. Wyżej, 
pod gzymsem na fryzie, umieszczono napis: „TIBI LAUS TIBI GLORIA TIBI GRATIARUM 
ACTIO IN SEMPITERNA SAECULA A  BEATA TRINITAS” (z  jęz. łac.: TOBIE SŁAWA, 
TOBIE CHWAŁA, TOBIE DZIĘKCZYNIENIE NA WIECZNY CZAS, TRÓJCO  
ŚWIĘTA). 
Fasada kościoła zwieńczona jest trójkątnym szczytem – przyczółkiem z  „Okiem Opatrzności” 
w  tympanonie. Płaskorzeźba została wykonana w  1707 r. w  warszawskim zakładzie włoskiego 
artysty J. Sz. Bellottiego. W  centrum kompozycji umieszczone jest oko z  zaznaczoną „górną 
powieką” i brwią, wpisane w trójkąt. Wokół „oka gloria promienista w postaci […] dłuższych i krót-
szych promieni” oraz wieniec skłębionych obłoków „płytko rzeźbionych umieszczony pod promieniami 
i wypukłych, plastycznych umieszczonych na wierzchu promieni w połowie ich długości”. Na obłokach 
znajdują się główki aniołków ze skrzydełkami po trzy na górze i dole „oraz dwa putta197 siedzące 
na chmurach po obu stronach oka”.198 W  szczycie nad gzymsem, po obu stronach płaskorzeźby 
znajdują się okienka doświetlające poddasze nad sklepieniem kościoła (ryc. 69).

Ryc. 69.

197 Putto – motyw dekoracyjny przedstawiający małego nagiego chłopca. W  okresie renesansu i  baroku – rzeźba przedstawiająca 
uskrzydloną postać anioła.

198 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Płaskorzeźba – Oko Opatrzności, sporządzona przez mgr  J. Kotyńską Sienkie-
wicz, 2010 r.
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Na wierzchołku fasady umieszczono kuty żelazny krzyż sprowadzony z Królewca, a po obu jego 
bokach na krawędziach szczytów kamienne płomieniste wazy. Niższe boki fasady z  prostokąt-
nymi płycinami połączone są z  częścią środkową charakterystycznymi dla baroku spływami, na 
krawędziach których umieszczone są zwieńczone kulami, szpiczaste kamienne sterczyny. 
 Elewacje boczne są gładkie i zamknięte gzymsem wieńczącym. Znajdują się w nich otwory 
okienne o  zróżnicowanej wielkości. W  ścianach nawy głównej i  prezbiterium jest ich po obu 
stronach dziesięć, a w ścianach naw bocznych cztery (ryc. 70).

Ryc. 70.

 Na krawędziach elewacji tylnej, która jest również gładka, rozmieszczono po cztery małe 
prostokątne okienka, które po północnej stronie są zamurowane. Na  samym dole znajduje się 
trochę większe okienko służące do wentylacji krypt. Ściana zwieńczona jest trójkątnym szczytem 
obwiedzionym gzymsem, w środku którego znajduje się okrągłe okienko doświetlające poddasze 
świątyni (ryc. 71). Na  wierzchołku elewacji nad prezbiterium jest sygnatura z  małym dzwon-
kiem, ozdobiona krzyżem (ryc. 72, 73). 
 W starej zakrystii, podobnie jak w znajdującym się nad nią skarbczyku są różnej wielkości 
prostokątne okna, a u góry okrągły otwór w formie „oculusa” (z  jęz.  łac.: oka). 
Ściany nowej zakrystii ozdobione są lizenami i  znajdują się w  nich: od północy po dwa duże 
i małe prostokątne okna; od zachodu po jednym dużym i małym prostokątnym oknie, nad któ-
rymi umieszczono okrągły otwór w formie „oculusa” (z jęz. łac.: oka). Ściany zakrystii zamknięte 
są gzymsem (ryc. 71).
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Ryc. 71. 

                                       Ryc. 72.  
   

Ryc. 73. Dzwon znajdujący się w sygnaturce  
został odnowiony w 2017 r.
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 Dach pokryty jest blachą miedzianą: nad nawą główną i  prezbiterium – dwuspadowy, nad 
nawami bocznymi i zakrystiami – jednospadowy, pulpitowy199 (ryc. 74).

Ryc. 74. 

199 Katalog zabytków sztuki…, pod red. M. Kałamajskiej – Saeed, Warszawa 1988, s 44 – 46; Ewidencja zabytków Miasta i  Gminy 
Szczuczyna, Karta adresowa zabytków, nr 48.
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 W szczuczyńskiej świątyni wydzielić można: trójnawowy, trójprzęsłowy korpus rozmieszczony 
na planie prostokąta i  wydłużone dwuprzęsłowe prezbiterium, z  zewnątrz prostokątne, a  od we-
wnątrz zamknięte półkoliście, szerokością i wysokością równe nawie głównej (ryc. 75, 76).

Ryc. 75. 

Ryc. 76.
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Wewnątrz świątyni filary w  nawie głównej i  ściany prezbiterium rozczłonowane są pilastrami 
(w  nawie parzystymi) o  głowicach kompozytowych z  dekoracją sztukatorską m.in. uskrzydlo-
nych główek aniołków, wykonaną prawdopodobnie w 1708 r. przez włoskiego artystę F. Maino 
(ryc. 77, 78). 

Ryc. 77.

Ryc. 78.
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Na głowicach wspiera się, obiegające wokół nawy głównej i prezbiterium, przełamujące się bel-
kowanie z kostkowym silnie wysuniętym gzymsem (ryc. 79, 80). 

Ryc. 79.

Ryc. 80.
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Dekoracje sztukatorskie, wykonane prawdopodobnie również przez Maino, są także w  nawie 
głównej nad profilowanymi archiwoltami barokowych arkad. Są to owalne kartusze z  inskryp-
cjami w  języku łacińskim podtrzymywane przez putta, zwieńczane uskrzydlonymi główkami 
aniołków lub muszlami oraz oplecione girlandami (ryc. 81 − 84). Po bokach w  „przyłuczach” są 
strzępiste muszle i  wić akantowa. Kartusze znajdują się na dwóch parach arkad od strony pre-
zbiterium. W pierwszym kartuszu od prezbiterium po stronie południowej przytoczone są słowa 
św. Jana z Damaszku „Vg Bis gmnis creatum obstricta est. S. Joan. Dam.” (z jęz. łac.: Wam poddane 
jest wszelkie stworzenie. Św. Jan z Damaszku), (ryc. 81). W drugim kartuszu po tej samej stro-
nie znajduje się napis w języku łacińskim „Ju parte sua doctoressel repositus. Deut.33,21. Deo autem 
gratias, qui dedit nobis victoriam. I.Cor.15,57.” (z  jęz. łac.: Kto pragnie działu dowódcy, posiądzie 
go Pwt. 33, 21. Bogu zaś niechaj będą, dzięki który dał nam zwycięstwo 1 Kor. 15,57.), (ryc. 82). 

Ryc. 81.

Ryc. 82.
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W pierwszym kartuszu od prezbiterium po stronie północnej znajduje się fragment pierwszego 
listu do Koryntian „Praedicannis Christum crucifixum. I Cor. 1,23.” (z jęz. łac.: Głosimy Chrystusa 
ukrzyżowanego 1 Kor. 1,23.), (ryc. 83). W  drugim kartuszu po tej samej stronie znajduje się 
napis w języku łacińskim „Quis potest simililer sic qioriari libiqut sustulisti morluos ln verbo Domini. 
Eccl. 48, 4 i 5.” (z  jęz.  łac.: Któż może równą poszczycić się chwałą, z  tym, który słowem Pana 
wskrzeszał umarłych Syr. 48, 4 i 5.), (ryc. 84). Na ostatniej parze arkad, z przyczyn do końca nie 
wyjaśnionych, brak jest ozdobnych kartuszy. Nawa główna otwarta jest do naw bocznych dużymi 
półkolistymi arkadami wspartymi na filarach. 

Ryc. 83.

Ryc. 84.
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Pod arkadami i  w  nawach bocznych między ołtarzami znajdują się pary pilastrów toskańskich, 
wspierające obiegające je mniejsze, niż w  nawie głównej gzymsy. W  ścianach naw bocznych 
umieszczono płytkie arkadowe wnęki, w których znajdują się ołtarze boczne. Natomiast w ścia-
nach zamykających nawy, hemisferyczne nisze, także na ołtarze.200 

 Ryc. 85. Nawa boczna południowa.                                      Ryc. 86. Nawa boczna północna.

W grubym murze zachodnich narożników prezbiterium znajdują się szyby prowadzące na pod-
dasze nad sklepieniami. W południowym szybie umieszczono kolistą klatkę schodową (ryc. 87), 
którą doświetlają okienka w tylnej elewacji. Z zabiegowych schodów, które prowadzą na podda-
sze (gdzie znajduje się ciekawa, dobrze zachowana konstrukcja więźby dachowej), (ryc. 88) jest 
także wejście na duży gzyms obiegający kościół (ryc. 89, 90). Północny szyb jest pusty i  służył, 
zdaniem autora tego opracowania, najprawdopodobniej przez stulecia do transportu materiałów 
potrzebnych przy konserwacji lub remoncie dachu.201 

200 Katalog zabytków sztuki…, pod red. M. Kałamajskiej – Saeed, Warszawa 1988, s. 44 – 46.
201 Ibidem, s. 44 – 46.



   

— 100 —

Janusz Siemion

Ryc. 87.

Ryc. 88.
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Ryc. 89. Widok z gzymsu.

Ryc. 90. Widok z gzymsu.

 Sklepienia kolebkowo – krzyżowe w  nawie głównej rozdzielone są podwójnymi łukami skle-
pieniowymi – gurtami; w  prezbiterium – kolebkowe z  lunetami, rozdzielone pojedynczym łukiem  
(ryc. 91); w  nawach bocznych, pod chórem i  dobudowanej w  1904 r. zakrystii – krzyżowe. Eklek-
tyczna polichromia sklepień wykonana została na przełomie XIX i XX w. Przeważają w niej motywy 
późnorenesansowe.
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Ryc. 91.
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Na sklepieniu apsydy, w trójkątnych polach wydzielonych przez gurty sklepieniowe umieszczono 
po obu stronach w  panopliach202 tarcze z  herbami fundatorów trzymane przez dwa putta: po 
lewej stronie herb Janina Jana III Sobieskiego pod królewską koroną, po prawej herb Grabie 
Stanisława Antoniego Szczuki (ryc. 111, 112). W  polu centralnym widnieje gwiazda sześciora-
mienna, w  kwiatowym wieńcu ozdobionym wstęgami, nad którą jest korona królewska. Gurty 
sklepieniowe ozdobione są festonami z pęków kwiatów i owoców oraz uskrzydlonymi główkami 
aniołków na środku (ryc. 92). 

Ryc. 92.

Trójkątne pola lunet w dwóch przęsłach prezbiterium wypełnione są symetrycznie zakompono-
waną wicią akantową, gurty ozdabiają festony kwiatowo – owocowe. Pośrodku pierwszego przę-
sła nad wieczną lampką umieszczano owalny kartusz podtrzymywany przez putta z  inskrypcją: 
„St. Szczuka ViceCan. R. P. sumptis JOANNIS SOBIECKI Reg. Pol. construxit hanc Eccl. 1696 an. 
in memoriam victoriae a  pud Vienam” (z  jęz. łac.: St. Szczuka Podkanclerzy Koronny sumptem 
JANA SOBIESKIEGO Króla Polski wzniósł ten kościół w roku 1696 na pamiątkę zwycięstwa 
pod Wiedniem). Nad kartuszem, w  wieńcu laurowym znajduje się uskrzydlona główka aniołka 
(ryc. 93). 

202 Panoplia – motyw dekoracyjno – symboliczny złożony najczęściej z broni białej i uzbrojenia ochronnego, ułożonych w płaszczyźnie 
pionowej, symetrycznie wokół tarczy z herbem właściciela.
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Ryc. 93.

W drugim przęśle jest kompozycja złożona z muszli ujętej w zwoje akantu, na której dwa putta 
trzymają monstrancję (ryc. 94).

Ryc. 94.
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W każdym przęśle nawy głównej (patrząc od strony prezbiterium) są cztery trójkątne pola deko-
racyjne. W lunetach wszystkich przęseł umieszczono w zwojach wici akantu główki aniołków ze 
skrzydełkami. Pośrodku przęseł znajdują się: w pierwszym waza płomienista (ryc. 95), w drugim 
waza z pękami owoców unoszona przez putta (ryc. 96), w trzecim przęśle w zwoje akantu wple-
ciono elementy muzyczne (ryc. 97).203 

Ryc. 95.

Ryc. 96.

203 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Karta zabytku Dekoracja malarska sklepień, ścian prezbiterium i  nawy głównej kościoła, sporzą-
dzona przez mgr R. Juraszową, 1979 r.; Katalog zabytków sztuki…, pod red. M. Kałamajskiej – Saeed, Warszawa 1988, s. 44 – 46. 
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Ryc. 97.

 Wszystkie polichromie na sklepieniach naw bocznych umieszczone są centralnie wokół prze-
cięć szwów sklepieniowych. Wykonano je z użyciem elementów roślinnych, kwiatowych i symboli.
W  pierwszym przęśle nawy bocznej południowej, nad ołtarzami św. Franciszka i  św.  Józefa, 
umieszczono pośrodku główkę uskrzydlonego aniołka na tle skrzyżowanego miecza i  gałązki 
palmowej. Wszystko oplecione jest bujnymi pędami laurowymi z wysmukłymi liśćmi i wielopła-
towymi kwiatami (ryc. 98).

Ryc. 98.
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W  drugim przęśle nawy bocznej południowej nad ołtarzem św. Anny, umieszczono pośrodku 
inicjały Maryjne oplecione od góry gwiazdami i  promieniami. Spod monogramu wznoszą się 
faliste gałązki z wysmukłymi liśćmi i kwiatami lilii oraz girlandą róż (ryc. 99).

Ryc. 99.

 
W  trzecim przęśle nawy bocznej południowej, nad ołtarzami św. Antoniego i  Matki Boskiej 
Fatimskiej, umieszczono pośrodku otwartą księgę, nad nią trupią czaszkę, wyżej krzyż, pod księ-
gą sznur do habitu zakonnego. To wszystko znajduje się na tle promieniście rozchodzących się 
falistych wici oraz kwiatów lilii (ryc. 100).

Ryc. 100.
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W  pierwszym przęśle nawy bocznej północnej, nad ołtarzami św. Nepomucena i  Serca Jezuso-
wego, umieszczono pośrodku pionowy krzyż przewieszony „Chustą św. Weroniki”. Pod krzyżem 
znajdują się „Narzędzia Męki Pańskiej” – dzida i  drabina. Wszystko przeplecione jest pędami 
laurowymi (ryc. 101).

Ryc. 101.

W  drugim przęśle nawy bocznej północnej, nad ołtarzem św. Józefa Kalasantego, umieszczono 
pośrodku, na tle gałązek laurowych stojący na księdze, kielich z  hostią promienistą. Pod za-
mkniętą księgą znajduje się stuła (ryc. 102).

Ryc. 102.
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W  trzecim przęśle nawy bocznej północnej, nad ołtarzem św. Tekli, umieszczono pośrodku na 
tle gałązek laurowych i palmy, skrzyżowane ze sobą miecz i krzyż (ryc. 102).204 

Ryc. 103.

 Okna w ścianach tarczowych nawy głównej zamknięte są łukiem odcinkowym i ozdobione 
sztukatorskim obramowaniem, w zwieńczeniu którego są uskrzydlone główki aniołków i muszle 
(ryc. 104, 105). Podobnie ozdobione jest okno w ścianie wschodniej nawy głównej, nad chórem. 
W  jego zwieńczeniu znajduje się dodatkowe obramowanie a  boki wzbogacone są akantowymi 
spływami wolutowymi (ryc. 106). Okno w  południowej ścianie prezbiterium (wychodzące do 
skarbczyka) zamknięte jest łukiem nadwieszanym, ujętym w  pilasterki z  kapitelami w  formie 
wolut wspierającymi gzyms powtarzający się wykrój okna (ryc. 107). Okna w nawach bocznych 
nie mają ozdób. 

Ryc. 104.

204 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Karta zabytku Polichromia sklepień nawy południowej i  północnej, sporządzone przez  
mgr R. Juraszową, 1979 r.



   

— 110 —

Janusz Siemion

 

 

Ryc. 105.                                                                             Ryc. 107.

Ryc. 106.
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 Chór muzyczny, ze znajdującym się na nim prospektem organowym, wsparty jest na trzech 
półkolistych arkadach z toskańskimi pilastrami na osiach filarów. Pod jego środkowym przęsłem 
znajduje się kruchta (ryc. 108).

Ryc. 108.

 W  ściany szczuczyńskiej świątyni wmurowane są tablice i  płyty epitafialne. Na północnej 
ścianie prezbiterium nad drzwiami do zakrystii znajduje się tablica marmurowa „z kłutą złoconą 
inskrypcją epitafialną” poświęconą „właścicielowi dóbr szczuczyńskich” Gustawowi Choynowskiemu 
o wymiarach „90 x 65cm”. Tablica ozdobiona profilowanym uszakowym obramowaniem z  roze-
tami w narożnikach zwieńczona jest gładkim krzyżem na wolucie (ryc. 109).205 
W  południowej nawie bocznej znajduje się żeliwna płyta epitafialna poświęcona Tomaszowi 
Janowskiemu206 o wymiarach „40 x 62cm”. Płyta jest pomalowana i ozdobiona uszakowym obra-
mowaniem z rozetami w narożach (ryc. 110).207 
Budynek zabytkowego szczuczyńskiego kościoła, zarówno z  zewnątrz jak i  wewnątrz, robi bar-
dzo duże wrażenie. Dopełnia je bogaty wystrój tej unikatowej budowli. 

 

205 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Karta zabytku Tablica epitafialna: zm. Gustaw Choynowski, sporządzona przez  
mgr R. Juraszową, 1979 r.

206 Tomasz Janowski – mieszkaniec Szczuczyna, pełnił funkcję kancelisty w  Sądzie Pokoju Okręgu Biebrzańskiego. Źródło: Zbiory 
specjalne Archiwum Parafialnego w Szczuczynie, Księga Akta Umarłych Szczuczyńskiej Parafii od 1868 do 1875 r., s. 68, nr 49.

207 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Karta zabytku Płyta epitafialna Tomasza Janowskiego, sporządzona przez mgr R. Juraszową, 
1979 r.
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Ryc. 109.

Ryc. 110.



Ryc. 111. Panoplia z herbem Janina Jana III Sobieskiego.
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Ryc. 112. Panoplia z herbem grabie Stanisława Antoniego Szczuki.



3.2.  Bogaty wystrój wnętrza szczuczyńskiego kościoła

  3.2.1. Ołtarz główny

Ryc. 113. 
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P ierwszoplanową rolę we wnętrzu kościoła odgrywa ołtarz główny (ryc. 113), zajmujący 
prawie całą wysokość i szerokość prezbiterium. Cechy stylowe ołtarza głównego w Szczu-
czynie, jego struktura, rzeźby i  ornamentyka nawiązujące do innych stołów ofiarnych 

z  kościołów Warmii i  Mazur, dla których pierwowzorem był ołtarz w  Świętej Lipce, wskazują, 
że szczuczyński ołtarz powstał prawdopodobnie około 1740 r. w  pracowni rzeźbiarsko – sny-
cerskiej artysty z Reszla na Warmii, Jana Chrystiana Schmidta, autora m.in.: ołtarzy w kościele 
bernardynów w Braniewie i Matki Boskiej Bolesnej w Reszlu, kamiennej figury Marii Niepoka-
lanie Poczętej – immaculata208 i figury Marii na lipie w Bazylice w Świętej Lipce oraz kapliczek 
różańcowych z  piaskowca przy drodze z  Reszla do Świętej Lipki. Szczuczyński ołtarz został 
gruntownie odrestaurowany w 1898 r. przez warszawski zakład artystyczny J. Pawłowskiego.
 Dwukondygnacyjny, kolumnowy ołtarz główny z parawanowo załamanymi częściami bocz-
nymi wykonany w  całości z  drewna jest polichromowany i  ma wiele złoconych elementów. 
Podstawą jego jest podzielony kolumnami i  pilastrami kompozytowymi wysoki cokół, na któ-
rego osiach skrajnych znajdują się „bramki z  drzwiami” prowadzącymi za ołtarz. Poszczególne 
kondygnacje zwieńczone są wydatnym wyłamującym się belkowaniem z  silnie zaakcentowanym 
fryzem ornamentalnym i  wysuniętym gzymsem. W  dolnej kondygnacji, po bokach pola głów-
nego znajdują się dwie pary kolumn i  pilastry, kolumny zewnętrzne wysunięte są do przodu 
i  otwierają skośne ażurowe przęsła boczne połączone ze ścianami prezbiterium belkowaniem 
ujętym pilastrami. Łączące belkowanie zwieńczają wazony kwiatowe, pod spodem umieszczono 
lambrekin209. W  górnej kondygnacji po obu 
stronach pola głównego znajdują się kolumny. 
Po bokach ukośnie wstawione wydatne woluty, 
ujęte w ażurowe uszy. Dekoracje płycin, fryzów 
i  uszu złożone są z  płaskorzeźbionych „złoco-
nych ornamentów z motywem kratki regencyjnej”, 
muszli, liści akantu i wstęg. Całość konstrukcji 
zwieńczona promienistą glorią. W  polu głów-
nym ołtarza umieszczony jest barokowy ob-
raz przedstawiający wizerunek Matki Boskiej 
Śnieżnej z  około 1700 r. (ryc. 115). Jest to 
kopia obrazu z  rzymskiej bazyliki Santa Ma-
ria Maggiore przesłonięta srebrną, częściowo 
złoconą „regencyjną” sukienką z  pierwszej po-
łowy XVIII w. Wizerunek, wokół którego są 
wota, „ujęty jest głęboko rzeźbioną ramą” a  nad 
nim znajduje się namiotowy baldachim ozdo-
biony lambrekinem. Na zasuwie Matki Boskiej 
Śnieżnej umieszczony jest obraz najświętszego 
Serca Pana Jezusa210 autorstwa A. Skiwskiego 
z 1925 r. (ryc. 114). 

208 Immaculata (z  jęz. łac.: Niepokalana) – typ obrazu, przedstawiający niepokalanie poczętą Maryję. Przedstawia on Matkę Bożą bez 
dzieciątka, w młodym wieku, w białej sukni i błękitnym płaszczu, na tle nieba, stojącą na półksiężycu lub kuli ziemskiej oplecionej 
wężem, otoczoną świetlistą aureolą i  gwiaździstą koroną. Wizerunek wykształcony w  XVII w., był typowy zwłaszcza dla epoki 
baroku i  rokoko, za jego najwybitniejszego twórcę uważany jest Bartolomé Esteban Murillo.

209 Lambrekin – ornament ciągły stosowany w  barokowej dekoracji architektonicznej, który był wykonywany w  drewnie, stiuku lub 
kamieniu i  służył, jako ozdoba ołtarzy i ambon.

210 Naród polski został trzykrotnie poświęcony Sercu Jezusowemu. Po raz pierwszy 27 VII 1920 przez biskupów na Jasnej Górze, 
następnie 3 VI 1921 na Małym Rynku w Krakowie oraz 28 X 1951 we wszystkich polskich kościołach. 

Ryc. 114. 
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Ryc. 115. 
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Zabytkowy obraz Matki Boskiej znajdował się w  Szczuczynie jeszcze przed wybudowaniem 
murowanego kościoła. Podarowała go St. A. Szczuce królowa Marysieńka, podobnie jak znajdu-
jące się w relikwiarzach i szklanych trumienkach w szczuczyńskim ołtarzu głównym relikwie św. 
Klemensa (ryc. 116, 117).

Ryc. 116.

Ryc. 117.
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W  polu głównym górnej kondygnacji znajduje się immaculata według E. Murillo namalowana 
w 1898 r. w Warszawie (ryc. 118). Nad obrazem umieszczono monogram maryjny.211 

Ryc. 118.

 Pod obrazem Matki Boskiej Śnieżnej umiejscowione jest tabernakulum (ryc. 120). W  1898 r.  
przeprowadzono jego gruntowny remont zachowując oryginalne elementy. Tabernakulum, skła-
dające się z szafki i tronu wystawienia, zrobione jest z drewna. Jednoskrzydłowe drzwiczki ozdo-
bione są „kielichem z hostią na chmurach”. Nad drzwiczkami są nakładane, „antyczne złożone smukłe 
liście akantu”. Nad nimi na środku „uskrzydlona główka aniołka”. Płyciny na szafce wypełnione 
są lustrami, a  na cokole znajduje się ornament akantowy. Szafka zwieńczona jest „belkowaniem 
z  gładkim fryzem i  wydatnym, profilowanym gzymsem”. Tron wystawienia w  formie baldachimu 
wsparty jest na czterech kolumnach korynckich. Wierzch baldachimu o  profilu wklęsło – wy-
pukłym jest płaskorzeźbiony, z wolutowo – akantowymi spływami w narożach nad kolumnami. 
Całość zwieńczona jest „rzeźbą Baranka Apokaliptycznego siedzącego na Księdze z  pieczęciami na 
tle wiązek promieni”. Tabernakulum jest złocone a baranek „srebrzony” (ryc. 119).212

211 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Ołtarz Główny, sporządzona przez mgr R. Juraszową, 1979 r.; Katalog zabytków 
sztuki…, pod red. M. Kałamajskiej – Saeed, Warszawa 1988, s. 47.

212 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Tabernakulum, sporządzona przez mgr J. Kotyńską Sienkiewicz, 2010 r.
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Ryc. 119.
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Ryc. 120.

Ryc. 121.
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 Bezpośrednio pod tabernakulum znajduje się antepedium213 (ryc. 121), wykonane z drewna 
w formie wydłużonego prostokąta o wymiarach „316,5 x 80,5 cm”. Główne pole zbudowane jest 
z  desek, których powierzchnia jest „polichromowana przedstawiająca marmoryzację”, ujęta w  li-
stwową profilowaną ramę pomalowaną w  „kolorze brązowo oliwkowym”. Na środku antepedium 
artysta umieścił nakładane, snycerskie płaskorzeźbione i  złocone symbole: „Chrystusa i  Maryi – 
z  lewej serce oplecione koroną cierniową, nad nimi Chrystogram z  literami IHS, z prawej nad sercem 
przebitym mieczem boleści Marjogram składający się z liter MARYIA”. Całość ozdobiona złoconym 
snycerskim obramowaniem, w którego narożnikach są gałązki akantu.214 
 W  szczuczyńskim ołtarzu wielkim między członami wertykalnego podziału umieszczono 
polichromowane złocone rzeźby przedstawiające: w dolnej kondygnacji przy obrazie Matki Bo-
skiej – św. Józefa z dzieciątkiem (ryc. 122) i św. Joachima (ryc. 123), w prześwitach św. Elżbiety 
(ryc. 124) i  św. Anny (ryc. 125), nad nimi są „ulatujące aniołki”. W górnej kondygnacji św. Jana 
Chrzciciela (ryc. 126) i  św. Zachariasza (ryc. 127). Po obu stronach gzymsu wieńczącego ołtarz 
znajdują się rzeźby przysiadających w  locie aniołków z gałązką palmową w prawym ręku, które 
adorują glorię z okiem opatrzności.215 

 Ryc. 122.                                                                       Ryc. 123.

213 Antepedium – bogato zdobione zakrycie lub zasłona mensy ołtarza chrześcijańskiego.
214 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Karta zabytku Karta ewidencyjna zabytku ruchomego. Antepedium, sporządzona przez B. Ci-

chońską, 2012 r.
215 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Ołtarz Główny, sporządzona przez mgr R. Juraszową, 1979 r.; Katalog zabytków 

sztuki…, pod red. M. Kałamajskiej – Saeed, Warszawa 1988, s. 47.
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 Ryc. 124.                                                                           Ryc. 125.

 Ryc. 126.                                                                          Ryc. 127.
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 Zwieńczeniem ołtarza głównego jest rzeźbiona, wykonana z drewna promienista gloria, po-
lichromowana i  złocona, w  kształcie zbliżonym do koła. W  centrum konstrukcji umieszczono 
malowane na trójkątnej desce oko. Od trójkąta wychodzą wiązki złocistych profilowanych pro-
mieni, dłuższych u góry, krótszych u dołu. Na promieniach wokół trójkąta nałożony jest wieniec 
srebrzystych obłoków, wśród których rozmieszczono symetrycznie – od środka – sześć główek 
anielskich ze złocistymi skrzydłami, oraz „na zewnętrznych krawędziach wieńca sześć postaci ado-
rujących” – nagich puttów w poruszonych wzlatujących pozach (ryc. 128).216 

Ryc. 128.

216 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Rzeźba – oko opatrzności, sporządzona przez mgr J. Kotyńską Sienkiewicz, 2010 r.



3.2.2. Ołtarze boczne

Ołtarz św. Franciszka 

Ryc. 129.
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O łtarz (ryc. 129) znajdujący się w niszy zachodniej nawy bocznej południowej zbudowa-
ny został z drewna i gipsu w 1904 r. staraniem ówczesnego proboszcza ks. J. Czarnow-
skiego. Umieszczona na mensie stojąca postać świętego w zakonnym habicie podtrzy-

muje, obejmując oburącz, Chrystusa, którego lewa ręka przybita jest do krzyża a prawa wspiera 
się na Franciszku (ryc. 130). U  dołu znajduje się otwarta księga z  inskrypcją: „Św. Franciszku 
wzorze pokory ubóstwa i  miłości Boga, wyproś nam u  Boga łaskę, abyśmy idąc w  twe ślady ubogimi 
byli w duchu i niczego innego nie szukały jak łaski jego. Amen.” (ryc. 131). Za kompozycją w niszy 
znajduje się namalowana w 1937 r. panorama Jerozolimy.217 
Antepedium (ryc. 132) ołtarza z  haftowanym krzyżem w  środku oraz tekstem: „PAMIĄTKA 
1907 r. SW. FRANCZISZKU MÓDL SIĘ ZA NAMI” wykonano w 1907 r.
Na ołtarzu św. Franciszka znajdują się od 2013 r. relikwie św. Jana Pawła II (ryc. 56). 

 

Ryc. 130.                                                                          Ryc. 131.

Ryc. 132.

217 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Ołtarz boczny p.w. św. Franciszka, sporządzona przez mgr R. Juraszową, 1979 r.



Ołtarz św. JózeFa

Ryc. 133.
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O łtarz (ryc. 133) zbudowany został z  drewna około 1730 r. Jednokondygnacyjna kon-
strukcja o wysokości około „7 m” na wysokim cokole, ze zwieńczeniem, w którym po-
między przerywaną nasadą znajduje się promienista gloria z wieńca obłoków adorowa-

na po bokach przez anioły, w całość jest polichromowana, a  jej elementy ornamentalne złocone. 
W centralnej części ołtarza, wewnątrz ornamentalnego złoconego obramowania o kształcie pro-
stokąta, zwieńczonego niepełnym łukiem, umieszczony jest obecnie obraz przedstawiający św. 
Agatę (ryc. 134) o  wymiarach „173 x 113 cm”. Wcześniej przez lata obraz ten znajdował się 
na zasuwie obrazu przedstawiającego św. Józefa, następnie wisiał w  zakrystii. Obraz św. Józefa 
zawieszony jest obecnie na południowej ścianie prezbiterium. Wizerunek św. Agaty sygnowany 
przez „Str(u)nga z  1884  r.” 218 oprawiony jest w  prostokątną złoconą profilowaną ramę zwień-
czoną łukiem podwieszanym. Centralnie pod obrazem, na mensie, znajduje się tabernakulum. Po 
obu stronach obrazu są kolumny (takie same kolumny są we wszystkich przyściennych bocznych 
ołtarzach) na tle zdwojonych pilastrów, wspierające belkowanie, które ujęte jest profilowanym 
gzymsem, zdobionym po bokach uskrzydlonymi główkami aniołków. Na środku, w  kartuszu 
umieszczono monogram „SJ” (ryc. 135). Ta część ołtarza ujęta jest w płaskie akantowe woluty.219

Ryc. 134.

218 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Dokumentacja konserwatorska obrazu Św. Agata z  kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi 
Panny w Szczuczynie.

219 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Karta zabytku Ołtarz Boczny p.w. św. Józefa, sporządzona przez mgr  R.  Juraszową, 1979 r.; 
Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Obraz – św. Agata, sporządzona przez mgr  J. Kotyńską Sienkiewicz, 2010 r.
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 Ryc. 135.                                                                                  Ryc. 136.

Pomiędzy przerywaną nasadą, w  zwieńczeniu znajduje się rzeźba przedstawiająca promienistą 
glorię z  wieńcem obłoków o  wymiarach „356 x 348 cm”. Pośrodku symetrycznej kompozycji 
umieszczono na czerwonym tle „metalowe półplastyczne serce z  wbitym weń, z  lewej strony, mie-
czem boleści” (ryc. 136) otoczone glorią z  różnej wielkości promieni. Wokół nich znajdują się 
skłębione, nakładające się na siebie złote obłoki. Na pierwszym planie wyróżnia się krąg obło-
ków o  „wyrazistym światłocieniu, uformowanych spiralnie”, spod których wychodzą duże wiązki 
promieni. Na  kręgu osadzone są, u  góry i  u  dołu, główki uskrzydlonych aniołków. Kompozy-
cję zamykają po bokach adorujące glorię, złocone pełne rzeźby ulatujących aniołów „wielkości  
148 cm”, wspartych na nasadzie (ryc. 137).220

Ryc. 137.

220 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karty zabytków: Rzeźba – serce Matki Boskiej w Glorii; Rzeźby – Aniołów, sporządzone przez 
mgr J. Kotyńską Sienkiewicz, 2010 r.
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Antepedium (ryc. 138) ołtarza haftowane wełną na kanwie o  wymiarach „72 x 173 cm”, w  ramie 
profilowanej, pierwotnie wykonane w 1904 r. Centralnie, na szarym tle, znajduje się zwieńczone 
krzyżem, ukwiecone tabernakulum, z  kielichem w  środku, oplecione pędami winnej latorośli 
i  kwiatami. Z  prawej i  lewej strony są wieńce splecione z  kwiatów wielobarwnych. Całość jest 
obramowana dekoracyjnym motywem winnej latorośli. Ze względu na zły stan, antepedium zo-
stało odwzorowane bardzo dokładnie, z  przywiązaniem dużej wagi do wszystkich szczegółów 
i barw, przez panią Danutę Wszeborowską w  latach 1999 – 2000. 221

Ryc. 138.

221 Relacja pani Danuty Wszeborowskiej. Wywiad przeprowadził autor publikacji w  dniu 13 III 2018 r. Pani Danuta wyhaftowała 
ręcznie antepedium, a  jej mąż Waldemar wraz z panem Andrzejem Owsianko oprawili je w ramę.



OŁTARz śW. ANNY

Ryc. 139.
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O łtarz (ryc. 139) zbudowany został z drewna około połowy XVIII w. Jednokondygnacyj-
na konstrukcja o  wysokości około „7 m”, na wysokim cokole ze zwieńczeniem w  for-
mie nasady jest polichromowana, a  jej elementy ornamentalne złocone. W  centralnej 

części ołtarza umieszczony jest obecnie obraz przedstawiający świętych Rocha i  Antoniego  
(ryc. 140) adorujących scenę zwiastowania o wymiarach „170 x 120 cm”. Wcześniej, przez stulecia 
obraz ten znajdował się na zasuwie obrazu przedstawiającego św. Annę Samotrzecią. Obraz 
św. Anny zawieszony jest obecnie na północnej ścianie prezbiterium. Wizerunek świętych Ro-
cha i  Antoniego przemalowany i  powiększony najprawdopodobniej w  1889 r., oprawiony jest 
w  profilowaną ramę, wyokrągloną w  narożach, zdobioną akantem, od góry zamkniętą łukiem 
wklęsło – wypukłym. Obraz flankowany jest podwójnymi pilastrami, na tle których są kolumny 
wspierające wydatny łamany gzyms, pod którym znajduje się ozdobna muszla. U dołu tej części 
ołtarza, po bokach, umieszczono „uszaki” z ornamentu muszlowego i wici roślinnych.222

Ryc. 140.

222 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Karty zabytków: Ołtarz boczny p.w. św. Anny; Obraz: śś. Rocha i  Antoniego adorujący scenę 
Zwiastowania, sporządzone przez mgr R. Juraszową, 1979 r.
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Ryc. 141.

W  centralnym polu węższej nasady (ryc. 141) znajduje się obraz przedstawiający św.  Izydora 
Oracza z  1889 r. Wizerunek świętego o  wymiarach „137 x 93 cm” oprawiony w  złoconą pro-
filowaną ramę, górą i  dołem zamknięty jest łukiem wklęsło – wypukłym z  uskokami. Nasada 
o wolutowej linii spływów, ozdobiona ornamentem muszlowym i wicią roślinną, zwieńczona jest 
falistym gzymsem, na środku którego znajduje się promienisty krąg z  monogramem maryjnym 
a  na krawędziach płomieniste wazy. Na ślimacznicach spływów umieszczono polichromowane, 
złocone, pełne rzeźby – siedzące putta „wysokości około 60 cm”: z  lewej anioł (ryc. 142) ukazany 
frontalnie, prawą ręką przytrzymuje od góry czaszkę opartą na kolanie a w lewej trzyma wiązkę 
trzciny w kolorze ciemnobrązowym; z prawej (ryc. 143) strony anioł zwrócony w  lewo, z prawą 
ręką wysoko uniesioną i wskazującą niebo, w  lewej trzyma strzałę skierowaną do dołu.223 

 

 

Ryc. 142.                                                                              Ryc. 143.

223 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Karty zabytków: Obraz – święty Izydor Oracz; Rzeźby – Aniołów ze Zwiastowania ołtarza  
św. Rocha i Antoniego, sporządzone przez mgr J. Kotyńską Sienkiewicz, 2010 r.
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Antepedium (ryc. 144) ołtarza, haftowane wełną na kanwie o  wymiarach „75 x 175 cm” w  ramie 
profilowanej, wykonano w  1904 r. W  centrum kompozycji znajduje się krzyż na księdze, pod 
którą jest girlanda spleciona z  kwiatów róż w  kolorze różowym cieniowanym. Wokół deko-
racyjne obramowanie z  motywem róż – dużych różowych „cieniowanych na przemian z  liśćmi 
i pąkami”.224

Ryc. 144.

224 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Antepedium, sporządzona przez mgr R. Juraszową, 1979 r.



OŁTARz śW. ANTONIEgO PADEWSKIEgO z DzIEcIąTKIEM

Ryc. 145.
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O łtarz (ryc. 145) zbudowany został z  drewna w  drugiej połowie XVIII w. Jednokon-
dygnacyjna konstrukcja na wysokim cokole, ze zwieńczeniem w  formie nasady jest 
polichromowana a  jej elementy ornamentalne złocone. W  centralnej części ołtarza 

umieszczony jest, w  prostokątnej wnęce, zamkniętej półkoliście, na tle aksamitnej czerwonej 
tkaniny, obraz przedstawiający św. Antoniego Padewskiego z  Dzieciątkiem (ryc. 146) z  1881 
r. Obraz oprawiony jest w  prostokątną złoconą ramę, zdobioną ornamentem roślinnym. Nad 
wizerunkiem świętego są trzy uskrzydlone główki aniołków. Po obu stronach obrazu, kolumny 
na tle pilastrów wspierające wydatne belkowanie, w  którym znajduje się bogaty fryz akantowy. 
Całość ujęta w  ażurowe „uszaki”, splecione z  ornamentu akantowo – wstęgowego, nad nimi na 
krawędziach gzymsu są wazy.

Ryc. 146.

Węższa nasada (ryc. 147), z wnęką identyczną jak w głównej kondygnacji tylko mniejszą, w któ-
rej na błękitnym tle znajduje się złocony monogram „S.A.”, zwieńczona jest szczątkowym, półko-
listym, przerywanym „naczółkiem”. Podziały pionowe wyznaczają pary pilastrów. Spływy nasady 
wolutowe, ozdobione ornamentem roślinnym. 
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Ryc. 147.

Antepedium (ryc. 148) ołtarza haftowane wełną na kanwie o wymiarach „75 x 175 cm” wykonano 
w  1904 r. Na kremowym tle, pośrodku znajduje się bukiet róż, na nim baranek z  niebieską 
chorągiewką, za nim kielich na tle żółtych promieni. W czterech narożach „faliste wicie i bukiety 
z  czerwonych kwiatów róż oraz innych wielokwiatowych i kielichowych”.225

Ryc. 148.

225 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Karty zabytków: Ołtarz boczny p.w. św. Antoniego; Obraz św. Antoniego z  dzieciątkiem; 
Antepedium, sporządzone przez mgr R. Juraszową, 1979 r.



OŁTARz MATKI BOżEJ FATIMSKIEJ

Ryc. 149.
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Ołtarz (ryc. 149) Matki Bożej 
Fatimskiej (ryc. 150) zbu-
dowany został w  2006 r. 

staraniem księdza kanonika Jerze-
go Śleszyńskiego. Umieszczony 
jest on w  niszy wschodniej nawy 
bocznej południowej.
Centralnie na mensie znajduje 
się gipsowa figura Matki Bo-
żej Fatimskiej, ozdobiona przy 
podstawie kompozycją metalową 
przedstawiającą winną latorośl. 
W  2006 r. wykonano również 
haftowane antepedium (ryc. 151), 
oprawione w  profilowaną, poma-
lowaną na brązowo ramę o  wy-
miarach „163,5 x 94 cm”, w  któ-
rego centralnym polu znajduje się 
monogram maryjny. Po bokach 
antepedium znajdują się złocone 
ornamenty, kolumny oraz pilasty 
z  płaskorzeźbionymi ośmiora-
miennymi gwiazdami. W  2008 r. 
w  niszy namalowano tło przed-
stawiające scenę objawienia.226

226 Informacje pochodzą: Zbiory specjalne Archiwum Parafialnego w  Szczuczynie, Inwentarz Kościoła i  parafji Szczuczyn. Zapisy 
w z  lat 1999 – 2011 prowadził ks. dziekan Jerzy Śleszyński, który pełnił funkcję proboszcza od 1999 do 2011 r.

Ryc. 150.

Ryc. 151.



OŁTARz śW. JANA NEPOMUcENA

Ryc. 152.
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Zbudowany „około 1750 r.” polichromowany drewniany ołtarz (ryc. 152), fundacji małżeń-
stwa Eustachego i  Marianny z  Kątskich (wnuczki St. A. Szczuki) Potockich znajduje 
się w niszy zachodniej nawy bocznej północnej. Na wybrzuszonym cokole o wolutowej 

linii spływów wysokości „około 90 cm” z  przodu znajduje się nakładany snycerki kartusz, w któ-
rym na niebieskim tle umieszczono herby fundatorów: z  lewej Pilawa E. Potockiego, z  prawej 
Brochwicz M. z Kątskich (ryc. 153).

Ryc. 153.

Ryc. 154.

Na gzymsie cokołu na pasie srebrzystych masywnych obłoków umieszczono wyrzeźbione z  jed-
nego kawałka drewna dwie uskrzydlone główki aniołków (ryc. 154) o  wymiarze „32 x 78 cm”. 
Za nimi znajduje się rzeźba przedstawiająca św. J. Nepomucena (ryc. 155) „wysokości około 200 
cm”. Święty, przyklękając na obłokach, trzyma krucyfiks, któremu się przygląda. Na głowie ma 
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biret i  ubrany jest w  sfałdowane szaty: „sutannę, rokietę z  długimi wąskimi rękawami i  mantolet 
w płaskorzeźbione wzory, w formie peleryny z kołnierzem, spięty pod szyją”.227

Po obu stronach rzeźby przedstawiającej św. Nepomucena unoszą się cztery anioły. Są to pełno-
plastyczne rzeźby wielkości „od 68 do 90 cm” przedstawiające anioły w  postaci dzieci. Jeden z  nich 
podtrzymuje opartą na głowie „kulę ziemską opasaną trzema szerokimi pasami południków” (ryc. 156). 
Drugi wymownym gestem dotyka palcem dłoni ust, symbolizując w ten sposób zachowanie tajemni-
cy, której święty jako patron spowiedników i szczerej spowiedzi, był „strażnikiem” (ryc. 157). Pozostałe 
dwa unoszą się w locie. Wnętrze niszy pomalowane jest na kolor szarobłękitny.228

Ryc. 155.

227 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Ołtarz boczny p.w. św. Jana Nepomucena, sporządzona przez mgr R. Juraszową, 
1979 r.; Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Rzeźba – św. Jan Nepomucen, sporządzona przez B. Cichońską, 2012 r.

228 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Rzeźby aniołów, sporządzona przez B. Cichońską, 2012 r.
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 Ryc. 156.                                                                                  Ryc. 157.

Pod cokołem wspierającym świętego znajduje się „murowana mensa”, po bokach której są pilastry 
z płaskorzeźbionymi gwiazdami. Antepedium (ryc. 158) z początku XX w. jest haftowane wełną 
na kanwie. W polu środkowym znajduje się prostokątna kompozycja wielokwiatowa, podobne są 
w narożnikach. Całość obramowana dekoracyjnym motywem winnej latorośli.229 

Ryc. 158.

229 Treść zaczerpnięta z karty informacyjnej znajdującej się na ołtarzu. 



OŁTARz SERcA JEzUSOWEgO

Ryc. 159.
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O łtarz (ryc. 159) zbudowany został z  drewna około 1730 r. Jednokondygnacyjna kon-
strukcja o  wymiarach „940 x 570 cm” na wysokim cokole, zwieńczona jest kolistą 
promienistą glorią, adorowaną po bokach przez anioły. Całość jest polichromowana 

a elementy ornamentalne złocone.

Ryc. 160.

W  centralnej części ołtarza, wewnątrz złoconego profilowanego, prostokątnego obramowania, 
zwieńczonego łukiem pełnym nadwieszanym, umieszczony jest na tle pąsowego aksamitu drew-
niany, polichromowany krucyfiks (ryc. 160) wykonany w  stylu późnego baroku, o  wymiarach: 
„figura – 200 cm, krzyż – 326 cm”. Rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego jest pełna ze srebrnymi repu-
sowanymi230 blachami w miejscach ran i na perizonium231. Promienie znad głowy Chrystusa są srebrne 

230 Repusowanie – zdobienie wyrobów z blachy poprzez wybijanie na zimno wgłębień, dających po drugiej stronie wypukły wzór.
231 Perizonium – drapowana opaska bioder ukrzyżowanego Chrystusa. W ikonografii często przyjmująca rozmaite formy.
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i złocone, ze sztucznymi kamieniami, a korona cierniowa, ażurowa, pleciona z pasków blachy. W miej-
scach ran na dłoniach, nogach i boku znajdują się promieniste srebrne i pozłacane rozety (ryc. 161). 

Ryc. 161.

Krzyż drewniany, brązowy, o  szerokich belkach, zwieńczo-
ny jest tablicą inskrypcyjną ze „złotymi wypukłymi literami 
INRI” (ryc. 162). Pole tabliczki wypełnia ornament z  liści 
akantu „palmet i  kampanuli w  układzie antytetycznym”. Ra-
mię poprzeczne i górna część ramienia wzdłużnego obłożo-
ne są blachą srebrną repusowaną. Na brzegach wyodrębnio-
ne wałeczkiem obramowanie wypełnione ułożoną faliście 
wstęgą przeplatającą się z  liśćmi akantu. W polu ornament 
zbudowany z  woluty „ujętej ukwieconymi gałązkami, we-
wnątrz wypełnionej kratką, na której kwiaty i  listki akantu”. 
Nisza z krucyfiksem ujęta jest zwielokrotnionymi pilastrami 
i parą kolumn o gładkich trzonach, złoconych bazach i ko-
rynckich kapitelach, podtrzymujących łamane belkowanie. 
Belkowanie ujęte wydatnymi, profilowanymi, gierowany-
mi232 gzymsami, których krawędzie nad zwieńczeniem ko-
lumn są skierowane do przodu. Całe belkowanie ozdobio-
ne jest złocistymi rozetami „akantowymi kartuszami” oraz 
umieszczoną pośrodku uskrzydloną główką aniołka. Takie 

232 Gierowanie – krępowanie gzymsu, wyłamanie części belkowania znajdującej się nad kolumną lub pilastrem.

Ryc. 162.
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same płaskorzeźby – uskrzydlonych główek, znajdują się pod belkowaniem, po obu stronach 
profilowanego łuku nad krucyfiksem. Na trzonach pilastrów po bokach kolumn umieszczono 
po dwa „długie zwisy z  motywem kampanuli” 233. Po obu stronach tej części ołtarza znajdują się 
wydatne, ażurowe, złocone „uszaki” w  formie ornamentu taśmowo – akantowego.234

Ryc. 163.

 W zwieńczeniu ołtarza znajduje się złocona rzeźbiona gloria (ryc. 163) w kształcie zbliżo-
nym do koła o wymiarach około „307 x 300 cm” z prostokątną podstawą. W centrum kompozycji 
umieszczono na pąsowym tle „Serce Gorejące” otoczone „Narzędziami Męki Pańskiej” – plecioną 
koroną cierniową, z  gwoździami w  dolnej części. Wokół cała powierzchnia zwieńczenia pokry-
ta jest złoconymi obłokami, „w  formie półplastycznych kółek z  motywem spirali i  guzów w  polach, 
nałożonych w  kilku warstwach na powierzchnię zwieńczenia”. Na obłokach, z  których wychodzą 
wiązki promieni, osadzone są dwa putta i jedenaście uskrzydlonych główek aniołków. Kompozy-
cję zwieńcza płaskorzeźba przedstawiająca „Chustę Weroniki” – na tle srebrzystej chusty ukazana 
jest głowa Chrystusa w złoconej koronie cierniowej (ryc. 164). Kompozycję zamykają po bokach 
złocone, pełne rzeźby klęczących aniołów „wielkości 125 cm” adorujących glorię (ryc. 165, 166).235

233 Kampanula – motyw dekoracyjny złożony z  kwiatów w  kształcie dzwonka, zwróconych w  dół. Najczęściej w  formie zwisu zło-
żonego z  kwiatów o  stopniowo zmniejszających się kielichach, przybiera też postać girlandy. Ornament występował we włoskim 
renesansie, bardzo popularny w barokowym i późnobarokowym wzornictwie francuskim. 

234 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Karta ewidencyjna zabytku ruchomego. Ołtarz boczny p.w. Ukrzyżowania, sporzą-
dzona przez mgr J. Kotyńską Sienkiewicz, 2012 r.; Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Srebrne aplikacje z krucyfiksu, 
sporządzona przez mgr J. Kotyńską Sienkiewicz, 2010 r. 

235 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Karty zabytków: Rzeźba – serce gorejące w  glorii; Rzeźby – Aniołów, sporządzone przez  
mgr J. Kotyńską Sienkiewicz, 2010 r.
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Ryc. 164.

Ryc. 165.                                                                               Ryc. 166.

 .
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 Antepedium (ryc. 167) ołtarza wykonane w 1904 r. jest haftowane wełną na kanwie o wy-
miarach „71 x 177,5” cm. Umieszczone jest w  drewnianej profilowanej ramie, w  kolorze ciem-
noszarym z odcieniem brązowym, zdobionej gałązkami i kwiatami róż. Wewnętrzny profil ramy 
w  kształcie półwałka jest złocony. W  części środkowej tkaniny umieszczona jest wielobarwna 
kompozycja kwiatowa – „na jasnoszarym tle bukiety z rozkwitłych róż i drobnych kwiatów, osadzone 
w ulistnionych gałązkach z pąkami różanymi i drobnymi kwiatami. Po bokach kompozycji kwiatowej 
trzypasmowy ornament.” 236

Ryc. 167.

 

236 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Karta zabytku Karta ewidencyjna zabytku ruchomego. Antepedium, sporządzona przez B. Ci-
chońską, 2012 r.



OŁTARz śW. JózEFA KALASANTEgO

Ryc. 168.
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O łtarz (ryc. 168) zbudowany został z drewna około połowy XVIII w. Jednokondygnacyj-
na konstrukcja o  wysokości około „7 m”, na wysokim cokole, ze zwieńczeniem w  for-
mie nasady jest polichromowana, a  jej elementy ornamentalne złocone. W  centralnej 

części ołtarza umieszczony jest obraz przedstawiający wizję św. Józefa Kalasantego (ryc. 169) 
autorstwa pijara Karola Hűbi o wymiarach „250 x 169 cm”. Obraz namalowany został w 1767 r. 
i  wyróżnia się szczególnie „[…] obecnością figury młodego szlachcica [w  kontuszu] ucznia [szczu-
czyńskiej] szkoły pijarskiej”, dla której obraz powstał. Na uwagę zasługuje fakt, że na żadnym 
innym znanym „obrazie świętego nie ma portretu osoby współczesnej”. Obraz o kształcie „prostokąta 
wertykalnego” ujęty jest w  złoconą profilowaną ramę, wyokrągloną w  narożach, zdobioną akan-
tem, od góry zamkniętą łukiem wklęsło – wypukłym. Po obu stronach obrazu podwójne pilastry, 
na ich tle, kolumny wspierające wydatny łamany gzyms, na krawędziach, którego są płomieniste 
wazy. Pod gzymsem nad obrazem ozdobna muszla. Całość tej części ołtarza ujęta w  spływy 
wolutowe z wicią akantową i ornamentem muszlowym z kratką.

Ryc. 169.
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W centralnym polu węższej nasady (ryc. 170) znajduje się obraz przedstawiający św. Wincenta 
a  Paulo z  1889 r. Obraz umieszczony jest w  prostokątnej, złoconej, profilowanej ramie, górą 
i dołem zamkniętej łukiem wklęsło – wypukłym z uskokami. Nasada o wolutowej linii spływów 
ozdobiona ornamentem muszlowym i wicią roślinną zwieńczona jest falistym gzymsem, na środ-
ku którego znajduje się promienisty krąg z monogramem „I H S”, a na krawędziach płomieniste 
wazy (ryc. 171).237

Ryc. 170.

Ryc. 171.

237 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Ołtarz boczny p.w. św. Józefa Kalasantego, sporządzona przez mgr R. Juraszo-
wą, 1979 r.; Karta zabytku Obraz – wizja świętego Józefa Kalasantego, sporządzona przez mgr  J. Kotyńską Sienkiewicz, 2010 r.; 
Dokumentacja Konserwatorska Obrazu: Św. Józef Kalasanty Szczuczyn, Warszawa 1968 r.
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Antepedium (ryc. 172) ołtarza malowane olejno na płótnie o wymiarach „71,5 – 174,5 cm” wy-
konały w 1952 r. rodzone siostry Maria i  Janina Zofia Grochulskie. W profilowanej ramie po-
malowanej na kolor biały znajduje się szare płótno, pośrodku którego namalowany jest brązowy 
krzyż ułożony skośnie w  gałązkach różanych, z  obsypującymi się płatkami róż (w  antepedium 
znajduje się krzyż, gdyż wcześniej na ołtarzu umieszczony był obraz św. Teresy z  identycznym 
krzyżem). Po  bokach, w  dolnych narożnikach girlandy składające się z  trzech połączonych ze 
sobą gałązek różanych. Wokół całości namalowana jest brązowa ramka. 238

 
Ryc. 172.

 

238 Relacja pani J. Z. Grochulskiej. Wywiad przeprowadził autor publikacji w dniu 4 III 2018 r. Pani Janina podała również informację, 
że płótno lniane do antepedium przywiozła z Rypina, gdzie była na kursie nauczycielskim.



OŁTARz śW. TEKLI

Ryc. 173.
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O łtarz (ryc. 173) zbudowany został z  drewna w  drugiej połowie XVIII w. Jednokondy-
gnacyjna konstrukcja o  wysokości około „7 m”, na wysokim cokole, ze zwieńczeniem 
w  formie nasady jest polichromowana, a  jej elementy ornamentalne złocone. W  cen-

tralnej części ołtarza umieszczony jest obraz przedstawiający św. Teklę (ryc. 174) o  wymiarach 
„180 x 130 cm”. Obraz z 1864 r., sygnowany – „J. Lasocki” zamknięty jest w złoconą, profilowaną, 
falistą ramę, wyokrągloną w  narożach, zdobioną akantem. Wizerunek świętej flankowany jest 
podwójnymi pilastrami, na tle których znajdują się kolumny dźwigające wydatny łamany gzyms, 
na krawędziach którego są płomieniste wazy. Po bokach całość ujęta w wić roślinną wyłaniającą 
się z ornamentu muszlowego z kratką.

Ryc. 174.
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W centralnym polu węższej nasady (ryc. 175) znajduje się złocony monogram „SJ” na błękitnym 
tle. Monogram umieszczony jest w złoconej, profilowanej ramie, górą i dołem zamkniętą łukiem 
wklęsło – wypukłym z uskokami. Nasada o wolutowej linii spływów zwieńczona falistym gzym-
sem z płomienistymi wazami, na krańcach ozdobiona jest delikatną wicią roślinną.239

Ryc. 175.

Bardzo mocno zniszczone antepedium z  początku XX w., z  praktycznie niewidocznym napisem  
„O! MARYO!! PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI.”, odtworzyła skrupulatnie w  2014 r., przywiązując 
bardzo dużą wagę do zachowanych szczegółów i barw, pani Danuta Wszeborowska (ryc. 176).240

Ryc. 176.

239 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Karty zabytków: Ołtarz boczny p.w. św. Tekli; Obraz święta Tekla, sporządzone przez mgr  
R. Juraszową, 1979 r.

240 Relacja pani Danuty Wszeborowskiej. Wywiad przeprowadził autor publikacji w  dniu 13 III 2018 r. Pani Danuta wyhaftowała 
ręcznie antepedium, a  jej mąż Waldemar wraz z panem Janem Orzechowskim oprawili je w ramę.
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3.2.3. cenniejsze wyposażenie szczuczyńskiej świątyni

Znajdujący się na chórze muzycznym, nad kruchtą, prospekt organowy (ryc.  177) wyko-
nany został około 1715 r. przez organmistrza z  Kętrzyna. Instrument w  stylu późnego 
baroku, zbudowany z drewna „z wykorzystaniem techniki stolarskiej i  snycerskiej”, pomalo-

wany jest na kolor ciemnobrązowy z  elementami złoconymi. Stół do gry – kontuar z  jednym 
manuałem i  klawiaturą nożną, ustawiony jest przy prawym boku szafy organowej. Trójosiową 
szafę organową na dwustopniowym cokole, ze zwieńczeniem, wzniesiono na rzucie prostokąta 
o  wymiarach „500 x 306 x 104 cm”. Niższa cześć cokołu o  prostych gładkich ścianach zakoń-
czona jest profilowanym wydatnym gzymsem. Boki części wyższej cokołu są o  profilu wklęsło 
– wypukłym a front zdobią dwie płyciny w kształcie prostokątów z uszakami. Boki prospektu są 
płycinowe, „[…]z prostokątnym otworem głosowym, wypełnionym kratką. Ściana frontowa prospektu 
trójosiowa, z wysuniętymi do przodu ryzalitami: bocznymi na rzucie trójkąta i  środkowym na rzucie 
pięcioboku. Płaszczyzny piszczałkowe ujęte są od dołu i  góry podstawą i  trójdzielnym belkowaniem 
ze zwieńczeniem. Podstawa spięta wydatnymi, profilowanymi gzymsami, częściowo złoconymi, ozdo-
biona kwadratowymi płycinami ujętymi złocistymi listwami. Płaszczyzny piszczałkowe przedzielone 
wzdłużnie wąskimi ściankami ze złocistym motywem kampanuli.[…] Zwieńczenie trójdzielne, z bel-
kowaniem i wydatnym, profilowanym, łamanym gzymsem koronującym. Osie boczne wieńczą złociste 
wazy płomieniste, środek – snycersko oprawiona lira” (ryc. 178).241 

Ryc. 177.

241 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Prospekt organowy, sporządzona przez mgr J. Kotyńską Sienkiewicz, 2010 r.
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Ryc. 178.

 Dwie eklektyczne drewniane stalle (ryc. 179) wykonane w  1894 r. staraniem ówczesnego 
proboszcza ks. J. Czarnowskiego. Pięcioosobowe ławy pomalowane są na ciemny brąz a  ich ele-
menty ornamentalne złocone. W płycinach „przedpiersia, jak i zapiecków” umieszczono ażurowe, 
splecione z  taśm i  wici kwiatowej ornamentalne, złocone elementy dekoracyjne, na wysokim 
oparciu „rozbudowane, ze stylizowaną tarczą po środku nad którą jest wachlarz”. Baldachimy stall 
ozdobione lambrekinem i zwieńczone szczytem wolutowym z muszlą.242

Ryc. 179.

242 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Stalle, sporządzona przez mgr R. Juraszową, 1979 r.
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 Cztery późnobarokowe, zabytkowe konfesjonały (ryc. 180), wykonane z  drewna dębowego 
w drugiej połowie XVIII w., ustawione są przodem do ołtarza wielkiego, przy filarach oddziela-
jących nawę główną od bocznych.243

Ryc. 180.

243 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Konfesjonał, sporządzona przez mgr R. Juraszową, 1979 r.
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 Chrzcielnica (ryc. 181) w  stylu „rokoko” z  około połowy XVIII w. wykonana w  kształcie 
kielicha „opartego na 6 – kątnej podstawie”, z  pokrywą zwieńczoną krzyżem. Polichromowa-
na, z  elementami złoconymi chrzcielnica wysokości „145 cm” ustawiona jest po lewej stronie 
prezbiterium.244

Ryc. 181.

244 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Chrzcielnica, sporządzona przez mgr R. Juraszową, 1979 r.
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Ryc. 182 – 188.
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Ryc. 189 – 195.
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 Eklektyczne stacje drogi krzyżowej (ryc. 182 – 195) wykonane „z masy terakotowej” w 1890 r. 
o wymiarach „105 x 67 cm” są polichromowane, z elementami złoconymi. Poszczególne sceny drogi 
krzyżowej zamknięte są w  prostokątną, profilowaną uskokową, czteroschodkową ramę z  uszaka-
mi w  narożach koloru „szaropiaskowego” z  odcieniem zielonkawym. Dwa dolne uskoki są gład-
kie, kolejne dwa ornamentowane plastycznym motywem roślinnym i  złocone. Górna część ramy 
„zwieńczona jest szczytkiem o wolutowo – esowatym wykroju boków, zamkniętych od góry profilowanym 
gzymsem, o  linii łuku nadwieszanego, na którym osadzony jest krzyż”. Pod krzyżem na „szczytku” 
umieszczona jest rzymska numeracja stacji. Na dolnej części ramy znajduje się nazwa stacji, pisana 
„minuskułą”. Wnęka, w  której umieszczono stację jest prostokątna, górą zamknięta łukiem odcin-
kowym. Sceny stacji przedstawiają w „realistycznych formach postaci i otoczenia z zachowaniem zasad 
perspektywy, od półpełnych form na pierwszym planie, do niemal płaskich w oddali”. Sceny na tle gład-
kim w odcieniach szarości i błękitu są wielopostaciowe, wielobarwne i wzbogacone złoceniami.245 
 W szczuczyńskim kościele znajdują się cztery cenne – zabytkowe feretrony246:
1. Późnobarokowa, z  pierwszej połowy XVIII w., polichromowana, drewniana rzeźba przed-

stawiająca Matkę Boską na cokole (ryc. 196) o  wysokości „141,5 cm”. Figura przez lata 
znajdowała się w  ołtarzu (obecnie) św. Franciszka. Podstawą feretronu jest czworoboczny 
zwężający się ku górze cokół na gzymsie, zwieńczeniem którego jest „jasnobłękitna kula 
ziemska opleciona złocistym wężem trzymającym ulistnione złociste jabłko”. Na kuli ziemskiej 
umieszczono pełnoplastyczną rzeźbę Matki Boskiej ze złożonymi na piersi rękami.247

2. Późnobarokowy, z  połowy XVIII w., polichromowany – złocony drewniany feretron o  wy-
miarach „178 x 97 cm”, w  kształcie „ramy splecionej z  wolut, taśm, akantu i  rozet” z  falistym 
prześwitem, zwieńczony jest krzyżem. W  prześwicie umieszczone są dwie płaskorzeźby: 
z  jednej strony, Trójcy Świętej – „[…] siedzący na obłokach z  lewej Bóg Ojciec z  berłem, nad 
nim Gołębica na tle promieni, z prawej Chrystus opierający stopy na kuli [ziemskiej]” (ryc. 197), 
z drugiej strony Świętej Rodziny (ryc. 198).248 

3. Późnobarokowa drewniana rama feretronu z  drugiej połowy XVIII w. o  wymiarach „165 
x 90 cm” oparta na „wieloskokowym profilowanym cokole, flankowana jest pilastrami kompo-
zytowymi”. Zamknięcie ramy półkoliste z  gzymsem, na którym znajduje się akantowe, 
ażurowe zwieńczenie z  krzyżem. Całość jest polichromowana, z  elementami złoconymi. 
Wewnątrz w  ramie uskokowej umieszczone są obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej 
(ryc. 199) i  św. Antoniego z Dzieciątkiem (ryc. 200) z XX w.249

4. Neogotycki, polichromowany, drewniany feretron o  wymiarach „233 x 100 cm” flankowany 
jest „kolumnami na uskokowych cokołach, z pinaklowymi250 [z żabkami] wieżyczkami z prześwi-
tem”. Pomiędzy nimi w  „zamkniętej trójlistnej ramie” umieszczone są obrazy przedstawiające 
z  jednej strony Niepokalanie Poczętą Maryję (ryc. 201), z  drugiej Najświętsze Serce Pana  
Jezusa (ryc. 202). Zwieńczenie całości „trójkątne z  prześwitami” na wierzchołku którego 
umieszczono sterczynę ozdobioną pierścieniem z  liści.251

245 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Rzeźba – droga krzyżowa, sporządzona przez B. Cichońską, 2010 r.
246 Feretron – przenośny, obustronnie namalowany obraz religijny w  ozdobnych ramach, obustronna płaskorzeźba lub figura świętej 

postaci na podstawie.
247 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Karta ewidencyjna zabytku ruchomego. Rzeźba – feretron, Matka Boska Niepoka-

lana, sporządzona przez B. Cichońską, 2012 r.
248 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Karta zabytku Feretron z  płaskorzeźbą: Trójca Święta i  Święta Rodzina, sporządzona przez  

mgr R. Juraszową, 1978 r.
249 Archiwum Parafialne w  Szczuczynie, Karta zabytku Feretron: z  obrazami: Matka Boska Częstochowska, Św.  Antoni z  dzieciątkiem, 

sporządzona przez mgr R. Juraszową, 1978 r.
250 Pinakiel – pionowy element dekoracyjny w postaci smukłej kamiennej wieżyczki, zakończonej od góry ostrosłupem, którego krawę-

dzie często dekorowane są żabkami i często zwieńczonej kwiatonem. Jest charakterystyczny dla architektury gotyckiej i neogotyckiej.
251 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Feretron z obrazem immaculaty, sporządzona przez mgr R.  Juraszową, 1979 r.
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Ryc. 196.
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 Ryc. 197.                                                                                 Ryc. 198.

 Ryc. 199.                                                                                 Ryc. 200.
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Ryc. 201.                                                                                Ryc. 202.

 Świątynię szczuczyńską zdobią również zabytkowe obrazy świętych i  portrety (w  tym tru-
mienny) fundatorów i  ich rodzin. 
Na bocznych ścianach prezbiterium znajdziemy: z  lewej (południowej strony) obraz olejny 
namalowany na płótnie przedstawiający św. Józefa z  dzieciątkiem (ryc. 203). Późnobarokowy 
wizerunek świętego powstał około połowy XVIII w. i  umieszczony był przez długie lata w  oł-
tarzu bocznym św. Józefa, na przełomie XIX i XX w. został przemalowany; z prawej (północnej 
strony) obraz olejny o wymiarach „218 x 136” namalowany na płótnie przedstawiający św. Annę 
Samotrzecią (ryc. 204), wizerunek ten został prawdopodobnie w  1883 r. przemalowany i  po-
większony. Barokowy wizerunek świętej powstał w drugiej połowie XVIII w. i umieszczony był 
przez długie lata w  ołtarzu bocznym św. Anny. W  2012 r. oba obrazy staraniem ówczesnego 
proboszcza ks. kan. R. Zielińskiego zostały oprawione w  nowe złocone profilowane ramy i  za-
wieszone w prezbiterium.252

252 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Obraz: Św. Józefa z dzieciątkiem, sporządzona przez mgr R. Juraszową, 1979 r.; 
Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Obraz – święta Anna Samotrzeć, sporządzona przez mgr J. Kotyńską Sienkie-
wicz, 2010 r.
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                                            Ryc. 203.                                                                               Ryc. 204.

W zakrystii znajdziemy obraz olejny namalowany na płótnie, przedstawiający św. Mikołaja (ryc. 205). 
Wizerunek świętego o  wymiarach „240 x 150 cm” powstał w  1898 r. w  Warszawie i  umieszczony 
został wówczas na zasuwie obrazu przedstawiającego wizerunek Matki Boskiej Śnieżnej w  ołtarzu 
głównym, zastępując obraz namalowany na deskach przedstawiający także św. Mikołaja (ryc. 206). 

Ryc. 206.Ryc. 205. 
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Obraz ten przez lata przechowywany był w „skarbczyku” a teraz w zakrystii czeka na odrestaurowa-
nie. Obraz z  1898 r., w  drugiej połowie lat dwudziestych XX w. został zastąpiony obrazem Serca 
Jezusowego (ryc. 113) autorstwa A. Skiwskiego z 1925 r.253

W zakrystii można również obejrzeć portrety:
1. Portret trumienny, przedstawiający Marcina Leopolda Szczukę (ryc. 207), syna założyciela 

Szczuczyna, starostę wąwolnickiego i  wiekszańskiego, dziedzica Szczuczyna, który zmarł 
w  1728 r. Barokowo – regencyjny portret wykonany na srebrnej blasze w  kształcie „wer-
tykalnego owalu”, o  wymiarach „około 60 x 65 cm”, ujęty jest w  repusowaną ramę – kartusz 
o  wykroju zbliżonym kształtem do lica trumny Marcina Leopolda. W  gładkim obramo-
waniu kartusza znajduje się bogato zdobiony repusowany ornament „wstęgowo – cęgowy”, 
w którym: „Wstęgi załamane pod różnymi kątami, z motywem skręconych wolut, litery C, kam-
panuli. Na wstęgi nałożone wolutowo skręcone liście akantu, przeplecione ukwieconymi gałąz-
kami i  kampanulami”. Środkowe pole wypełnia malowane popiersie dziedzica Szczuczyna 
Marcina Leopolda Szczuki.254

Ryc. 207.

2. Portret Marianny z  Kątskich Potockiej (ryc. 208), wnuczki założyciela Szczuczyna, córki 
Wiktorii (Wiktoria, córka Stanisława Antoniego i  Konstancji Szczuków po śmierci bra-
ta Marcina Leopolda odziedziczyła cały majątek po rodzicach, po jej śmierci w  1735 r. 
dziedziczką całej spuścizny została Marianna255), autorstwa administratora szczuczyńskiego 
kościoła ks. T. Mieczkowskiego powstał w 1879 r. (data i podpis autora znajdują się z  tyłu 
obrazu na blejtramie). Namalowany na płótnie olejny obraz o  wymiarach „64 – 48 cm”, 
przedstawiający Mariannę do talii, jako piękną młodą kobietę, na tle ciemnej zgaszonej 

253 Zbiory specjalne Archiwum Parafi alnego w  Szczuczynie, Inwentarz Kościoła i  parafj i Szczuczyn, s. 43; Archiwum Parafi alne 
w Szczuczynie, Karta zabytku Obraz: Święty Mikołaj, sporządzona przez mgr R. Juraszową, 1979 r.

254 Archiwum Parafi alne w Szczuczynie, Karta zabytku Obraz – portret trumienny Marcina Szczuki, sporządzona przez mgr J. Kotyńską 
Sienkiewicz, 2010 r. 

255 Szerzej na ten temat: J. Siemion, op. cit., s. 29 – 31.
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zieleni, ujęty jest w drewnianą profilowaną, politurowaną ramę. Wizerunek Marianny z Kąt-
skich Potockiej namalowany w 1879 r., to kopia portretu z około 1750 r., który w niewyja-
śnionych okolicznościach zaginął.256

3. Portret króla Jana III Sobieskiego (ryc. 209), współfundatora szczuczyńskiego kompleksu 
klasztorno – kościelnego o  wymiarach „57 x 47 cm”, powstał pod koniec XIX w. Namalo-
wany na płótnie olejny obraz, to „kopia wg Marcellego Bacciarellego257”. Postać króla ukazana 
jest do piersi, na tle ciemnego zielonkawego odcienia.258

 

 

Ryc. 208.                                                                           Ryc. 209.

W 2013 r. staraniem ówczesnego proboszcza ks. kan. R. Zielińskiego znalazła się w szczuczyń-
skim kościele kopia obrazu przedstawiająca założyciela i właściciela Szczuczyna, fundatora kole-
gium i kościoła pw. Im. NMP w Szczuczynie podkanclerzego litewskiego Stanisława Antoniego 
Szczukę (ryc. 58). Jedyny istniejący obraz z  wizerunkiem Podkanclerzego znajduje się w  Mu-
zeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

256 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Obraz – portret Marianny z Kątskich Potockiej, sporządzona przez mgr J. Kotyń-
ską Sienkiewicz, 2010 r.; Dokumentacja konserwatorska dwóch obrazów: portretu Jana III Sobieskiego i Stanisławowej Szczuki z kościoła 
parafialnego w Szczuczynie, Warszawa, 2003 r.

257 Marcello Bacciarelli (ur. 16 II 1731 w Rzymie, zm. 5 I  1818 w Warszawie) – włoski malarz, przedstawiciel baroku i  klasycyzmu, 
od 1756 r. czynny w Polsce, od 1766 r. nadworny malarz Stanisława Augusta Poniatowskiego, profesor Królewskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego.

258 Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karta zabytku Obraz – portret Jana III Sobieskiego, sporządzona przez mgr J. Kotyńską Sien-
kiewicz, 2010 r.; Dokumentacja konserwatorska dwóch obrazów: portretu Jana III Sobieskiego i  Stanisławowej Szczuki z  kościoła 
parafialnego w Szczuczynie, Warszawa, 2003 r.
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Ryc. 210. Barokowo –  klasycystyczna szafka na relikwiarz z przełomu XVIII i XIX w., w środku „Relikwiarz śś. Alexandri  
M. i Francisci Ser.” z drugiej połowy XVIII w. Źródło: Archiwum Parafialne w Szczuczynie, Karty zabytków Szafka  

na relikwiarz i Relikwiarz sporządzone przez mgr R. Juraszową, 1978 r.
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3.3. Szczuczyńskie krypty – ewenement na skalę europejską

Kronikarz w manuskrypcie „Księga Złota Parafji Szczuczyńskiej” wymienia krypty w  szczu-
czyńskiej świątyni: „Pod prezbiterium są cztery katakumby, dwie dla zmarłych Księży pijarów 
i  dwie dla fundatorów i  dobrodziejów kościoła. […] Trzecia katakumba jest w bocznej nawie 

przed ołtarzem św. Józefa Kalasantego. Były również katakumby przed ołtarzami: św. Antoniego i  św. 
Anny i pod chórem, ale te są zamknięte i wejścia do nich nie ma” 259. Cytowana kronika i  inne źródła 
kościelne podają też informacje, że „katakumby” znajdowały się również „[…] przy schyłku wzgórza 
przed kościołem” 260. Ze względów sanitarnych zostały jednak zlikwidowane, co zostało wcześniej 
opisane. Obecny poziom wiedzy pozwala na potwierdzenie informacji kronikarza. W szczuczyń-
skim kościele są na pewno krypty pod prezbiterium i pod nawą boczną północną przed ołtarzem 
św. Józefa Kalasantego. Krypty te były od czasu wybudowania, na początku XVIII w., do blisko 
połowy XIX w. miejscem pochówków. Jednymi z pierwszych pochówków w kryptach były trumny 
z ciałami nieletnich dzieci Stanisława Antoniego i Konstancji Szczuków: Augusta Michała i Anny 
Marii261, które „wtórnie złożono” w nowo wybudowanych „katakumbach”. Ostatnim pochówkiem są 
natomiast, jak podaje „Księga Złota…”: „[…] zwłoki Anny Szepietowskiej, żony pisarza Sądu Pokoju 
powiatu biebrzańskiego, złożone w […] katakumbach w 1839 r.” 262.
 Pod prezbiterium są dwie krypty: południowa – „długości 15,12 m, w  tym 9,36  m to część 
właściwa, a  5,76 m to przedsionek”; północna – „długości 15,40 m, w  tym 10 m to część właściwa 
z  progiem, a  5,40 m to przedsionek”. Szerokość pomieszczeń wynosi „około 4 m” 263. Wejścia do 
tych krypt znajdują się w nawie głównej przed prezbiterium. 

Ryc. 211. Krypta południowa.

259 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 44 – 45.
260 Archiwum Diecezjalne w  Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, Opis kościoła szczuczyń-

skiego z 1817.
261 Nieletnie dzieci Stanisława Antoniego i Konstancji Szczuków zmarły: August Michał w 1702 r., Anna Maria w 1705 r. i  zostały 

pochowane w starym drewnianym kościółku. 
262 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 45.
263 M. Nowak, A. Wojciechowska, Architektura krypt w Szczuczynie, [w:] Tajemnice szczuczyńskich krypt, t I, Grajewo 2013, s. 26 – 27.
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Ryc. 212. Krypta północna.

 Ryc. 213. Przedsionek krypty południowej.                        Ryc. 214. Część właściwa krypty południowej.

 Ryc. 215. Przedsionek krypty północnej.                               Ryc. 216. Część właściwa krypty północnej.
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 W  części właściwej krypty północnej znajduje się katafalk, na którym umieszczona jest 
trumna założyciela i  właściciela Szczuczyna podkanclerzego litewskiego Stanisława Antoniego 
Szczuki. Obok spoczywają jego nieletnie dzieci: August Michał i  Anna Maria oraz dorosłe 
Marcin Leopold i prawdopodobnie Jan Kanty264. 

Ryc. 217. Katafalk z  trumnami założyciela i właściciela Szczuczyna  
podkanclerzego litewskiego Stanisława Antoniego Szczuki (w środku) oraz jego dzieci.

 W  krypcie północnej pochowany jest fundator i  jego rodzina oraz „możni i  dobrodzieje 
kościoła”. Natomiast w  krypcie południowej spoczywają zwłoki mnichów miejscowego zako-
nu pijarów. W  obu kryptach znajduje się ponad sto pochówków, znaczna część to trumienki 
dzieci. Ewenementem na skalę europejską jest fakt, że istniejący w  kryptach pod prezbiterium 
mikroklimat sprzyjający samoistnemu procesowi mumifikacji ciał, spowodował zachowanie się 
w znacznej części materiałów organicznych. Pozostało wiele reliktów szat, różnorodnych tkanin, 
w  tym niezachowanych w  innych miejscach tkanin lnianych i  wełnianych, obuwia oraz liczne 
dewocjonalia. Zwraca również uwagę dobrze zachowane, praktycznie kompletne wyposażenie 
zmarłych, przede „[…] wszystkim bielizna, odzież spodnia wykonana z  lnu, ozdabiana różnego ro-
dzaju nicianymi koronkami”, oraz jedwabne ubiory osób dorosłych obojga płci jak też i  dzieci. 
W  podziemiach szczuczyńskiego kościoła znajduje się wyjątkowo duży zbiór elementów pol-
skiego stroju narodowego. Są też przykłady ubiorów zagranicznych (szczególnie damskich). Stan 
zachowanej odzieży grobowej w  szczuczyńskich kryptach pozwolił pracownikom i  studentom 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prowadzącym prace arche-
ologiczne o  charakterze porządkowo – inwentaryzacyjnym pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty 

264 Śmierć i pogrzeb nieletnich dzieci Stanisława Antoniego Szczuki, [w:] Tajemnice szczuczyńskich krypt, t II, Grajewo – Toruń 2014, s. 11.
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Grupy, stwierdzić po raz pierwszy w  Polsce, że „[…] zmarłych chowano w  odzieży letniej lub 
zimowej”.265 

265 T. Dudziński, M. Krajewska, M. Grupa, Krypty kościoła p.w. Imienia NMP w  Szczuczynie, [w:] Tajemnice szczuczyńskich krypt, t I, 
Grajewo 2013, s. 16

Ryc. 218. Przykład pochówku z zachowanym strojem kobiecym.

Ryc. 219. Przykład pochówku z zachowanym strojem męskim.
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Ryc. 220. Przykład pochówku z zachowanym strojem męskim.

 Wejście do katakumb znajdujących się pod nawą boczną północną jest pod ławkami. 
W  krypcie o  kształcie litery „T” znajdują się szczątki ponad stu pochówków a  panujące w  niej 
warunki nie pozwoliły na zmumifikowanie ciał, lecz nastąpiło „całkowite ich zeszkieletowanie”.266

Ryc. 221. Krypta pod nawą boczną północną.

 Efekty prowadzonych w  latach 2012 – 2014 prac archeologicznych o  charakterze porząd-
kowo – inwentaryzacyjnym obejrzeć będzie można już niebawem w  salach wystawienniczych 
remontowanego klasztoru popijarskiego w Szczuczynie.

266 Badania szczuczyńskich krypt (sezon 2014r.), [w:] Tajemnice szczuczyńskich krypt, t II, Grajewo – Toruń 2014, s. 194 – 195.
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Ryc. 223.

Ryc. 222.
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Ryc. 224.

Ryc. 225.
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zakończenie

 Opracowanie, z którym, drogi Czytelniku, miałeś okazję się zapoznać, to owoc mojej 
blisko czteroletniej ciężkiej pracy. Pracy, która była dla mnie wielką przygodą, możliwością 
odkrywania i poznawania bogatego dziedzictwa, które mamy na wyciągniecie ręki a także 
okazją do poznania wielu mądrych i dobrych ludzi. Kiedy w połowie 2015 r. zacząłem 
gromadzić materiały do tej publikacji, nie zdawałem sobie sprawy z wyzwania, które mnie 
czeka. Wytrwała kwerenda setek dokumentów w archiwach, ich analiza w zetknięciu z do-
stępnymi opracowaniami i relacjami „świadków historii” oraz możliwość weryfikacji tej wie-
dzy z autopsji w czasie wielogodzinnych sesji zdjęciowych w kompleksie, pochłonęły mnie 
zupełnie i uświadomiły mi wyjątkowość oraz skalę przedsięwzięcia, którego się podjąłem. 
Odczucia te spotęgowała możliwość zapoznania się z listami (zgromadzonymi w AGAD) 
na temat koncepcji, planów i samej budowy pijarskiej siedziby, pisanych również ręką same-
go Stanisława Antoniego Szczuki. Moja przygoda z tą monumentalną wyjątkową budowlą 
jej niesamowitymi, często burzliwymi i tajemniczymi dziejami; kontakt z reliktami, które 
są świadkami historii nie tylko tej lokalnej, ale też i światowej, jak też okazja (wyjątkowe 
szczęście) zapoznania się – obcowania z zamiarami i wizjami fundatora – założyciela na-
szego miasta, podkanclerzego litewskiego Stanisława Antoniego Szczuki, człowieka który 
wyprzedził swoją epokę – to doświadczenie nie do wyrażenia. Tym bardziej fascynujące, 
iż towarzyszyła mi często radość, tak cenna dla historyka, odkrywania – ujawniania często 
nieznanych lub mało znanych faktów z przeszłości tego barokowego obiektu.

Dzieląc się z Państwem bardzo prywatnymi refleksjami i odczuciami na temat swej pracy, 
pragnę zwrócić uwagę na niecodzienność i ponadczasowość stojącego od dnia wzniesienia 
do dziś w niezmienionym stanie pijarskiego kompleksu klasztorno – kościelnego w Szczu-
czynie – perły baroku polskiego, który, na co dzień istnieje w naszej przestrzeni, obok nas 
– z nami od stuleci. Niecodzienność i ponadczasowość (co bardzo istotne) wynika również 
moim zdaniem z faktu, iż powstanie i dzieje tej niesamowitej budowli z przecudnej urody 
sztukaterią i wyposażeniem to świadectwo. Świadectwo – nie bójmy się tego powiedzieć – 
świetności „Naszej Małej Ojczyzny”, jej tożsamości. 

Życzyłbym wszystkim, szczególnie moim rodakom, aby byli świadomi historii i rangi 
szczuczyńskiego kompleksu pijarskiego, by zrozumieli i docenili wyjątkowość tego niepo-
wtarzalnego miejsca, o które każdy z nas powinien dbać i być z niego dumny.

 Janusz Siemion
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