
„Duchowny 
nauczyciel, 
lekarz”  
 
 

Życie ojca 
Konstantego 

 Bajko  



         

Dnia 6 marca 1909 roku w Białowieży  na 
świat przyszedł  Konstanty Bajko. 

Pochodził 

 z chłopskiej, białoruskiej rodziny 
Potapiusza  

i Marii, posiadał polskie obywatelstwo. 
 

1915-1921 r. – rodzina Bajków wyjeżdża do 
guberni Riazańskiej do wsi Nagojsk  

[okres bieżeństwa] 
 

1925-1932 r. –  nauka w Prawosławnym 

Seminarium Duchowym w Wilnie. 

   Udział w wykładach  
   na Akademii Medycznej. 

  



Bajko Konstanty, syn Potapjusza i Marji, 
urodzony dnia 6 miesiąca marca roku 1909 w 

Zastawach województwa Białostockiego 
wyznania prawosławnego, po ukończeniu 

nauki w Państwowym Prawosławnym 
Seminarium Duchownym w Wilnie, do 

którego był przyjęty w miesiącu wrześniu 
roku 1925, zdawał w miesiącu maju roku 

1932 zwyczajny egzamin dojrzałości wobec 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej...  

Świadectwo dojrzałości 



 

1932 r. – Konstanty zdaje egzamin 
maturalny na ocenę dobrą 

15 września 1932 r. zostaje przyjęty na 
Wydział Teologii Prawosławnej UW 



 

Dnia 2-ego lutego 
1934 r. Konstanty 
wstępuje w związek 
małżeński z Larysą, 

córką byłego 

dyrektora rosyjskiej 
szkoły w Łodzi 

Mateusza 
Fieodotiewa. 

 

 



 

 

W marcu 1934 r. Konstanty otrzymuje święcenia 

diakońskie, a następnie święcenia kapłańskie. 

 Pierwsza parafia – wieś Świerże na 
Chełmszczyźnie.  

 

 



 

Podanie prawosławnych mieszkańców wsi Świerże do 
ministra wyznań religijnych i oświecenia 

publicznego,  

1934 r.: 

 ,,Ubiegłe święta wielkanocne odbyły się dla nas 
zamiast wielkiej radości; z wielkim smutkiem przez 

to, że komendant Policji państwowej Ksawery Lepnacki 
w grubiański sposób zabronił nam odprawiać mszę 

świętą przed cerkwią, wyrażając się w taki sposób 
jakby miał do czynienia nie z ludźmi zebranymi do 

modlitwy, a ze stadem bydła. Znieważył prawosławnego 
księdza Konstantego Bajko, który szedł odprawiając 
mszę świętą i niósł ze sobą święty ,,Antymins” z 
relikwiami świętymi, a także kielich święty i inne 

przedmioty liturgiczne. Chciał go bezprawnie 
aresztować wobec wszystkich zebranych na nabożeństwo 

ludzi(…)” 



Liturgia pod o otwartym niebem w dniu Św. Trójcy  

27 maja 1934 r. w. Świerże. 



W czerwcu 1937 r. ojciec Konstanty otrzymuje tytuł 

magistra teologii. 

W czerwcu 1941 r. podczas niemiecko-sowieckiej 
wojny ojciec Bajko ukrywał Żydów i Cyganów. 



W maju 1944 r. władze 

niemieckie zmuszają  

ojca Konstantego  

do ewakuacji na 
zachód.  

Na początku lipca 
wraz  

z rodziną przybywa  

do Białowieży.  

 



W sierpniu 1944 zostaje nauczycielem 
religii w nowo organizowanych 
szkołach w Bielsku Podlaskim. 



W marcu 1946 r. ojciec Konstanty zostaje uprowadzony z ulicy 
przez oficerów sowieckich. „Wysoko edukowany kapłan, 

który krytycznie odnosił się do komunizmu. Był niewygodny 
dla polskich oraz rosyjskich władz." 

 

 

 

 

 

 

 

26 listopada 1946 r. osądzony jako obywatel sowiecki przez 
wojskowy trybunał wojenny na 15 lat ciężkich robót, 5 lat 

pozbawienia praw publicznych i konfiskatę majątku.  
Zostaje wywieziony na „nieludzką ziemię” do Workuty. 



W październiku 1956 r. wraca z łagru. 
Modlitwa za zamordowanych w białowieskiej żwirowni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 lutego 1957 r. ojciec Konstanty otrzymuje 

misję kanoniczną na nauczanie religii 
prawosławnej w sześciu  bielskich szkołach. 

 



Od 1961 do 1963 r. pełni  funkcję 

proboszcza parafii pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego  

w Bielsku Podlaskim. 

W roku 1970 r. wyjeżdża do Stargardu 

Szczecińskiego, zostaje proboszczem i 

dziekanem, otrzymuje prawo noszenia 

mitry. 

W 1983 roku przeniesiony w stan 

spoczynku, od listopada przebywa w 

monasterze pw. św. Onufrego Wielkiego w 

Jabłecznej. 

 



  

Po krótkim czasie rodzina zabiera ojca 

Konstantego Bajko do Bielska 
Podlaskiego gdzie 12 października 

1984 roku umiera. 
 

 Pochowano go w rodzinnej Białowieży.  
 

Podczas ceremonii pogrzebowej 
rozpętała się burza, a w momencie 
usypywania mogiły, pogoda uspokoiła 

się… 



 Za wiarę w Boga był on 
torturowany, poniżany i 
więziony w stalinowskich 
obozach koncentracyjnych 
i więzieniach. Nawet tam 
nie ustawał w pełnieniu 
służby kapłańskiej.”  

 

 Dom Opieki im. św. Stefana w Cieplicach ” … 
jest wyrazem wdzięczności ks. mitratowi 
Konstantemu Bajko za Jego ofiarną pracę w 
Cerkwi Chrystusowej. Jest wyrazem hołdu 

złożonego Jego wytrwałości w męczeństwie za 
wiarę. 



Wykonano w ramach VI edycji projektu - Kamienie 
Pamięci – Z modlitwą Ojczyźnie 1939-1989 – rok 

szkolny 2014/2015 
Organizowanym przez IPN 

 

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj” 

                                                                                
św. Paweł z Tarsu 

 
Dziękujemy za uwagę ! 


