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WSTĘP

Ksiądz Wacław Rabczyński to dla Wasilkowa postać szczególna. Powojenna
historia tego miasta, trudna i pogmatwana, jest naznaczona jego działalnością.
Budowa kościoła NMP Matki Miłosierdzia, figur na cmentarzu, drogi krzyżowej
w okolicach Świętej Wody to wymierne efekty Jego działalności. W warunkach
takich jak dzisiejsze tego rodzaju inwestycje nie byłyby niczym szczególnym. Jednak w czasach mrocznego komunizmu, w których obowiązywał całkowity zakaz
budowy obiektów sakralnych były to przedsięwzięcia wymagające odwagi, sprytu
i talentów organizatorskich.
Jednak budowle, które wzniósł z pomocą wiernych, choć monumentalne, są
tylko materialnymi dowodami jego pracy w wasilkowskiej parafii. Traktowane
z oczywistym szacunkiem, otoczone opiekuńczą działalnością Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej figury na cmentarzu, będące wyrazem niezwykłej
ekspresji twórczej i wyobraźni tego nietuzinkowego księdza, jak również kościół
NMP Matki Miłosierdzia, po dziś dzień zwracający uwagę ciekawą i monumentalną formą architektoniczną o surowym i szlachetnym wystroju wnętrza są ważne.
Kto wie jednak, czy nie ważniejsza od budowli jest pamięć, jaką obdarzają po
dziś dzień księdza Wacława wasilkowianie, w których sercach i umysłach zagościł On na zawsze. Do dziś w opowieściach starszych mieszkańców jawi się jako
człowiek energiczny, o niekonwencjonalnym sposobie myślenia, pewnej ujmującej
nonszalancji (jego pasja motocyklowa i słynna jazda bez pomocy rąk!), ale jednocześnie dobroci i chęci zrozumienia drugiego człowieka. Wszyscy pamiętają jego
talenty artystyczne, zamiłowanie do muzyki, malarstwa i architektury, co znalazło
odzwierciedlenie w jego dokonaniach jako budowniczego. Swoją determinacją
i postawą ksiądz Rabczyński nie tylko porwał wasilkowian do entuzjastycznego
czynu zbudowania kościoła, ale także scalał i tworzył odpowiedzialną wspólnotę
ludzi, w dzisiejszym rozumieniu – mądrą społeczność lokalną. Rys jego osobowości z pewnością przetrwał w duchu tego miasta, co mogło spotkać jedynie człowieka obdarzonego charyzmą, jaką niewątpliwie ksiądz Rabczyński był obdarzony.
I właśnie to, oprócz przypomnienia genezy powstania dzieł jego życia, próbuje
wydobyć i przekazać niniejsza książka: prawdę o człowieku, „bożym szaleńcu”,
przekuwającym piękno i dobro w realną tradycję.
Burmistrz Wasilkowa
Antoni Pełkowski
maj 2009

KS. WACŁAW RABCZYŃSKI
proboszcz i duszpasterz Wasilkowa
(1902-1969)
Ks. Wacław Rabczyński urodził się 23 grudnia 1902 r. w Andrzejowiczach, w powiecie wołkowyskim, w województwie grodzieńskim.
Ochrzczony został 7 lutego 1903 r. w cerkwi prawosławnej przez księdza prawosławnego Stefana Kowalewskiego. Na chrzcie otrzymał imię
Wiaczesław [Wacław]. Jego ojciec, Eugeniusz Rabczyński, był wyznania
wschodniego. Matka, Helena z Turczanowskich, pochodziła z polskiej,
katolickiej rodziny. To ona miała największy wpływ na życie religijne
syna i odcisnęła na jego życiu niezatarte piętno. Do końca życia pozostała osobą najbliższą sercu ks. Rabczyńskiego.
Nie znamy dokładnie wydarzeń z wczesnych lat życia Wacława Rabczyńskiego. Nie wiemy, gdzie zdobywał tak gruntowne i wszechstronne
wykształcenie. W czasie trwania wojny polsko-bolszewickiej, gdy Polsce zagrażał najazd wojsk Armii Czerwonej, 11 sierpnia 1920 r. Wacław Rabczyński - wówczas osiemnastoletni młodzieniec – wstąpił na
ochotnika do Armii Polskiej.
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Nie wiemy, w jakich potyczkach brał udział, ale zachowane świadectwo z 216 pułku artylerii polowej I Kresowego Dywizjonu Ochotniczego jednoznacznie stwierdza, iż do 30 września 1920 r. był żołnierzem
Armii Polskiej. I mimo swego młodego wieku i braku przeszkolenia
wojskowego „walczył jako ochotnik” broniąc świeżo odzyskanej niepodległości Polski.
Nie był to ostatni kontakt młodego Wacława z wojskiem. W 1923 r.
stawił się przed komisją wojskową w Wilnie jako poborowy do Armii
Polskiej. Otrzymał kategorię A1, co świadczy, iż był zdrowym i silnym
młodzieńcem, zdolnym do służby wojskowej. Był szatynem średniego
wzrostu (miał 170 cm) o szarych oczach.
Zamiłowanie do munduru nie było obce rodzinie państwa Rabczyńskich. Starszy brat Wacława – Eugeniusz, urodzony w 1900 r., był zawodowym żołnierzem. Wstąpił do Armii Polskiej w 1920 r., by również walczyć o niepodległość Polski. Pozostał w armii przez kilka kolejnych lat.

Od września 1922 r. do maja 1923 r. pobierał naukę w Wyższej
Szkole Pilotów w Grudziądzu. Ukończył ją z tytułem pilota, z oceną
dobrą. W opinii przełożonych szkoły był zdolnym, pracowitym, inteligentnym i zdyscyplinowanym studentem. Chętnie wykonywał wszelkie
loty i ćwiczenia. Na początku 1927 r. został zdemobilizowany.
– 10 –

Nie wiemy, od kiedy rodzina Rabczyńskich mieszkała w Wilnie. Na
pewno w pierwszych latach dwudziestego wieku rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania. Brat Wacława urodził się w Mołczadzi, a dwa
lata później Wacław – w powiecie wołkowyskim. Częste przeprowadzki
były prawdopodobnie związane z pracą zawodową ojca, choć nic dokładniejszego o niej nie wiemy. Pewne jest natomiast, iż po zakończeniu
wojny polsko-bolszewickiej mieszkali już w grodzie nad Wilią.
Po zakończeniu I wojny światowej Wacław Rabczyński kontynuował
naukę i rozwijał swe muzyczne talenty, które odziedziczył po matce, dobrej
pianistce. Od 1921 r. uczęszczał do Wileńskiej Szkoły Muzycznej. Uczył
się tam grać na fortepianie. W szkole muzycznej otrzymywał dobre oceny.
Na świadectwie z 1922 r. widniały same piątki. Był na tyle zdolny
i pracowity, że nie zrezygnował z dalszej nauki gry na instrumencie.

Prawdopodobnie było to też wielkim pragnieniem matki, by syn rozwijał swe talenty muzyczne. Naukę muzyki kontynuował od 1923 r.
w Konserwatorium Muzycznym w Wilnie. Jak w średniej szkole mu– 11 –

zycznej, tak i w konserwatorium dał się poznać jako dobry muzyk.
Choć najpierw z głównego instrumentu, czyli z gry na fortepianie, miał
ocenę dobry plus, to w następnych latach się podciągnął, osiągając już
najwyższe noty.
Równolegle uczęszczał do gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie, po ukończeniu którego rozpoczął studia filozoficznoteologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie.
W 1926 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie.
Razem z nim studia teologiczne rozpoczęło 29 alumnów. Tajemnicą jego
serca pozostanie to, w jaki sposób odczytał swe kapłańskie powołanie.
Zapewne do tej decyzji musiał się przygotowywać od kilku lat. Musiał
również podjąć pewne ważne decyzje, w inny sposób nie mógłby bowiem zostać kapłanem Kościoła Rzymskokatolickiego. Dnia 18 kwietnia 1922 r. w kościele pw. św. Jakuba w Wilnie Wacław Rabczyński
zmienił wyznanie wiary.

Piotr Żarnowski, ówczesny proboszcz parafii, przyjął jego konwersję. To otworzyło mu możliwość podjęcia studiów w seminarium duchownym.
Dnia 3 listopada 1926 r., w dniu obłuczyn, przyjął strój duchowny.
Tego dnia po raz pierwszy włożył na siebie sutannę. Jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie 7 grudnia 1928 r. wstąpił
– 12 –

do Sodalicji Mariańskiej im. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i św.
Stanisława Kostki. Moderatorem Sodalicji w seminarium był ks. Michał Sopoćko, późniejszy błogosławiony i czciciel Miłosierdzia Bożego.
Dzięki przynależności do Sodalicji Mariańskiej Wacław mógł dostąpić
wszystkich łask i przywilejów, jakie zostały nadane przez Stolicę Apostolską Rzymskiej Kongregacji Primae Primariae, do której wileńska
Sodalicja była włączona.

Ale studia nie były takie łatwe. Rodzinę Rabczyńskich musiał prawdopodobnie dotkliwie dotknąć wielki kryzys przełomu lat dwudziestych
i trzydziestych XX wieku. W roku akademickim 1929/1930 Wacławowi odroczono bowiem na Uniwersytecie Stefana Batorego roczną opłatę w wysokości 50 złotych z powodu trudności finansowych, z jakimi
borykała się jego rodzina. W 1932 r. ks. Rabczyński został obciążony
wekslami swego brata na pokrycie kosztów jego leczenia w wileńskim
sanatorium.
Wacław Rabczyński cieszył się dobrą opinią wśród księży. Proboszcz
rodzinnej parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie,
w opinii przesłanej do rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie przed przyjęciem święceń subdiakonatu, stwierdził, iż
Wacław Rabczyński dał się poznać z jak najlepszej strony. Tak pozytywna opinia przyczyniła się między innymi do udzielenia mu czterech niższych święceń, w tym subdiakonatu w dniu 15 marca 1931 r.
W 1932 r. przyjął święcenia diakonatu. Tego samego roku, 12 czerwca,
w katedrze wileńskiej pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika, z rąk
arcybiskupa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego przyjął święcenia kapłańskie.
– 13 –

Pierwszą parafią, na którą został posłany, była parafia w Porozowie,
w dekanacie wołkowyskim. W jej skład wchodziło nieduże miasteczko,
liczące w latach międzywojennych około trzech tysięcy mieszkańców,
leżące na skraju Puszczy Białowieskiej, okoliczne wsie i leśne osady.
Młody kapłan znalazł się więc prawie w swych rodzinnych stronach.
Porozów to była stara parafia, sięgająca swymi korzeniami XV wieku.
W 1932 r. liczyła prawie 8 tysięcy wiernych. Proboszczem parafii był
ks. Józef Ławrynowicz, zaś jedynym jej wikariuszem był ks. Wacław
Rabczyński. Drugi etat wikariuszowski był nieobsadzony.
W 1933 r. ks. Rabczyński został przeniesiony przez ordynariusza
diecezji na większą parafię w Zdzięciole. Była to parafia licząca 7500
wiernych, ale brakowało w niej kapłanów. Przed przybyciem do niej ks.
Rabczyńskiego oba etaty dla wikariuszy były wakujące. Parafia, poza
kościołem pw. Wniebowzięcia NMP, ufundowanym w 1646 r. przez
Leona Sapiehę, posiadała jeszcze dwie kaplice – jedną na cmentarzu
parafialnym oraz we wsi Orlino, dokąd księża musieli dojeżdżać.
Ks. Wacław nie pracował tam zbyt długo, gdyż podupadł na zdrowiu.
Miał problemy z płucami. Lekarze podejrzewali nawet gruźlicę, której
mógł nabawić się – jak sam pisał – „wskutek przemęczenia, niedospania i zbyt czynnego życia”. Do tego stopnia stan zdrowia się pogarszał,
iż nakazali ks. Rabczyńskiemu urlop zdrowotny i zwolnienie z zajęć parafialnych. W styczniu 1934 r. wikariusz parafii zdzięciolskiej udał się
na miesięczny urlop zdrowotny.
W międzyczasie zaognił się spór z proboszczem parafii – ks. Józefem
Sawickim, który uważał, iż prawdziwym powodem choroby ks. Rabczyńskiego był strach przed katechizacją i pracą z młodzieżą, szczególnie zrzeszoną w katolickich organizacjach parafialnych, takich jak: Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Ks. Sawicki
nie widział nadziei na dalszą współpracę z ks. Rabczyńskim. Dlatego
nie dziwi fakt, iż prosił arcybiskupa o zwolnienie ks. Rabczyńskiego ze
wszystkich obowiązków w Zdzięciole i wyznaczenie innego współpracownika. Powodem waśni była też obecność na plebanii w Zdzięciole
matki ks. Rabczyńskiego, która nieodpowiedzialnie wtrącała się do wielu spraw parafialnych.
Niechęć proboszcza do ks. Rabczyńskiego była prawdopodobnie
głównym powodem tego, iż ks. Wacław został wiosną 1934 r. przeniesiony do parafii Wawiórka, leżącej w dekanacie Wasiliszki, w województwie nowogródzkim. Przez kolejne trzy lata (1934-1936) pełnił
tam obowiązki wikariusza. Była to również jedna z najstarszych parafii
archidiecezji wileńskiej. W latach trzydziestych XX wieku proboszczem
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w Wawiórce był ks. Jarosław Rokicki. Parafia liczyła wówczas ok. 8300
wiernych. Podobnie jak w Porozowie i Zdzięciole, również i w dekanacie lidzkim brak było księży. W Wawiórce wakował etat wikariusza, nie
było też żadnego rezydenta.
Obowiązki swe ks. Rabczyński musiał wypełniać w sposób sumienny
i zaangażowany skoro w maju 1936 r. został skierowany na parafię pw.
Nawiedzenia NMP w Giełczynie, już w roli proboszcza.

Była to parafia nie tak stara jak trzy poprzednie, w których pracował i nie tak liczna, a w dodatku – bardzo uboga i położona z dala od
uczęszczanych szlaków komunikacyjnych. Pierwszy kościół w Giełczynie został zbudowany w 1777 r. i należał do parafii w Wiźnie. Po zmianach granic, jakie nastąpiły po podpisaniu pokoju w Tylży w 1807 r.
kościół giełczyński stał się filią parafii w Trzciannem. W 1876 r. świątynia została gruntownie odnowiona z zewnątrz, zadbano także o wnętrze
kościoła. Wybudowano nowy ołtarz główny i dwa boczne, do których
– 15 –

sprowadzono nowe obrazy. Jednak w czasie I wojny światowej kościół
został ograbiony przez wojska rosyjskie i uległ poważnemu zniszczeniu. Już w niepodległej Polsce, w 1928 r., we wsi Laskowiec zbudowano
drewnianą kaplicę pw. Najświętszego Serca Jezusa, która ze względu na
lepsze położenie zaczęła przejmować rolę i znaczenie głównej świątyni
w parafii. Mieszkańcy okolicznych wsi zgromadzili nawet materiał na
budowę murowanej świątyni, ale w latach 1931-1932 zbudowano tylko
murowaną plebanię, na której zamieszkał proboszcz parafii Giełczyn.
Ks. Rabczyński objął stanowisko proboszcza w miejsce ustępującego ks. Stanisława Bylińskiego, który przebudował kaplicę w Laskowcu i dokończył budowę plebanii. Nowy proboszcz wykazał dużą troskę
o dobro duchowe parafian. W 1936 r. założył w parafii Bractwo Różańca Świętego i Bractwo Szkaplerza Świętego, do których to bractw
należeli nie tylko parafianie, ale i wierni z sąsiednich parafii.
W Giełczynie dał się poznać jako człowiek uzdolniony, dbający o kulturę i, jak na ówczesne czasy, wielce nowoczesny.

W 1939 r. zakupił i sprowadził do Giełczyna nowy fortepian, za który zapłacił 1000 zł, co na ówczesne czasy było sumą ogromną. Praw– 16 –

dopodobnie jako jeden z nielicznych mieszkańców okolicznych, nadnarwiańskich wsi od 1937 r. posiadał radio, którego namiętnie słuchał.
Także w 1937 r. zakupił motocykl „Royal Enfield”. Jeździł nim na lekcje religii i do sąsiednich parafii, czym wzbudzał ogromną ciekawość,
zainteresowanie, a nieraz i zazdrość wśród parafian.

Wielce wymowna jest charakterystyka jego postaci, jaką nakreślił
arcybiskup Jałbrzykowski podczas wizytacji kanonicznej, którą odbył
w parafii w 1936 r. Z protokołu wizytacyjnego, jaki zazwyczaj był sporządzany przy tej okazji, dowiadujemy się, iż ks. Rabczyński stale nosił
sutannę. Troszczył się o rozwój duchowy, regularnie korzystając z sakramentu pokuty. Przystępował do niego co dwa tygodnie lub raz w miesiącu. Codziennie odmawiał brewiarz, do czego się zobowiązał, przyjmując
święcenia diakonatu. Uczestniczył w rekolekcjach kapłańskich. Troszczył się w miarę swych sił o rozwój wiary swych parafian, modląc się za
nich, a w każdą niedzielę w ich intencji sprawował Najświętszą Ofiarę.
Ale czas sprawowania funkcji proboszczowskiej przez ks. Rabczyńskiego przypadł na trudny okres schyłku II Rzeczpospolitej i na jeszcze
trudniejszy czas II wojny światowej. Nie tylko obie okupacje: sowiecka
i niemiecka pozostawiły po sobie ogromne zniszczenia materialne, ale
przede wszystkim wycisnęły piętno na życiu religijno-moralnym wiernych. W czasie działań wojennych podczas II wojny światowej świątynia w Giełczynie i zabudowania kościelne zostały mocno zniszczone
– 17 –

i częściowo rozebrane przez Armię Czerwoną na potrzeby wzmocnienia okopów.
Po przejściu frontu w 1944 r. ks. Rabczyński zajął się odbudową
obiektów sakralnych i gospodarczych. Ściany świątyni w Giełczynie były
praktycznie rozebrane, a w Laskowcu miała powstać nowa murowana
świątynia. Fakt ten powodował, iż mieszkańcy początkowo powstrzymywali się od odbudowy kościoła. Tym bardziej, że i ks. Rabczyński
przeniósł się i zamieszkał na wyremontowanej plebanii w Laskowcu.
Starania w kierunku odbudowy świątyni wsparł przywódca lokalnego
podziemia Fabian Olszewski, ps. „Kniaź”. Nieraz i siłą przymuszał ludzi
do gromadzenia potrzebnego drewna, nadzorował prowadzone prace,
a nawet postarał się o zatrudnienie cieśli. Dzięki temu udało się odbudować kościół w Giełczynie. Pobudowano również drewnianą plebanię
i stodołę. Nie została odbudowana jedynie drewniana dzwonnica, która
uległa spaleniu w czasie II wojny światowej.
W latach 1945-1947 ks. Wacław Rabczyński był proboszczem kolejnej małej nadnarwiańskiej parafii. Po ks. Władysławie Saracenie, który
był pierwszym proboszczem parafii w Śliwnie i budowniczym świątyni,
został jego następcą. Parafia w Śliwnie była młodą placówką duszpasterską. Erekcja parafii nastąpiła w 1935 r., choć już od 1932 r. trwały starania miejscowej ludności, by powołać do życia nową jednostkę
administracji kościelnej i by ją wydzielić z macierzystej parafii w Choroszczy.
Kościół w Śliwnie był bardzo skromny. Była to budowla drewniana,
ubogo wyposażona. Ołtarz główny, poświęcony Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa, został wybudowany dopiero w 1945 r., prawdopodobnie już za czasów ks. Rabczyńskiego. Nowy proboszcz zadbał, w miarę
swych i parafian możliwości, o uzupełnienie wyposażenia kościoła i renowację budynków kościelnych. W 1947 r. została wykonana chrzcielnica, na środku prezbiterium zawisła lampka wieczna, zaś na ścianach
świątyni nowe obrazy. Zakupiono nowe szaty liturgiczne. Na zewnątrz
świątyni, przy ogrodzeniu, została wybudowana w 1947 r. nowa drewniana dzwonnica. Przy plebanii znajdowały się budynki gospodarcze,
ale wszystkie były w złym stanie technicznym i wymagały remontu.
Dnia 11 lipca 1947 r. ks. Wacław Rabczyński został mianowany wikariuszem i zarządcą parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie, w miejsce ustępującego ks. Pawła Bartoszewicza. Ks. Rabczyński
posiadał jako wikariusz uprawnienia administratora parafii, gdyż ówczesny proboszcz parafii, ks. Antoni Gajlewicz, był schorowany i niedołężny. Z miastem tym ks. Wacław związał się już do końca swych dni,
do 19 czerwca 1969 r.
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Jego pierwsze decyzje podejmowane w parafii wasilkowskiej miały
charakter typowo duszpasterski. Dnia 17 września 1947 r. ks. Rabczyński został mianowany dyrektorem III Zakonu św. Franciszka w parafii
wasilkowskiej. Priorytetem arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego było ożywienie życia religijnego po okresie II wojny światowej. Troską pasterza
było również, by w parafiach ożywić istniejące organizacje i stowarzyszenia katolickie. W Wasilkowie istniało Stowarzyszenie Pracownic Niepokalanej już od lat trzydziestych XX wieku. Okres wojny niewątpliwie
zahamował rozwój tegoż dzieła. Czasy powojenne też nie sprzyjały jego
dalszemu rozwojowi. Władze komunistyczne dążyły bowiem do likwidacji wszelkich religijnych organizacji i stowarzyszeń, szczególnie o charakterze społecznym. Stowarzyszenie było akredytowane do III Zakonu
św. Franciszka. Regułę mieli tercjarską, kobiety należące do Stowarzyszenia żyły wspólnie.
Ks. Rabczyński, pragnąc rozbudzić i szerzyć pobożność ku czci i chwale
Najświętszej Maryi Panny oraz chcąc wciągnąć w ramy ścisłej organizacji
młodzież parafii wasilkowskiej, prosił metropolitę wileńskiego o wyrażenie zgody na erygowanie Pobożnego Stowarzyszenia Milicji Niepokalanej
(czyli Rycerstwa Niepokalanej) w Wasilkowie i o udzielenie pozwolenia
na przynależenie do Prymarii w Rzymie. Prosił również we własnym
imieniu, by ordynariusz mianował go moderatorem Milicji Niepokalanej w Wasilkowie. Prośba kapłana została spełniona. Dnia 20 grudnia
1947 r. kanonicznie zostało erygowane w Wasilkowie Pobożne Stowarzyszenie Milicji Niepokalanej. Proboszcz parafii został mianowany dyrektorem tegoż stowarzyszenia. Arcybiskup nałożył na proboszcza obowiązek
przyłączenia oddziału wasilkowskiego do Milicji Niepokalanej w Rzymie.
Już w chwili pisania listu do ordynariusza diecezji, w Wasilkowie do
Milicji Niepokalanej należało około 50 młodych osób, w wieku od 16 do
20 lat. Odbywały się też raz na dwa tygodnie regularne zebrania.
Ale odpowiedzialność za parafię kładła na ks. Rabczyńskiego konieczność podejmowania również trudnych decyzji. W grudniu 1948 r.
mieszkańcy kolonii wsi Złotoria zwrócili się z prośbą o zmianę przynależności parafialnej. Należeli do parafii w Wasilkowie, ale kościół parafialny oddalony był o 10 km. Znacznie bliżej mieli do świątyni w Czarnej
Wsi Kościelnej, oddalonej od ich zabudowań o 2,5 km. Bardzo rzadko
korzystali z posługi kapłańskiej w kościele parafialnym, znacznie częściej bywali w świątyni czarnowiejskiej. Ks. Rabczyński, znając trudności komunikacyjne, nie stawiał przeszkód, by zmienili oni parafię.
Oficjalnie Kuria Arcybiskupia w Białymstoku w lipcu 1949 r. wyraziła
zgodę na odłączenie kolonii wsi Złotoria od parafii wasilkowskiej i na
przyłączenie jej do parafii w Czarnej Wsi Kościelnej.
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Dnia 24 czerwca 1951 r. zmarł ks. Antoni Gajlewicz, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie. Dwa tygodnie później, 9 lipca 1951 r., ks. Wacław Rabczyński został nowym proboszczem parafii.
Dekret mianujący ks. Rabczyńskiego proboszczem podpisał arcybiskup
Jałbrzykowski. Wprowadzającym go na urząd proboszcza był ówczesny dziekan białostocki – ks. Franciszek Pieściuk. Ks. Rabczyński złożył wyznanie wiary i pisemną deklarację, iż dołoży wszelkich starań,
by przestrzegać praw Kościoła rzymskokatolickiego i statutów Kościoła
lokalnego, dla dobra wiernych, czyli w trosce o ich wieczne zbawienie.
10 sierpnia 1951 r. ks. Rabczyński oficjalnie objął stanowisko proboszcza parafii.
W 1949 r. ks. Rabczyński rozpoczął odbudowę kaplicy będącej na terenie parafii w Świętej Wodzie. Kaplica była w opłakanym stanie. Została
zniszczona przez żołnierzy Armii Czerwonej latem 1940 r. Uległa całkowitej dewastacji, pozostały tylko ściany. Zerwano i spalono podłogi. Nie
było drzwi ani okien. Sprofanowano miejsce kultu. Istniejące obok kaplicy źródełko wymagało też wkładu pracy i zagospodarowania, chociaż
już w 1946 r. została nad nim postawiona niewielka drewniana kapliczka. Źródło zostało ocembrowane i wyposażone w wiadro do nabierania
wody. Po zakończeniu II wojny światowej, aż do 1949 r., bizantyjska kaplica, wzniesiona przez wyznawców prawosławia w 1876 r., pozostawała
w całkowitej ruinie. Dopiero wtedy podjęto prace renowacyjne. Na miejsce zniszczonej kaplicy pobudowano nową, murowaną z cegły.
Dzięki staraniom ks. Rabczyńskiego miejsce religijnego kultu
w Świętej Wodzie udało się zachować dla przyszłych pokoleń. Historia
Świętej Wody sięga I połowy XVIII wieku, kiedy to Bazyli Lenczewski, pracownik papierni ojców bazylianów z Supraśla, utracił wzrok.
Odzyskał go w 1719 r. przy źródełku na uroczysku Święta Woda koło
Wasilkowa. W dowód wdzięczności ufundował drewnianą kapliczkę,
którą poświęcił jeden z supraskich bazylianów za wiedzą i z błogosławieństwem metropolity unickiego, biskupa Leona Kiszki. W 1778 r.
Stolica Apostolska nadała przywileje na świętowanie odpustu ku czci
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Dnia 25 lipca 1785 r. gwałtowny
wiatr zburzył kaplicę. Jedynie ściana, gdzie wisiał obraz Matki Bożej
Bolesnej pozostała niezniszczona. Znak ten potwierdzał wiarę miejscowego ludu, który w tym miejscu szczególnie czcił Maryję i uznawał jej
orędownictwo u Boga.
Po kasacie Unii Brzeskiej w 1839 r. łacińska kaplica obrządku
wschodniego (czyli unicka) została przejęta przez zaborcę rosyjskiego
i przekazana w posiadanie Cerkwi prawosławnej. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości, świątynia została oficjalnie zwrócona Kościołowi
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30 listopada 1921 r. Reskrypt w tej sprawie wydało Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Poświęcenia kaplicy dokonał dziekan białostocki ks. Aleksander Chodyko 26 grudnia 1921 r. Na
miejsce nie wrócił cudowny Obraz Matki Bożej Bolesnej, który w czasie
I wojny światowej został wywieziony do Rosji przez duchownego prawosławnego, proboszcza cerkwi w Wasilkowie.
W 1947 r. Helena Rabczyńska, matka ks. Rabczyńskiego, namalowała do odrestaurowywanej kaplicy w Świętej Wodzie nowy obraz Matki
Bożej Bolesnej. Przedstawiał on Matkę Bożą trzymającą na łonie martwego Chrystusa zdjętego z krzyża. Latem 1950 r. biskup Władysław
Suszyński uroczyście poświęcił odbudowaną kaplicę w Świętej Wodzie.

Proboszcz zamierzał ze Świętej Wody stworzyć miejsce święte na
wzór Lourdes. Dlatego we wrześniu 1953 r. rozpoczął budowę groty
w Świętej Wodzie na wzór groty z francuskiego sanktuarium. Prace
trwały do czerwca 1954 r. Powstała grota z polnego kamienia, groma– 21 –

dzonego z okolicznych pól, z figurą Niepokalanie Poczętej NMP. Widniał też napis: „Uzdrowienie chorych, módl się za nami”. Całe otoczenie
upiększyły kaplice obrazujące pięć tajemnic bolesnych różańca świętego. Przy ostatniej z nich, stojącej na niewielkim wzniesieniu nad niecką
za kaplicą, ks. Rabczyński pobudował niewielką ambonę, z której głoszone były okolicznościowe kazania.

Grota i kaplica w Świętej Wodzie, 2009 r.
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Święta Woda od wieków związana była z rozważaniem Męki Pańskiej,
ze względu na kaplicę, która była pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej.
Źródło wypływające spod skały i otoczenie kaplicy, tzw. Grota z Lourdes,
stały się miejscem czczonym przez ludność miejscową, jak i pielgrzymów. Od dawna miejsce to nazywano „miejscem cudownym”. Okoliczne wzgórza, pagórki i głębokie wąwozy, bardzo malowniczo rozłożone
oraz w znacznej mierze zadrzewione liściastymi lub iglastymi drzewami,
czyniły miejsce nastrojowym. Legendy o Matce Boskiej wędrującej po
ścieżkach wokół Świętej Wody przybliżały pamięć o Męce Pańskiej, ale
i czyniły to miejsce jeszcze bardziej tajemniczym i pociągającym.
Kolejnym etapem tworzenia ze Świętej Wody ośrodka kultu religijnego była budowa kaplic, stacji Męki Pańskiej, których wznoszenie na
wzgórzach okalających Świętą Wodę rozpoczął ks. Rabczyński w maju
1955 r. Proboszczowi w tworzeniu projektów stacji pomagał Lucjan
Ostaszewski, technik z białostockiej Fabryki Przyrządów i Uchwytów.
Ale budowa nowych obiektów sakralnych nie przeszła niezauważona przez ówczesne władze państwowe. W październiku 1955 r. ks.
Rabczyński został wezwany do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Białymstoku. Nakazywano mu wstrzymać prowadzone prace. Członkowie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku proponowali usunięcie ks. Rabczyńskiego, w terminie do 30 listopada 1955 r., ze stanowiska proboszcza. Najpóźniej do
20 grudnia tegoż roku kaplice miały zostać rozebrane.
W listopadzie 1955 r. główny architekt wojewódzki sporządził służbową notatkę i przekazał ją do Wydziału ds. Wyznań w sprawie budowy
w Świętej Wodzie nielegalnych obiektów. Pobudowanie ich bez projektu
i pozwolenia władz budowlanych było wykroczeniem przeciwko prawu
budowlanemu. Konserwator wnioskował o wstrzymanie robót i zażądanie od inwestora, czyli ks. Rabczyńskiego, przedłożenia projektu robót.
Jednoczenie sugerował, by wystąpić do Kolegium Orzekającego o ukaranie winnych. Na pagórkach okalających kaplicę pobudowane zostały
z betonu cztery pawilony - kapliczki, a kolejna była już rozpoczęta. Na
przyległych podmokłych gruntach pobudowano dwa mostki żelbetonowe
i jedną studnię, również bez pozwolenia. Budowę ich konserwator uważał za samowolę i dzikie budownictwo. Również proponował wystąpić
do Kolegium Orzekającego o ukaranie winnych i wezwanie inwestora do
dokonania rozbiórki nielegalnie pobudowanych obiektów.
Informacje o budowie Kalwarii dotarły również do zwierzchnich
władz diecezjalnych. 5 grudnia 1955 r. ks. Rabczyński pisemnie poinformował władze kościelne w Białymstoku o prowadzonych pracach.
Wyjaśniał, iż Święta Woda znana była nie tylko katolikom od setek lat
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jako miejsce kultu, a kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej stała w tym miejscu od 1719 r. Na przyległych wzgórzach znajdowało się
zaś „od starodawnych czasów” siedem drewnianych krzyży Męki Pańskiej, czczonych przez miejscową ludność. W czasie II wojny światowej
krzyże zostały zniszczone. W miejsce krzyży ks. Rabczyński postanowił
postawić ołtarze Męki Pańskiej, wykonane z trwalszego materiału niż
drewno, czyli z betonu. Ołtarze miały z przodu kolumny podtrzymujące
daszek, by deszcz nie zniszczył obrazów lub figur, które miały w nich
się znajdować. Kaplice zostały postawione na gruntach prywatnych, ale
dokładnie w miejscu, gdzie znajdowały się dawniej krzyże. Właściciele powyższych gruntów nie rościli z tego powodu żadnych pretensji,
a miejsce pod krzyże i pod ołtarze poświęcili „na chwałę Bożą”.
Zainteresowanie prowadzonymi pracami w Świętej Wodzie trwało od kilku miesięcy i to nie tylko w Białymstoku, ale i w Warszawie. W związku z prowadzonymi wówczas oficjalnymi rozmowami
na wysokim szczeblu między przedstawicielami rządu i Episkopatu,
na wyraźną prośbę sekretarza Episkopatu Polski biskupa Zygmunta
Choromańskiego, Kuria Arcybiskupia w Białymstoku została poproszona o sporządzenie dokładnego opisu w sprawie „budowy swoistego
rodzaju Kalwarii, przeprowadzonej na terenie parafii Wasilków, pow.
Sokółka, woj. białostockie, przez ks. prob. Wacława Rabczyńskiego”.
Według opinii ks. A. Sawickiego, budowle te nie były ani kaplicami,
nie posiadały bowiem drzwi ani okien, ani ołtarzami, jak je nazywał ks.
Rabczyński. Miały raczej formę obramowania do umieszczenia emblematów Męki Pańskiej. Ks. Sawicki, informując sekretarza Episkopatu
o prowadzonych pracach, sugerował, iż gdyby doszło do niszczenia powyższych obiektów, wytworzyłoby to niepotrzebny ferment i niepokój
wśród ludności. Sprawa budowy Kalwarii nabrała bowiem rozgłosu
i poruszyła wiele miejscowych katolickich środowisk, co niewątpliwie
spowodowało zainteresowanie powyższą inwestycją organów państwowych, a i zapewne Urzędu Bezpieczeństwa.
9 stycznia 1956 r. ks. Rabczyński został wezwany do Białegostoku do
Wydziału ds. Wyznań w celu przeprowadzenia z nim rozmowy przez
zastępcę przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej,
ale w obecności kierownika Wydziału ds. Wyznań. Tematem rozmowy
było nielegalne wzniesienie siedmiu kaplic i dwóch mostków. Od chwili
sporządzenia raportu przez architekta wojewódzkiego, ks. Rabczyński,
bez jakiegokolwiek pozwolenia i zgody władz świeckich, czy kościelnych, wybudował kolejne obiekty.
Ale prawdziwy cel rozmowy był jeden. Chciano zastraszyć księdza i wykazać mu popełnienie przestępstwa, jakim było pobudowanie
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obiektów sakralnych bez zezwolenia władz budowlanych. Rozmowa
zmierzała również ku temu, by proboszcz dobrowolnie podjął decyzję
o ich rozbiórce. Księdzu pokazano zdjęcia owych obiektów. Budowę ich
przedstawiono jako akt walki z władzą Polski Ludowej inspirowaną ze
specjalną premedytacją przez bezprawnie prowadzoną budowę wbrew
dekretom i przepisom prawa budowlanego, za co oczywiście groziła
kara więzienia. Proboszcz się tłumaczył, iż budowla od strony szosy
Wasilków - Sokółka zasłonięta była posadzonymi specjalnie w tym celu
sosnami nie ze względu na zamaskowanie budowy (co sugerowali rozmówcy), lecz jako zasłona przed wiatrem.
Jednak zainteresowania przedstawicieli Wydziału ds. Wyznań nie
ograniczały się tylko do parafii wasilkowskiej. Wypytywano ks. Rabczyńskiego, czy Kuria Arcybiskupia w Białymstoku w latach 19541955 wydawała jakiekolwiek pozwolenia na budowę obiektów sakralnych. Przy okazji budowy Kalwarii w Świętej Wodzie chciano jednocześnie zdyskredytować Kurię i pasterzy lokalnego Kościoła, lecz ks.
Rabczyński brał całą odpowiedzialność na siebie, odpowiadając, iż nie
otrzymywał żadnych zaleceń z Kurii ustnie ani na piśmie.
Został przymuszony do napisania oświadczenia i złożenia pod nim
swego podpisu. Miało ono następującą treść: „Niniejszym zaświadczam,
że rozpocząłem stawianie 7 ołtarzy-kapliczek na miejscu 7 krzyży, które
były na wzgórzach Świętej Wody ku uczczeniu Męki Pańskiej bez specjalnego uprzedzenia i porozumienia się z Kurią, gdyż utrzymanie porządków obiektów w parafii wchodzi w zakres obowiązków proboszcza.
Dotychczas od Kurii Metropolitalnej w Białymstoku żadnych zakazów
w tej sprawie nie otrzymywałem, tj. w sprawie budowy obiektów kultu
religijnego”.
Zażądano od niego dokonania rozbiórki obiektów. Przedstawiono mu
ultimatum, by w ciągu 5 dni, najdalej do 15 stycznia 1956 r., dokonał rozbiórki. Musiał dokonać trudnego wyboru: albo zgodzić się na
zburzenie kaplic albo poddać się restrykcjom stosowanym wobec jego
osoby, a może i całej parafii. I chociaż liczył na wsparcie władz kościelnych, to zdawał sobie sprawę z tego, że Kuria nie przyjmie na siebie
odpowiedzialności za samowolę budowlaną proboszcza z Wasilkowa.
Mimo oporu i wyrażonego sprzeciwu, zgodził się ostatecznie na rozebranie kaplic, wydając odpowiednie pisemne oświadczenie. Rozbiórka
miała zostać dokonana bez większego rozgłosu, by ludność miejscowa
nie zwróciła na nią większej uwagi. Mimo wyrażonej zgody obawiano
się jednak postawy proboszcza. W wykazie księży sporządzonym na
potrzeby Wydziału ds. Wyznań figurował jako ksiądz o postawie „negatywnej”. Władze państwowe wiedziały o jego kontaktach z podziemiem
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z okresu, gdy był proboszczem w Giełczynie. Wielokrotnie w swych kazaniach poruszał zagadnienia polityczne i społeczne. Nie bał się powiedzieć z ambony o cudzie, jaki miał miejsce w Lublinie 3 lipca 1949 r.,
gdy z wizerunku Matki Bożej w lubelskiej katedrze popłynęły łzy.
14 stycznia 1956 r. Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane w Białymstoku skierowało na miejsce budowy spychacz, który w ciągu pięciu godzin zburzył kaplice i zrównał po nich teren. Według relacji miejscowej ludności zniszczenia dokonano w godzinach popołudniowych,
używając do tego ciężkiego sprzętu i ciężarówki wywożącej gruz. 17
i 18 stycznia 1956 r. wozacy ze Zjednoczenia przewieźli wszystek pozostały gruz z tego terenu do wykopów w pobliżu cmentarza grzebalnego.
Nie było protestów miejscowej ludności, gdyż wszyscy zdawali sobie
sprawę z tego, iż prace budowlane prowadzone były nielegalnie. Dopiero w dniach, gdy wozacy przewozili gruz, młodzież i niektórzy dorośli
parafianie przychodzili oglądać miejsce rozbiórki. Sprawdzali przy okazji, czy kaplica i grota w Świętej Wodzie nie uległy zniszczeniu.
Jak zauważył kierownik Wydziału ds. Wyznań, ks. Wacław Rabczyński był tym faktem całkowicie załamany. Nie znalazł żadnego wsparcia u swych przełożonych i został zostawiony sam sobie. Złożone przez
niego oświadczenie dobiło go kompletnie. Ks. Rabczyński przeżył zburzenie kaplic bardzo boleśnie. Do tego stopnia, iż 15 stycznia 1956 r.,
chociaż była to niedziela, nie pokazał się w kościele. Przez kilka dni nie
chciał się z nikim widzieć. Wyjechał na kilka dni z Wasilkowa, prawdopodobnie do Warszawy, by choć na chwilę oderwać się od przykrych
wydarzeń.
Władze partyjne, w celu uświadomienia mieszkańców Wasilkowa, już
w styczniu 1956 r. zorganizowały w miejscowych zakładach pracy cztery
zebrania Podstawowych Organizacji Partyjnych. Wyjaśniano na nich historię powstania obiektów sakralnych w Świętej Wodzie i istotę polityki
państwa w stosunku do Kościoła. W notatce skierowanej do Komitetu
Centralnego znalazł się też i taki zapis, że „sprawę usunięcia ks. Wacława
Rabczyńskiego z Wasilkowa zdecydowano się postawić przed Kurią Biskupią w Białymstoku w innym terminie, w wygodniejszej sytuacji w terenie”. Władze bały się prawdopodobnie pospiesznych kroków i reakcji
mieszkańców miasta, którzy mogliby stanąć w obronie proboszcza.
Po zburzeniu betonowych ołtarzy na wzgórzach wokół kaplicy
w Świętej Wodzie, ks. Wacław Rabczyński 20 stycznia 1956 r. napisał raport do Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku. Stwierdził w nim, iż
„zburzeniu powyższych pawilonów-ołtarzy nie stawiałem przeszkód”.
Tych kilka dni od dramatycznych wydarzeń pozwoliło mu nieco spokojniej spojrzeć na zaistniałe fakty. Być może miał już w planach budowę
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nowego kościoła w Wasilkowie i bał się zaostrzenia stosunków z lokalnymi władzami. Schyłek epoki stalinizmu, mimo, iż były to ostatnie
jej miesiące, nie służył takim samowolnym inicjatywom. Nigdy nie pogodził się ze zburzeniem tych kaplic, ale nie tracił też nadziei na przyszłość, o czym wspominał zaufanym osobom mówiąc, iż „w przyszłości
zostanie to kiedyś odbudowane”.
Zmiana sytuacji politycznej po okresie stalinowskim i związana
z tym poprawa stosunków pomiędzy Kościołem a Państwem po Październiku 1956 r. rozbudziły w ks. Rabczyńskim nadzieję na odbudowę i rozbudowę Kalwarii. Zamierzał pobudować nową Kalwarię na
wzór Kalwarii Wileńskiej, już nie z siedmioma, ale z 33 stacjami Męki
Pańskiej. Miała ona nosić nazwę „Kalwaria Świętowodzka”. W maju
1957 r. zwrócił się z oficjalną prośbą do Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku o pozwolenie na erygowanie 33 stacji Męki Pańskiej, choć odręczny wykaz stacji sporządzony przez ks. Rabczyńskiego zawierał ich
34: Kalwaria Świętowodzka koło Wasilkowa: 1. Wieczernik, 2. Getsemani (brama), 3. Modlitwa w Ogrójcu, 4. Pojmanie (Zdrada Judasza), 5. Wtrącenie do Cedronu, 6. Brama Wodna, 7. Brama Syjońska,
8. U Annasza, 9. U Kajfasza, 10. W ciemnicy, 11. U Kajfasza (drugi
raz), 12. Brama Syjońska druga, 13. U Piłata, 14. W Bramie Żelaznej,
15. U Heroda, 16. W Bramie Żelaznej drugi raz, 17. I Brama Starego
Miasta, 18. II Brama Starego Miasta, 19. III Brama Nowego Miasta,
20. IV Brama Starego Miasta, 21. U Piłata drugi raz (biczowanie, cierniem koronowanie, wyrok), 22. Włożenie Krzyża, 23. Pierwszy upadek
z Krzyżem, 24. Spotkanie z Najświętszą Maryją Panną, 25. U Cyrenejczyka, 26. U Weroniki, 27. Drugi upadek w Bramie Zachodu, 28. Niewiasty Płaczące, 29. Trzeci upadek (Brama Sądna, przygotowanie na
śmierć), 30. Obnażenie z szat, 31. Ukrzyżowanie, 32. Na Górze Kalwarii, 33. Zdjęcie z Krzyża, 34. Przy grobie.
Istniały już dwa mosty murowane „nad Cedronem” i u stóp „Góry
Oliwnej” oraz zachowane w całości fundamenty nielegalnych 11 stacji
– kaplic Męki Pańskiej. Trasa Kalwarii miała prowadzić na przestrzeni
3 kilometrów. Miała zaczynać się w Świętej Wodzie, a kończyć w Wasilkowie.
Ks. Rabczyński uważał, iż na Białostocczyźnie potrzeba było stworzenia tradycyjnej Kalwarii, gdyż te najbardziej znane, takie jak w Kalwarii Zebrzydowskiej, czy Pacławska lub Wejherowska, znajdowały się
bardzo daleko od Białegostoku i niewielu mieszkańców Podlasia do
nich się udawało. Wciąż nosił w pamięci Kalwarię Wileńską, do której
miał wiele sentymentu. Poprzez stworzenie Kalwarii w Świętej Wodzie
chciał przybliżyć mieszkańcom Wasilkowa i okolicznych miejscowości
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niezapomniany klimat przedwojennego Wilna i Kalwarii Wileńskiej.
Stąd również szerzony przez niego w parafii wasilkowskiej kult Matki
Bożej Miłosierdzia.
Jednak przeszkody administracyjne i zamiar budowy nowego kościoła w Wasilkowie doprowadziły do upadku projektu budowy Kalwarii Świętowodzkiej. Powstały jedynie trzy stacje na cmentarzu parafialnym: Zdjęcie z krzyża, Złożenie do grobu i Zmartwychwstanie.
Brak zgody na budowę Kalwarii spowodował zmianę zamierzeń. Na
cmentarzu parafialnym powstał zespół budowli, kompozycji rzeźbiarskich i pojedynczych figur. W kilku częściach cmentarza ks. Rabczyński
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zaprojektował rzeźby nawiązujące tematyką do Pasji i Zmartwychwstania Chrystusa. Rzeźby te stanowiły kontynuację stacji Męki Pańskiej,
usytuowanych w okolicach Świętej Wody. Proboszcz prace zlecał Pawłowi Piotrowcowi, któremu przedstawiał wizję figur, czasem ich odręczny rysunek. Piotrowiec tworzył zbrojenia i odlewał je z betonu. Zanim
beton stwardniał, ks. proboszcz dokonywał pierwszego zarysu figur,
wykuwając je z betonu, formował ręce i twarze postaci. Całość uzupełniał i poprawiał Paweł Piotrowiec. W ten sposób powstały potężne figury
przedstawiające anioły i sceny pasyjne. Rzeźby stworzyły oryginalny wystrój cmentarza i nadały własną, niepowtarzalną atmosferę temu miejscu refleksji nad życiem i śmiercią.
Po niezrealizowanych próbach stworzenia w Świętej Wodzie Kalwarii na wzór Kalwarii Wileńskiej i po pracach porządkowych podjętych na cmentarzu wasilkowskim, ks. Wacław Rabczyński podjął
się realizacji największego wyzwania, tj. budowy kościoła w centralnym punkcie miasta. Kościół miał powstać w miejscu rozebranego
drewnianego kościółka pw. Świętej Trójcy, zniszczonego po Powstaniu
Styczniowym. Do czasu budowy nowego kościoła stała w tym miejscu
wybudowana w 1929 r. kapliczka. W decyzji tej okazał się dalekowzroczny. Przewidział przemysłowy i urbanistyczny rozwój Wasilkowa, dla mieszkańców którego nie wystarczyłby jeden niewielki kościół
na uboczu miasta.
Sieć parafialna na Białostocczyźnie, podobnie jak w całej Polsce, po
II wojnie światowej, została ogromnie zdewastowana. Po ustaniu działań wojennych, w latach 1945-1952 rozpoczęła się odbudowa organizacji parafialnej, jako że biskupi nie napotkali na trudności przy odbudowywaniu starych i tworzeniu nowych placówek duszpasterskich.
Dekret z 9 lutego 1953 r. wstrzymał całkowicie tę akcję. W tym okresie
ogromny wysiłek Kościoła szedł w kierunku odbudowy zniszczonych
kościołów. Po roku 1953 władze państwowe z reguły nie zezwalały ani
na odbudowę kościołów, ani na tworzenie nowych parafii.
Złagodzony dekret państwowy z 31 grudnia 1956 r. wymagał przy
tworzeniu nowych parafii „uprzedniego porozumienia z właściwym
urzędem państwowym”. Od tego czasu władze państwowe najczęściej
udzielały zezwoleń na odbudowę zniszczonych kościołów, natomiast na
budowę nowych, a zwłaszcza na tworzenie nowych miejsc kultu, przeważnie nie zgadzały się.
Pozwolenie na budowę kościoła w Wasilkowie przy ul. Białostockiej
1 zostało wydane przez Urząd do spraw Wyznań w Warszawie 29 grudnia 1956 r. Pomoc przy załatwianiu pozwolenia na budowę świątyni miał ponoć okazać Jerzy Sztachelski, minister zdrowia i kierownik
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Urzędu do spraw Wyznań w rządzie Józefa Cyrankiewicza. Przystępując
do budowy kościoła w Wasilkowie, ks. Rabczyński w kwietniu 1957 r.
informował Kurię Arcybiskupią w Białymstoku, iż zgromadził już niektóre potrzebne materiały budowlane, takie jak wapno, kamienie, czy
zbrojone żelazo. Parafia zamierzała pobudować własną cegielnię, z której zamierzała wyprodukować cegły nie tylko na potrzeby budowy kościoła w Wasilkowie, ale także i innych świątyń. 21 sierpnia 1957 r.
ks. Wacław Rabczyński przesłał do Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku projekt budowy nowego kościoła w Wasilkowie, pod wezwaniem
NMP Matki Miłosierdzia. Trzy dni później kanclerz Kurii, ks. Stanisław
Czyżewski, na ręce proboszcza przesłał krótką informację, iż Kuria zatwierdziła projekt budowy kościoła w Wasilkowie sporządzony przez
inżyniera Jerzego Zgliczyńskiego. Był to pierwszy projekt kościoła przez
niego wykonany. Obliczeń technicznych dokonał inż. Jerzy Szymulski,
kierownikiem budowy był inż. Leon Żukowski, wasilkowianin, który
pracował społecznie i niezwykle ofiarnie.

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych i gromadzeniem niezbędnych funduszy do budowy świątyni proboszcz zamierzał
sprzedać niektóre place kościelne, których dotychczasowa dzierżawa
nie przynosiła oczekiwanych zysków. Nie zawsze otrzymywał na to zgo– 30 –

dę Kurii, a wielokrotnie był wzywany przez zwierzchnie władze kościelne, by się wytłumaczyć z prowadzonych prac.
17 lutego 1958 r. ks. Rabczyński przesłał do Kurii projekt wstępny
kościoła w Wasilkowie, przerobiony i uzupełniony w myśl wytycznych
Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku. Prosił o zatwierdzenie i wyrażenie opinii. 20 lutego 1958 r. członkowie Rady Administracyjnej po
rozpatrzeniu przedstawionych planów nowego kościoła w Wasilkowie
orzekli, że plany te odpowiadają potrzebom liturgicznym świątyni katolickiej, z małym zastrzeżeniem co do wymiarów i formy projektowanej
kaplicy bocznej.
Budowę nowego kościoła rozpoczęto 5 lipca 1958 r. Nie było to przedsięwzięcie łatwe. Trzeba było wszystko zaczynać od podstaw: gromadzić
materiały, zbierać pieniądze, przekonać ludzi o konieczności budowy
nowej świątyni, załatwiać najrozmaitsze sprawy w urzędach. Samo uzyskanie pozwolenia wymagało nadludzkiego wysiłku i dyplomacji u ówczesnych władz komunistycznych. Nieustępliwość w dążeniu do celu,
cierpliwość i ciągłe pozyskiwanie funduszy na budowę i jednocześnie
doglądanie prac w świątyni było codziennym, bardzo wyczerpującym zajęciem. Ks. Rabczyński nie opuszczał żadnego odpustu, skąd przywoził
datki na budowę. Parafianie wasilkowscy okazywali wprawdzie ofiarność,
ale sami nie sprostaliby wydatkom. Stąd udział proboszcza niemal na
wszystkich odpustach w diecezji. Często go widziano, jak chodził z tacą
i zbierał ofiary na budowę kościoła. Dobrym podejściem do parafian potrafił wyzwolić ich hojność i zaangażowanie w prowadzone dzieło.
Pracę rozpoczęto od wykonania ogrodzenia wokół placu budowy, zaopatrzono je w bramę i furtkę. 7 sierpnia 1958 r. rozpoczęto wykopy pod
fundamenty naw. Ławy fundamentów oraz mury wykonano z kamienia
łamanego i drobno łupanego na zaprawie cementowej.
Parafianie bardzo ofiarnie budowali swój kościół, zwłaszcza że mocno odczuwano nieregularność w dostarczaniu materiałów niezbędnych
do budowy. Gospodarze wszystkie materiały kupowali na swój przydział. Po stal proboszcz jeździł do Sokółki, stemple budowlane kupował w Złotej Wsi, żerdzie w Czarnej Białostockiej. Materiały potrzebne
do budowy gromadzono w Świętej Wodzie, następnie pod osłoną nocy
przewożono na plac budowy.
Niejednokrotnie ks. Rabczyński zwracał się do robotników miejscowych zakładów pracy z prośbą o pomoc przy budowie. Na to wezwanie
pozytywnie odpowiadały nierzadko całe zmiany. Ludzie po zakończeniu
swojej pracy udawali się wprost na plac budowy kościoła. Zdarzało się,
że ks. proboszcz zaglądał też do gospody, by prosić mężczyzn o pomoc
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przy budowie. „Nikt nie odmówił, nikt nie brał pieniędzy, każdy miał
ogromny szacunek do proboszcza, bo i on miał szacunek do wszystkich
ludzi” – wspominają parafianie.
Latem i jesienią 1958 r. wytyczono wykopy fundamentów wieży kościelnej i pod filary nawy głównej. Rozpoczęto też wykonywanie zbrojenia fundamentów. Czas zimowy nie sprzyjał pracy, stąd budowę do
maja przerwano. W 1959 r. wykonano ławy pod część podpiwniczenia,
przygotowano stemplowanie i deskowanie pod strop nad piwnicami,
wykonano mury pod zakrystię. W 1960 r. wykonano zbrojenie filarów. Przygotowano stemplowania stropu i filarów. Po przerwie zimowej
w 1961 r. rozpoczęto prace: od nawy głównej, w której wykonano stemplowanie, deskowanie pod strop, a w lipcu zaczęto jej betonowanie. Od
sierpnia zaś rozpoczęto prace wokół zakrystii.
27 września 1961 r., w związku z zarządzeniem Urzędu Rady Ministrów, polecono wstrzymać roboty budowlane. Kierownik budowy zarządził uporządkowanie placu i wykonanie prowizorycznej konstrukcji
dachowej, by obiekt nie uległ dewastacji. Prace zostały wstrzymane do
wiosny 1962 r. W kwietniu 1962 r., po uprzednim uzyskaniu pozwolenia, rozpoczęto dalsze roboty budowlane. Wytyczono i wylano fundamenty pod kaplicę, rozpoczęto też prace przy budowie wieży.

W 1963 r. kontynuowano prace. Przez cały 1964 rok trwały roboty
wewnątrz kościoła, w nawie głównej i w bocznych. W sierpniu rozpoczęto wykonywanie tynków zewnętrznych ścian i wykładanie ścian
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kamieniem. W następnym roku rozpoczęto wznoszenie kaplicy, wykonano szalunki pod kopułę, rozpoczęto jej betonowanie. W tym też roku
ułożono lastriko na schodach przy wejściu głównym. W roku 1966
rozpoczęto prace wokół ambony. Obliczenia i jej projekt wykonał inż.
Zdzisław Szymulski. W tym też czasie ułożono w kościele posadzkę.

Uroczysta konsekracja nowej świątyni odbyła się 28 grudnia 1966 r.
Dokonał jej biskup Adam Sawicki. Najpierw odprawiono modlitwy
na zewnątrz kościoła, następnie uroczyście otwarto drzwi. Parafianie
patrzyli dumnie na swój nowy kościół o powierzchni 700 m2, który
przedstawiał się imponująco. Już prawie do legendy urosła odpowiedź
ks. Rabczyńskiego, który na pochwały ze strony pasterza, miał odpowiedzieć, iż budowa kościoła w Wasilkowie to zasługa ordynariusza,
który nie wyraził zgody na przeniesienie proboszcza do innej parafii
wówczas, gdy o to ubiegali się niektórzy wasilkowscy parafianie. Epizod ten najlepiej ukazuje, w jakich trudach i jakim kosztem wznoszona
była w Wasilkowie świątynia ku czci Matki Bożej Miłosierdzia.
Budowa nowego kościoła wymusiła również budowę nowych budynków parafialnych – plebanii i innych. 2 listopada 1965 r. proboszcz parafii zwrócił się do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
PWRN o wydanie lokalizacji na plebanię, budynek gospodarczy i ogrodzenie. Budynek kościoła był wówczas już w stadium robót wykończeniowych. Zachodziła pilna potrzeba wykonania stałego ogrodzenia oraz
wymienionych budynków towarzyszących, jako niezbędnych dla umożliwienia prawidłowego funkcjonowania kościoła. Wykonanie tych prac
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miało przyczynić się do uporządkowania fragmentu zabudowy miasta
Wasilkowa, nadając mu właściwy wygląd architektoniczny.
W grudniu 1965 r. ks. Rabczyński zwrócił się do Kurii Metropolitalnej w Białymstoku o wysłanie w imieniu parafii w Wasilkowie wniosku
do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury PWRN o wydanie zgody na lokalizację plebanii i budynków gospodarczych. Kuria
przychyliła się do prośby proboszcza i w lutym 1966 r. skierowała odpowiednie pismo.
W odpowiedzi na pismo Kurii Wydział Budownictwa PWRN w Białymstoku przysłał do wasilkowskiego architekta powiatowego, by
uzgodnić kwestie wykorzystania lub istnienia starej plebanii i starych
budynków gospodarczych. Przybył on również na polecenie Wydziału
ds. Wyznań. Architekt wyraźnie zaznaczył, iż od sposobu wykorzystania starych zabudowań kościelnych zależy wydanie zgody na budowę
nowych. Proboszcz musiał zadeklarować jednoznacznie, iż żadnego
zgromadzenia zakonnego nie sprowadzi do opuszczonych pomieszczeń. Najwyraźniej władzy państwowej najbardziej zależało na tym, by
nie sprowadzić do Wasilkowa zakonników lub sióstr zakonnych. Jednak stara plebania w 1959 r. uległa częściowemu zniszczeniu w trakcie pożaru dachu i strychu. Była w złym stanie i nie nadawała się do
dalszego zamieszkiwania bez dokonania generalnego remontu. Najbardziej prawdopodobnym była więc jej rozbiórka. Za takim rozwiązaniem
kwestii opowiadał się również sam architekt powiatowy, gdyż to mogło
ułatwić wydanie zgody na budowę nowych obiektów.
Ks. Wacław Rabczyński, będąc proboszczem parafii, wielokrotnie
musiał podejmować decyzje dotyczące własności Kościoła i dóbr kościelnych parafii Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie, a nieraz bronić ich przed upaństwowieniem.
W okresie, gdy nie był jeszcze proboszczem, a pełnił jedynie funkcję administratora parafii, musiał walczyć z władzami państwowymi
o parafialne księgi metryczne. Władze wszelkimi sposobami dążyły do
przejęcia na własność ksiąg kościelnych. 8 czerwca 1949 r. zostały
przemocą zabrane z kancelarii, znajdującej się w tzw. organistówce,
księgi metrykalne parafii wasilkowskiej, mimo sprzeciwu organisty,
który w tym czasie znajdował się w kancelarii i był naocznym świadkiem grabieży.
Lokalne władze wykorzystały fakt, iż ks. Rabczyński był wówczas
chory. Już parokrotnie próbowały one przejąć księgi metryczne, ale za
każdym razem na przeszkodzie stawał ks. Rabczyński i jego zdecydowany sprzeciw. Decyzje o przejęciu ksiąg metrykalnych szły nie tylko
ze starostwa, ale również z magistratu miasta Wasilkowa. Realizowa– 34 –

no w ten sposób ogólnopolskie rozporządzenie o przejmowaniu ksiąg
do stworzonych świeckich Urzędów Stanu Cywilnego. Skonfiskowano
księgę ochrzczonych z lat 1939-1946, zawartych ślubów z lat 19301948 i księgę zgonów z lat 1930-1945. W kancelarii parafialnej pozostały jedynie: odpis księgi urodzonych oraz bruliony powyższych ksiąg,
z których ks. Rabczyński wydawał świadectwa metrykalne, z powodu
zniszczenia w czasie wojny archiwum parafialnego.
Władze komunistyczne, w myśl głoszonego hasła reformy rolnej,
w 1965 r. dopuściły się przywłaszczenia nieruchomości kościelnych.
26 marca 1965 r. ks. Rabczyński otrzymał decyzję Wydziału Rolnictwa
i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku
o przejęciu na własność Skarbu Państwa, bez odszkodowania, nieruchomości rolnej położonej w Wasilkowie, a stanowiącej własność parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie o łącznej powierzchni
33,99 ha. W uzasadnieniu podano, iż nieruchomość rolna była nieużytkowana przez parafię od 1953 r. Użytkownikami nieruchomości
byli jednak miejscowi rolnicy, którzy posiadali umowy zawarte z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wasilkowie w 1953 r., a przedłużone w kolejnych latach. Decyzja władz państwowych została wydana
w oparciu o ustawę z 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego. Odwołanie parafii nie zostało uwzględnione. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku zaskarżoną
przez proboszcza decyzję utrzymał w mocy.
W czerwcu 1965 r. ks. Rabczyński napisał kolejną oficjalną skargę
na ręce ministra rolnictwa, prosząc w niej o uchylenie podjętych decyzji. Uważał, że przejęcie gruntów parafialnych na własność państwa
nastąpiło na skutek przemilczenia przez Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej faktu podpisania umowy przez parafię z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wasilkowie w sprawie użytkowania tych gruntów. W związku z tym decyzja powzięta została niezgodnie z prawem.
Na mocy umowy zawartej 23 maja 1953 r. parafia wydała Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Wasilkowie grunty w użytkowanie, zaś
Prezydium MRN wydzierżawiło te grunty okolicznym rolnikom. Proboszcz powoływał się na tekst ustawy z 12 marca 1958 r., który rozgraniczał grunty podlegające przejęciu na własność państwa i grunty od
przejęcia wyłączone. Z tego też względu uważał za błędny pogląd wyrażony w zaskarżonych decyzjach, iż wszystkie grunty użytkowane przez
Skarb Państwa w dniu 5 kwietnia 1958 r. przechodzą na jego własność.
Zawarcie umowy dzierżawnej parafii z Prezydium MRN z 1953 r. po– 35 –

wodowało, iż grunty parafialne na mocy ustawy z 12 marca 1958 r.
przejęte być nie mogły. Ministerstwo Rolnictwa nie przyjęło argumentacji proboszcza, uważając, że nieruchomość rolna parafii wasilkowskiej
została przejęta na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z prawem.
W październiku 1965 r. ks. Rabczyński skierował oficjalną skargę
na ręce prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Zaskarżył decyzje władz
państwowych. Wnosił o ich uchylenie, jako powziętych z pogwałceniem istotnych przepisów prawa. Odpowiedź z Biura Skarg i Listów
Urzędu Rady Ministrów informowała proboszcza, iż jego skarga była
prawnie nieuzasadniona. Nieruchomość kościelna została objęta we
władanie państwa 23 maja 1953 r. i pozostawała w tym władaniu również w dniu wejścia w życie ustawy z 12 marca 1958 r. Ministerstwo
również oparło się na zapisie protokołu z 23 maja 1953 r., z którego
wynikało, iż przejęcie ziemi przez państwo nastąpiło w związku ze zrzeczeniem się gruntów przez parafię.
Ks. Wacław Rabczyński zmarł 19 czerwca 1969 r.

Został pochowany na wasilkowskim cmentarzu, o który tak bardzo
dbał, w grobowcu, w którym kilka miesięcy wcześniej spoczęła jego
matka. Pozostał w pamięci nie tylko najstarszych mieszkańców Wasilkowa, ale również i młodszego pokolenia. Zapisał się w historii Wasilkowa bardzo wyraźnie i pozytywnie. Stał się autorytetem dla kolejnych
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pokoleń mieszkańców. Spuścizna, jaką pozostawił po sobie, warta jest
pamięci i przypomnienia kolejnym pokoleniom.
Dlatego, z inicjatywy grupy mieszkańców miasta, w 2001 r. powstało
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego. Za główny cel postawiło ono sobie troskę o zachowanie unikal– 37 –

nego charakteru cmentarza katolickiego w Wasilkowie, który tworzą,
między innymi, rzeźby wykonane przez ks. Wacława Rabczyńskiego.
Celem tej organizacji jest także zebranie i opracowanie wszelkich istniejących dokumentów dotyczących życia i działalności ks. Wacława
oraz popularyzacja Jego dokonań.
W przeddzień setnej rocznicy urodzin ks. Wacława Rabczyńskiego,
22 grudnia 2002 r., w Wasilkowie odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Księdza Wacława Rabczyńskiego i poświęcenia sztandaru
szkoły.
W 2005 r. w Wasilkowie zainaugurowany został Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego. Jest to jedyne
tego typu wydarzenie kulturalne w województwie podlaskim. Przedsięwzięcie o wysokim poziomie artystycznym, docenionym przez licznie
zgromadzoną publiczność. Festiwal wpisał się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych miasta i województwa podlaskiego. Stał się wyróżniającą się wizytówką na mapie artystycznych ośrodków Polski oraz
miejscem przyciągającym znanych artystów polskich i zagranicznych.

Ks. Adam Szot

WSPOMNIENIE
O KS. WACŁAWIE RABCZYŃSKIM

Ks. Wacława Rabczyńskiego pamiętam od 1947 r. Było to w niedzielę. Ludzie wracający z kościoła przynieśli wiadomość, że do Wasilkowa przybył nowy proboszcz na miejsce ks. P. Bartoszewicza. Wieści
krążyły rozmaite. Jedni podkreślali, że młodo wygląda i ładnie śpiewa,
inni zarzucali, że monotonnie głosi kazanie. Ludzi nie interesowało,
jakie oficjalne stanowisko piastował nowo przybyły ksiądz. Mówili po
prostu „proboszcz’’, chociaż żył wtedy jeszcze ks. Antoni Gajlewicz,
któremu prawnie ten tytuł przysługiwał. Wgląd w akta personalne pozwolił stwierdzić, że ks. Wacław Rabczyński został na własną prośbę
zwolniony 2 VII 1947 r. z obowiązków proboszcza w parafii Śliwno
i mianowany 11 VII wikariuszem zarządcą tak w sprawach duchowych
jak i materialnych w parafii wasilkowskiej (nominację na proboszcza
otrzymał 9 VII 1951 r. po śmierci ks. A. Gajlewicza). Dla większości
jednak parafian te subtelności były obce. Nazwano nowego księdza
proboszczem i tak go tytułowano aż do jego śmierci.
Osobiście zetknąłem się z ks. Wacławem Rabczyńskim w tydzień
później w kościele. Odprawiał mszę św. i głosił kazanie. Przedstawiał
się dość osobliwie. Był średniego wzrostu. Nosił okulary i nieuczesane
włosy, co wzbudzało powszechne zdziwienie, bo ówczesna moda kazała
mężczyznom o tę część głowy szczególnie zabiegać. Mówił nosowym
dźwięcznym głosem. Przy ołtarzu chodził nieporadnie. Sprawiał wrażenie zamyślonego, pogrążonego w sobie. Na ambonie szło mu jeszcze
gorzej. Wpadał w wysoki jednostajny ton, robił długie pauzy, jakby się
zacinał. I takim pozostał do końca. (...)
Sposób wygłaszania kazań przez wasilkowskiego proboszcza nie
przesądzał oczywiście o ich treści. Tej ostatniej nie można czynić zarzutów. To bowiem, co mówił, opierało się na wierze Kościoła i osobistych
przemyśleniach. Ks. Rabczyński nie zawsze miał czas na dostateczne
przygotowanie kazania, ale zawsze wiedział, co chce powiedzieć. I to
było cenne w jego przemówieniach. Zawierało się w nich wiele tzw.
mądrości życiowej, zdobywanej w trudzie codziennego doświadczenia,
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w samotnych rozmyślaniach i rozmowach z Panem. (...) Człowiek się
zżymał, buntował, a jednocześnie nie mógł pozostać obojętny. Wychodził z kościoła i zastanawiał się, dlaczego tak jest. Potem zwykle treść
ulatywała z pamięci, ale obraz księdza z ambony pozostawał — obraz
proboszcza, który stawał wobec parafian bez udawania, sztucznych kolorów, w surowości prawdy. I kto wie, czy to nie było w tym najważniejsze. Bo łatwiej wypowiadać piękne, a znaczniej trudniej dawać przykład
żywej wiary, wygodniej jest powtarzać cudze myśli, a więcej trudu kosztuje wypracowanie własnych.
Zresztą braki retoryczne ujawnił ks. Rabczyński tylko w kazaniach
do dorosłych. Inaczej przemawiał do dzieci. Mówił do nich żywo i obrazowo. Posługiwał się dosadnymi sformułowaniami, dotykał konkretnych problemów życia. Takim był na ambonie, a jeszcze w sali katechetycznej (w pierwszych latach pobytu w Wasilkowie ks. proboszcz
osobiście uczył religii). Na trwałe utkwiły mi w pamięci spotkania z ks.
proboszczem podczas takich lekcji. Zbieraliśmy się wtedy w ciasnym
pokoju prywatnego mieszkania. Ks. proboszcz przyjeżdżał zwykle motocyklem i przywoził kolorowe obrazki ze scen biblijnych. Sadzał nas
przed sobą i opowiadał tak ciekawie, że byliśmy niemal zawieszeni na
jego ustach. Nie pisaliśmy w zeszytach, bo nie było na to warunków.
Nie przerabialiśmy też nigdy całości wyznaczonego materiału. Zwykle
rok kończył się na historii Józefa z Egiptu. W ogóle, teoretycy katechezy
znaleźliby prawdopodobnie w tamtych jednostkach wiele braków metodologicznych. Ale faktem jest, że spotkań tych nie sposób zapomnieć.
Jestem też przekonany, że większość z nas wyniosła z nich umiejętność
rozeznawania, co jest dobre a co złe, przyjmowania właściwej postawy
wobec Boga. Katechizmu i pacierza uczyliśmy się w domu.
Niedociągnięcia kaznodziejskie były jednym z powodów, dla których niektórzy parafianie wasilkowscy usiłowali początkowo zmusić
ks. proboszcza do opuszczenia parafii. Delegacje, które w tym celu
udawały się do Kurii Biskupiej, wysuwały nadto jako zarzut niedbały wygląd ks. Rabczyńskiego: potem doszła jeszcze sprawa dzielenia
się czynnościami duszpasterskimi z księżmi wikariuszami. O co szło
w dwóch ostatnich przypadkach? Pozostaje faktem, że ks. Rabczyński
nie nosił nigdy grzebienia i mało kto widział go u fryzjera. Poza tym
chodził w połatanej wymiętej sutannie, w butach z cholewkami w harmonijkę i w szarym ceratowym płaszczu. Niemal też nigdy nie rozstawał się z motocyklem, który stał się prawie jego nogami w załatwianiu
rozlicznych spraw. Strój ten rzeczywiście budził odruchowy sprzeciw,
zwłaszcza latem. Ale przecież nie ubiór stanowi o kapłaństwie. Nie on
też powinien być podstawą oceny pracy duszpasterskiej. Do wyglądu
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można się przyzwyczaić, jak to na szczęście stało się w Wasilkowie.
Potem patrzono już przez palce na ten styl bycia ks. proboszcza. Więcej, doszło do tego, że parafianie nie zatrzymywali wzroku na szacie
swego proboszcza, lecz sięgali dalej, głębiej, do istoty rzeczy. I w tym
chyba przeszli zbawienną ewolucję. (...)
Pieniądze były potrzebne ks. proboszczowi, ale nie brał ich dla siebie.
Wszystko inwestował w parafię. Gdy umarł, pozostały po nim kulawe meble, trochę sfatygowanej bielizny, pożółkłe książki. Nic poza tym.
Stąd nie można go pomawiać o chciwość. Nie był też pyszny, choć niekiedy dawał powody do takiego mniemania: rzadko wdawał się w dyskusje, czasem zarzucał innym swoje zdanie. Taki jednak tylko wtedy,
gdy wiedział, że dyskusja do niczego nie doprowadzi. Zupełnie inaczej
rozmawiał z fachowcami. Nie stawiali mu też takiego zarzutu zwykli
wierni. Mówili raczej: nasz proboszcz jest dobry (potem dodawali jeszcze - i mądry). Musiał więc ks. Rabczyński z innych powodów stosować taką taktykę. (...) Może chodziło mu o sprawne prowadzenie robót
budowlanych, do czego - niestety - potrzebne są pieniądze. Nie wykluczone też, że doszedł tu do głosu motyw wewnętrzny. Zdając sobie
sprawę ze słabej prezencji osobistej, wiedział, że jeżeli pozwoli innym
być na własnym miejscu, wtedy już nigdy na nim się nie znajdzie. Bo
ludzie często już tacy są, że złotem nazywają to, co się świeci. Postawieni w możliwości wyboru opowiadaliby się za młodym księdzem. A tak,
trochę marudzi, szemrali, lecz w końcu zawierali śluby przed własnym
ks. proboszczem, udawali się z nim na cmentarz i jego też przyjmowali
we własnych domach z wizytą duszpasterską. A proboszcz skutkiem
tego był również ze swoimi parafianami. Dzielił ich radości, troski, pomagał im w rozwiązywaniu życiowych problemów. Był przez to prawdziwym pasterzem, który zna swoje owce.
Owe teoretyczne błahe zarzuty przysparzały praktycznie ks. proboszczowi niemało kłopotów. Doszło nawet do krytycznego momentu, kiedy
to władza diecezjalna zastanawiała się poważnie nad przeniesieniem
ks. Rabczyńskiego na inną placówkę duszpasterską. Że do tego nie
doszło — zasługa ks. bpa Adama Sawickiego, który roztropnie potrafił
ocenić sytuację. I jemu parafia wasilkowska winna wyrażać wdzięczność. Inaczej bowiem do dziś modliłaby się w starym ciasnym kościele
i popełniałaby te same błędy w ocenie swoich duszpasterzy.
Ks. Rabczyński stopniowo przezwyciężył nagromadzone względem
niego uprzedzenia i niechęci. Dokonał tego przez swoją cierpliwość,
dobroć, solidną pracę duszpasterską, a przede wszystkim przez wybudowanie w centrum Wasilkowa okazałej świątyni. Ludzie z czasem zrozumieli, że mają do czynienia z księdzem szczególnym, przyzwyczaili
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się do jego sposobu bycia, polubili go, zaczęli go szanować i wreszcie
podziwiać.
Nie było to łatwe, ponieważ ks. Rabczyński należał do tych ludzi,
którzy nie afiszują się swoją osobą. Nie lubił mówić o sobie. Niektórzy
parafianie do końca nie znali jego nazwiska. Wielu z nich dopiero na
pogrzebie dowiedziało się, że był synem Eugeniusza i Heleny z Turczanowskich, że urodził się 23 XII 1902 r. w Andrzejewiczach koło
Wołkowyska, że otrzymał święcenia w Wilnie 12 VI 1932 r. i że zanim przyszedł do Wasilkowa był wikariuszem w Porozowie, a potem
proboszczem w Giełczynie i w Śliwnie. A już tylko nieliczni byli poinformowani o tradycjach rodzinnych ks. Rabczyńskiego i o jego zamiłowaniu do muzyki, którą studiował przed wstąpieniem do Wyższego
Seminarium Duchownego w Wilnie. Własnym czynom kazał mówić
o sobie. Stąd trudno się dziwić, że część parafian zanim ujrzała te czyny
wydawała o nim mylne sądy.
Na szczęście prawda nie pozostał w ukryciu. Ks. proboszcz okazał się
nad miarę cierpliwym. Wszystkie przykrości zniósł we własnym sercu.
Nie gromił z ambony tych, którzy mu dokuczali, nie wdawał się z nimi
w polemikę. Dla ludzi był dobry. Pozostał wśród ludzi. Nie zraził się do
nich, nie zamknął we własnym mieszkaniu. Nadal głosił kazania, spełniał wszystkie czynności duszpasterskie. A przy tym był bardzo ludzki.
Rozmawiał z najbardziej ubogimi, wchodził do domów, które inni omijali. I w ten sposób zaczął zmieniać wokół siebie atmosferę. Dla wielu
otwierały się oczy. Za duchowną szatą dostrzegali człowieka wrażliwego
i wyczulonego na ludzkie potrzeby. (...)
Nie tylko wszakże przez specjalny sposób bycia zmieniał ks. proboszcz atmosferę w parafii wasilkowskiej. Dużą rolę w tym zakresie
odgrywała jego praca duszpasterska. A była ona niemniej osobliwa od
samej postaci ks. Rabczyńskiego. Podobnie jak w życiu prywatnym, tak
również w czynnościach duszpasterskich ks. proboszcz daleki był od jakiegokolwiek efekciarstwa i chęci popisu. Główny nacisk kładł na szarą codzienną pracę kapłańską. Było to niemal ciągłe przygotowywanie
gleby i sianie, ażeby kto inny miał zbierać plony. Tak już bowiem jest
w posługiwaniu kapłańskim, że jeden sieje a drugi zbiera, o ile w ogóle
żniwo nie należy do Pana. Inna rzecz, że parafia wasilkowska miała
szczęście do wielu wybitnych prefektów, którzy zwłaszcza z młodzieżą
umieli sobie znakomicie radzić. Tym niemniej kolumną, na której opierała się praca młodych księży, był ks. proboszcz.
Nie księża goście ukształtowali pobożność parafian wasilkowskich,
lecz miejscowi duszpasterze.(...) Co innego odpusty, rekolekcje lub
inne doroczne uroczystości. Ze względu na swój odświętny charak– 42 –

ter wymagają one podniosłego przemówienia. Zwykle też zaprasza
się kogoś specjalnie do tego zadania. Ks. Rabczyński sprowadzał na
ogół mówców wypróbowanych. Nie przewinęło się ich zbyt wiele przez
ambony wasilkowskie. Ale ci, co głosili z nich Słowo Boże, robili to
dobrze. Może właśnie dlatego odpusty w Świętej Wodzie cieszą się do
dziś dużą frekwencją wiernych, a rekolekcje wywierają wpływ na życie
parafian. (...)
Najbardziej widoczny ślad po sobie zostawił ks. proboszcz w budownictwie. Parafianie szybko spostrzegli, że ich proboszcz umie budować
i po cichu nazwali go inżynierem, przez co wyrażali niemal najwyższe
dla niego uznanie. Ks. Rabczyński inżynierem nie był, ale znał się na
pracach budowlanych, a do tego miał artystyczną duszę. Stąd też na
efekty nie trzeba było długo czekać. Pracę rozpoczął od odbudowania
zniszczonej podczas wojny kaplicy w Świętej Wodzie koło Wasilkowa.
Już w 1950 r. odbyło się jej poświęcenie przez ks. bpa Władysława
Suszyńskiego. W 1955 r. ks. proboszcz powiadomił Władzę Diecezjalną o odrestaurowaniu kaplicy w Świętej Wodzie i wybudowaniu tam
7 ołtarzy. Dziś Święta Woda jest miejscem kultowym znanym szeroko
poza granicami parafii wasilkowskiej. Znajdujące się tam źródło z bijąca świeżą wodą, grota na wzór z Lourdes, okalające stare drzewa
— wszystko razem tworzy dogodną atmosferę do modlitwy zbiorowej
i prywatnej.
Po odbudowaniu Świętej Wody zajął się ks. proboszcz uporządkowaniem parafialnego cmentarza. Włożył w to szczególnie dużo troski.
Nadał mu swoimi rzeźbami pewien kształt artystyczny. Cmentarze przy
wsiach i miasteczkach białostocczyzny są podobne do siebie. Ogranicza je zwykle kamienny lub ceglany mur, za którym w zielsku i trawie
w towarzystwie samotnej brzozy i szumiących sosen poutykane są groby zmarłych. Cmentarz wasilkowski odbiega od szablonu. Przychodzących doń wita olbrzymi anioł z trąbą podniesioną do góry, jak gdyby
wołał na sąd ostateczny. A dalej oparta na wysokich kolumnach brama
przypomina, że śmierć jest przejściem na drugą stronę. Jest tam nadto
Matka Boska z umarłym Jezusem na kolanach tak polska i wiejska,
jakby pochodziła z Dąbrówek, jest też Judasz, któremu dzieci rozbiły
nos, gdy dowiedziały się na religii, że zdradził Pana Jezusa. Jest wąż, są
murki, kolumienki i napisy kapiące mądrością. Dużo serca włożył ks.
proboszcz w ten cmentarz i dobrze, że tam został pogrzebany. Gdzie bowiem bardziej mógłby spoczywać, jak nie w miejscu, w którym spędził
tyle chwil za życia. Szkoda tylko, że swe rzeźby wykonał w nietrwałym
materiale, żelazobetonie, dziś już bowiem to wszystko niszczeje, a kto
wie, czy po niedługim czasie w ogóle się nie rozpadnie.
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Po uporządkowaniu cmentarza przystąpił ks. Rabczyński do największego swego przedsięwzięcia — budowy kościoła w centrum miasta na
miejscu rozebranego po powstaniu styczniowym kościoła drewnianego.
(...) Budowę rozpoczął oficjalnie w 1958 r. Nie była ona łatwa. Trzeba
bowiem było wszystko zaczynać od zera: gromadzić materiały, zbierać
pieniądze, umawiać się z ludźmi, załatwiać w urzędach. Wszystko odbywało się systemem gospodarczym, bez specjalnych maszyn i urządzeń. Ciężar pracy pokonywały ludzkie mięśnie. Parafianie wasilkowscy okazywali się wprawdzie ofiarni, ale sami nie sprostaliby wydatkom. Stąd widziało się ks. proboszcza niemal na wszystkich odpustach
w diecezji, jak chodził z tacą i zbierał na budowę kościoła. Ludzie chętnie przychodzili do pracy, ale tę pracę trzeba była zorganizować, do niej
zachęcić.(...)
Przypominam wyraźnie ks. Rabczyńskiego z tego okresu. Był więcej niż zwykle zamyślony i mniej miał czasu na zajęcia duszpasterskie.
Ciągle był poza domem. Bo albo załatwiał sprawy, albo pilnował robót w kościele. Dużo się modlił. (...) Pewnego razu, przechodząc obok
kościoła o godz. 9.00 zobaczyłem uchylone drzwi. Wszedłem po cichu. Na stopniach ołtarza klęczał ks. proboszcz. Był sam w kościele
i nie wiedział o mojej obecności. Modlił się. Ręce miał złożone jak do
wielkiej prośby. Zdawało się, że przymusza Pana Boga. A potem upadł
krzyżem na stopniach i dalej się modlił. Nie wytrzymałem. Wyszedłem
z kościoła. Czułem się, jakbym zobaczył coś, czego nie powinienem
oglądać. Szedłem z szeroko otwartymi oczami, bo ujrzałem fundament,
na którym powstawała wasilkowska świątynia. Właściwie ta świątynia
kosztowała życie ks. proboszcza. Jej mury zostały spojone jego potem
i jego modlitwą.
Konsekracja odbyła się 26 XII 1966 r. Podniosła to była uroczystość.
Czekaliśmy wszyscy na ten dzień. Na miejscu stawili się niemal wszyscy parafianie. Byli dumni z proboszcza i z siebie. Patrzyli na kościół,
jak rodzice na nowo narodzone dziecko. Zaczęły się obrzędy konsekracji. Przybył ks. bp A. Sawicki. Najpierw modlitwy na zewnątrz kościoła, a potem uroczyste otwarcie drzwi. Wchodziliśmy tłumnie, powoli,
ażeby zapamiętać jak najwięcej szczegółów. (...) Rozpoczęła się msza
św. na olbrzymim kamieniu, który odtąd miał już być stałym miejscem
składania niekrwawej ofiary. Z przodu z kamiennej ściany prezbiterium
nad balkonem spoglądał Chrystus z krzyża i Matka Boska Miłosierdzia w złotej szacie. Uroczystość trwała długo. Padło podczas niej wiele
pochwał i słów wdzięczności. A ks. proboszcz jakby się zgubił w tym
tłumie. Wydawał się wprost filigranowy, trochę zmieszany, jakby przepraszał za to, co uczynił. Tym razem jednak nikt mu tego nie miał za
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złe. Ważne było jego dzieło, a nie wygląd. Nikt też pewnie nie zwracał
uwagi na nieuczesane włosy ks. proboszcza i jego wymiętą sutannę.
Jak bowiem można było to widzieć, skoro oczy przyciągał blask nowej
świątyni.
Osobny rozdział w życiu ks. Rabczyńskiego stanowiła jego matka.
Nie znałem jej bliżej. Trzymała się bowiem z dala od ludzi. Większość
czasu spędzała we własnym pokoju. Była artystą plastykiem i muzykiem, a przede wszystkim natchnieniem dla syna. Rzadko się widzi,
żeby dzieci tak kochały swoich rodziców. Ks. Rabczyński był bez reszty
oddany swojej matce i w niej znajdywał umocnienie w trudnych chwilach swojego życia.
Można było słyszeć ich rozmowy. Właściwie, matka była jedynym
powiernikiem jego tajemnic. Gdy zmarła, ks. proboszcz powiedział: już
dla mnie nie ma życia na ziemi. I rzeczywiście tak się stało. W niespełna rok, 19 VI 1969 r. podążył za nią do Pana.
Śmierć ks. Rabczyńskiego zaskoczyła parafian. Wiedziano wprawdzie, że jest zmęczony i smutny po odejściu matki, ale nie przypuszczano, że skończy tak wcześnie. Miał zaledwie 67 lat i mógł jeszcze
żyć. Pan jednak go zabrał. Pogrzeb odbył się uroczyście. Po konsekracji
kościoła była to druga chwila, w której parafianie stawili się tłumnie na
apel swego proboszcza, z tym tylko, że w innym nastroju. Nie chciało
się wierzyć, że odszedł ktoś, kto tak bardzo wrósł w teren. Przy biciu
dzwonów, śpiewie psalmów, w asyście członków kapituły metropolitalnej, licznie zebranych księży i wiernych zaniesiono ciało zmarłego na
cmentarz i pogrzebano obok jego matki. Spoczywają razem i są chlubą
parafii wasilkowskiej. W kamieniu wyryte zostały słowa przez syna dla
matki i przez parafian dla swego proboszcza. Jedne są wylewne, pełne
uczucia, drugie trochę urzędowe, lecz o obu przypadkach prawdziwe.
Bo w krótkim zdaniu ,,proboszcz wasilkowski, budowniczy kościoła’’
zawarto właściwie to, co najważniejsze. Być bowiem prawdziwie proboszczem i zbudować oznacza bardzo wiele.
W naszkicowanym tu obrazie ks. Rabczyńskiego znalazło się wiele uczuciowego zabarwienia. Inni prawdopodobnie inaczej go widzieli i odbierali. Przydało by się uzupełnienie. Im dłużej jednak myślę
o swoim ks. proboszczu, tym mocniej utwierdzam się w przekonaniu,
że był to człowiek wielki.
Abp Edward Ozorowski – „Pamięć wdzięczności początkiem” [fragment]
Ks. abp Edward Ozorowski
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Msza prymicyjna Abp Edwarda Ozorowskiego,
1964 r.

WSZYSTKICH KOJARZYŁ,
WSZYSTKICH ZNAŁ

Miałem to szczęście, że księdza Wacława Rabczyńskiego znałem osobiście, ale moja wiedza o nim pochodzi także z licznych dokumentów
i pamiątek, jakie po sobie zostawił, a które przez tyle już lat przechowuję. Z tych dokumentów dowiedzieć się można przede wszystkim bardzo
dużo o życiu, pochodzeniu, a także rodzinie księdza Rabczyńskiego zanim został on proboszczem parafii wasilkowskiej.
Jeden z najwcześniejszych dokumentów dotyczących życia księdza
Rabczyńskiego mówi wiele o patriotyzmie i umiłowaniu ojczyzny. To
dokument, który stwierdza, że Wacław Rabczyński od dnia 11 sierpnia 1920 roku do dnia 30 września 1920 roku służył, jako ochotnik,
w I Kresowym Ochotniczym Dywizjonie nr 216. Nie obowiązek go do
służenia ojczyźnie wzywał, bo służył w tym dywizjonie jako ochotnik.
Już samo to świadczy jak najlepiej o jego osobie.
Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, razem z matką i bratem Eugeniuszem, mieszkali w Wilnie. Ksiądz Rabczyński w 1920
roku zaczął studiować w wileńskim konserwatorium w klasie fortepianu. Studiował dwa lata, ale konserwatorium nie skończył. Po
przygodzie ze studiami muzycznymi, w 1926 roku, wstąpił do seminarium duchownego, które wówczas było również wydziałem teologicznym Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Po miesiącu
pobytu w seminarium – 3 listopada 1926 roku – odbył obłuczyny
(symboliczna deklaracja przynależności do stanu duchownego, potwierdzona uroczystym przywdzianiem habitu lub sutanny). Po wyjściu z seminarium – jak wynika z dokumentów – został wikariuszem
na parafii w Porozowie, niewielkiej miejscowości na Wileńszczyźnie.
To była jego pierwsza parafia. Z tego okresu zachowało się pismo
z Kurii adresowane do „wielebnego księdza wikarego Wacława Rabczyńskiego w Porozowie” z zawiadomieniem o wpisaniu go do Arcybractwa Różańcowego.
Ksiądz Rabczyński konserwatorium co prawda nie skończył, ale miłość do muzyki mu nie przeszła. Z 1939 roku, gdy ksiądz Rabczyński
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był już na parafii w Giełczynie, zachował się rachunek poświadczający
zakup fortepianu za niebagatelną jak na owe czasy kwotę tysiąca złotych
polskich. Był także ksiądz Rabczyński społecznikiem. Wśród pamiątek
po nim zachował się dokument z projektami różnego rodzaju domów
i zakreślonym jego ręką projektem, który mu się szczególnie podobał.
Posłużył zapewne ów projekt do wybudowania pod przewodnictwem
księdza domu ludowego albo parafialnego, ale gdzie – trudno już dziś
stwierdzić. Są też, skreślone jego ręką, rozmaite zapiski budowlane,
które świadczą o tym, że miał jakąś wiedzę budowlaną i że się tym interesował. Wśród tych notatek jest taka chociażby, zapisana jego ręką
wzmianka: „do zaprawy bierzemy siedem lub dziewięć wiader piasku”.
Trudno dziś stwierdzić na podstawie tych szczątkowych dokumentów,
co i gdzie wybudował, ale fakt, że interesował się tym może świadczyć
o tym, że wiedzę tę spożytkował. Na pewno zaowocowała ona wówczas,
gdy przyszedł na parafię do Wasilkowa.
Wśród jego dokumentów zachował się też wydany w 1932 roku „Synod Archidiecezji Wileńskiej”, w którym jest mnóstwo podkreśleń kolorowym ołówkiem. Świadczy to o tym, iż był sumiennym kapłanem –
czerpał z „Synodu...” wiedzę i pełnił posługę kapłańską zgodnie z literą
obowiązujących przepisów.
Ksiądz Rabczyński miał także szerokie zainteresowania humanistyczne. Pośród zachowanych po nim dokumentów znaleźć można,
wyrwaną z pisma „Albertynum” (wydawanego nakładem księgarni św.
Wojciecha czasopisma poświęconego kulturze czytelnictwa), kartkę
z wierszem Karola Huberta Roztworowskiego „Naprzód!”: „Na ramię
broń/ Na piersi krzyż/ I naprzód/ W imię Boże/ Wolę narodu mieczem
spisz/ Niech ducha wróg nie zmoże”. Znaleźć też można rozprawę filozoficzną Ksenii Żytomirskiej o retoryce, czyli sztuce wymowy, pełniącej
służebną rolę w filozofii oraz – wydarte z jednego z czasopism wileńskich – wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny (jednym z nich jest wiersz
„Gosposia”: „Gosposia stara, jeszcze dotąd piękna/ Opowiada dziwa,
że aż się jej lękam/ Ja młoda, rosła i biała służyłam u rosyjskiego generała/ Jakie tam były uczty, jak płynęło wino/ A ja sobie chodzę – mówi
– Suknia na mnie sina/ Bransolety i kolczyki/ A dokoła pułkowniki/
Adiutanty i husary/ Każdy tancerz doskonały/ Oni w żarty, a ja
w śmiech/ Gosposiu/ Przecież to grzech”).
Wśród pamiątek znaleźć też można trochę dokumentów dotyczących matki księdza Rabczyńskiego, z którą był on bardzo mocno związany. Wynika z nich, że urodziła się ona w Piatigorsku (Przedkaukazie).
Trudno powiedzieć, dlaczego aż tam znalazła się jej rodzina. Prawdopodobnie została tam zesłana przez cara za pomoc w powstaniach na– 48 –

rodowowyzwoleńczych. Pochodziła z zamożnego szlacheckiego domu,
w którym każde dziecko uczono gry na fortepianie, była więc w stopniu podstawowym kształcona muzycznie, ale czy studiowała muzykę
– trudno powiedzieć. Faktem natomiast jest, że w rubryce: „zawód”
w dokumencie tożsamości wpisane miała: „malarka”. Zachowało się
podanie do magistratu w Wilnie z 1932 roku, kierowane do referatu
dowodów osobistych, w którym stoi napisane: „Helena Rabczyńska,
urodzona 12 sierpnia 1877, miejsce urodzenia: Piatigorsk, rodzice:
Jan i Florentyna, zawód: malarstwo artystyczne, miejsce zamieszkania:
Wilno, ulica Letnia 9”.
Nie wiem, jakie dokładnie były jej koleje losu, ale wiem, że na parafię w Giełczynie pojechała razem z synem, z księdzem Rabczyńskim
(w tym czasie brat księdza Rabczyńskiego już nie żył). Ona była bardzo
ze swoim synem uczuciowo związana i miała na księdza Rabczyńskiego ogromny wpływ. Ksiądz Wacław Rabczyński był ochrzczony w cerkwi prawosławnej. Dopiero w Wilnie – już po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości – składał wyznanie wiary i stał się katolikiem, tak samo
jak jego brat. Myślę, że stało się to za sprawą matki, która w takim duchu ich wychowywała. Oczywiście mogła to być ich własna decyzja, ale
wpływ matki na to, że podjęli taką a nie inną decyzję był także ogromny. Działo się to wszystko wówczas, gdy ksiądz Rabczyński nie myślał
nawet o seminarium.
Nigdy zresztą nie wspominał o tym, co powodowało nim, że do seminarium wstąpił. W ogóle, jeśli chodziło o sprawy osobiste, rodzinne, to
o nich nie mówił za wiele. Wiedza na ten temat pochodzi tylko z dokumentów, bo ksiądz Rabczyński nie obnosił się ze swoim pochodzeniem
i nie chwalił się rozmaitymi koligacjami czy powiązaniami. Może po
trosze wynikało to z tego, że był skryty. Ksiądz Rabczyński na przykład
prawie z nikim tutaj się nie przyjaźnił. Nie było tak, żeby ktoś przebywał na plebanii, żeby toczyło się tam jakieś życie towarzyskie. Nikogo
nie gościł, a swoje życie osobiste, rodzinne, sprowadzał do bycia ze
swoją matką. Nieraz z plebanii niósł się głos pianina (które teraz stoi
na nowej plebanii przy nowym kościele), na którym grał, bo jego matka
bardzo lubiła tego grania słuchać.
Lata II wojny światowej przeżył ksiądz na parafii w Giełczynie. Zachowały się z tamtych czasów dokumenty płacenia podatków, a także
podania, w których zwracał się on do władz sowieckich o to, aby można
było wyjechać poza Giełczyn, do Knyszyna, czy Krypna. Bardzo mało
wiadomo na temat tego, jak spędził te lata wojny, bowiem nie zachowało się dużo dokumentów, a i ksiądz Rabczyński, gdy przyjechał już
na parafię w Wasilkowie, nie mówił o tych latach zbyt dużo. Trwała
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bowiem już budowa kościoła w Wasilkowie, która go tak pochłaniała
i męczyła, że nie miał już czasu ani sił na wspomnienia. Jedyne, co
wiem, to to, iż z parafii w Giełczynie przeniósł się na parafię do Śliwna,
na której znalazł się już po wojnie. A ze Śliwna w 1947 roku przyszedł
do Wasilkowa. W Śliwnie ciężko mu było: drewniany kościół, usytuowany blisko Narwi, położony był na samym skraju parafii. Śliwno było
bardzo małe, parafia była biedna, więc ksiądz Rabczyński nie mógł
w niej za dużo marzeń zrealizować, bo nie było na ich realizację po prostu pieniędzy. Dopiero tutaj, w Wasilkowie, nadarzyły się sprzyjające
okoliczności, że mógł te swoje wymarzone projekty realizować. Zaczął
od kaplicy w Świętej Wodzie, która była w 1947 roku jeszcze zniszczona. Nie było wtedy potrzeby budowania nowego kościoła, bo Wasilków
był wtedy niewielki. Zajął się więc kaplicą, bo nie było gdzie modlić się
w trakcie odpustów, na które zjeżdżali liczni parafianie. Kaplica obudowywała studnię z cudowną wodą. Ksiądz Rabczyński zamiast studni
wybudował w latach 50. źródełko, z którego, jakby z groty, wypływała
woda, aby łatwiej było cudownej wody czerpać. Grota ta pobudowana
została na wzór groty z Lourdes.
Gdy odbudował kaplicę i zbudował grotę, do jego uszu dotarła informacja, iż na terenie, na którym stoi teraz nowy kościół, władze chcą
wybudować urząd miejski pomimo tego, iż teren należał do kościoła.
Aby więc ów teren ratować ksiądz Rabczyński postanowił, że – nie czekając na zatwierdzenie planów nowego kościoła, które leżały w urzędzie – trzeba robić na tym terenie wykopy pod fundamenty kościoła, by
już nikt nie mógł na ten teren wejść. Zaczęto więc te fundamenty kopać
i w ten sposób – w nieco przyspieszonym tempie – zaczęła się budowa
nowego kościoła, która trwała dobrych kilkanaście lat.
W czasie gdy już były robione wykopy pod nowy kościół, ksiądz Rabczyński zaczął także budować Kalwarię za Świętą Wodą, ale była ona
budowana bez żadnego pozwolenia. Dopóki drzewa liściaste tę Kalwarię zasłaniały, wszystko było dobrze. Ale gdy tylko władze w końcu ją
dojrzały, to postawiły księdzu Rabczyńskiemu ultimatum: albo to rozbiera albo nici z budowania kościoła. Więc ksiądz Rabczyński nie miał
wyjścia: ratując kościół, zgodził się na likwidację Kalwarii.
Równolegle też z budową kościoła zaczął wznosić figury na cmentarzu. Jak z budowy kościoła zostawało cementu, to – żeby się nie
zmarnował – wykorzystywano go do budowania tych figur. Skąd mu
przyszło do głowy, żeby takie figury stawiać, naprawdę nie wiem. Czy
on sam tak sobie wymyślił, czy gdzieś takie widział, czy gdzieś o nich
wyczytał, trudno dziś powiedzieć... Można tylko powiedzieć, jakie jest
uniwersalne religijne przesłanie tych figur: mają one naocznie ukazy– 50 –

wać, czym jest wiara w życie wieczne. Są wizualnym uzupełnieniem
przesłania ewangelicznego mówiącego o końcu świata, sądzie ostatecznym, a także o śmierci.
Budowę kościoła ksiądz Rabczyński ukończył w 1966 roku. To, można powiedzieć, jego największe dzieło, jego największy dar dla parafian
w Wasilkowie, z których pomocą, przez kilkanaście lat, budował kościół, który umyślił tu postawić. Jakim był człowiekiem? Jak tak sobie
o nim teraz, po latach myślę, to była to osobowość bardzo złożona. Do
ludzi zachodził, gdy miał interes, gdy coś trzeba było pomóc załatwiać.
Ale – z drugiej strony – myślał o ludziach, nigdy na przykład nie odmówił wyjazdu do chorego. Gdy wikary chciał do chorego jechać, to nie
wyręczał się nim, tylko mówił: - Ja pojadę, bo ja go znam lepiej. Była
to taka troska duszpasterza, troska wynikająca z odpowiedzialności za
swoich parafian.
Odznaczał się dobrą pamięcią do ludzi – wszystkich kojarzył, wszystkich znał. Miał też taki ojcowski sposób bycia: do wszystkich zwracał
się na „ty”. I nikt nie protestował. Towarzystwa rozrywkowego żadnego tu nie miał. Młodsi księża mówili o nim, że chodzi zaniedbany, że
nie dba o strój, że włosy długie u niego i w nieładzie, ale one były nie
zmierzwione, tylko „artystyczne”, z natury w takim nieładzie. Ale jeżeli
chodzi o twarz, to zawsze był ogolony.
Lubił jeździć motorem. Miał taki zwyczaj zdejmowania w trakcie
jazdy rąk z kierownicy. Znam ze słyszenia jedną taką przygodę, jak
to ksiądz Rabczyński podwoził milicjanta z Wasilkowa i jadąc z nim
zdjął ręce z kierownicy. Jak ten milicjant to zobaczył to przestraszył się
i mówi: - Cholera, proboszcz, zatrzymaj się i mnie wysadź, bo mandat
dostaniesz.
Potrafił być dowcipny i z natury był raczej pogodny. Gdy chodził zatroskany to był to niechybny znak, że jest zmęczony. Natomiast jeśli
wszystko układało się dobrze, to uśmiechał się, żartował, dowcipkował.
Gdy opowiadaliśmy mu we trzech, że planujemy iść do seminarium, to
wysłuchał nas uważnie i powiedział nam na zakończenie tej rozmowy
w żartobliwy, ale wyrażający także troskę o nas, sposób: - Pamiętajcie
chłopcy, że lepiej być dobrym chłopem niż złym popem”. Jego podejście
do wielu spraw było bardzo charakterystyczne dla ludzi, którzy wychowywali się na Kresach.
Miał wiele pasji i zainteresowań, ale nie był hobbystą na tyle, aby te
pasje pochłaniały go bez reszty. Jedyna rzecz bez której nie mógł – poza
sprawami związanymi z kościołem – żyć, to muzyka. Nawet gdy kościół
budował, to na cześć budowy kościoła pieśń ułożył – i nuty i słowa napisał. „Świątynię pańską stawić/ Dom Boży w górę wznieść”... Taki był
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początek tej pieśni. Niestety, więcej nie pamiętam i nie wiem też, czy
gdzieś zachowała się ona na papierze. Śpiewali ją wszyscy, którzy w budowie uczestniczyli. Ksiądz Rabczyński w ogóle lubił, żeby wszelkie
święta miały godną oprawę artystyczną. W Wielki Piątek czy w Wielką
Sobotę ludzie wracali z kościoła bez guzików, taki bowiem był w nim
ścisk, tak ludziska do kościoła ciągnęli, żeby to misterium wyreżyserowane przez księdza zobaczyć.
W 1966 roku, gdy wybudował kościół, nie spoczął ani na minutę.
Ciągle biegał i coś załatwiał, a to organy przenosił ze starego kościoła,
wykańczał boczne kaplice, budował kaplicę chrzcielną. Nie mógł żyć
bez zajęcia. Czy zdążył wszystko zrobić? Nie wiem. Ale wiem, że zostawił po sobie więcej niż wielu co tu byli przed nim...
Ks. Romuald Bućko

BY WSZYSCY BLIŻEJ BOGA BYLI

Księdza Rabczyńskiego poznałem, gdy przyjechał tu do nas na parafię. Mój ojciec był jego znajomym – pomagał mu prowadzić gospodarstwo: siano zwozić, krowę nakarmić. Przyjechał do nas z parafii w Śliwnie i zabrał się od razu za porządki. Nie to, że kościół był zaniedbany,
ale pewnych udogodnień nie było. Dla przykładu za starego proboszcza chorągwie stały w kościele w specjalnych stojakach przy ławkach.
Ksiądz Rabczyński stwierdził, że dobrze byłoby jakieś specjalne miejsce dla nich znaleźć, skrzyknął więc ludzi i kazał im tuż koło kościoła
wybudować specjalne pomieszczenie na te chorągwie, tak że i żłóbek
Pana Jezusa się tam zmieścił. Kościół po wojnie był nieco zniszczony,
ksiądz Rabczyński wziął się zatem za jego łatanie. Od północy był oberwany kawałek kościelnego sufitu, w który trafiła bomba, ksiądz więc
niezwłocznie kazał dach naprawić.
Nie mógł usiedzieć w miejscu, ciągnęło księdza Rabczyńskiego do
roboty jak mało kogo. Gdy tylko uporządkował kościół, wziął się za
budowę Drogi Krzyżowej w Świętej Wodzie, której nie skończył, ale
nie z własnej winy przecież. W tym też czasie zaczął robić te figury
na cmentarzu, ale dla niego chyba jednak najważniejsza była ta Droga
Krzyżowa. Święta Woda była przed wojną jak oaza. Dookoła były pola,
a w pobliżu lipy i brzozy, które potem ksiądz Rabczyński trochę poprzycinał. Zaczął odbudowywać kaplicę, by taką oazę znów przywrócić.
Zniszczeń było wiele, bo jak w 1939 roku przyszli tu sowieci to trzymali tu konie. Na budowę stajni dla koni powyrywali z kaplicy w Świętej Wodzie deski z podłogi i z dachu blachę zerwali, którą powybijali
koryta. Tu, gdzie teraz jest grota, którą ksiądz Rabczyński zrobił była
wcześniej studnia w zamykanym pomieszczeniu. Otwierało się ją przeważnie tylko na odpusty, ale ksiądz Rabczyński zarządził, żeby w czasie
żniw też otwierać, żeby żniwiarze z okolicznych pól, co nie mają gdzie
wody brać, mogli tu przyjść i się napić. Ksiądz Rabczyński robił kilka
rzeczy naraz, dwoił się i troił: i Świętą Wodę i Drogę Krzyżową i cmentarz i remont w kościele. Zdolny był do rysunków – figury na cmenta– 53 –

rzu ludzie odlewali według zrobionych przez księdza Rabczyńskiego
rysunków. Te figury dużo dla nas znaczyły. To była nasza duma, bo nikt
takich figur nie miał, ale duma była przede wszystkim z tego, że mamy
takiego proboszcza, który umie tak wszystko obmyślić i z pomocą ludzi
wykonać. Gdy idzie człowiek na cmentarz i widzi ogromnego Jezusa
z chorągwią, Archanioła z trąbą, Judasza ze srebrnikami, to łatwiej mu
jakoś wierzyć, że tamten świat istnieje.
Ksiądz Rabczyński był człowiekiem nieocenionym. Tyle, ile zrobił dla naszej parafii, nie zrobił chyba nikt. Nie ma go już z nami tyle
lat, a ludzie wciąż wspominają i pamiętają i przywołują jego ducha.
W 2002 roku obchodziliśmy w parafii uroczyście stulecie urodzin księdza Rabczyńskiego. Z tej okazji wydano księgę pamiątkową, w której
zamieszczono mój wiersz, który czytałem w trakcie uroczystości przy
grobie księdza na cmentarzu. Ten wiersz najlepiej oddaje to, jak ksiądz
Rabczyński zapisał się w naszej pamięci:
„Wracam wspomnieniem do tych minionych lat, do lat, w których
z nami przebywałeś
Jaki był wtedy inny ten świat, jakie problemy w pracy duszpasterskiej miałeś
Otwarta walka z wiarą i religią była, z krzyżem walczono w szkole,
w biurze, wszędzie
Lecz w Tobie Boża iskra świeciła, mówiłeś: - Nie martwcie się, Polska jeszcze wolna będzie
Byłeś jak gwiazda przewodnia w narodzie, nie załamały cię życia
trudności
Pokonywałeś przeszkoda po przeszkodzie, swym przykładem uczyłeś chrześcijańskiej miłości
Byłeś prawdziwym kapłanem z powołania, dałeś tego przykładów
bardzo wiele
Wierni, niewierni byli tego samego zdania, ludzi na mszy świętej zawsze było pełno w kościele
Wspominamy dziś jak mężnie o wiarę walczyłeś, w dniu twych urodzin, gdy mija sto lat
Nie doczekałeś się tej chwili, o jakiej marzyłeś, jak Polska się zmieniła, jak zmienił się ten świat”.
Pamiętamy o nim, bo i on myślał nie o sobie, lecz o nas i swojej parafii.
Jego myśli skupiały się tylko na tym, jak po wojnie odbudować to wszystko i doprowadzić do świetności i jak do wiary przekonać tych, którzy
nie są jeszcze przekonani i jak wzmocnić wiarę w tych, którzy wierzą.
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Dlatego chciał zbudować tę Drogę Krzyżową, bo wierzył w to, że inaczej
przecież jest wiedzieć o Drodze Krzyżowej Jezusa, a zupełnie inaczej się
przeżywa, gdy się tę Drogę naprawdę razem z Jezusem przejdzie. Myślał,
że pomoże ona uwierzyć tym, którzy jeszcze nie wierzą. Tak samo było
z budową nowego kościoła. Gdy zobaczył, że na mszy 40 procent parafian gromadzi się przed kościołem, bo nie mają się gdzie w kościele pomieścić, to od razu stwierdził, iż trzeba nowy pobudować, żeby wszyscy
się zmieścili i byli bliżej Boga, a nie w przedpokoju stali.
Gdy mówił mi o tym nowym kościele, dał mi taki czarny brulion,
w którym było zapisane, jak to generał Murawiow rozebrał stary kościół za udział wasilkowian w Powstaniu Styczniowym. Ksiądz Rabczyński mówił, żebym wspomniał o tym w podaniu o pozwolenie na
budowę kościoła, w którym trzeba było wyjaśnić i uzasadnić, dlaczego kościół chce się budować: że chcemy po prostu odbudować to, co
nam zniszczyli. Powiedziałem mu wówczas, że nie bardzo tak w tych
czasach na ruskich w urzędowych papierach pisać, ale budowę trzeba
było jakoś uzasadnić. Napisałem więc, że dużo ludzi, którzy pracują
w fabryce, chodzi do kościoła na msze święte w niedziele. Nie mają
gdzie stać, stoją na dworzu, przeziębiają się i potem jest bardzo dużo
zwolnień lekarskich. A jak są zwolnienia, to fabryka stoi. Gdy to podanie napisaliśmy, ksiądz Rabczyński powiózł je osobiście do władz do
stolicy. Podanie przyjęli i dali zgodę na budowę. Potem jeździł po odpustach w okolicznych parafiach i zbierał pieniądze na budowę. Wszystko
umiał załatwić, bo był bardzo komunikatywny. W Szymanowie choćby
w jeden dzień załatwił cegłę rozbiórkową na budowę. Załatwił też ciosany kamień z wysadzonego mostu i zaczął budowę kościoła. Nie było
u nas takiego księdza i już chyba drugiego takiego nie będzie.
Barwny to był człowiek, z poczuciem humoru. Pamiętam taką historię:
młody wówczas byłem i jak to młody, stałem na niedzielnej mszy świętej
w drzwiach kościoła. Ksiądz Rabczyński chodził po kościele z tacą. Gdy
podszedł do mnie, zagadał: - A czemu ty tak zawsze w tych drzwiach
stoisz? Ja mu na to: - A bo widzi ksiądz, ja stary grzesznik jestem, bliżej
nie wypada. Na co on do mnie w te słowa: - O, widzisz. Bardzo dobrze.
Powiedz to jeszcze tej babie, która co niedziela wali na środek kościoła
i krzyczy „uważajcie, będę Boże bądź miłościw biła”, żeby choć wszyscy
usłyszeli. Któregoś razu, także podczas mszy, gdy zbierał na tacę, zauważył, że jeden z mężczyzn ma obandażowaną skaleczoną rękę. Gdy
do niego podszedł, popatrzył uważnie i zagaduje w te słowa: Ciężko pracowałeś, czy też tą ręką grzeszyłeś i Pan Bóg cię pokarał?
Pracowity był, ale liczyć czasu nie umiał. Pamiętam jak raz przyszedł
do nas po kolędzie. Mieliśmy już telewizor, co wtedy było rzadkością.
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Oglądaliśmy wówczas jakiś film. Jak ksiądz Rabczyński zobaczył, że
się dopiero zaczął i że oglądamy, to rzucił wszystko, przysiadł na zydelku i mówi: - O, to ja sobie z wami też pooglądam. I tak z nami ten film
oglądał, a sąsiadka czeka i czeka na kolędę i doczekać się nie może.
W końcu, gdy obejrzał film, poszedł do niej. A ona mu mówi z wyrzutem: - Doczekać się księdza już nie mogłam. A on jej na to: - Kochana,
najważniejsze, że u ciebie będę i tylko Bóg wie, o której wyjdę...
Miał bardzo dobry charakter i był bardzo bezpośredni w kontaktach.
Któregoś razu siedzieliśmy ze znajomymi w gospodzie, po obiedzie już
byliśmy, drzwi się nagle w gospodzie otwierają, w progu stoi ksiądz
Rabczyński i woła: – Niech będzie pochwalony, pojedliście już? – Odpowiadamy, że tak, ale teraz jeszcze byśmy co popili. A on na to: – Koniec,
dziś się już nie napijecie. Załatwiłem doprowadzenie wody na cmentarz
i potrzeba mi paru, którzy by dołki pod krany wykopali. Oczywiście nikt
z nas nie odmówił.
Ksiądz Rabczyński był takim typem człowieka, który myślał o wszystkim, ale nie przejmował się bardzo tym, na co poradzić nic nie mógł. Jak
mu zniszczyli tę Drogę Krzyżową, to mówił: - A, co tam. I tak tam będziemy chodzić. Potrafił też ludzi mobilizować i zachęcać do swoich projektów. Nie zdarzyło się, żeby ktoś odmówił mu pomocy, nie było też sprawy,
której nie umiałby załatwić. Razu pewnego biegał po domach z wiadomością, że przyjechała na budowę kościoła cegła, którą z wagonów trzeba
rozładować, to wszyscy bez szemrania pozaprzęgali konie i raz dwa cegłę
zwieźli i rozładowali. A był to drugi dzień Bożego Narodzenia, święto...
Do urzędu miasta też chodził i załatwiał, choć wtedy księża w urzędach
nie byli mile widziani. Stawał w progu urzędu i mówił: – Niech będzie
pochwalony, przyszedł ja do was sprawę załatwić... I nikt mu nigdy nie
odmówił, bo miał taki miły uśmiech i nigdy na nikogo głosu nie podnosił.
Wszystkich sobie zjednywał i wszyscy szli do niego z chęcią do roboty. Był
dobrym gospodarzem – jak się wziął do czegoś, to starał się to skończyć,
a nie rzucać robotę w połowie. Ale, niestety, niektórych rzeczy nie dali mu
skończyć, jak tej Drogi Krzyżowej na przykład. Niektórych też rzeczy nie
zdążył już skończyć, bo śmierć go zabrała. Żył w takich czasach, że to, co
mógł, robił na miarę możliwości, jakie miał wtedy. Nie zawsze doskonale
i na pewno nie zawsze tak, jak by sobie to wyobrażał, ale takie były czasy,
że nie na wiele kościołowi wówczas pozwalano i niewiele wówczas było
ot, tak dostępne. Trzeba było chodzić i kłaniać się w urzędach i wszystko
wyczapkować. Docierał ksiądz Rabczyński wszędzie, bo żył tą parafią, żył
budową, żył z parafianami. To, co udało mu się zrobić, świadczy o nim
jak najlepiej...
Zdzisław Wieczoryński
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KAPŁAN Z POWOŁANIA

Czy wie Pani coś o życiu księdza Rabczyńskiego zanim ten zjawił
się w Wasilkowie? Skąd przyjechał? Gdzie mieszkał? Jak trafił tutaj na parafię?
Nie wiem wszystkiego, tyle tylko, co z rozmów, które też czasami
pamiętam już jak przez mgłę... Tyle lat minęło... Pamiętam – z tego,
co mi opowiadała matka księdza Rabczyńskiego – że zanim tu się
sprowadzili, to mieszkali w Wilnie. Albo pod Wilnem... Na pewno
nasz proboszcz na księdza uczył się w seminarium w Wilnie. Matka
księdza to była pani z majątku, wychowywana bardzo układnie na
damę, majętna, wykształcona. Malarką była... Chyba mnie lubiła,
bo dużo ze mną rozmawiała, a ona była z takich, co z byle kim nie
rozmawiali.
Tak jak wiem z opowieści, to ona miała dwóch synów: był nasz ksiądz
i jego brat. Ich ojciec był kimś ważnym na kolei, jakimś dyrektorem
chyba, ale dokładnie nie pamiętam. Zmarł jednak bardzo wcześnie
i jakby nieszczęść było mało to i syn – brat naszego księdza – także
zmarł, na suchoty. Został jej tylko nasz ksiądz. Ona nie bardzo chciała, żeby on był księdzem. Wolała, żeby był lekarzem. Uczył się trochę
nawet na tego lekarza, bo wyznawał się dobrze na tych wszystkich lekach, no ale przyszło powołanie i koniec. Matka nawet nie wiedziała,
że on poszedł do seminarium. Poszedł na księdza uczyć się w tajemnicy przed nią, a ona rozpaczała, że jej drugi syn przepadł. A on jej
nie powiedział, bo by mu w życiu nie pozwoliła na księdza uczyć się.
Uciekł więc z domu do seminarium, a ona go szukała, oczy za nim
wypłakiwała i w końcu go w tym seminarium znalazła i pogodziła się
z nim. A on ją przepraszał ze łzami w oczach i mówił: „Mamo, tak
musiało być. Dostałem powołanie, muszę i chcę być księdzem”. Po
prawdzie, jak tak patrzę na to, co robił, to faktycznie – to był prawdziwy ksiądz z powołania. Ale u nich to wtedy biednie było – bez męża,
bez syna, drugi w seminarium, a wyuczyć na księdza sporo koszto– 57 –

wało. Malowała więc obrazy i za te malunki, co je sprzedawała, syna
kształciła, a dobrzy ludzie też pomocy nie odmawiali... Tak to u nich
wtenczas było...
Pamięta Pani, jak ksiądz tu przyjechał?
O tak! Przyjechał tu do nas bodajże w 1947 roku. Przyjechał z matką
i – co tu dużo mówić – ubogo wszystko było. Pamiętam matkę, która
chodziła w kapeluszu, z kwiatami z boku, w kościele siadała w pierwsze ławce przy ołtarzu...
Gdy tylko przyjechali, ksiądz Rabczyński od razu wziął się do roboty. Porządki wokół plebanii porobił, dużo drzew i kwiatów nasadził.
A wszystko to dla matki zrobił, bo ona lubiła, jak było wokół domu
dużo drzew i kwiatów. Mieszkali oboje na plebanii, grali czasem na pianinie, Szopena chyba i inne takie, a ona malowała... Miałam tu gdzieś
jeszcze jeden obraz, który Rabczyński dał nam po śmierci matki, ale
gdzie on się teraz zapodział, nie pomnę...
Żyli skromnie. Miękkie tapczany powyrzucali, sienniki wypchali słomą
i tak na tej słomie spali. Bo on chciał skromnie, jak najmniej dla siebie, a jak najwięcej dla parafii zostawić. Koniecznie chciał wybudować
kościół...
Ale nie było chyba łatwo...
Bo czasy nie na kościoły były, komunistyczne. Ale on uparł się, że czy
tak, czy siak, to jakąś pamiątkę po sobie zostawi. Mówił, że jak nie
dadzą mu kościoła postawić, to wybuduje w Wasilkowie szpital, bo
nie może tak być, żeby nic po człowieku nie zostało. Pamiętam, jak
jechał do Warszawy po zgodę na budowę. Jeszcze Gomułka wtedy był.
Pojechał do tej Warszawy i w ostatniej chwili dostał pozwolenie na
budowę tego kościoła. Mówią, że gdyby pojechał dwa dni później, to
pozwolenia by nie dostał. Ale on miał szczęście – pozwolenie dostał
i zaraz prędko zaczęli kościół budować.
On mojego męża przysposobił sobie do roboty. A wszystko zaczęło się
od pomnika, który ksiądz Rabczyński chciał postawić swojemu poprzednikowi – proboszczowi Gajlewiczowi, który zmarł w 1951 roku
i na naszym cmentarzu został pochowany. Ksiądz przyszedł do mojego
męża, mąż pomnik postawił, z którego Rabczyński był bardzo zadowolony. I jak już mąż zrobił mu ten pomnik, to już go proboszcz nie
wypuścił, tylko do roboty go wziął. I grotę w Świętej Wodzie robili i fi-
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gury na cmentarzu... Mąż zbrojenia robił, a męża brat te wszystkie figury... Każdy kamień ich ręką dotknięty. Potem Drogę Krzyżową zaczęli
z księdzem razem budować. Miało być tak jak w Kalwarii: i kapliczki
i Jordan, a kończyć się miała ta Droga w Wasilkowie na cmentarzu.
Nawet gospodarze ziemię dali na wybudowanie tej drogi, ale komuna
nie pozwoliła jej dokończyć...
A jakim człowiekiem był ksiądz Rabczyński?
To był człowiek prosty, nie miał czasu dbać o siebie. Chodził w porwanej sutannie, nawet nie miał czasu uczesać się. Jak siedział w konfesjonale, to te jego włosy z tego konfesjonału sterczały każdy w inną
stronę. O pracy tylko myślał, o budowie. Matka chodziła po prośbie do
kobiet, żeby mu chociaż jakąś sutannę uszyły, a on krzyczał na matkę,
że mu żadna sutanna niepotrzebna, że ta, którą ma, to ją sobie połata,
a pieniędzy wyrzucać nie będzie, bo musi wszystko zbierać na kościół.
Chciała mu też matka na lato poszyć koszul, to ja musiałam je szyć po
kryjomu, bo jakby wiedział, to by matkę skrzyczał. Taki był ten nasz
proboszcz Rabczyński, do ludzi też był bardzo dobry...
Ale dla niektórych niedobry... Nie wszyscy chyba go lubili, były
swego czasu wokół jego osoby jakieś kontrowersje...
Ale Panie, kto to wszystkim dogodzi. Było faktycznie takie nieporozumienie. Chcieli go wyrzucić z parafii. Nie moja to sprawa, ale racji
wówczas nie mieli. Pan Bóg czuwał i nie udało im się, ksiądz na parafii został, ale ile przez te pomówienia i oszczerstwa razem z matką wycierpiał, to tylko jeden Pan Bóg wie... Mówię, Rabczyński to był ksiądz
z powołania, nie garnął pieniędzy do siebie, chodził jak łachmaniarz,
ale spraw parafii pilnował jak nikt.
Miał przyjaciół, kolegów?
A pewnie, że miał. Dużo ludzi było w Wasilkowie za nim. Z furmanami
wszystkimi był za pan brat. Jak tylko ktoś był mu z koniem do roboty
potrzebny, szedł do gospody, w której furmani przesiadywali i nikt mu
nie odmawiał, zawsze kogoś do roboty znalazł. Na kolegowanie to on
nie miał za dużo czasu. Nie to, żeby był odludkiem, ale czasu na próżne gadanie nie miał. Zawsze ludzi się radził. Przychodzili na plebanię
kościelni radni i naradzali się, co i jak robić...
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Utkwiło Pani w pamięci szczególnie jakieś zdarzenie z księdzem
Rabczyńskim w roli głównej?
Pamiętam jedną taką historię. Ksiądz proboszcz uczynny był, ale i roztrzepany. Robili z mężem akurat w Świętej Wodzie. On męża zawsze
tym swoim motorem na obiad przywoził i zabierał z obiadu, ale razu
pewnego wyjechał z tej Świętej Wody sam, żeby coś załatwić, a mąż
tam został. Wyjechał więc, patrzy, kobieta idzie ze Studzianek i niesie
koszyk jajek. Mówi do niej: Dokąd ty idziesz kobieto?, a ona na to, że
do Wasilkowa. Wsiadaj, mówi, kochana, podwiozę cię. Kobieta siadła
z tyłu na motorze, a on jak szarpnął, tak kobieta spadła z motoru...
A on jechał do samego Wasilkowa, bo nie zauważył, że kobieta spadła
z siodła. Taki już był...
Pogrzeb Pani pamięta?
Tak, już w nowym kościele mszę odprawiali. Jak umarł, to stał na plebanii, potem całą noc w kościele i dopiero go pochowali. Ludzi dużo
było. Przyjechali nie tylko z Wasilkowa, ale z okolicznych wiosek, z Białegostoku, księży dużo nazjeżdżało i biskupów. To był taki pogrzeb,
jakiego ja jeszcze – jak żyłam – nie widziałam. Zmarł za wcześnie ten
nasz ksiądz, ale on zmarł z tego płaczu po matce, co mu wcześniej
zmarła. Może by jeszcze i pożył nieco dłużej, ale pochował ją na naszym cmentarzu i w niecałe półtora roku zabrał się za nią, tak byli zżyci
ze sobą...
Lidia Pietrowiec

DUSZPASTERZ BEZ RESZTY ODDANY
SWOIM PARAFIANOM

Mój kontakt z ks. Rabczyńskim w zasadzie sprowadzał się do udzielania pomocy w nabywaniu materiałów budowlanych niezbędnych do
prowadzenia inwestycji oraz – w miarę możliwości – udostępnienia
transportu samochodowego. Po powrocie z wojska w końcu 1955 r.
powierzono mi pełnienie funkcji kierownika handlowego w Miejskiej
Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Wasilkowie (późniejszy GS „Samopomoc Chłopska”). Funkcję tę pełniłem do końca 1960 r. Później byłem kierownikiem Rolniczego Domu Towarowego na Bojarach w Białymstoku.
W okresie pracy w Wasilkowie miałem ścisły kontakt z ks. Rabczyńskim. Później (od 1961 r.) przybrał on charakter sporadyczny. W okresie budowy kościoła co miesiąc dokonywano zbiórki pieniędzy (datą
zbiórki był dzień wypłaty w ZPW im. „E. Plater”). Wielokrotnie ks.
Rabczyński wręczał mi listę i to było okazją do kontaktu z nim. Jestem
praktykującym katolikiem i uczestniczenie w nabożeństwach w niedziele i święta umożliwiły mi - jak każdemu z parafian - poznanie ks.
Rabczyńskiego jako wzorowego duszpasterza.
Po powrocie z wojska zastałem już daleko posuniętą działalność inwestycyjną w Świętej Wodzie i próbę budowy Drogi Krzyżowej w okolicy tego Sanktuarium. Idea budowy Drogi Krzyżowej sięgała lat przedwojennych, z tym że miała ona powstać na drodze do Czarnej Wsi Kościelnej poprzez Czarny Blok i Ratowiec. Ks. Rabczyński ten zamiar
sprowadził do okolicy Sanktuarium w Świętej Wodzie na przestrzeni
nieco ponad 4 kilometrów. Mam głębokie przekonanie, że od wieloletniego więzienia uratowały go zmiany w ZSRR (potępienie Stalina)
i odwilż „październikowa” w Polsce w 1956 r. Zburzenia stacji dokonano w 1956 r. lub w 1957. Władze miały problem ze znalezieniem
chętnych do zburzenia tych stacji. Moja żona pochodzi z Białegostoku,
z ul. Depowej. Po upływie wielu lat poinformowała mnie, że operatorami spychacza, którym burzono fundamenty byli mieszkańcy okolic
ul. Depowej. Pochodzili oni zza tzw. „linii Kurzona” (tereny wschodniej
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Polski zabrane przez ZSRR po 1945 r.). Czynem tym zrazili środowisko, w którym zamieszkiwali. Obaj stali się nałogowymi alkoholikami.
Jeden stracił wzrok, a drugi zmarł w ubikacji. To nie była kara Boża.
Oni sami sobie odmierzyli zapłatę za czyn, jakiego dokonali. Spychacz,
którym zniszczyli oni stacje był własnością Białostockiego Przedsiębiorstwa Budowlano-Przemysłowego.
Ks. Rabczyński, korzystając z tzw. „odwilży” w 1956 r. uzyskał pozwolenie na budowę kościoła, ale prowadził jednocześnie prace w Świętej Wodzie i na cmentarzu grzebalnym. W tym czasie cieszył się już
uznaniem w całej parafii. W 1953 r. był on krytykowany przez szereg
parafian aż do złożenia wniosku do biskupa o odwołanie go z probostwa. Jeden z uczestników zbierania podpisów na liście o odwołanie po
latach powiedział mi: „To był mój największy życiowy błąd”.
Z perspektywy lat, które upłynęły od śmierci ks. Rabczyńskiego, bardzo trudno określić w jednoznaczny sposób jakim był on człowiekiem.
Z całą pewnością dysponował fenomenalną pamięcią: zaskakiwał parafian znajomością ich powiązań rodzinnych, znajomością imion ich
dzieci. Łagodził konflikty rodzinne, szczególnie te, gdzie występowała
groźba rozpadu małżeństwa. Niósł pomoc rodzinom biednym. Wykazywał też zdumiewający spryt w postępowaniu z władzami partyjnymi.
Przykładem może być pozyskanie olbrzymiej ilości bloków kamiennych
z wysadzonego przez Niemców mostu kolejowego. Otrzymał zezwolenie na zabranie bloków kamiennych rozrzuconych na pola i łąki w wyniku wybuchu olbrzymiego ładunku materiału wybuchowego. W ciągu
jednego dnia dokonano zwózki wszystkich bloków poza znajdującymi
się w korycie rzeki. Do dziś nie wiem, w jaki sposób udało się ks. Rabczyńskiemu zakupić w cegielni Księżyno duże ilości cegły w cenie (o ile
dobrze pamiętam) 475 zł za tysiąc sztuk (w tym czasie cegła w I klasie
kosztowała 902 zł). W Księżynie uznano, że znaczna ilość cegły jest
„pozaklasowa” i obniżono cenę. Innym „wyczynem” była zwózka cegły.
W tym czasie nie było prywatnych samochodów ciężarowych. Np. na
„stara” 4,5 t. ze spółdzielni w Wasilkowie ładowano 2,5 tys. sztuk cegły.
Kursy były wykonywane w ramach tzw. luzów. W kartach drogowych
wykazywano zadziwiająco małą ilość kursów. W tym czasie blachę
ocynkowaną można było uzyskać w ilości nie większej jak 50 kg i to
tylko na obróbki blacharskie. Np. do magazynu w Wasilkowie przywożono 1000 kg blachy. Władze gminy rozpatrzyły podania o przydział
blachy, przyznając dla 20 osób po 50 kg. Z magazynu cała tona trafiała
na budowę kościoła. Do dziś chyba nikt nie wie, w jaki sposób ks. Rabczyński uzyskał pozwolenie na budowę dzwonnicy (wieży kościelnej).
Kościół miał być bez wieży.
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Ówczesne władze nakładały wysokie podatki liczone w stosunku do
postępu prac przy budowie kościoła. W rozmowie ze mną ksiądz ujawnił, że wpłacił w formie podatku ponad 2,5 mln zł, co przewyższało
wszystkie możliwe nakłady poniesione na budowę kościoła.
Nie umiem wyjaśnić, dlaczego SB nie przeszkadzało w zbiórce pieniędzy odbywającej się regularnie co miesiąc w określonym dniu. Czy
był to cud w formie oślepienia SB czy też wyrachowanie ze strony tegoż SB? Chwycić kogoś na zbieraniu pieniędzy nie było trudno, ale co
z tym fantem zrobić? Parafianie bardzo chętnie oddawali pieniądze na
budowę kościoła. Najczęściej trafiały się banknoty o nominałach 50 lub
100 zł. Jaka była wartość tego pieniądza? Moje pobory jako kierownika
handlowego wynosiły w tym czasie 1350 zł. Nigdy nie słyszałem narzekań na uciążliwość takiego „opodatkowania”. Bywały przypadki, gdy
ofiarodawca dawał 20 zł i tłumaczył się, że więcej dać nie może, bo ma
pilne wydatki, ale w następnym miesiącu da więcej. Zbiórki pieniędzy
były dokonywane też w innych parafiach. Jedna z takich zbiórek miała miejsce w kościele św. Rocha w Białymstoku. Księdzu towarzyszył
Władysław Zawadzki. Opowiadał on, że w kościele wierni dosłownie
sypnęli pieniędzmi. Zgodnie z warunkiem postawionym przez proboszcza Abramowicza, połowę pieniędzy należało mu oddać. Po mszy św.
ks. Rabczyński oddał połowę pieniędzy dla ks. Abramowicza, a ten zaczął odliczać z tej kwoty połowę. Zawadzki nie chciał wyprowadzać ks.
Abramowicza z błędu, ale ks. Rabczyński to uczynił, ku „zmartwieniu”
Zawadzkiego.
W 1957 r. spotkałem ks. Rabczyńskiego na dworcu Wileńskim w Warszawie. Był bardzo zmartwiony, bo w tramwaju przecięto mu sutannę
i z tylnej kieszeni spodni wyjęto portfel z kwotą 12000 zł. Pocieszałem
księdza jak tylko mogłem. Prowadził on ascetyczny sposób życia. Odmawiał sobie wydatków nawet na drugą sutannę (miał tylko jedną). Jedynym wartościowym przedmiotem, jaki ksiądz posiadał był motocykl MZ
ES 250, którym jeździł nawet zimą. Miał szacunek dla zebranych pieniędzy od stosunkowo biednych parafian i dlatego tak ciężko przeżywał
kradzież w Warszawie.
O jego czasie pracy można powiedzieć, że spał najwyżej kilka godzin.
Pewnego razu, około północy, zbudziło mnie migotanie światła w oknie
od strony ulicy. Ks. Rabczyński świecił reflektorem motocykla w okno,
dokonując zmiany świateł. Okazało się, że nazajutrz należało odebrać
z magazynu w PZGS w Białymstoku 2 tony stali zbrojeniowej przydzielonej dla GS w Juchnowcu. Rzadko zdarzało się, że mszę zaczynał
odprawiać o czasie. Opóźnienia sięgały nawet 15 minut i więcej. Zawsze miał coś „do załatwienia”. W jego osobie mieścił się oddany bez
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reszty swoim parafianom duszpasterz, znający się na rzeczy projektant
przedsięwzięć budowlanych, kierownik i majster budowlany, zaopatrzeniowiec i organizator transportu i organizator zbiórek pieniędzy. Np.
w przypadku niespodziewanej dostawy cegły udawał się do gospody
i sprowadzał do rozładunku bywalców tej knajpy, którzy po wykonaniu
roboty wracali do stolików. Ja byłem tylko jednym z ogniw jego kontaktów. Wydaje się, że najbliżsi byli mu rzemieślnicy wykonujący roboty,
a jedynym powiernikiem – jego ukochana matka.
SB (wcześniej UB) penetrowało środowisko ludzi wierzących, widząc
w Kościele swojego wroga. W materiałach IPN zachowało się wiele dokumentów świadczących o usilnej inwigilacji księży i wiernych czynnie
wspomagających Kościół. Jeszcze w stanie wojennym działał donosiciel o pseudonimie „Maciej”, a wcześniej było ich więcej.
O ks. Rabczyńskim można śmiało powiedzieć, że był budowniczym
szkoły (obecnie gimnazjum). Na budowę nowej szkoły nie było pieniędzy. Starania o budowę spotykały się z odmową. W chwili, gdy mury
nowego kościoła zaczęły się wznosić, to pieniądze na budowę nowej
szkoły zaraz się znalazły. Była to decyzja władz, zmierzająca do udowodnienia, że władze też coś budują w Wasilkowie. Znam kulisy tej sprawy.
Patronat ks. Rabczyńskiego nad szkołą jest w pełni uzasadniony, bo był
on faktycznym twórcą tego obiektu, chociaż niezamierzonym.
Z kontaktów z ks. Rabczyńskim wyniosłem szereg spostrzeżeń
świadczących o charakterze jego osobowości. Nigdy nie widziałem pośpiechu w jego działaniach, chociaż był obciążony do granic wytrzymałości natłokiem obowiązków. Nigdy nie widziałem go zdenerwowanego. Miał poczucie humoru. Przytaczam tylko jeden przypadek z wielu,
świadczący o tym dobitnie: swego czasu, jadąc motocyklem WSK 150
z żoną nad rzekę Sokołdę do Dworzyńska dogoniłem ks. Rabczyńskiego, który nie trzymał się kierownicy (miał zwyczaj wkładać zapałkę i w ten sposób ustawiać odpowiednio manetkę gazu). Z powodu
małej szybkości, jaką rozwijał, zdecydowałem się wyprzedzić księdza.
Po chwili usłyszałem ryk silnika MZ-tki księdza, która błyskawicznie mnie wyprzedziła. Po pewnym czasie ksiądz zapytał mnie, czy to
ładnie było z mojej strony wyprzedzić go, by musiał wąchać spaliny
z mego motoru.
Pewnego razu poprosił mnie, abym podwiózł go do Świętej Wody.
Było to wieczorem, w przeddzień odpustu. Byli już tam straganiarze.
Kazał mi zatrzymać się przy grupce tych ludzi. Powiedział do nich:
„Chwała Bogu, chyba jutro będzie pogoda”. Jeden z nich, wyraźnie pijany, odpowiedział: „Chwała Bogu, Bogu chwała, wiszą… u Rafała”. Próbowałem zeskoczyć z motoru, by mu dołożyć, ale ksiądz przytrzymał
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mnie i kazał jechać dalej. Dla księdza ten incydent nie miał znaczenia.
Wiedział dobrze, jaki „element” obsługiwał stragany na odpuście.
Wydaje się, że był wspaniałym znawcą ludzi. Wiedział, jak należy
postępować z nachodzącymi go SB-kami, jak załatwiać sprawy we władzach, jak zmobilizować wozaków do trudnych robót, itp. Żył i działał wśród ludzi, a nie za biurkiem na plebanii. Był obecny w domach
swoich parafian, gdy potrzebował od nich pomocy i gdy należało takiej
pomocy im udzielić, kiedy byli w potrzebie. Zmarł w fotelu u kowala
Ostaszewskiego, który to kowal miał dla niego wykonać jakąś robotę.
Jego śmierć świadczy najlepiej o tym, iż ks. Rabczyński był kimś, kto
przebywał także wśród ludzi, a nie tylko na urzędzie kościelnym.
Stosunkowo krótki okres pobytu księdza Rabczyńskiego w Wasilkowie zadziwia w zestawieniu z ogromem dokonań, które dosłownie
zmieniły oblicze miasta. Trzeba dodać do tego, że był to czas zwalczania
religii za wszelką cenę i wszelkimi środkami.
W 1990 r., gdy pełniłem funkcję burmistrza, rozmawiałem kilkakrotnie z J.E. arcybiskupem ks. Kisielem. Tematem rozmów była m.in.
przyszłość Drogi Krzyżowej w okolicy Świętej Wody, cmentarza grzebalnego, jego wystroju, a także wiele innych problemów. Nakazał mi
wówczas, abym nie dopuszczał do dokonywania zmian w dziełach
pozostawionych przez ks. Rabczyńskiego bez uprzedniej konsultacji
z odpowiednimi specjalistami. W zasadzie zmiany nie dotknęły jedynie
wystroju cmentarza, bo został zaliczony do zabytków.
Mnie osobiście zadziwiał stosunek władz partyjnych i państwowych
do ks. Rabczyńskiego, przejawiający się w udziale w pogrzebie ks. Rabczyńskiego wysokich rangą dygnitarzy partyjnych pośród ogromnej rzeszy wiernych. Tym bardziej, że podobno (może to jedna z wielu legend),
wizytując wysokiego rangą dygnitarza partyjnego w celu załatwienia
jakiejś sprawy, zawsze witał go na wstępie „pochwalonym”, a dopiero
później zwracał się ze słowami: „towarzyszu sekretarzu”. Fakt pozostaje jednak faktem: wszystkie sprawy zawsze były załatwiane po jego
myśli.
Józef Bychowski
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