
Rozmaitość 
Podlasia 



Podlasie to płótno, wypełnione jaskrawymi 
barwami. Jest to region wieloetniczny i 
wielokulturowy. Na tym terenie od stuleci 
współistnieje wiele religii: katolicyzm, 
prawosławie, judaizm, islam. Razem tworzą 
one obraz ziemi podlaskiej, który postaram 
się Państwu przybliżyć.  



Kościół Katolicki pw. 
Matki Boskiej z Góry 
Karmel  w Bielsku 
Podlaskim  

Parafia pw. Matki Bożej z Góry Karmel 
została erygowana 11 lutego 1976 roku przez 
ks. bpa Władysława Jędruszuka (1918-1994), 
administratora apostolskiego diecezji 
pińskiej (1967-1991). Jej pierwszym 
proboszczem został ks. prał. Wojciech 
Wasak. 









Rys historyczny: 
Według starej tradycji przekazanej przez Ignacego 
Wawrzyńca H. Kapicę Milewskiego (1763-1817), rejenta 
grodzkiego brańskiego, pierwsza świątynia w Bielsku, 
zwanym też Bielsko została wzniesiona przez króla 
Władysława II Jagiełłę (ok. 1362-1434) - po chrzcie Litwy 
w 1386 roku. Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, 
św. Mikołaja i Trzech Króli został ufundowany z 
pewnością w 1430 r. przez Witolda Aleksandra (ok. 1348-
1430), wielkiego księcia litewskiego (1413-1430). W tym 
roku (9 stycznia) wielki książę nadał szlachetnemu 
Andrzejowi wójtostwo w Bielsku (na prawach 
dziedzicznych), z poleceniem osadzania w mieście 
katolików: Polaków i Niemców. 
 

Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia NMP i św. 
Mikołaja w Bielsku Podlaskim 







Pierwsze starania związane z organizacją kolejnej parafii 
w Bielsku Podlaskim na polecenie 
ks. biskupa Władysława Jędruszuka rozpoczął w 
roku 1987, ks. mgr Antoni Zajączkowski 
(proboszcz parafii farnej)Dekretem z dnia 17 
września 1989 roku ks. bp Władysław Jędruszuk 
administrator apostolski diecezji pińskiej erygował nową 
parafię pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Jej 
pierwszym proboszczem został nominowany 
dotychczasowy proboszcz z Czeremchy (1986-1989) ks. 
kan. Marian Wyszkowski 

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego 
w Bielsku Podlaskim 







Chciałabym tym razem jednak 
zwrócić uwagę na urok 
prawosławnych świątyń i 
historie cmentarzy z których 
słynie nasz region . 



             Saki 
Cerkiew pod wezwaniem św. Dymitra w Sakach –
 prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Kleszczele diecezji 
warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 
Służy również miejscowemu monasterowi św. Dymitra. Powstanie świątyni 
datuje się na koniec XVIII wieku. Miejsce, w którym stoi cerkiew –
 wzniesienie pokryte lasem sosnowym – przypomina św. Górę Grabarkę. U 
podnóża znajduje się źródło – studnia. 
Czynny cmentarz wokół świątyni pełen jest starych krzyży i 
nowych nagrobków. 



Cerkiew  

 Dzwonnica wybudowana w XIX w. 



Zabytkowe Nagrobki 
prawosławne w Sakach  





Cerkiew w Suchowolcach  





Nagrobki prawosławne 
przechodziły istną przemianę 
wyglądu na przełomie ostatnich 
stuleci . Od tworzenia pomników 
na głazach po marmurowe tablice  
z wizerunkami zmarłych   



Nagrobek z głazu w 
Kleszczelach . 

Głaz przeniesiony 
przez lodowiec stał 
się pomnikiem 
upamiętniającym . 
Do uszlachetnienia  
nagrobka użyto 
żelaznego krzyża 



Z rycia  napisów na kamieniach zaczęto zapisywać słowa na 
płaszczyznach   



Obecnie nagrobki są pięknie 
zdobione  , mają wymyślne 
kształty i fotografie zmarłych  



Świątynie prawosławne słynną 
z bogatych zdobień i 
wyrazistych malunków . 
Najlepszymi Przykładami są : 
-Cerkiew w Dubiczach 
Cerkiewnych  
- Cerkiew   św . Mikołaja w 
Białymstoku  
- Cerkiew w Malinnikach  



Dubicze Cerkiewne  



Cerkiew św. Mikołaja w Białymstoku  



Cerkiew w Malinnikach  



Na Terenie Gregorowiec znajdują się trzy cmentarze . Jednym z  nich jest 
cmentarz  żołnierzy niemieckich z 1915 roku .  







Oprócz cmentarzy  
prawosławnych na Podlasiu 
znajduję się wiele cmentarzy 
żydowskich . Jeden z nich 
umiejscowiony jest na 
krańcach Bielska Podlaskiego. 



Cmentarz Żydowski w Bielsku Podlaskim  

Przed wojną  



Po  zniszczeniu przez wojska niemieckie  









Podlasie to region wielokulturowy  z których każda pozostawiła po sobie 
piętno .   



Serdeczne podziękowania dla  Pana Walentego 
Adamca  za udostępnienie mi informacji oraz 
niektórych fotografii . 

Inne źródła: 
 
-http://www.sztetl.org.pl/pl/article/bielsk-
podlaski/12,cmentarze/4199,cmentarz-zydowski-w-
bielsku-podlaskim-ul-branska-/ 
 
 
-http://www.polin.org.pl/cities/170/galeria/3757/ 



Dziękuję za poświęcenie czasu na 
obejrzenie tej prezentacji .  

Autor  Patrycja Masalska, 
 uczennica Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bronisława Taraszkiewicza  
w Bielsku Podlaskim  


