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IM P odró¿owanie jest w opozycji do u³adzonej codzienno�ci. Wywo³uje emocje,

kusi przygod¹, zaspokaja ciekawo�æ �wiata i chêæ prze¿ycia czego� nowego. I wcale nie trzeba
wyje¿d¿aæ w najdalsze, egzotyczne strony, ¿eby zobaczyæ ekscytuj¹ce miejsca i poznaæ wyj¹t-
kowych ludzi. Czasami w niezwyk³¹ podró¿ mo¿na wybraæ siê wyruszaj¹c w okolice bliskie,
ale nie do koñca wcze�niej poznane. Tak¹ w³a�nie eskapadê pragniemy zaproponowaæ wszyst-
kim, którzy wybior¹ siê na wycieczkê szlakiem Wielkiego Go�ciñca Litewskiego, wiod¹cego
wzd³u¿ dawnego traktu handlowego i pocztowego z Warszawy do Wilna. Szlak ³¹czy³ dwie
stolice Rzeczpospolitej i by³ Jej najwa¿niejsz¹ arteri¹ w XVII i XVIII wieku.

Proponowana Pañstwu podró¿ bêdzie fascynuj¹c¹ peregrynacj¹ w czasie i w prze-
strzeni. Przeniesiemy siê w przesz³o�æ, do czasów �wietno�ci szlaku i wyruszymy z Warsza-
wy, kieruj¹c siê na pó³nocny wschód starym traktem handlowym, który wiód³ do litewskiej
stolicy. Poniewa¿ wyprawa jest do�æ daleka, proponujemy pokonanie na pocz¹tku pierwsze-
go jej etapu, wiod¹cego z Warszawy do przej�cia granicznego w Ku�nicy Bia³ostockiej.

Wyje¿d¿aj¹c z Warszawy w kierunku historycznej i administracyjnej granicy Mazow-
sza z Podlasiem, a potem granicy pañstwa mijaæ bêdziemy urokliwe miasteczka, ciche wioski,
szlacheckie za�cianki, dostojne ko�cio³y, przepiêkne cerkwie i dumne pa³ace. Otaczaæ nas
bêd¹ bezkresne lasy i senne niziny nadbu¿añskie. Na przestrzeni ok. 300 km mijaæ bêdziemy
tak ró¿norodne krajobrazy przyrodnicze i kulturowe, ¿e nasza wyprawa stanie siê prawdziw¹
i niezapomnian¹ przygod¹.

W podró¿ wyruszymy spod Pa³acu Wesslów, zwanym dawniej Poczt¹ Sask¹,
usytuowanym na Krakowskim Przedmie�ciu 25 (obecnie siedziba Prokuratury Apelacyjnej).
Przejedziemy przez Wis³ê, udamy siê na Pragê, a st¹d drog¹ wojewódzk¹ 637 do Sulejówka.
Dalej jechaæ bêdziemy przez Okuniew, Stanis³awów, Dobre, Pniewnik, Roguszyn, Liw,
Wêgrów, Soko³ów Podlaski, Skrzeszew, Drohiczyn, Granne, Perlejewo, Pobikry, Brañsk, Bielsk
Podlaski, Haæki, Wojszki, Bia³ystok, Wasilków, Czarn¹ Bia³ostock¹, Sokó³kê do Ku�nicy
Bia³ostockiej. Drugi etap tej wyprawy wiedzie od granicy polsko-bia³oruskiej do Grodna,
Rotnicy (dzielnica Druskiennik), Merecza, Oran, Trok i Wilna.

W ka¿dej z tych miejscowo�ci natraficie Pañstwo na liczne atrakcje turystyczne, ka¿da
te¿ mo¿e byæ baz¹ wypadow¹ w najbli¿sze okolice, które kryj¹ wiele intryguj¹cych ciekawo-
stek. I tak na przyk³ad bêd¹c w Liwie i w Wêgrowie warto zboczyæ na szlak Doliny Liwca,
goszcz¹c w Soko³owie Podlaskim koniecznie nale¿y wybraæ siê w teren powiatu soko³owskie-
go, aby obejrzeæ liczne cerkiewki unickie i imponuj¹cy monastyr w Wirowie. Pod¹¿aj¹c
z Drohiczyna wzd³u¿ Bugu do Perlejewa i Pobikrów, na pewno warto zjechaæ z trasy i udaæ
siê do Ciechanowca, gdzie mie�ci siê unikatowy skansen. Wyje¿d¿aj¹c za Bia³ystok mo¿na,
kieruj¹c siê na wschód od g³ównego szlaku, dotrzeæ do piêknego Supra�la, a bardziej
na pó³noc do Bohonik i Kruszynian, s³ynnych wiosek tatarskich.

W czasie naszej eskapady pamiêtajmy, ¿e Wielkim Go�ciñcem Litewskim je�dzili
królowie, arystokraci, szlachta, kupcy, ludzie wielu narodowo�ci i wyznañ, obywatele
ró¿nych krajów Europy. Regularnie przemierzali tê trasê kurierzy pocztowi, którzy oprócz
przesy³ek pocztowych przewozili prasê z Korony na Litwê i w drug¹ stronê. Ruch na go�ciñcu
by³ ogromny. Wielu podró¿ników dok³adnie spisa³o swoje wra¿enia z wyprawy.
Jedna z najciekawszych relacji nale¿y do wybitnego naukowca i podró¿nika Georga Forstera,
który przemierza³ drogê z Warszawy do Wilna i ze szczerym zainteresowaniem opisywa³
mijane miejscowo�ci.

By³ rok 1784. Nie wiemy czym Georg Forster podró¿owa³. Czy by³a to karoca? Kareta?
A mo¿e zdobywaj¹cy w tym czasie wielk¹ popularno�æ dyli¿ans? Jakkolwiek przysz³o Forste-
rowi przemierzaæ tê trasê, trudów podró¿y siê nie ba³. Wszak minê³o dopiero kilka miesiêcy,
od kiedy wróci³ ze s³ynnej i pionierskiej wyprawy dooko³a �wiata, któr¹ dowodzi³ sam James
Cook. Pe³na przygód eskapada by³a dla Forstera prawdziw¹ szko³¹ ¿ycia, czemu da³ wyraz
pisz¹c szczegó³owy dziennik podró¿y, do dzi� bêd¹cy wzorem tego typu literatury.
Kiedy wiêc ca³a Europa zaczytywa³a siê �Podró¿¹ naoko³o �wiata� m³odego naukowca,
on sam wybra³ siê do Wilna na zaproszenie Hugo Ko³³¹taja, aby nauczaæ na Uniwersytecie
Wileñskim historii naturalnej.



Jedn¹ z miejscowo�ci szerzej opisanych przez znakomitego globtrotera by³ Soko³ów
Podlaski. Miasto bardzo siê spodoba³o Georgowi Forsterowi. W �Dzienniku podro¿y
po Polsce� tak je opisa³: �O godzinie dwunastej przyby³em do Soko³owa. Jest to mi³e,
czyste miasteczko, domy drewniane, kryte gontem, woko³o rynku jednak murowane
i bardzo ³adne. Poczta ma bardzo ³adny pokój dla go�ci. �ciany s¹ tu ozdobione
sztychami wyobra¿aj¹cymi siedem cudów; miêdzy innymi widok wnêtrza �wi¹tyni
w Efezie. Wszystkie obrazki ³adnie kolorowane. Ach, do stu piorunów! Upieczono tu
dla mnie kurê, i to w dzieñ postny, a s³oñce �wieci tak ³adnie, ¿e nawet w kurnej
izbie musia³em byæ radosny w chwili, gdym odczu³ jego promienie, có¿ dopiero tu,
pod kolosem rodyjskim, wspania³ym Koloseum, piramidami Egiptu, które jako
ozdoby stoj¹ na postumentach przed sto³ami i kominkami, pod latarni¹ morsk¹
Aleksandrii, murami i wisz¹cymi ogrodami s³ynnego na ca³y �wiat Babilonu�.

Georg Forster by³ niew¹tpliwie cz³owiekiem, który umia³ czerpaæ rado�æ ¿ycia z naj-
mniejszych drobiazgów, jak widzimy ucieszyæ potrafi³a go ³adna pogoda, smaczny posi³ek,
czyste miasto, przyja�ni ludzie. Codzienne sytuacje by³y te¿ dla niego pretekstem do snucia
przemy�leñ o g³êbszym sensie ludzkiej kondycji. Egzotyczne miedzioryty na �cianach skrom-
nej stacji pocztowej w maleñkim mie�cie wzbudzi³y u Forstera szczere zdziwienie, ale te¿
pozwoli³y na wysnucie wniosku, ¿e ludzie z ogromn¹ fantazj¹ i marzeniami o podró¿ach
do dalekich krajów s¹ wszêdzie. M³ody naukowiec stwierdza, ¿e chêæ prze¿ycia przygody
i poznania �wiata jest naturaln¹ czê�ci¹ ludzkiej egzystencji, niezale¿nie od miejsca
zamieszkania, statusu spo³ecznego, czy czasów, w jakich przysz³o nam ¿yæ.

O podró¿ach do wyj¹tkowych miejsc, naznaczonych ludzkim geniuszem i patyn¹
historii, marzy wiele osób. Niestety, niewielu udaje siê dotrzeæ tak daleko. Ale mo¿e w podró-
¿owaniu wcale nie chodzi o punkt docelowy. Mo¿e podró¿owanie samo w sobie jest warto-
�ci¹, przygod¹, celem. Je¿eli tak, to nawet krótka wyprawa po ma³o znanych okolicach mo¿e
dostarczyæ niezapomnianych wra¿eñ. Mo¿e byæ �ród³em prze¿yæ zwi¹zanych z nowo pozna-
nymi lud�mi, nieprzewidzianymi sytuacjami, piêknymi krajobrazami, unikatowymi budowla-
mi, czy zachwycaj¹cymi dzie³ami sztuki.

Planuj¹c podró¿ we�my wiêc pod uwagê trasy mo¿e mniej znane, ale nie ustêpuj¹ce
walorami tym najbardziej uczêszczanym. Na pewno warto wiêc wybraæ siê na Wielki Go�ci-
niec Litewski i pojechaæ ju¿ nie dyli¿ansem a samochodem z Warszawy w kierunku Podlasia,
na ziemie po³o¿one tu¿ za Liwcem, które dawniej nale¿a³y do Wielkiego Ksiêstwa Litewskie-
go. Ró¿nicê w krajobrazie kulturowym dostrze¿emy od razu, tak jak dojrza³ j¹ i opisa³ inny
s³ynny podró¿nik Józef Grajnert w po³owie XIX wieku. Ten etnograf i historyk szczególnie
wiele miejsca po�wiêci³ opisowi Wêgrowa, Soko³owa Podlaskiego i terenów nadbu¿añskich.

Co najciekawsze, Grajnert zwróci³ szczególn¹ uwagê na zmieniaj¹cy siê nagle,
na tak krótkim przecie¿ odcinku drogi, krajobraz kulturowy. Wêgrów, bardziej zachodni,
ci¹¿¹cy ku sto³ecznemu Mazowszu i okolice Soko³owa Podlaskiego, zw³aszcza te w kierunku
Bugu, typowo wschodnie ze swoimi cerkiewkami, wioskami bojarskimi, �piewn¹ mow¹
i têsknym krajobrazem. Gdzie� pomiêdzy Wêgrowem a Soko³owem cz³owiek przekracza
jakby niewidzialn¹ granicê i przenosi do krainy wiod¹cej prosto na dalekie kresy.

W tak¹ w³a�nie podró¿ Wielkim Go�ciñcem Litewskim pragniemy zabraæ wspó³cze-
snych turystów. To podró¿ w poszukiwaniu dawnej wielokulturowej Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, wiod¹ca przez ma³o znane, ale jak¿e urokliwe miasta i okolice. To podró¿
na Wschód, którego specyfika daje siê poznaæ i odczuæ ju¿ kilkadziesi¹t kilometrów
od Warszawy. Niniejsze wydawnictwo, opracowane staraniem lokalnych i regionalnych ani-
matorów kultury i turystyki, a wspó³finansowane przez Samorz¹d Województwa Mazowiec-
kiego, jest pierwszym tak obszernym kompendium wiedzy na temat historycznego traktu
i licznych atrakcji na nim usytuowanych. Jeste�my przekonani, ¿e stanie siê zachêt¹ dla tych,
którzy poszukuj¹ oryginalnych tras turystycznych i bêdzie pomocne wszystkim, którzy
zapragn¹ podró¿owaæ szlakiem WGL.

Maria Koc, etnograf
Dyrektor Soko³owskiego O�rodka Kultury

Wybitny naukowiec
i podró¿nik

Georg Forster

Podró¿owanie
zaczyna³o siê
od placu spod
Pa³acu Wessla
na Krakowskim
Przedmie�ciu

Krucyfiks
Andrzeja Schlütera

Cudowny obraz
Matki Boskiej

Ostrobramskiej
w Wilnie



Podró¿ szlakiem Wielkiego Go�ciñca Litewskiego ma swój pocz¹-

tek w Warszawie przy Pa³acu Wessla na Krakowskim Przedmie-

�ciu. Jednak nie Teodor Wessel, jeden z kolejnych w³a�cicieli

tego okaza³ego gmachu zbudowanego w po³. XVIIII w. dla Za³uskich, bêdzie dla

nas g³ównym patronem tego zabytku. Jest nim dyrektor poczty polskiej, Ignacy

Franciszek Przebendowski, który w 1780 r. przeniós³ tu g³ówn¹ siedzibê poczty

z kamienicy Wasilewskiej. St¹d wyrusza³y na wschód, doje¿d¿aj¹c do Wilna i dalej,

dyli¿anse, powozy pocztowe i goñcy konni. Na szlaku oczekiwa³y na podró¿-

nych - i przesy³ki - stacje pocztowe, rozmieszczone w odleg³o�ci od 2 do 6 mil

(mila polska liczy³a ok. 7,5 km), które pe³ni³y rolê urzêdów pocztowych, gospód

z noclegiem oraz miejsc zmiany koni. Sam pa³ac przebudowany w koñcu XIX w.

(proj. A. Woyde i W. Marconi), mie�ci obecnie Prokuraturê Apelacyjn¹.

P
Tak podró¿ siê zaczyna, A kto wie, jak skoñczy siê�

(E. Mielczarek)

Dawna mostowa
baszta bramna,

obecnie siedziba teatru
�Stara Prochownia�

Pa³ac Wessla
na Krakowskim
Przedmie�ciu

- obecnie gmach
Prokuratury
Apelacyjnej

Pocztê w Polsce za³o¿y³ w 1558 r.
król Zygmunt August. Przewiduj¹cy w³adca
rozpocz¹³ w tym samym roku przygotowa-
nia do budowy umo¿liwiaj¹cego swobodn¹
komunikacjê ze wschodni¹ czê�ci¹ pañstwa
mostu przez Wis³ê. Most ukoñczy³a jego sio-
stra, królowa Anna Jagiellonka. W 1573 r.
niemiecki podró¿nik Georgius Braun pisa³:
�Zygmunt August zbudowa³ na Wi�le most

Znaczek pocztowy
z wizerunkiem

Ignacego
Franciszka

Przebendowskiego

drewniany, d³ugi stóp 1150, który tak d³ugo-
�ci¹, jak i wspania³o�ci¹ widoku w ca³ej
Europie prawie nie mia³ sobie równego i po-
dziw powszechny wywo³ywa³...�. Nawet Jan
Kochanowski po�wiêci³ mostowi kilka utwo-
rów. Do dzi� istnieje fragment tej budowli -
dawna mostowa baszta bramna, obecnie sie-
dziba teatru �Stara Prochownia�.
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Herb Warszawy
(1659)

Szlak

Wielkiego Go�ciñca

Litewskiego

rzeka Bug

rzeka Wis³a
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Jad¹c drog¹ miêdzynarodow¹ E 30
mijamy dawne przedmie�cie Warszawy -
Grochów - s³ynne z zaciek³ych walk powstañ-
ców z wojskami rosyjskimi podczas bitwy, która
ocali³a Warszawê podczas powstania listopa-
dowego (25 II 1831 r.). Wspomnienia te wpro-
wadzaj¹ jeden z motywów, jaki odt¹d bêdzie
towarzyszy³ Szlakowi - liczne pola bitew sta-
czanych przez wojska przemieszczaj¹ce siê
w minionych wiekach po tej strategicznej
drodze prowadz¹cej z Warszawy na wschód
Rzeczypospolitej.

Zje¿d¿amy z trasy w drogê nr 637
w Sulejówku aby odwiedziæ dom jednego
z najwiêkszych polskich wodzów i mê¿ów
stanu - willê marsza³ka Pi³sudskiego. Sulejówek,
o którym pierwsze wiadomo�ci pojawiaj¹ siê
w 1526 roku, nabra³ znaczenia w II po³. XIX
w. jako stacja kolejowa i osiedle wojskowe
powsta³e obok poligonu artyleryjskiego
Rembertów za³o¿onego w 1898 r.

W. Kossak,
Portret

Józefa Pi³sudskiego

Pomiêdzy drzewami parku prze�wituje
bia³y dworek, w którym Józef Pi³sudski
spêdzi³ trzy lata (1923-26) na dobrowolnym
�wygnaniu� po dymisji ze stanowiska szefa
Sztabu Generalnego. Dworek �Milusin�, zapro-
jektowany przez Kazimierza Skórewicza, by³
darem Komitetu ¯o³nierza Polskiego. Marsza-
³ek mieszka³ w nim razem z drug¹ ¿ona Alek-
sandr¹ oraz córkami Wand¹ i Jadwig¹. Na ich
pami¹tkê w pobli¿u muzeum ustawiono uro-
czy pomnik-³aweczkê. St¹d 12 maja 1926 roku
wyruszy³ do Warszawy na czele wiernych so-
bie oddzia³ów aby przej¹æ w³adzê w pañstwie.
W 1935 roku, ju¿ po �mierci Józefa, Pi³sudskie-
go, powsta³o tu jego muzeum. Do rangi symbo-
lu sytuacji powojennej w kraju urasta fakt,
¿e do 1956 r. dworek zajmowa³a ambasada
ZSRR. Starania o zorganizowanie muzeum biogra-
ficznego Marsza³ka trwa³y do 2003 r. Obecnie
Muzeum - dworek Milusin przy ul. Oleandrów 5
jest udostêpniony do zwiedzania w weekendy.
Pe³ne otwarcie planowane jest na 2012 r.

Dworek �Milusin�, zaprojektowany
przez Kazimierza Skórewicza

Pomnik-³aweczka po�wiêcony
Marsza³kowi Józefowi Pi³sudskiemu

Aby pokazaæ,
¿e Marsza³ek
by³ nie tylko
wojownikiem
ale i kochaj¹cym
tat¹, w pobli¿u
muzeum ustawiono
uroczy
pomnik-³aweczkê,
z Pi³sudskim
i jego dwoma
córeczkami

Herb Sulejówka

Królowa
Anna Jagiellonka

Obraz
Bernarda
Belotta
zw. Canaletto
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W pocz. XVI w., po inkorporacji
MazowszadoKorony, powsta³omiastoOkuniew,
w³asno�æ Stanis³awa z Grodziska Okunia
- cze�nika czerskiego, który lokowa³ w 1538 r.
miasto rozwijaj¹ce siê pomy�lnie dziêki po³o-
¿eniu przy g³ównym trakcie handlowym -
go�ciñcu litewskim z Warszawy do Wilna i na
Ru�. Okuniewem, jako miastem prywatnym,
w³adali m. in. Okêccy, Grzybowscy, Kliccy
i £ubieñscy.

Ze wzglêdu na po³o¿enie przy strategicz-
nym trakcie czêsto nawiedza³y go wojska
i - si³¹ rzeczy - dowodz¹ce nimi wybitne oso-
bisto�ci. W 1656 r. pod Okuniewem Stefan
Czarniecki rozbi³ oddzia³ 2000 Szwedów.
W czasie wojny pó³nocnej w 1703 r. kwatero-
wa³ w Okuniewie król szwedzki Karol XII;
podczas niespodziewanego ataku król ledwie
uszed³ z ¿yciem, za� Okuniew zosta³ spalony
w czasie bitwy. Po raz kolejny Okuniew sp³on¹³
w czasie powstania listopadowego 18 lutego
1831 roku w wyniku starcia miêdzy oddzia³ami
genera³ów ¯ymirskiego i Szembeka a wojskami

rosyjskimi dowodzonymi przez Iwana Dybicza.
W1869 r. podupad³e gospodarczo miasto (wsku-
tek utraty dawnego znaczenie przez go�ciniec
litewski) straci³o prawa miejskie.

Z zabytków wart jest obejrzenia ko�ció³
pw. �w. Stanis³awa Kostki (1823-1835); którego
projekt przypisywany s³ynnemu architektowi
Chrystianowi Piotrowi Aignerowi. Ko�ció³ ufun-
dowany zosta³ przez Jana £ubieñskiego. Posia-
da efektown¹ klasycystyczn¹ fasadê i ma³o
zmienione wyposa¿enie wnêtrza z obrazem
Trójcy �wiêtej szko³y w³oskiej z pocz. XVIII. w
o³tarzu g³ównym. W starym parku stoj¹
romantyczne ruiny klasycystycznego pa³acu
rodziny £ubieñskich z I polowy XIX w. malow-
niczo wtopione w bujn¹ ro�linno�æ. Jednak to,
co zapewni³o miejscowo�ci najwiêkszy rozg³os,
to serial �Plebania� nakrêcany przez kilka sezo-
nów w³a�nie na plebanii i w ko�ciele okuniew-
skim. Chodz¹c po uliczkach mo¿emy prze¿y-
waæ na nowo perypetie sympatycznych boha-
terów filmu i odtworzyæ sobie jego ciep³¹
atmosferê.

Ko�ció³ pw. �w. Stanis³awa Kostki, którego projekt przypisywany jest s³ynnemu architektowi
Chrystianowi Piotrowi Aignerowi

Herb Okuniewa

Okuniew was established in XVI c. by Mazovian knight Stanis³aw Okuñ. Because of its
localization Okuniew was exposed to attacks of the enemy armies marching down the Great
Lithuanian Road, the town was heavy demolished during so called Swedish Wars on 1656 and
1703 and November Uprising on 1831. The most interesting sight is a classical St. Stanis³aw
Kostka parish church (1823-1835) with original altars and pictures.

The most interesting place in Sulejówek is a villa - small manor house of marshal
Józef Pi³sudski, great Polish politician, winner in the war against Soviet Russia
in 1920, which protected Western Europe from Bolshevik`s invasion.

The manor called Milusin was built in 1923. In 1926 marshal Pi³sudski and his
loyal military troops set out from her to Warsaw. In the result of the civil fights he
gained the powerin state until his death in 1935. In Milusin we can see an exhibition
dedicated to Józef Pi³sudski (open on weekends).
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Pierwsze wzmianki o miejscowo�ci
z wieku XIV (1361 r.) dotycz¹ wsi Cisek i dwo-
ru my�liwskiego w puszczy Sulejowskiej.
W 1418 r. prawa miejskie nada³ wsi ksi¹¿ê
mazowiecki Janusz I Starszy, ale swoj¹ nazwê
zawdziêcza ksiêciu Stanis³awowi I, który wraz
z bratem - Januszem III - ponowi³ lokacjê
w 1523 r., nadaj¹c miastu przywilej posiadania
samorz¹du, ³a�ni, postrzygalni sukna i wagi.
Istnia³ tu drewniany ko�ció³ zast¹piony po roku
1530 murowan¹ �wi¹tyni¹ pw. �w. Jana Chrzci-
ciela i �w. Stanis³awa. W 1545 r. królowa Bona
zbudowa³a sobie okaza³¹ tu siedzibê - drewnia-
ny dwór o dwóch kondygnacjach. W tym cza-
sie do Stanis³awowa przynale¿a³o a¿ 8 m³ynów.

W 1783 roku stanis³awowski dwór go�ci³
króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego,
powracaj¹cego z Siedlec do Warszawy. W 1794

roku wojska rosyjskie dowodzone przez Suwo-
rowa, spustoszy³y miasto. Kolejna kampania, która
dotknê³a Stanis³awów, to wyprawa Napole-
ona na Moskwê rozpoczêta wiosn¹ 1812 roku.
W lutym 1831 roku pod Stanis³awowem wojska
rosyjskie przygotowywa³y siê do szturmu na
Warszawê zakoñczonego zwyciêsk¹ dla Polaków
bitw¹ pod Olszynk¹ Grochowsk¹.

Przy trakcie znajduje siê klasycystyczny
zajazd (1813-16). Jest to budynek o interesuj¹-
cej, urozmaiconej bryle i siedziba dawnej pocz-
ty konnej. Poza g³ównym placem zza domów
wychyla siê wysoki dach ko�cio³a pw. �w. Jana
Chrzciciela i �w. Stanis³awa Biskupa z ok. 1530 r.;
restaurowany w 1620 r., przebudowany w 1826 r.
i w koñcu odbudowany w latach 1958-1962 po
zniszczeniach wojennych, obecnie w stylu
neogotyckim.

First information of Stanis³awów as forest manor and village comes from XIV century
(1361); in 1418 the village gained the town rights from hands of famous prince Janusz I the Elder.
The name owes to last mazovian Prince - Stanis³aw (+1524). In the middle of central place there
is building in classical style (1813-16) former post office station. Another interesting monument
of history is a catholic parish church from 1530, renovated in 1620, rebuilt in 1826 in gothic style.

Anna,
Janusz
i Stanis³aw
- ostatni
ksi¹¿êta
mazowieccy

Herb Stanis³awowa

Przy trakcie znajduje siê klasycystyczny zajazd

Ko�cio³
pw. �w. Jana Chrzciciela

i �w. Stanis³awa
Biskupa
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O sada zachowuj¹ca cechy miasta
(rynek, regularne rozplanowanie ulic). Podob-
nie, jak inne osiedla na tym szlaku, Dobre
zawdziêcza³o swój rozwój go�ciñcowi litewskie-
mu. W powstaniu listopadowym 17 II 1831 r.
ko³o Makówca Du¿ego dosz³o do starcia zwa-
nego bitw¹ pod Dobrem pomiêdzy wojskami
polskimi dowodzonymi przez gen. Jana W.
Skrzyneckiego i awangard¹ maszeruj¹cej na
Warszawê armii Iwana Dybicza. Polacy zadali
du¿e straty nieprzyjacielowi i wycofali siê
w zwartym szyku. Podupadaj¹ce wskutek
zastoju w handlu spowodowanego budow¹
Traktu Brzeskiego Dobre straci³o prawa miej-
skie w 1852 r.

W Dobrem obejrzeæ mo¿na interesuj¹cy
neogotycki ko�ció³ pw. �w. Miko³aja (1878 r.,
proj. Boles³awa Podczaszyñskiego), wzorowa-
ny na s³ynnym ko�ciele �w. Anny w Wilnie.
Najwiêksz¹ chlub¹ Dobrego jest Konstanty
Laszczka (1865-1956), jeden z najwybitniejszych

rze�biarzy polskich. Jego ¿yciorys to niezwy-
k³a opowie�æ - urodzi³ siê �pod strzech¹� -
w rodzinie ch³opskiej w Makówcu Du¿ym.
Na utalentowanego ch³opca zwrócili uwagê
miejscowi dziedzice - Ostrowscy, którzy sfi-
nansowali jego naukê w Warszawie; dalej
kszta³ci³ siê w Pary¿u. Jego dzie³a mieszcz¹
siê w nurcie secesji polskiej z wp³ywami
Rodina. Szczytem jego kariery naukowej by³o
objêcie w 1899 r. kierownictwa katedry na ASP
w Krakowie, z której wysz³y takie tuzy rze�by
polskiej, jak Boles³aw Biegas, Henryk Kuna,
Jan Szczepkowski i Xawery Dunikowski.

W Gminnym O�rodku Kultury przy
ul. Kiliñskiego 1a w Dobrem znajduje siê
Spo³eczne Muzeum Konstantego Laszczki z nad-
zwyczaj interesuj¹c¹ kolekcj¹ pochodz¹c¹
z darów artysty, m.in. jego znakomite rze�by
oraz medale, szkice gipsowe, narzêdzia rze�-
biarskie, a tak¿e fotografie, dyplomy honoro-
we i odznaczenia.

Konstanty Laszczka
(1865-1956)

(portret pêdzla
Leona

Wyczó³kowskiego)

Herb Gminy Dobre

Most impressive building in Dobre is a neogothic St. Nicolas parish church (design
by architect B. Podczaszyñski, 1878) connected with architecture of famous St. Anna Church
in Wilno, but the Dobre is a specially known for international famous sculptor Konstanty
Laszczka (1865-1956), who was born as a son of a peasant in neighboring village Makówiec Du¿y
and became very secial person in Polish Art Noveau in XIX/XX w. The museum of this
excellent artist with very interesting exhibition consisted of his wonderful, poetical sculptures
is situated in a local Culture Club (Kiliñskiego).
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Ko�ció³
w Dobrem

Pomnik
pamiêci
Józefa

Pi³sudskiego



Dalsza trasa prowadzi nas do Liwa.
Od Roguszyna droga obni¿a siê coraz bardziej
otwieraj¹c szeroki widok na dolinê rzeki Liwiec
p³yn¹cej w urozmaiconym otoczeniu lasów
i ³¹k. Najstarsze �lady osadnictwa pochodz¹
z I-II w. n. e. W Liwie zachowa³a siê zabytkowa
zabudowa drewniana, a niektóre domy pamiê-
taj¹ czasy, kiedy by³ on miastem (do 1869 r.).
Przez ca³e wieki Liw by³ najdalej wysuniêt¹
na wschód warowni¹ polsk¹, zbudowan¹ na
granicy wyznaczonej przez rzekê Liwiec. Przed
1429 r. na miejscu drewnianego gródka powsta³
zamek obronny, siedziba kasztelanii, kontroluj¹cy
trakthandlowy z WarszawynaRu� i g³ówn¹prze-
prawê na Liwcu. Zbudowany na zlecenie ksiêcia
mazowieckiego Janusza I Starszego ok. 1429 r.,
zamek by³ rozbudowywany przez regentkê
Mazowsza ksiê¿nê Annê Mazowieck¹ (1512), oraz
królow¹ Bonê Sforzê (1547-55).

Zamek, zniszczony przez Szwedów w 1656 r.
(�potop�) i 1703 r. (wojna pó³nocna), zmieni³
radykalnie swój wygl¹d w 1782 r., kiedy to na
fundamentach murów, obok wie¿y gotyckiej
powsta³ dwór barokowy - siedziba starostwa,
strawiona nastêpnie przypadkowym po¿arem
w po³. XIX w. W czasie II wojny �wiatowej
zabytek unikn¹³ rozbiórki na ceg³ê dziêki bra-
wurowej akcji polskiego archeologa Otto War-
pechowskiego, który przekona³ starostê niemiec-

kiego Ernsta Gramssa o krzy¿ackim rzekomo
pochodzeniu warowni(!) i rozpocz¹³ jej odbu-
dowê (1942-44), dokoñczon¹ ju¿ przez innych
w 1961 r. Obecnie zamek mie�ci Muzeum
Zbrojowniê z bogatymi zbiorami broni, mebli,
tkanin i malarstwa. W muzeum odbywaj¹ siê
doroczne imprezy kulturalno-artystyczne:
czerwcowy Festyn Archeologiczny i Turniej
Rycerski �O Pier�cieñ Ksiê¿nej Anny� na który
przybywa w trzeci weekend sierpnia pond 300
rycerzy i ok. 10 000 widzów. Swoj¹ markê
i renomê ma tak¿e czerwcowy zlot motocyklo-
wy Gryf Party przyci¹gaj¹cy oko³o tysi¹ca
uczestników i setki motocykli.

Zamek w Liwie jest jedyn¹ na wschód
od Warszawy zachowan¹ (chocia¿ czê�ciowo)
�redniowieczn¹ warowni¹ na ogromnym
obszarze pomiêdzy Mazurami i Lublinem.

Ko�ció³ w Liwie pw. �w. Leonarda Opata
jest hal¹ neogotyck¹, której projektant - Józef
Pius Dziekoñski - zgrabnie wykorzysta³ trady-
cjê �redniowieczn¹ do stworzenia interesuj¹cej
wizualnie dwuwie¿owej budowli zbudowanej
w latach 1905-1907. M.in. proboszczem liwskim
by³ prymas - Jan Pawe³ Woronicz (1757-1829).
Ko�ció³ jest obsadzony wokó³ rzadkimi gatun-
kami drzew opatrzonych metalowymi tablicz-
kami z wierszowanymi sentencjami o tre�ci
ekologicznej(!).

Ko�ció³ w Liwie
pw. �w. Leonarda

Opata

Prymas
- Jan Pawe³
Woronicz
(1757-1829)

Zamek obronny, siedziba kasztelanii, kontroluj¹cy trakt handlowy z Warszawy na Ru�
i g³ówn¹ przeprawê na Liwcu

Herb Gminy Liw
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Zamek w Liwie

Ruiny zamku
w Liwie,
sztych
F. Brzozowskiego
z 1881 r.



Wie¿a bramna
i fragment murów
obronnych zamku
gotyckiego w Liwie
(XV-XVI w.)
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Since XII century the wooden castle in Liw has protected Mazovia Duchy from
the attacks of the Russian, Lithuanian and the Baltic tribes. In the first quarter of the XV century
Janusz I the Older, Prince of Mazovia founded a new castle of brick on the island surrounded
by the swamps of the Liwiec River, which was the border of Poland nad Lithuania these times.

In 1656-1657 and in 1703 Swedish Army conquered and plundered the town and
the fortress, which was ruined after the second invasion. In 1782 the foreman of Liw County
Tadeusz Grabianka built up the Baroque - style manor for his office. It was burnt by
the accident in the half of the XIX century. During the II World War the German wanted to turn
the ruins into the bricks and in the next use it for building concentration camp in Treblinka, but
Polish archaeologist, Otto Warpechowski, persuaded them, that Liw castle used to be
the fortress of Teutonic Order Knights and In this way saved the castle.

Turniej Rycerski
�O Pier�cieñ

Ksiê¿nej Anny�

Zlot motocyklowy
�Gryf Party�

Portret
Ludwiki

z Szujskich-Kuczyñskiej
�¯ó³tej Damy�

12

Uwagê wchodz¹cych do dworku tury-
stów przyci¹ga wisz¹cy w hallu owalny portret
dostojnej matrony w ¿ó³tej sukni. Jest to s³ynna
¯ó³ta Dama - Ludwika z Szujskich-Kuczyñska,
¿ona kasztelana. Pewnego dnia zagin¹³ z³oty pier-
�cieñ z brylantem, ofiarowany kasztelanowej przez
mê¿a. Kasztelan zamówi³ dla ma³¿onki kolejny
pier�cieñ. Kiedy i ten zagin¹³, m¹¿ zacz¹³ podej-
rzewaæ, ¿e Ludwika go zdradza, a klejnoty ofia-
rowuje rywalowi. Trzeci pier�cionek ofiarowa³
ju¿ nie z mi³o�ci, ale na próbê. Po jakim� czasie
dar znikn¹³ w niewyja�nionych okoliczno�ciach.
Nieszczêsna stanê³a przed trybuna³em, który
skaza³ j¹ na �ciêcie za zdradê ma³¿eñsk¹. Mie-
si¹c po egzekucji zg³osi³ siê do kasztelana s³uga
z trzema pier�cieniami, które znalaz³ w gnie�-
dzie sroki. M¹¿, drêczony poczuciem winy, rzu-
ci³ siê z wie¿y. Od tej pory, o pó³nocy, po salach
zamkowych i murach kr¹¿y widmo ¯ó³tej Damy
/zwanej tak od koloru sukni/ ukazuj¹c na znak
niewinno�ci czyste d³onie.

Legenda o Zó³tej Damie



Warto na chwilê zjechaæ z g³ównej
trasy (w prawo, za mostem na Liwcu, w kie-
runku na Jarnice) aby po przejechaniu 5 km
osi¹gn¹æ Sowi¹ Górê - morenowe wzniesie-
nie góruj¹ce nad g³êbok¹ w tym miejscu
dolin¹ Liwca. Jest to, mo¿na powiedzieæ - góra-
niespodzianka. Nikt nie spodziewa siê w ni-
zinnym krajobrazie mazowiecko-podlaskim tak
rozleg³ego widoku, jaki roztacza siê ze szczytu
wzgórza. Nie ma wizytuj¹cego, na którym nie
zrobi³aby wra¿enia panorama niezabudowanej
przez cz³owieka, szerokiej doliny obramowanej
po obu stronach wznosz¹cymi siê ³agodnie
do horyzontu na przestrzeni kilku kilometrów
stokami poro�niêtymi lasami i zagajnikami, któ-
re jakby celowo kto� rozmie�ci³ w kapry�ny
i dekoracyjny sposób. Niepowtarzalnego cha-

rakteru nadaj¹ jej meandry Liwca. Jest to przy-
k³ad zachowanego krajobrazu kulturowego wy-
znaczonego przez potê¿ne wa³y grodu
w Grodzisku z X/XI w. i gotyck¹ wie¿ê zamku
w Liwie na przeciwnym krañcu doliny.

Przep³ywaj¹cy obok Sowiej Góry Liwiec
to prawdziwa Rospuda w godzinê od War-
szawy, jak g³osz¹ reklamy sp³ywów kajako-
wych. Rzeka jest stosunkowo dzika, obfituje
w liczne meandry o urozmaiconych brzegach:
od wysokich skarp do piaszczystych pla¿.
W lasach i na ³¹kach nie brak zwierzyny - s¹
tu ³osie, sarny, dziki, bobry i wydry. Bogata
jest zw³aszcza fauna ptasia; dziêki tym walo-
rom obszar Dolina Liwca objêty zosta³ pro-
gramem Natura 2000.

Punkt Widokowy - Sowia Góra

After 2,5 km we are passing bridge in the place called Liwskie Mosty. It`s good idea to
turn the left and find the offroad situated hill - so called Owl Mountain. After 5 km you can see
on the right side the hill. The Owl Mountain is very mysterious place. In the middleages it was
a place of the secret pagan rituals. There was also the cemetery with magical ring of stones in
the middle. Instead of this thrilled mysteries the hill is the best place to see how fascinating is the
natural landscape of the still wild Liwiec River.

Meandry Liwca
obok Sowiej Góry
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Sp³yw
kajakowy
po Liwcu



Wêgrów za³o¿ony zosta³ w koñcu
XIV w. przy placu targowym, w 1414 r.
powsta³a tu parafia katolicka pw. Wnie-
bowziêcia Naj�wiêtszej Marii Panny,
�w. Aposto³ów: Piotra, Paw³a i Andrzeja oraz
�w. Katarzyny. W roku 1441 ksi¹¿ê mazo-
wiecki Boles³aw IV nada³ osadzie prawa
miejskie. W XVI w. Wêgrów w czasach
panowania Kiszków zas³yn¹³ jako jeden
z g³ównych o�rodków braci polskich zw.
arianami. Obrazu dope³nia³a spo³eczno�æ
katolicka, ruska i ¿ydowska, Przywilej ksiê-
cia Bogus³awa Radziwi³³a z 1650 r. doda³
jeszcze dzielnicê protestanck¹ (szkock¹).
W XVII-XVIII w. zbór wêgrowski pe³ni³
rolê parafii dla protestantów warszawskich.

Wiêkszo�æ swoich zabytków zawdziê-
cza miasto fundacjom w³a�ciciela miasta,
wojewody p³ockiego Jana Dobrogosta
Krasiñskiego, wybitnego znawcy sztuki.
Ko�cio³y wêgrowskie s¹ enklaw¹ baroko-
wej sztuki sto³ecznej w jej najlepszym
wydaniu Bazylika pw. Wniebowziêcia
Naj�wiêtszej Marii Panny - gotycki ko�ció³
murowany z XVI w. �podniesiony jak
Feniks z popio³ów� w latach 1703-11,
po spaleniu przez Szwedów zapewne

wed³ug planów wielkiego Tylmana van
Gameren przekszta³conych przez Jana
Reisnera i Carla Ceroniego. Wewn¹trz
zespó³ piêknych fresków iluzjonistyczny
pêdzla s³ynnego Micha³a Anio³a Pallonie-
go. W zakrystii zawieszone jest s³ynne
lustro s³ynnego maga Twardowskiego
znane z wielu niezwyk³ych wydarzeñ.

Zespó³ poreformacki (1693-1711) przy
ulicy Ko�ciuszki - klasztor i ko�ció³
pw. �w. Piotra z Alkantary i �w. Antoniego
z Padwy. Barokowy ko�ció³ fundacji Jana
Kazimierza i Jana Dobrogosta Krasiñskich
zaprojektowa³ van Gameren. W o³tarzu
g³ównym widnieje wspania³a rze�ba Chry-
stusa Ukrzy¿owanego d³uta Andrzeja
Schlütera; obok doskona³y artystycznie
nagrobek J. D. Krasiñskiego. W kopule zna-
komity iluzjonistyczny fresk Palloniego
��wiêtych Obcowanie� z 1710 r. W kryp-
cie pod ko�cio³em nekropolia szlachty -
dziêki unikalnemu mikroklimatowi cia³a
zachowa³y siê w formie zmumifikowanej.
Krypty mo¿na zwiedzaæ za zgod¹ ksiê¿y.

Drewniany ko�ció³ ewangelicko-augs-
burski przy ul. Ewangelickiej to obecnie
kaplica cmentarna. Budowla o prostej kon-

Herb Wêgrowa

Fragment portretu
J. D. Krasiñskiego
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Bitwa pod Wêgrowem, 3 lutego 1863 r.

Nagrobek
Jana Dobrogosta

Krasiñskiego

Widok rynku
z portretu

Jana Dobrogosta
Krasiñskiego



Bazylika mniejsza
Wniebowziêcia
Naj�wiêtszej
Marii Panny
oraz �wiêtych:
Piotra,
Paw³a,
Andrzeja
i Katarzyny

strukcji, bez ozdób, z wie¿yczk¹ sygnatur-
ki, drewniany, zosta³ spalony w 1678 r.
i odbudowany w 1679 r. podobno w ci¹gu
jednej nocy (!) aby spe³niæ warunek nie-
chêtnego protestantom biskupa ³uckiego.

Na cmentarzu przyko�cielnym warto
obejrzeæ kamienne nagrobki szkockich
mieszczan z XVII i XVIII w sprowadzo-
nych do Wêgrowa przez Radziwi³³ów,
m.in. burmistrza Archebalda z klanu
Campbell.

Widocznym �ladem kilkusetletniego
istnienia w Wêgrowie spo³eczno�ci ¿ydow-
skiej wymordowanej przez Niemców

w czasie II wojny �wiatowej jest pomnik
- lapidarium przy ul. Berka Joselewicza -
kamienne tablice Dziesiêciorga Przykazañ
z napisem �NIE ZABIJAJ� otoczone przez
macewy i pomniki cmentarne.

Przy wje�dzie do Wêgrowa ( przy dro-
dze do Siedlec) znajduje siê pomnik po-
�wiêcony bohaterom kolejnych Polskich
Termopil, powstañcom styczniowym -
kosynierom poleg³ym w szturmie na od-
dzia³y rosyjskie w bitwie pod Wêgrowem
3 lutego 1863 r., pochowanym pod wiel-
kim g³azem narzutowym.

Fresk M.A. Palloniego
�Chrzest Chrystusa�
w bazylice
wêgrowskiej

Historia odzyskana
- ods³oniête w 2011 r.
fundamenty dawnego
ratusza miejskiego
z po³. XVII w.

Modrzewiowy
ko�ció³ ewangelicki

z 1679 r.
i otaczaj¹cy go

nastrojowy
cmentarz

Nagrobek
burmistrza
Archebalda

z klanu Campbell
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Ko�ció³ parafialny
�w. Antoniego z Padwy
i �w. Piotra z Alkantary.

Pierwotnie ko�ció³
klasztorny zakonu

reformatów fundacji
Jana Dobrogosta

Krasiñskiego

O³tarz g³ówny ko�cio³a
poreformackiego

ze wspania³¹ rze�b¹
Chrystusa

Ukrzy¿owanego
d³uta

Andrzeja Schlütera,
II po³. XVII w.

16

Krucyfiks
Andrzeja Schlütera



Tak zwane Zwierciad³o Twardow-
skiego jest prostok¹tn¹ p³yt¹ wykonan¹ z po-
lerowanego kruchego stopu srebra i innych
metali. Posiada ramê drewnian¹ z napisem:
�LVSERAT HOC SPECVLO MAGICAS TWAR-
DOVIUS ARTES LVSUS AT ISTE DEI VERSVS
IN OBSEQVIAM EST� - Zabawia³ tym lustrem
Twardowski magiczne sztuki pokazuj¹c lecz
Bogu na s³u¿bê obrócone (to) jest.

Trzy ciemne rysy - pêkniêcia przecinaj¹
zmêtnia³¹ powierzchniê. Ró¿nie siê ten fakt
t³umaczy. Najstarsza legenda siêga XVI w.
S³ynny mag, Twardowski, na ¿yczenie króla
Zygmunta Augusta wywo³a³ za pomoc¹ zwier-
ciad³a widmo Barbary Radziwi³³ówny - piêk-
nej, m³odo zmar³ej ma³¿onki królewskiej.
Pomimo ostrze¿enia Twardowskiego, ¿e pró-
ba zbli¿enia siê do zjawy przyniesie im obu
nieszczê�cie, król ogarniêty nag³ym wzrusze-
niem usi³owa³ obj¹æ Barbarê. W tym momen-

cie duch znikn¹³, lustro pêk³o, za� obaj uczest-
nicy seansu w nied³ugim czasie zmarli.

Tak¿e Napoleon I Bonaparte przeje¿d¿a-
j¹c przez Wêgrów podczas wyprawy na
Moskwê w 1812 r. zapragn¹³ obejrzeæ owo
s³ynne kuriozum Ujrza³ wówczas w nim
klêskê Wielkiej Armii w stepach rosyjskich,
upadek tronu oraz zes³anie i �mieræ na wy-
spie �w. Heleny i wzburzony uderzy³ lustro
szpicrut¹, t³uk¹c je na trzy czê�ci.

Kolejna, weselsza historia z dawnych
czasów opowiada o pró¿nym proboszczu wê-
growskim, który uwielbia³ kontemplowaæ swoje
nadzwyczaj urodziwe jakoby oblicze w lustrze
do czasu, gdy pewnego razu ukaza³a mu siê
wykrzywiona szyderczo twarz diab³a, na co
przera¿ony ksi¹dz rzuci³ weñ pêkiem kluczy
i rozbi³ zwierciad³o.

Wegrów is one of the oldest town of Podlasie Region. In 1441 Mazovian duke Boles³aw
IV gave the town rights to the settlement which has existed since 1414. In XVI c. it was one of
the most important centers of Polish Protestantism as a private property of powerful Protestant
families like Kisza and Radziwi³³. Prince Bogus³aw Radziwi³³ in 1650 bestowed privileges
to the town and invited craftsmen from Western Europe to settle down in Wêgrów: Scotsmen
and German.

Since 1664 catholic family Krasiñski was the owner of the town. They built two fine,
baroque churches, decorated by the best artist living these days in Poland: Italian painter

M.A. Palloni, sculptor A. Schlüter and others. Now in Wêgrów we can see interesting
Catholic churches from the first half of XVIII c.: Bazylika (market place) and church of the
former monastery of Franciscans (Kosciuszki Str.) and two Protestant churches - one from 1837
and the picturesque wooden temple from 1679 surrounded by old graveyard with the tombsto-
nes of the Scottish craftsmen from XVII c. (Campbell, Hueys, Henderson).

In the place of the Jewish district destroyed by German troops in 1942 there is a monu-
ment sacrificed to the Jewish citizen of the town (Joselewicza Str.).

LegendyWêgrowskie

Dom Gdañski.
Dawny zajazd z XVIII
wieku, usytuowany
przy rynku miejskim.
Zbudowany w stylu
barokowym
z mansardowym
dachem.
Obecnie siedziba
Miejskiej Biblioteki
Publicznej

Zwierciad³o
Twardowskiego
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Micha³ Kleofas Ogiñski
(s³ynny kompozytor
i twórca poloneza

�Po¿egnanie
Ojczyzny�)

Pierwsze odnalezione na terenie mia-
sta �lady osadnictwa siêgaj¹ VI w. n.e. Od XI w.
obszary te sta³y siê aren¹ walk o panowanie
nad Podlasiem pomiêdzy ksi¹¿êtami polskimi
i ruskimi, zapuszczali siê tu tak¿e w swoich
wyprawach Litwini i Jaæwingowie.

Osadê pocz¹tkowa³ gród obronny zbu-
dowany nad rzek¹ Cetyni¹. Po³o¿one na trak-
cie litewskim osiedle otrzyma³o prawa miej-
skie w 1424 roku, z r¹k wielkiego ksiêcia
litewskiego Witolda. W 1508 roku dziedzic
miasta, Stanis³aw Soko³owski, zapisa³ swoje
dobra hetmanowi wielkiemu litewskiemu
Stanis³awowi Kiszce. W 1569 r. Anna Kiszczyna,
wdowa po Stanis³awie, przekaza³a Soko³ów
i okoliczne wsie synowi - Janowi Kiszce, woje-
wodzie brzeskiemu. Oboje byli zwolennikami
arianizmu i w 1562 r. usunêli katolików z ich
ko�cio³a. W 1592 roku, Soko³ów z rêk¹ El¿biety
Kiszczyny otrzyma³ hetman Krzysztof �Piorun�
Radziwi³³. XVI to okres rozwoju miasta zaha-
mowany przez najazd w 1655 r. Podczas
�potopu� miasto by³o znacznie zniszczone przez
wojska szwedzkie i sojusznicze.

W 1664 roku od ksiêcia Bogus³awa
Radziwi³³a kupi³ miasto Jan Kazimierz Krasiñ-
ski. Po �mierci B³a¿eja Krasiñskiego Soko³ów
odziedziczyli Lipscy, od nich w 1761 r. kupi³
miasto Ignacy Ogiñski. Micha³ Kleofas Ogiñski
(s³ynny kompozytor i twórca poloneza �Po¿e-
gnanie Ojczyzny�) sprowadzi³ rzemie�lników

francuskich, którzy rozpoczêli produkcjê
towarów luksusowych: chustek jedwabnych,
kapeluszy, kobierców, tkanin i pasów kontu-
szowych. W roku 1833 dobra soko³owskie
naby³ od Ogiñskiego Karol Kobyliñski. 10 lat
pó�niej sprzeda³ je El¿biecie z Lorentzów
Hirschman, która wybudowa³a cukrowniê
�El¿bietów� (1845) w Prze�dziatce.

W czasie powstania styczniowego soko-
³owianie masowo opowiedzieli siê za powsta-
niem. Robotnicy z cukrowni wziêli udzia³
w s³ynnej bitwie pod Wêgrowem. Nie przy-
padkiem a¿ do wiosny 1865 r. walczy³ tu jeden
z legendarnych przywódców powstania, gen.
ksi¹dz Stanis³aw Brzóska. Po aresztowaniu
zosta³ skazany przez w³adze carskie i powie-
szony go wraz z adiutantem w Soko³owie 23
maja 1865. W 1925 roku na miejscu stracenia
ustawiony zosta³ kamienny obelisk z figur¹ Or³a
Bia³ego.

W roku 1867 Soko³ów przeszed³ na w³a-
sno�æ pañstwa. Dalszy rozwój i uprzemys³o-
wienie zawdziêcza cukrowni za³o¿onej w 1845 r.
i linii kolejowej ukoñczonej w 1887 r. W Soko-
³owie powsta³a ponadto fabryka octu i �wiec,
sze�æ wiatraków, piêæ garbarni, dwie olejarnie
i cegielnia. Swoje warsztaty mia³o tu 200 ku-
�nierzy, 500 szewców i oko³o 200 innych
rzemie�lników. W czasie II wojny �wiatowej
Soko³ów poniós³ ciê¿kie straty. Znaczn¹
liczbê ludno�ci ¿ydowskiej wymordowano

Herb Soko³owa Podlaskiego

Wielki
Ksi¹¿e Litewski

Witold

Pa³ac Malewiczów
w Prze�dziatce
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w getcie, pozosta³ych wywieziono do obozu
zag³ady w Treblince. Dzia³ania wojenne znisz-
czy³y 30% budynków mieszkalnych i 70% gma-
chów urzêdowych.

Pierwszy drewniany ko�ció³ w Soko³o-
wie Podlaskim pw. Trójcy Przenaj�wiêtszej, �w.
Micha³a Archanio³a i �w. Ma³gorzaty ufundo-
wa³ w 1415 roku dziedzic Soko³owa - Miko³aj
Sepieñski dworzanin wielkiego ksiêcia litew-
skiego Witolda. Dziedzic Soko³owa - Karol
Kobyliñski zwany �Ksi¹¿ko� ufundowa³
w latach 1820-1826 roku murowany ko�ció³,
pw. �w. Micha³a Archanio³a.

Na miejscu zniszczonej w 1944 r. �wi¹-
tyni w roku 1948 rozpoczêto budowê ko�cio³a
pw. Niepokalanego Serca NMP projektu arch.
Andrzej Boni z Warszawy, który nawi¹za³ do
na swojego wcze�niejszego projektu - ko�cio³a
pw. Najczystszego Serca NMP na placu Szem-
beka w Warszawie.

W 1596 r. erygowano w Soko³owie para-
fiê unick¹ pod wezwaniem Wstawiennictwa
NMP; wcze�niej mog³a zapewne istnieæ tu cer-
kiew prawos³awna. Po powstaniu styczniowym
unici poddani byli ostrym prze�ladowaniom przez
w³adze rosyjskie, a ich cerkiew zosta³a zamie-
niona na prawos³awn¹. Drewniana cerkiew sta-
³a w miejscu obecnej Szko³y Podstawowej nr 3,
potem przeniesiono j¹ na cmentarz; rozebrano
j¹ w 1954 r.

Pocz¹tkowo w³a�ciciele miasta mieszka-
li poza Soko³owem, m.in. we dworze
w Kupientynie. W XVIII w. powsta³ w Prze-
�dziatce okaza³y dwór modrzewiowy. Micha³
Kleofas Ogiñski przyjmowa³ tu 5 XII 1793 r.
króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego.

Budowê murowanej rezydencji w stylu
neorenesansowym wg projektu Henryka Mar-
coniego rozpoczêto w 1859 r. na zlecenie Hirsz-
manów. Okaza³y pa³ac posiada³ trzydzie�ci
pokoi, oran¿eriê, du¿y taras. Otacza³ go du¿y
park w stylu krajobrazowym, dzie³o Waleria-
na Kronenberga z 1898 r., z du¿ym stawem.
W czasie II wojny �wiatowej pa³ac zajmowa³
os³awiony starosta soko³owsko-wêgrowski,
brutalny i okrutny Ernst Gramss, który zmie-
ni³ niewymawialn¹ dla Niemców nazwê
Prze�dziatka na odpowiadaj¹cy pompatyczne-
mu stylowi III Rzeszy �Falkenhorst� (�Sokole
gniazdo�).

Po ust¹pieniu Niemców w sierpniu 1944 r.
Rosjanie zorganizowali w pa³acu szpital wojsko-
wy, przekszta³cony nastêpnie po gruntownej prze-
budowie (ze szkod¹ dla zabytku) w szpital pu-
bliczny istniej¹cy do koñca lat 80. XX w. Obecnie
budynek mie�ci Dom Mi³osierdzia, otaczaj¹cy go
park jest miejscem rekreacji dla mieszkañców
Soko³owa i spektakularnych artystycznych imprez
plenerowych organizowanych przez Soko³owski
O�rodek Kultury.

19

Ko�ció³
Ksiê¿y Salezjanów

w Sokolowie
Podlaskim

Doroczny Zlot
Miast Partnerskich

w Soko³owie
Podlaskim

Europejskie
Nadbu¿añskie

Spotkania
Folklorystyczne
w Soko³owie
Podlaskim



Soko³ów (the name means - Town of Falcon) has its origin long time ago - in VI c. B.C.
In the middle Ages territory called Podlasie, situated between the rivers: Bug and Liwiec, was
the battlefield of the forces of Polish and Russian princes who tried do conquer this land. The
town rights Soko³ów received from Witold - Great Prince of Lithuania, in 1424. In the first part
of history of Soko³ów town was owned by powerful tycoon families as Kiszka, Radziwi³³,
Krasiñski and Ogiñski. In XIX c. in Soko³ów was established sugar factory and railway station
which promoted development of the town. On the times of II world war the town was heavily
bombed, almost of the members of numerous Jewish community was murdered by Germans
in Treblinka Concentration Camp, a lot of citizens were killed or had to escape from the place.
Now Soko³ów I is a modern local centre of trade, industry (well known in Poland meat factory)
and spectacular festivals organized by Soko³ów Culture Centre. The sights and places worth
seeing: former palace and Park in Prze�dziatka; cathedral church; monument of last general
of January Uprising against Russia, rev. Stanis³aw Brzóska executed in 1865.

Cetynia - river flowing through Sokolow is connected with the legend of beautiful prin-
cess daughter of Jaæwing (Yotvingias Tribe) duke Kumat, who refused to give her as wife to
Polish prince. In revenge prince has attacked his castle with great army. When the fortress fell,
princess jumped down from the walls to the deep water and drowned in the river. From this
time the river's got her name - Cetynia - in memory of young, brave princess.

Miejska
Biblioteka
Publiczna

w budynku
dawnego

dworca
kolejowego
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Rzeka
Cetynia

dzi�

Legenda siêgaj¹ca jeszcze czasów
jaæwieskich mówi, ¿e pewnego razu pol-
ski ksi¹¿ê zakocha³ siê w piêknej ksiê¿-
niczce, córce Kumata, wielkiego wodza
Jaæwingów. Ta jednak odrzuci³a jego
zaloty. Rozw�cieczony konkurent spro-
wadzi³ pod nieobecno�æ Kumata potê¿-
ne wojsko i rozpocz¹³ oblê¿enie grodu
�aby si³¹ zdobyæ to, czego mu dobrowol-
nie omówiono� jak mówi dawna pie�ñ.
Za³oga mê¿nie i d³ugo stawia³a opór

naje�d�com zachêcana przyk³adem wa-
lecznej ksiê¿niczki dowodz¹cej obron¹,
ale pewnego dnia napastnicy wdarli siê
do warowni dziêki zdradzie jednego
z przekupionych obroñców. Dziewczyna
widz¹c, ¿e wszystko stracone, skoczy³a
z wa³ów grodowych do rzeki i utonê³a,
wybieraj¹c raczej �mieræ ni¿ hañbê.
Od tej pory rzeka, w której utonê³a dum-
na ksiê¿niczka, wziê³a od niej swoje imiê
i nazywa siê tak a¿ do dzi� dnia - Cetynia

Opowie�æ o nadaniu nazwy rzeczce Cetyni przep³ywaj¹cej przez Soko³ów



W koñcu XV w. staraniem Paw³a,
dziedzica Wirowa zosta³a ufundowana
tutaj cerkiew prawos³awna, która w XVII
w. przyjê³a postanowienia unii brzeskiej.

Przez d³ugi czas w³a�cicielami Wirowa
byli mo¿na Kuszllowie h. Drogos³aw.

Antoni Kuszell po po¿arze drewnianej
�wi¹tyni pw. Narodzenia �w. Jana Chrzci-
ciela w 1830 r., w latach 1833-1836. wzniós³
murowany ko�ció³ dla unitów. W czasie
prze�ladowañ unitów ko�ció³ zosta³ za-
mkniêty przez w³adze carskie w 1883 roku.
Nastêpnie zosta³ w³¹czony w zespó³ ¿eñ-
skiego prawos³awnego Monasteru Chrystu-
sa Zbawiciela, istniej¹cego w latach 1893-
1915. Dziêki pomocy finansowej cara
Miko³aja II powsta³ okaza³y kompleks zbu-
dowañ z³o¿ony z budynków klasztornych
oraz dwóch cerkwi w stylu neobizantyjskim,
typowym dla rosyjskiej architektury sakral-

nej II po³. XIX w. Mniszki zajmowa³y siê
tak¿e dzia³alno�ci¹ charytatywn¹ i szkol-
nictwem; opu�ci³y klasztor w 1915 r. ucie-
kaj¹c przed ofensyw¹ niemieck¹. W okre-
sie miêdzywojennym klasztor u¿ytkowa-
ny by³ przez zakonnice katolickie. Po 1946
obiekty zarekwirowa³y w³adze i umiesz-
czono w nich dom dziecka. Obecnie
w Wirowie dzia³a dom pomocy spo³ecz-
nej. W dawnej �wi¹tyni unickiej, przejêtej
w XIX w. na g³ówn¹ cerkiew klasztorn¹,
mie�ci siê katolicki ko�ció³ parafialny pod
wezwaniem �w. Antoniego Padewskiego,
a w przebudowanej, neobizantyñskiej cer-
kwi �w. Serafina - plebania.

Budynki dawnego monasteru przez
swój rozmach i niecodzienn¹ architekturê
s¹ warte obejrzenia, nawet kosztem zjaz-
du g³ównej trasy.

Herb Wirowa

Wirów use to be famous for its big orthodox monastery of Jesus the Savior that
existed between 1893 and 1915 in a place of catholic Parish. From this time still survive
former monumental Orthodox main part of monastery, built in neobizanthine style, and
two churches - St. Anthony church and former orthodox church of St. Seraphim trans-
formed into priest house.

Neobizantyñski
monastyr
prawos³awny,
obecnie
dom pomocy
spo³ecznej

Kapliczka
przydro¿na

Dzwon
ko�cielny

21



Wie� Skrzeszew - nadana w 1428 r.
przez ksiêcia Witolda biskupom ³uckim,
do których nale¿a³a do koñca XVIII w.
W 1724 r. otrzymali oni przywilej lokacji
miasta od króla Augusta II Mocnego
(niezrealizowany). W 1808 roku Skrzeszew
zakupi³ Franciszek Obniski. Dziêki niemu
wie� prze¿ywa³a rozkwit, powsta³ m.in.
browar, gorzelnia, cukrownia oraz m³yn,
a tak¿e nowy ko�ció³. Pierwszy ko�ció³
drewniany pw. �w. Stanis³awa powsta³
w 1446 r.; w latach 1705-1733 przebudo-
wany zosta³ w stylu barokowym. By³ on

w XVI-XVIII w. znanym sanktuarium ma-
ryjnym na Podlasiu. W latach 1837-40
ko�ció³ zosta³ ponownie przebudowany na
styl klasycystyczny wg projektu Andrzeja
Go³oñskiego ucznia s³ynnego architekta
Jakuba Kubickiego. Dostawiono wówczas
okaza³y portyk joñski i du¿¹ dzwonnicê.
W czasie I wojny �wiatowej i walk z bol-
szewikami w 1920 r. uszkodzona zosta³a
przez artyleriê dzwonnica oraz zburzono
wie¿e. Ko�ció³ po³o¿ony jest efektownie
na sporej górce, sk¹d zje¿d¿a siê do mostu
na Bugu we Frankopolu.

Ko�ció³
w Skrzeszewie

Typowa cha³upa
podlaska

- siedziba
�Galerii RE"�

Skrzeszew - Village given in 1428 by great prince Witold to £uck bishops, was
a private property of Catholic Church until end of XVIII c. Catholic baroque church
built in 1705-1733 situated on the small hill was rebuilt 1837-1840 in classical style
by Andrzej Go³oñski, pupil of famous architect Jakub Kubicki.
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Wie� Frankopol - nad samym Bugiem
by³a teatrem walk w czasie wojny polsko-
bolszewickiej 19 sierpnia 1920 r. o g³ówny
most na rzece, zwyciêskiej dla polskich
u³anów, którzy powstrzymali wroga u¿ywa-
j¹c zdobytych na bolszewikach armat!

Frankopol - village known for heavy fights for capturing important strategically
situated bridge between Polish an Bolshevik's armies on August of 1920. Our first
meeting with Bug River - one of the biggest and most impressive rivers in Poland
rivers in Poland.

Wjazd
na most
we Frankopolu

Rzeka Bug

Bug, symbolicznie dziel¹c Podlasie na
czê�æ wschodni¹ i zachodni¹, pod Fran-
kopolem pokazuje sw¹ moc dziêki impo-
nuj¹cej szeroko�ci lustra wody.
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Za Bugiem, po drodze do Drohiczy-
na, warto siê rozgl¹daæ na boki. Niepozor-
ne kêpy zaro�li lub drzew widoczne
w szczerym polu czêsto kryj¹ ¿elbetowe
bunkry sowieckie z tak zwanej Linii
Mo³otowa, ubezpieczaj¹cej granicê na Bugu
pomiêdzy ZSRR i Niemcami wytyczon¹
jesieni¹ 1939 r. po ich wspólnym naje�dzie
na Polskê.

Drohiczyn, ze wzglêdu na niezwykle
malownicze po³o¿enie na wysokiej skar-
pie Bugu, du¿¹ liczbê zabytków i bogat¹

historiê, nazywany bywa �podlaskim
Kazimierzem Dolnym�. Pocz¹tki miasta siê-
gaj¹ X/XI w. i grodu obronnego bêd¹cego
wa¿ny punktem wymiany handlowej
na pograniczu rusko-polskim, choæ arche-
olodzy odkryli �lady osadnictwa nawet
z ok. X stulecia p.n.e.

Drohiczyn by³ miejscem ci¹g³ych walk
o dominacjê nad Podlasiem pomiêdzy
ksi¹¿êtami polskimi i ruskimi. Obowi¹-
zywa³a wówczas zasada: kto trzyma Dro-
hiczyn, ten w³ada ca³ym Podlasiem. Z tego

Drohiczyn
widziany
od strony

rzeki
Bug

Herb Drohiczyna
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Widok
z Góry

Zamkowej

Ten niezwyk³y
krajobraz przyci¹ga

filmowców
poszukuj¹cych
nadzwyczajnej

scenerii
do swoich dzie³.
Andrzej Wajda,

zachêcony przez
zwi¹zanego rodzinnie

z Drohiczynem
Daniela Olbrychskiego,

nakrêci³ tu plenery
do �Panien z Wilka�
i �Kroniki wypadków

mi³osnych�,
a Jerzy £ukaszewicz

do filmu �Faustyna�.



Kopiec
papieski

powodu ksi¹¿ê Konrad I Mazowiecki
w 1237 r. nada³ Drohiczyn rycerskiemu
zakonowi Braci Dobrzyñskich, którzy mieli
broniæ wschodniej rubie¿y ksiêstwa.
Spowodowa³o to z kolei szybk¹ ripostê
ksiêcia w³odzimiersko-halickiego Danie-
la Romanowicza. Wspólnie z Litwinami
zaatakowa³ w 1238 r. zamek drohicki i usun¹³
zbrojnie Dobrzyñców.

W 1253 roku ksi¹¿ê Daniel zosta³ koro-
nowany na króla Rusi przez legata papie-
skiego Opizona, przez co Drohiczyn zalicza
siê do 4 polskich miast koronacyjnych.

W 1386 roku W³adys³aw Jagie³³o,
wielki ksi¹¿ê litewski i król Polski, po swo-
im chrzcie ufundowa³ w Drohiczynie
ko�ció³ parafialny pw. Trójcy Przenaj-
�wiêtszej. Wielki ksi¹¿ê litewski Aleksan-

der nada³ osadzie prawa miejskie w 1498
roku i potwierdzi³ istnienie dwóch
jednostek administracyjnych: Drohiczyna
Lackiego i Drohiczyna Ruskiego (po le-
wej stronie Bugu).

W 1520 r. Drohiczyn sta³ siê stolic¹
województwa podlaskiego i zachowa³ tê
funkcjê a¿ do 1795 r.

W sierpniu 1657 r. miasto zosta³o spa-
lone przez wojska szwedzkie, kozackie
i siedmiogrodzkie. XIX wiek to okres
zastoju wywo³anego zmian¹ przebiegu
szlaków handlowych z powodu urucho-
mienia Traktu Brzeskiego, zakoñczonego
odebraniem praw miejskich w 1863 r.

Od 1991 r. Drohiczyn jest stolic¹
diecezji drohiczyñskiej.

W Drohiczynie 10 czerwca 1999 roku odby³o siê spotkanie ekumeniczne
z Ojcem �wiêtym Janem Paw³em II. Wydarzenie to zosta³o upamiêtnione usypa-
niem pami¹tkowego kopca i ustawieniem krzy¿a papieskiego.
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Zamek drohicki zbudowany by³
w XV w. na wzgórzu przy skarpie Bugu
na miejscu wcze�niejszego drewnianego
grodu. Podmywanie skarpy przez rzekê
spowodowa³o rozmycie czê�ci wzgórza
i destrukcjê zabudowañ zamkowych.
W pocz¹tkach XVII wieku, na Górze Zam-
kowej w Drohiczynie istnia³ dwór, w któ-
rym mie�ci³ siê s¹d, z dawn¹ wiêzienn¹
wie¿¹ zamkow¹, zniszczony w po³owie
XVII wieku. Na szczycie Góry Zamkowej
znajduje siê obelisk z 1928 roku wysta-
wiony w 10 rocznicê odzyskania niepod-
leg³o�ci.

Jest to punkt widokowy z zapieraj¹cy-
mi dech w piersiach widokami na prze-
³om Bugu i ca³¹ okolice.

Ko�ció³ i klasztor Panien Benedykty-
nek pw. Wszystkich �wiêtych powsta³

w XVII w. Zakon skasowa³y w³adze car-
skie w 1864 roku a zabudowania oddano
mniszkom prawos³awnym. Obecnie jest to
ponownie klasztor benedyktyñski.

Klasztor murowany (obecna siedziba
Wy¿szego Seminarium Duchownego) by³
wznoszony w latach 1729-1744, wed³ug pro-
jektu jezuickiego budowniczego o. Jakuba
Rouffa. Jezuici przejêli spustoszon¹ w 1657
roku przez Szwedów parafiê i zbudowali
nowy klasztor w miejsce spalonego.

Dziêki jezuitom powsta³ ko�ció³ pw.
Trójcy Przenaj�wiêtszej oraz szko³a para-
fialna dla m³odzie¿y szlacheckiej z Podla-
sia i wschodniego Mazowsza. W 1773 r.
po kasacji zakonu Komisja Edukacji Naro-
dowej przekaza³a kolegium pojezuickie
pijarom. W ramach represji po powstaniu
listopadowym w 1832 roku w³adze car-

Zabytki Drohiczyna

Obelisk
z 1928 roku
wystawiony

w 10 rocznicê
odzyskania

niepodleg³o�ci
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Zespó³
pofranciszkañski

Brama wjazdowa
do dawnego kolegium

jezuickiego
i Ko�ció³ pw. Trójcy
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obecna katedra

Cerkiew
prawos³awna

pw. �w. Miko³aja

Ko�ció³
pw. Wszystkich

�wiêtych
i klasztor

benedyktynek



skie zamknê³y szko³ê i nowicjat, a w 1845
roku skasowa³y klasztor ksiê¿y pijarów.
Ko�ció³ pw. Trójcy Przenaj�wiêtszej, obec-
na katedra, w czasie okupacji sowieckiej
w latach 1939-1941 zosta³ zamieniony
w stajniê� W latach 1941-1944 - Niemcy -
u¿ytkowali go jako strzelnicê.

Ko�ció³ pofranciszkañski zosta³ ufun-
dowany przez wojewodê litewskiego
Miko³aja Nasutê. W 1409 roku wzniesio-
no drewniany klasztor i ko�ció³ pw. Wnie-
bowziêcia NMP na miejscu �wi¹tyni Prze-
czystej Bogurodzicy, w której w 1253 roku
odby³a siê koronacja Daniela Romanowi-
cza ksiêcia halicko-w³odzimierskiego na
króla Rusi. W czasie �potopu� szwedzkie-
go 3 maja 1657 roku klasztor wraz z ko-
�cio³em zosta³ zniszczony. Odbudowano
go jako murowany w latach 1678-1715.
Franciszkanie przebywali w Drohiczynie
do 1832 r., kiedy to zostali usuniêci z mia-
sta przez w³adze rosyjskie. Na ich miejsce
w 1836 r. rz¹d carski sprowadzi³ mniszki
prawos³awne. W dawnym klasztorze po
powstaniu styczniowym urz¹dzono koszary
dla wojska (1865-1897). W czasie II wojny

�wiatowej ko�ció³ wycofuj¹cy siê w czerw-
cu 1941 r. ¿o³nierze sowieccy podpalili
�wi¹tyniê; wyremontowano j¹ po tej kata-
strofie dopiero po wojnie.

W zabudowaniach klasztornych mie�ci
siê Muzeum Diecezjalne im. Jana Paw³a II
z niezwykle interesuj¹cym zbiorem szat
liturgicznych, w tym ornatów wykonanych
z pasów kontuszowych (XVI-XX w.);
kolekcja starodruków i rêkopisów (m.in.
akt chrztu Stanis³awa Augusta Poniatow-
skiego), naczyñ liturgicznych a tak¿e eks-
pozycja po�wiêcona unitom podlaskim
oraz Sala Papieska.

Obecnie Drohiczyn jest doskona³ym
miejscem do rekreacji i wypoczynku. Sze-
roki Bug daje wiele mo¿liwo�ci do upra-
wiania sportów wodnych i wêdkarstwa.
Mo¿na wypo¿yczyæ kajaki oraz inny sprzêt
wodny, lub pop³ywaæ na stateczku space-
rowym. Pod koniec czerwca odbywa siê
barwna impreza historyczna - doroczny
czerwcowy Zlot Wojowników S³owian i Wi-
kingów - w programie pokazy walki, kuchni,
koncerty muzyki folkowej i dawnej.
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Wnêtrze
Muzeum Diecezjalne
im. Jana Paw³a II



Drohiczyn is one of the oldest and the most beautiful towns in Eastern Poland.
Since 2000 years people appreciated place where trade trials met together
in connection with water route - Bug river. First historical castle and settlement was
established here in X c. In 1253 Russ prince Daniel crowned himself in Drohiczyn
as a king of Russia.

There was a strong castle on a large hill over the breaks of Bug River, now, after
numerous wars campaigns and natural disasters there is still existing only little part
of Castle Hill. Its necessary for every visitor to climb there and see the wonderful
view from the top. Looking around we can see mighty waters of Bug, wide perspec-
tives of natural landscape and almost all worth seeing sights of architecture in this
small but charming town.

Another good point for landscape watching there is on the river/s bank, close to
the ferry port. From there we can see cathedral and bishop residence (XVII-XVIII c.)
on the to of steep hill, church and monastery of Benedictines Nuns (XVII c.)
In the town there is also an orthodox church and former Franciscans monastery,
nowadays Diocesan Museum with very interesting collection of religion art: pictu-
res, jewellery, priest`s clothes; books and documents.

Drohiczyn, as a old town, has also a lot of legends. One of them tells that once
a 100 years the Castle Hill opens at midnight and the war boat, full of knights,
comes out and flows on the river, before morning dew the warriors come back and
no one knows, why do they do it for?
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Legenda o Zamku Drohickim
Nastrojowo�æ Wzgórza Zamkowego

i rozleg³y widok na przymglone panora-
my nadbu¿añskie sk³aniaj¹ do snucia
legend. Mówi siê, ¿e niedostêpnym wnê-
trzu wzgórza, w labiryncie podziemnych
korytarzy (z których jeden prowadzi a¿
do zamku w Mielniku) spoczywa w z³otej
trumnie ostatni w³adca Jaæwingów, s³ynny
ksi¹¿ê Kumat. Nie koniec na tym, ponoæ
wielki ksi¹¿ê litewski Witold z³o¿y³ w lo-
chach bogate ³upy wojenne, jakie zdoby-
wa³ podczas swoich dalekich wypraw.

Mówi siê te¿, ¿e raz na sto lat, w ciemn¹,
bezksiê¿ycow¹ noc¹, otwiera siê strome zbo-
cze Góry Zamkowej i na szeroko rozlane

wody Bugu wyp³ywaj¹ bojowe ³odzie pe³-
ne zbrojnych. Nie wiadomo, czy to widma
ruskich czy litewskich wojów, czy te¿ duchy
poleg³ychkrzy¿owcówzDobrzynia.Przezca³¹
noc p³ywaj¹ nie wiedzieæ gdzie, a przed �wi-
temznikaj¹ponowniew wysokiejskarpiewzgó-
rza. Lecz ostatnim razem zdarzy³o siê, ¿e jeden
z rycerzy ujrza³ przepiêkn¹ dziewczynê z Dro-
hiczyna i zniewolony nag³ym uczuciem zapo-
mnia³opowrocie,a¿drzwipodziemnego�wiata
zamknê³y siê przed nim na nastêpne sto lat.
Odt¹d w okolicach Góry Zamkowej mo¿na
zobaczyæ nocami ducha rycerza, który b³¹ka
siê samotnie noc¹ po ³¹kach i têsknie wypa-
truje powrotu dawnych towarzyszy.

Wielki Ksi¹¿ê Litewski
Witold



Wie� Granne po³o¿ona nad Bugiem.
Najstarsze �lady osadnictwa w tej miejsco-
wo�ci pochodz¹ z XI-XII w. W 1491 r. fun-
dacja ko�cio³a p.w. Wniebowziêcia Naj-
�wiêtszej Marii Panny i �w. Jana Chrzci-
ciela. Miejscowo�æ lokowana przy go�ciñ-
cu litewskim - obok g³ównej przeprawy
na Bugu i stacji pocztowej funkcjonuj¹-
cej w XVIII i XIX w.; po drugiej stronie
rzeki, dziêki podobnym warunkom, roz-
winê³a siê wie� Krzemieñ.

Miecznik litewski Aleksander Maciej
Ossoliñski z Rudki ufundowa³ w 1784 r.
drewniany ko�ció³, rozebrany w 1892
roku w ramach represji za udzielanie
pomocy unitom. Obecny, murowany
ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela zbudowano
w latach 1948-1962.

W czasie wojny w obronie Konstytu-
cji III Maja w 1793 r. na przeprawie pod

Granne used to be one of most strategic point on the Great Lithuanian Route.
There use to be main crossing through the Bug river. Every army that moved down
this road had to - pass Granne and Krzemieñ on the left river`s bank. That was the
rreasan of struggles and military clash that took place here in the past, one of them
in 1794 r. against Russina during the war of Polish independence against Prussia
and Russian Empire which tried to realize partition of Poland, what finally happe-
ned in 1795. On 1812 Napoleon I passed through Bug with his Great Army on the
way to Moscow.

Grannem dosz³o do walk pomiêdzy od-
dzia³ami armii litewskiej gen. Micha³a
Zabie³³y i armi¹ rosyjsk¹ genera³a Kre-
czetnikowa. W 1794 r. mia³a miejsce
potyczka wojsk polskich z szesnastoty-
siêczn¹ armi¹ Suworowa id¹cego na
Warszawê. W 1795 r. przez Granne prze-
jecha³ król Stanis³aw August w drodze
do Grodna, sk¹d wywieziony zosta³
do niewoli w Petersburgu, gdzie zakoñ-
czy³ ¿ycie. Granne ogl¹da³o tak¿e impo-
nuj¹cy przemarsz Wielkiej Armii napole-
oñskiej id¹cej na Moskwê wiosn¹ 1812 r.
i jej tragiczny odwrót. Zmar³ych z cho-
rób i zimna ¿o³nierzy chowano w pobli-
skiej wsi Dzierzby. Podczas powstania
listopadowego w lutym 1831 przeci¹gnê³a
têdy jeszcze jedna wielka armia - dowo-
dzona przez Dybicza ekspedycja rosyj-
ska w drodze na Warszawê.

Kapliczka
przydro¿na
w okolicach
wsi Granne
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Przeprawa promem
przez rzekê

Rysunek
Mariusza
Karpiñskiego

Herb Siemiatycz



Wie� Pobikry znana ju¿ w XV w.
Tutejszy dwór by³ w³asno�ci¹ Pobikrow-
skich, Godlewskich i Niemirów (od 1717),
nastêpnie Kuszllów, Ciecierskich i Jezier-
skich (do roku 1939 r.) Zespó³ dworski
sk³ada siê aktualnie z oficyny z pierwszej
po³owy XIX wieku, pierwotnie u¿ytkowa-
nej jako dwór Ciecierskich. Zniszczony
zosta³ pa³ac neogotycki, zachowa³ siê
natomiast czê�ciowo park krajobrazowy
z drugiej po XIX wieku oraz aleja dojaz-
dowa prowadz¹ca do wsi.

Obecnie jest to malowniczy i nastrojo-
wy, choæ nieco zaniedbany zak¹tek z piêk-
nym dworkiem drewnianym oraz imponu-
j¹cymi zabudowaniami gospodarczymi
(murowany spichlerz z prze³omu XIX i XX
wieku, obora z 1904 roku, stajnia i wozownia
z 1905 roku oraz ku�nia z lat 20 XX w.).

In Pobikry worth there is a picture-
sque wooden manor house of family
Jeziersk from the I half of the XIX c.
surrounded by old trees survived from
the former palace park.

Dwór
w Pobikrach

Zabudowania
gospodarcze
z prze³omu

XIX i XX w.
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Herb Ciechanowca



Miastem Ciechanowiec by³ ju¿
oko³o 1429 r., lokowanym zapewne przez
wielkiego ksiêcia Witolda. Nale¿a³ m.in.
do Kiszków, którzy zbudowali tu zamek
zniszczony nastêpnie w czasie �potopu�.
Po Kiszkach w³adali miastem Ossoliñscy;
ufundowali oni murowany ko�ció³ pw.
Trójcy Przenaj�wiêtszej (do z³udzenia
przypominaj¹cy bazylikê wêgrowsk¹)
i szpital sióstr mi³osierdzia (1737) proj.
architekta warmiñskiego Jana Adriana
Kluka. Jego syn, ks. Jan Krzysztof Kluk,
proboszcz ciechanowiecki, to jeden z pio-
nierów nie tylko polskiego przyrodo-
znawstwa i naukowego rolnictwa, zielarz,
doktor uniwersytetu wileñskiego. Obec-
nie jego imieniem nazwano Muzeum
Rolnictwa w Ciechanowcu obejmuj¹ce

Ciechanowiec started its urban career in 1429. There was a large residence
of Kiszka family. Swedish army in XVII c. did destroy that fortified castle.
Now in Ciechanowiec one can see baroque - style church (1737) and - first of all -
significant museum of traditional agriculture and old village architecture, including
objects as wooden peasant houses, the water - and the windmills, the manor house,
everything in natural landscape.

pa³ac, skansen prezentuj¹ce odtworzone
zabudowania wiejskie wraz z otoczeniem,
ekspozycjê maszyn rolniczych i muzeum
weterynarii a tak¿e niezwyk³y ogród
botaniczno-zielarski. W muzeum odby-
waj¹ co roku organizowane z wielkim
rozmachem imprezy plenerowe Zajazd
Szlachecki z udzia³em licznych grup
rekonstrukcji historycznej.

Wart polecenia jest tak¿e turystycz-
ny szlak kajakowy (mo¿na je wypo¿yczyæ
na miejscu) rzeki Nurzec przep³ywaj¹-
cej meandrami przez malownicze ³aki,
pola i lasy po³o¿one na Obszarze
Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu
i Narwi obfituj¹cego w dzikie ptactwo
i zwierzynê.

Chata
w Muzeum
Rolnictwa

obok:

Skansen
w Ciechanowcu

Wiatrak- ko�lak

Konfederaci barscy
- V Zajazd
Wysokomazowiecki
w Ciechanowcu

Okienko
z malwami
- skansen
w Ciechanowcu
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o ile Bia³ystok zwany jest �Podla-
skim Wersalem� to Rudce przypisaæ
mo¿na miano �podlaskiego Wilanowa�
ze wzglêdu na okaza³y pa³ac Ossoliñskich
rozbudowany w XIX w. przez Potockich.
Rudka, znana od XV w. (której nazwa
wywodzi siê od eksploatowanych w oko-
licy z³ó¿ rudy darniowej) nale¿a³a
do magnackich rodów litewskich m.in.
Hlebowiczów i Kiszków, których zast¹-
pili w XVII w. Ossoliñscy herbu Topór.
Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli
rodu, podskarbi wielki koronny Franci-
szek Maksymilian Ossoliñski, zbudowa³
w 1718 r. dwór murowany przekszta³co-
ny w 1763 r. przez Aleksandra Macieja
Ossoliñskiego w okaza³y pa³ac w stylu
barokowym. Portyk wej�ciowy zdobi¹
herby - Topór Ossoliñskich i herb w³a-
sny, herb jego ma³¿onki Benedykty
Antoniny de Löwendal, oraz bezpreten-
sjonalna, ale za to rozbrajaj¹co szczera
inskrypcja �Pro suo commodo Alexan-
der Ossolinski aedificavit� czyli �Wybu-
dowa³ (pa³ac) dla swojej wygody Alek-
sander Ossoliñski�.

Do wymienionych herbów Z³ot¹
Pilawê dodali Potoccy - Tomasz Potocki

obj¹³ Rudkê, jako posag Wandy Osso-
liñskiej. Za rz¹dów Potockich znany
architekt Jan Heurich dokona³ w latach
1913-1914 rozbudowy rezydencji w stylu
neobarokowym. Pa³ac, otoczony parkiem
krajobrazowym, s³yn¹³ z bogatego wy-
posa¿enia wnêtrz i kolekcji broni wschod-
niej, jednak kolejne wojny przetaczaj¹ce
siê przez Rudkê ogo³oci³y go doszczêt-
nie. Obecnie mie�ci Zespó³ Szkó³ Rolni-
czych im. Ks. Krzysztofa Kluka.

Architektura pa³acu, tak jak w Wila-
nowie, jest zarazem dekoracyjna i swoj-
ska, ³¹czy okaza³o�æ bry³y z doskona³o-
�ci¹ proporcji poszczególnych czê�ci
budowli co razem sprawia nader przy-
jemne wra¿enie.

Niedaleko pa³acu znajduje siê pó�-
nobarokowy ko�ció³ pw. �w. Trójcy
z 1754 r. wzorowany na farze bia³ostoc-
kiej. W jego wnêtrzu warte obejrzenia
s¹ zw³aszcza fragmenty wyposa¿enia
kosico³a w Mirze przeniesione po II wojnie
�wiatowej. Na terenie Rudki znajduj¹ siê
kapliczki z XVII w. zawieraj¹ce nadzwy-
czaj stare pos¹gi �wiêtych, tak zniszczo-
ne przez czas, ¿e wygl¹daj¹ niemal jak
rze�by abstrakcyjne.

The most interesting object in Rudka is a beautiful palace (XVIII- XIX c.) situated
in natural landscape of an old park. Palace is the former residence of Ossoliñski and
Potocki family decorated with stone sculptures showing the coat of arms of the landlords.

In Rudka worth seeing is also baroque church and several chapels with wooden
statues of the saints from XVII c.

Herb Rudki

Portyk wej�ciowy
zdobi¹ herby -

Topór Ossoliñskich
i herb w³asny,

herb jego ma³¿onki
Benedykty
Antoniny

de Löwendal
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Pó�nobarokowy
ko�ció³

pw. �w. Trójcy

Figura
�wiêtego
Floriana



Nazwa miasta pochodzi od rzeki
Bronki. W Brañsku istnia³ w XI-XIII w.
gród obronny, po którym zosta³a tzw. Góra
Zamkowa - grodzisko o powierzchni po-
nad 3 hektarów. S³ynne jest uroczysko
�Kumat� we wschodniej czê�ci miasta,
gdzie 23 czerwca 1264 r. od mieczy pol-
skich rycerzy z wojska Boles³awa Wsty-
dliwego poleg³ ten dzielny wódz Jaæwin-
gów. Od 1390 r. Brañsk nale¿a³ do ksiê-
cia mazowieckiego Janusza I Starszego,
który straci³ go w pocz. XV w. na rzecz
ksiêcia Witolda. Na krótko (1440-4) zaj¹³
Brañsk wnuk Janusza I - ksi¹¿ê mazowiecki
Boles³aw IV, ale zd¹¿y³ w tym czasie nadaæ
osadzie prawa miejskie.

Brañsk rozwin¹³ siê dziêki po³o¿eniu
przy wielkim go�ciñcu litewskim. Handlo-
wano tu g³ównie drewnem i zbo¿em. Nie
ochroni³ miasta w czasie �potopu� przed
³upie¿cami starosta brañski Bogus³aw
Radziwi³³; niszczone by³o przez wojska kon-
federackie oraz szwedzkie, siedmiogrodz-
kie, tatarskie i moskiewskie. W 1761 r.,
na sejmiku brañskim zosta³ wybrany na

Brañsk - the old merchant town existing as a fortified settlement since XI c.;
then it gained the town rights in I half of XV c. Famous warrior of Yottingas tribe -
prince Kumat was killed near Brañsk in a battle against Polish army on the 24.06.1264.
Brañsk was destroyed in several wars, specially during so called Swedish Flood
(1655-1657). There was districts inhabited by Polish, Russian and Jew people, they
had own temples and separated cemeteries.

pos³a stolik litewski Stanis³aw Poniatow-
ski, który swoj¹ karierê polityczn¹ uwieñ-
czy³ koronacj¹ w roku 1764.

W XIV w. Brañsk trzykrotnie atako-
wali krzy¿acy. Zamek go�ci³ koronowane
g³owy: W³adys³awa Jagie³³ê, Kazimierz
Jagielloñczyk, Zygmunta I Starego z kró-
low¹ Bon¹. Jak wiêkszo�æ miast podlaskich
Brañsk by³ zasiedlony przez kilka nacji,
posiadaj¹cych w³asne �wi¹tynie. St¹d wziê-
³y siê w mie�cie a¿ 3 cmentarze: katolicki,
prawos³awny i ¿ydowski. W 1839 roku
w³adze carskie odebra³y unitom ko�ció³,
który przekszta³cono w prawos³awn¹
cerkiew. Jak ciekawostkê warto podaæ,
¿e Brañsk s³yn¹³ niegdy� z okrutnych
i bieg³ych w swym fachu katów i dlatego
powsta³o przekleñstwo: �A bodaj ciê kat
brañski oprawi³!�.

Starosta brañski
Bogus³aw Radziwi³³

Herb Brañska

Ko�ció³
pw. Wniebowziêcia

NMP
(1859-1862)

Cerkiew
na szlaku

przed Bielskiem
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Po³o¿ony oko³o 50 km na po³udnie
od Bia³egostoku.

Prawdopodobnie nazwa miasta pocho-
dzi od s³owa �bielsko�, co oznacza miejsce
podmok³e choæ mo¿e te¿ pochodziæ od
s³owa �biele�.

Bielsk Podlaski powsta³ prawdopo-
dobnie w XII wieku jako gród obronny.
Pozosta³o po nim grodzisko �redniowiecz-
ne (XIII w.) zwane Gór¹ Zamkow¹.

Z 1253 r. pochodzi pierwsza wzmian-
ka o Bielsku w latopisie (kronice) halicko-
wo³yñskim. Bielsk dzieli³ losy ksiêstwa:
naje¿d¿ali go Jaæwingowie (1264), Litwini,
Krzy¿acy, a w 1382 r. - ksi¹¿ê mazowiecki
Janusz I Starszy (w rok pó�niej wyparty
przez Jagie³³ê). Janusz I otrzyma³ Bielsk
z ca³ym Podlasiem w 1390 r. z r¹k króla
W³adys³awa Jagie³³y, lecz w pocz. XV w.
straci³ miasto na rzecz ksiêcia Witolda.
W XV i XVI w. wzros³a rola Bielska jako
miasta po³o¿onego na spotkaniu szlaków
prowadz¹cych do Wilna z 2 g³ównych
miast polskich - Krakowa i Warszawy.
Dziêki temu go�cili tu niemal wszyscy kró-
lowie polscy podró¿uj¹cy do Wilna.
Potwierdzeniem dobrej koniunktury by³o
nadanie prawa magdeburskiego przez

Aleksandra Jagielloñczyka dla miasta
lackiego i ruskiego w 1495 r.

Najbardziej charakterystycznym zabyt-
kiem Bielska jest ratusz pó�nobarokowy
(po 1776) proj. Jana Sêkowskiego. Na igli-
cy wie¿y ratuszowej widoczny jest wyku-
ty w blasze owad i data - 1779. Podobno
to pami¹tka po pladze szarañczy, która na-
wiedzi³a okolice Bielska.

W mie�cie znajduje siê kilka interesu-
j¹cych zabytków:

1. Zespó³ klasztorny karmelitów funda-
cji Adama Kazanowskiego (1638) z baroko-
wym ko�cio³em NMP z Góry Karmel (1641,
przebudowany - 1784). Po powstaniu listo-
padowym w ramach represji zajêty na cer-
kiew, zwrócony katolikom w 1921 r.;

2. Klasycystyczna Bazylika Narodzenia
NMP i �w. Miko³aja, zbudowana w 1783
roku wed³ug projektu Szymona Bogumi³a
Zuga;

3. Cerkiew tzw. zamkowa, z koñca XVI w.
4. Cerkiew pw. Zmartwychwstania

Pañskiego na Ho³owiesku z 1716 r. (do 1839
unicka);

5. Cerkiew �w. Micha³a Archanio³a
(1789);

Herb Bielska Podlaskiego

Cerkiew
�w. Micha³a

z 1789 r.

Na iglicy
wie¿y

ratuszowej
widoczny jest

wykuty w blasze
owad

i data - 1779

Okno
Cerkwi

�w. Micha³a
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Bielsk is another significant merchant town on the Great Lithuanian Way, rece-
ived the town rights fro the hands of king Aleksander Jagielloñczyk in 1495.
In Bielsk laid on the crossroads of the ways from three main cities of Polish King-
dom-Warsaw, Cracow and Wilno. It was a reason of fast development of the town.
Now in Bielsk we can see a lot of sights from these times: monastery of Carmel
monks, several orthodox and catholic churches, and the best known of all - baro-
que city hall (after 1776).

Legenda o Cerkwi
pod Wzgórzem Zamkowym

W 1564 r. do Bielska zjechali siê
t³umnie pos³owie z Polski i Litwy na sejm,
aby radziæ o przysz³ej unii obu pañstw.
Jednak moce diabelskie nie chcia³y do-
pu�ciæ do spe³nienia tej �wiêtej zgody
miêdzy narodami i rozpêta³y straszliw¹
nawa³nicê po³¹czon¹ z burz¹ z pioruna-
mi, z których jeden zapali³ wysok¹ wie-
¿ê bielskiego zamku. Próby ratowania na
nic siê zda³y i po �wietnej rezydencji
pozosta³y jedynie dymi¹ce popio³y.
Zgliszcza zamku, ale nie cerkwi grodo-

wej, któr¹ ponoæ ochroni³a rêka boska -
�wi¹tynia zapad³a siê w ca³o�ci pod zie-
miê. Odt¹d przyk³adaj¹c ucho do ziemi
na wzgórzu zamkowym mo¿na czasem
us³yszeæ st³umione bicie cerkiewnych
dzwonów brzmi¹cych najg³o�niej pod-
czas �wi¹t wielkanocnych w Wielk¹ So-
botê, szczególnie wtedy, gdy Wielkanoc
katolicka i prawos³awna wypadaj¹ jed-
nocze�nie. I jeszcze jedno: szczê�liwy ten,
kto dnia owego dzwony us³yszy, bo spe³-
ni¹ siê jego marzenia.

6. Cerkiew cmentarna pw. �wiêtej Trój-
cy ufundowana pierwotnie przez królow¹
Bonê, (przebudowana na prze³omie XVIII
i XIX wieku), w latach 1596-1839 unicka,
obecnie prawos³awna;

7. Zajazd z po³. XIX wieku.
W 1981 roku re¿yser Jerzy Hoff-

mann tu w³a�nie nakrêci³ przebojowy

film �Znachor� wed³ug powie�ci Do³êgi-
Mostowicza z piêkn¹ Ann¹ Dymn¹ w roli
Marysi Wilczur i Tomaszem Stockinge-
rem jako zakochanym hrabi¹. Sceny
do filmu krêcono m.in. w sklepie, ko³o
bielskiego ratusza, oznaczonym obecnie
tablic¹ informacyjn¹.

Sceny
do filmu �Znachor�
w re¿. J. Hoffmana
krêcono m.in.
w tym sklepie

Ratusz w Bielsku.
Siedziba Muzeum
Historii Miasta,
Oddzia³ Muzeum
Podlaskiego
w Bia³ymstoku
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Herb Bia³egostoku

Pocz¹tki miasta Bia³ystok siêgaj¹
my�liwskiego dworu Miko³aja Raczkowi-
cza, odziedziczonego przez Piotra Wie-
sio³owskiego herbu Ogoñczyk. Architekt
królewski Hiob Bretfus wzniós³ dla Wie-
sio³owskich dwukondygnacyjny zamek
z nowoczesnymi umocnieniami ziemny-
mi (bastionowymi). Po �mierci ostatnie-
go z Wiesio³owskich - Krzysztofa dobra
bia³ostockie przesz³y na w³asno�æ
Rzeczypospolitej.

W 1659 r. w nagrodê za mêstwo
i skuteczne dowodzenie podczas �poto-
pu� i wojny w Danii Stefan Czarniecki
otrzyma³ Bia³ystok i starostwo Tykociñ-
skie nadane mu przez Sejm. Jedyna cór-
ka i dziedziczka Czarnieckiego - Kata-
rzyna Aleksandra - wysz³a za m¹¿ za
Jana Klemensa Branickiego herbu Gryf
i wnios³a mu w wianie te dobra.

Bia³ystok najwiêcej zawdziêcza Jano-
wi Klemensowi II Branickiemu (1689-
1771), (hrabia na Branicach, wojewoda
krakowski (1746), hetman wielki koron-
ny(1752), kasztelan krakowski (1762),

starosta brañski, bielski). Dziêki jego sta-
raniom Bia³ystok w 1749 r. otrzyma³ pra-
wa miejskie magdeburskie od króla
Augusta III Sasa.

Hetman Jan Klemens Branicki dziêki
bogatym o¿enkom i koneksjom na dwo-
rze obu Augustów saskich nie tylko zbu-
dowa³ fortunê ale tak¿e spróbowa³ szczê-
�cia w grze o tron. Po �mierci Augusta
III by³ jednym z g³ównych kandydatów
do korony polskiej. Branicki bez powo-
dzenia walczy³ z wojskami rosyjskimi po-
pieraj¹cymi kandydata �Familii�, Stani-
s³awa Poniatowskiego. Mierny polityk,
nieudolny wódz, sukcesy osi¹gn¹³ w me-
cenacie artystycznym.

Z jego inspiracji powsta³o szereg
wybitnych dzie³ sztuki, m.in. siedem
rezydencji (w Warszawie, Choroszczy,
Wysokimstoku, Ho³owiesku, Sto³owaczu,
M�ciskach, Bia³ymstoku). Najbardziej
znacz¹ce osi¹gniêcie na tym polu jest
pa³ac w Bia³ymstoku, zwany �podlaskim
Wersalem� (proj. Jan Z. Deybel, dekora-
cja rze�biarska - Jan C. Redler). Dope³-

Król Stanis³aw
August Poniatowski

Zespó³ pa³acowo-parkowy Branickich w Bia³ymstoku
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nieniem pa³acu by³ wspania³y ogród
tarasowy w stylu francuskim, którego
dwa poziomy symbolizowaæ mia³y
Koronê i Litwê po³¹czone w jedn¹ har-
monijn¹ ca³o�æ. Na swoim dworze het-
man utrzymywa³ balet i teatr, który
dawa³ przedstawienia na sali dla 400
osób. Po �mierci Branickiego w roku
1771, Bia³ystok przeszed³ w rêce Potoc-
kich, którzy po 1795 r. sprzedali miasto
rz¹dowi pruskiemu. W 1802 r. wszed³
w sk³ad Cesarstwa Rosyjskiego.

Bia³ystok szybko zacz¹³ nabieraæ zna-
czenia jako o�rodek przemys³u w³ókien-
niczego. Paradoksalnie przyczyni³ siê do
tego kordon celny pomiêdzy Królestwem
Polskim a Cesarstwem w 1834 r. Bia³y-
stok jako du¿e miasto wcielone do Ce-
sarstwa i le¿¹ce stosunkowo najbli¿ej
Królestwa sta³ siê odpowiednikiem £odzi
- miejscem burzliwego rozwoju w³ókien-
nictwa, wzrostu wielkich fortun polskich,
niemieckich i ¿ydowskich, czego �wiad-
kami s¹ pa³ace i fabryki dawnych baro-
nów w³ókiennictwa. Wiele mówi ówcze-
sne miano �Manchester Pó³nocy�.
Dalszy rozwój przemys³u stymulowany
by³ otwarciem 1862 r. kolei warszawsko-
petersburskiej. Urozmaicon¹ mozaikê
tworzyli Polacy, Francuzi, Rosjanie,
Niemcy i ¯ydzi, w tym Ludwik Zamen-
hof, twórca uniwersalnego jêzyka -
esperanto.

Z okresu miêdzywojennego pozosta³
charakteryzuj¹cy siê du¿¹ ekspresj¹
ko�ció³ �wiêtego Rocha proj. Oskara
Sosnowskiego (pocz¹tkowo mia³ to byæ
ko�ció³ Opatrzno�ci Bo¿ej - wotum za od-
zyskanie niepodleg³o�ci) zwany popular-
nie Bia³ym Ko�cio³em w odró¿nieniu
od Czerwonego Ko�cio³a - neogotyckiej
�wi¹tyni (1900-1905) proj. Józefa P. Dzie-
koñskiego, czê�ci zespo³u Bazyliki Archi-
katedralnej; w którego sk³ad wchodzi
tak¿e pó�norenesansowy ko�ció³ (1617-
26) fundacji Wiesio³owskich, z i polichro-
miami A. Herliczki z 1751 r., stanowi¹cy
mauzoleum rodowe Branickich. W kryp-
cie pochowano m.in. Izabelê, ostatni¹
¿onê Jana Klemensa Branickiego.

W czasie II wojny �wiatowej Bia³y-
stok poniós³ ogromne straty, m.in.
naje�d�cy zburzyli 80% zabudowy. Woj-
ska niemieckie zajê³y Bia³yostok 15 wrze-
�nia 1939 r., lecz ju¿ 22 wrze�nia wcielo-
no je do Bia³oruskiej SRS. Niemcy zajêli
miasto ponownie 27 czerwca 1941 roku.
Podczas likwidacji getta w lutym 1943
roku ¯ydzi wzniecili powstanie; walki
w getcie przeci¹gnê³y siê a¿ do sierpnia
1943 r.

Wspó³cze�nie Bia³ystok jest znacz¹-
cym o�rodkiem nauki, kultury i przemy-
s³u. Miasto liczy obecnie ok. 300 000.
mieszkañców. Znajduje siê na obszarze
Zielonych P³uc Polski. Ponad 32% jego

Hetman
Jan Klemens II

Branicki
(1689-1771)
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powierzchni zajmuj¹ obszary zielone,
co tworzy niezwyk³y, bardzo zdrowy
mikroklimat, dziêki czemu Bia³ystok
zaliczany jest do miêdzynarodowej Sieci
Zdrowych Miast.

Zabytki miasta mo¿na zwiedzaæ po-
ruszaj¹c siê po piêciu szlakach turystycz-
nych: Szlaku Dziedzictwa ¯ydowskie-
go; Szlaku esperanto i wielu kultur;
Szlaku architektury PRL; Szlaku �la-
dami b³ogos³awionego ksiêdza Micha-
³a Sopoæki oraz Szlaku kulinarnym.

Interesuj¹ce jest zw³aszcza Muzeum
Wojska z bogatymi zbiorami broni i in-
nych militariów, dany ratusz, ko�cio³y
i cerkwie.

Najwa¿niejszy zabytek Bia³egostoku
to Pa³ac Branickich zwany Wersalem
Pó³nocy lub Polskim Wersalem.

W latach 1691-1697 s³ynny architekt
Tylman z Gameren przebudowa³ gotyc-
ko-renesanasowy zamek Wiesio³owskich
na barokow¹ rezydencjê. Siêgn¹³ przy
tym do wypróbowanych wcze�niej wzo-
rów zastosowanych w Pa³acu Krasiñskich
w Warszawie oraz w pa³acu Radziejow-
skich w Nieborowie. Ten kszta³t pa³acu
nie utrzyma³ siê d³ugo, bo wkrótce Jan
Klemens Branicki, zapewne pod wp³y-
wem m³odziutkiej ¿ony - Izabeli z Po-
niatowskich, zapragn¹³ nowej, jeszcze
bardziej efektownej siedziby - palace
entre cour et jardin - wg projektu Jana
Zygmunta Deybla. Po �mierci Deybla
prace prowadzi³ w latach 1750-1771
Jakub Fontana. Pa³ac dekorowa³ znany
rze�biarz Redler autor m.in. �Herkulesa
walcz¹cego z Cerberem� i �Herkulesa
walcz¹cego z Hydr¹�. Dla Branickiego
pracowali m.in. Szymon Czechowicz,

Louis Marteau, Augustyn Mirys, Georg
Wilhelm Neunhertz.

W szeroko znanym i podziwianym
pa³acu w Bia³ymstoku bywa³y korono-
wane g³owy August II Mocny, August III
Sas, Stanis³aw August Poniatowski,
Józef II Habsbur, ksi¹¿ê Karol Wettin,
pó�niejszy król Ludwik XVIII(1798), Igna-
cy Krasicki a tak¿e zagraniczni dyplo-
maci. Po �mierci hetmana pa³ac sprze-
da³a wdowa rz¹dowi pruskiemu, a na-
stêpnie odkupi³ go car Aleksander I.

W okresie panowania rosyjskiego
pa³ac zosta³ rozgrabiony z wyposa¿enia,
zabrano egzotyczne drzewa i krzewy,
zburzony zosta³ nawet teatr Jana Klemen-
sa Branickiego. Od 1841 r. pa³ac mie�ci³
Instytut Dobrze Urodzonych Panien.
Podobno dlatego usuniêto ponad 100 an-
tykizuj¹cych (a wiêc nagich) pos¹gów
z parku i ogrodu, oficjalnie aby�. nie gor-
szyæ m³odych dziewcz¹t (sic!), choæ rów-
nie dobrze móg³ to byæ pretekst do ko-
lejnego rabunku.

W czasie I wojny �wiatowej w pa³a-
cu urz¹dzono szpital wojskowy. Po woj-
nie pa³ac by³ siedzib¹ urzêdów pañstwo-
wych. Podczas wojny polsko-bolszewic-
kiej pa³ac zamieszkiwa³o ca³kiem nieary-
stokratyczne towarzystwo - Tymczaso-
wy Komitet Rewolucyjny Polski, na cze-
le z Feliksem Dzier¿yñskim, szykuj¹cy
siê w³a�nie do objêcia w³adzy w Polsce
po zwyciêstwie rewolucji.

W czasie II wojny roku pa³ac zosta³
powa¿nie zniszczony. Prace renowacyj-
ne trwaj¹ do tej pory, choæ ju¿ obecnie
jako siedziba Uniwersytetu Medycznego,
wygl¹da równie imponuj¹co jak w cza-
sach Branickich.

Rysunek
Mariusza

Karpiñskiego
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Dawno temu, w roku 1320, ksi¹¿ê
litewski Gedymin polowa³ w Puszczy
Bielskiej i zapêdzi³ siê w pogoni za jele-
niem w dzikie ostêpy. Nie by³o tam ¿ad-
nych ludzkich siedzib, a poniewa¿ nad-
chodzi³a ju¿ noc my�liwi rozbili obóz nad
potokiem wyp³ywaj¹cym z le�nego wzgó-
rza. Czysta woda i bia³e piaszczyste dno
zachwyci³y ksiêcia, który do�æ ju¿ mia³
bagnistych strumieni puszczañskich.

Ponoæ wtedy Gedymin rzek³: �Czysty, bia-
³y stok. Mo¿na by nad nim zbudowaæ
dwór my�liwski albo i wie� za³o¿yæ�
(a trzeba wiedzieæ, ¿e s³owo stok oznacza
po dawnemu �ród³o). I tak te¿ siê sta³o.
Najpierw powsta³ drewniany ksi¹¿êcy
dwór a przy nim wyros³o osiedle, które
wziê³o sw¹ nazwê od s³ów ksiêcia - Bia³y
Stok - a jeszcze pó�niej sta³o siê kwitn¹-
cym miastem, Bia³ymstokiem.

First documents of Bia³ystok are dated about 1437. In the years 1617-1626 was
built church and a Gothic-Renaissance style castle. Famous owner of Bia³ystok
was great military leader Stefan Czarniecki who received town as a reward for his
victories in a war against Sweden. The most important personage for Bia³ystok was
Jan Klemens Branicki, who decide of building new palace in a half of XVIII c. This
famous residence, which hosted also kings, aristocrats and international diplomats
gained the name �Polish Versailles�. Until now Branicki`s palace is the most elegant
and impressive building in Bia³ystok and in the all of Eastern Poland.

After partition of Poland on 1795 Bia³ystok was a part of Prussia and - in the
next - of Russian Empire. In the XIX c. started it`s career as textile manufacture
center. Because of it in the town settled down a lot of citizens from different nations-
Polishmen, Germans, Russians and Jews. In Bia³ystok lived Ludwik Zamenhof, the
creator of Esperanto language.

In the times of II W. W. Bia³ystok has been under occupation of Soviet Russia
since 1939 and then - since 1941 - Nazi Germany. On August 1943 in Bia³ystok
Ghetto took place Jewish uprising against German action of transportation the
Jewish community to the Death Camp in Treblinka for extermination. During
II world war about 80% of buildings were turned into the ruins.

Now Bia³ystok is a capital city of Podlaskie Voivodeship and the large center
of science, culture and industry.

Legenda o powstaniu nazwy
Bia³ystok
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Nazwa Sokó³ka pochodzi podobno
od tych szlachetnych ptaków, które miesz-
kañcy mieli hodowaæ i uk³adaæ do polo-
wania z przeznaczeniem na dwór królew-
ski. W pocz¹tku XVI w. Bona mia³a tu
swój dwór my�liwski zw. Sucholda, nada-
ny jej przez kochaj¹cego ma³¿onka - Zyg-
munta I Starego wraz z ogromni lasami -
czê�ci¹ Puszczy Grodzieñskiej. Bywa³ tu
i ostatni z Jagiellonów - Zygmunt August,
który ufundowa³ w Sokó³ce ko�ció³, ale
dopiero Zygmunt III Waza podniós³ wie�
Sokó³kê do rangi miasta, a sta³o siê to
w roku 1609. W 1679 r. Jan III Sobieski
zacz¹³ osiedlaæ tu ¿o³nierzy ze swoich
chor¹gwi tatarskich.

W Sokó³ce przy go�ciñcu litewskim sta-
nê³a stacja pocztowa zarz¹dzana przez urzêd-
ników z rodziny Michaelisów. II po³owê XVIII
w. ¿ycie miasta zdominowa³a osobowo�æ
Antoniego Tyzehausa, który mia³ wielkie
plany �biznesowe�, lecz mniej szczê�cia

w interesach i w efekcie nie powiod³y siê jego
projekty - produkcja materia³ów luksusowych
ró¿nego typu. Nie zdo³a³ rozwin¹æ przemys³u
ale zbudowa³ m.in. pa³acyk gubernatorski

W okresie miêdzywojennym s³ynne
by³y tutejsze targi koñskie, podobnie jak
wspó³cze�nie znane s¹ szeroko produko-
wane na masow¹ skalê okna z Sokó³ki.
Jeszcze wiêcej rozg³osu przyniós³ miastu
seria filmowa rozpoczêta przez popularny
film �U Pana Boga za piecem�. Zwiedzaj¹c
miasto i okolice mo¿na skonfrontowaæ
wyobra¿enia filmowe z rzeczywisto�ci¹,
nie mniej malownicz¹.

Sokó³ka by³a zawsze by³ zamieszkiwana
przez ludno�æ mieszan¹ - w XVIII/XIX w.
na 1124 mieszkañców by³o 383 ¯ydów
i 18 Tatarów. W³a�nie Tatarzy i ich kultura
s¹ g³ówn¹ atrakcj¹ Muzeum Ziem Sokólskiej.
W Sokó³ce zaczyna siê tak¿e Szlak Tatarski,
prowadz¹cy do ich ostatnich osiedli w Pol-
sce - Bohonik i Kruszynian.

Name Sokó³ka comes from the hunting falcons which were breed in forest
by the local settlers for the rich hunters - Polish kings and noblemen. Another
reason for the fame of this place is fact of Tatar`s soldiers colony settled down here
by Polish King Jan III Sobieski I in the II half of XVII c.

Local museum presents tradition and history of nations that use to live in Sokó³-
ka (Polish, Russian, Tatars and Jews). So called Tatar`s Trail starts here and leads
to Kruszyniany and Bohoniki, the last villages of Polish Tatars with the original
cemeteries and wooden mosques. In Sokó³ka one can see also Orthodox Church
of St. Alexandery Newski from the XIX c. and Catholic Church of St. Anthony (1848,
and 1901-1904).

Królowa Bona

Herb Sokó³ki

Klasycystyczny
ko�ció³

�w. Antoniego
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W XIII w. powsta³ w okolicy (Niem-
czyn) gród obronny. W XV w. by³a to
królewszczyzna, przekazana Radziwi³³om
przez Zygmunta Starego (1509); odebrana
im przez Bonê (1536); od 1571 r. w³asno�æ
Zygmunta Augusta. Puszcza Bielska przez
wieki by³a ostoj¹ zwierzyny i królewskim
terenem ³owieckim. W XVIII wieku
powsta³a wie� Czarna osadzona na pra-
wie ³owieckim. W 1782 r. wybudowano
stacjê pocztow¹ w osiedlu Buksztel, któr¹
odwiedzi³ w 1795 r. król Stanis³aw
August Poniatowski w drodze do Grodna.
W 1962 r. Czarna Wie� Osada otrzyma³a
prawa miejskie i now¹ nazwê - Czarna
Bia³ostocka (do 1962 r. Czarna Wie�).
Atrakcje Czarnej Bia³ostockiej ³¹cz¹ siê

przede wszystkim z puszcz¹. Otaczaj¹ j¹
rezerwaty i tereny chronione dawnej
Puszczy Knyszyñskiej: Budzisk, Jesionowe
Góry i Miêdzyrzecze.

Ekscytuj¹cym prze¿yciem jest przeja¿d¿-
ka kolejk¹ w¹skotorow¹ przez wybrane, fascy-
nuj¹ce fragmenty puszczy, tras¹ d³ugo�ci 20
km, z Czarnej do Czeremchowej Tryby

Niezwykle malowniczo po³o¿ony jest
tak¿e zalew Czapielówka - dos³ownie po-
�rodku lasu. To �wietny akwen do po³owu
szczupaka, sandacza, okonia, amura, lina,
karpia, leszcza i karasia. No i ta wszech-
ogarniaj¹ca cisza lasu - towar deficytowy
w naszej cywilizacji, w której stan ciszy prak-
tycznie nie istnieje poza nielicznymi enkla-
wami.

Klasycystyczny Ko�ció³ �w. Antoniego
w Sokó³ce zosta³ zbudowany w latach 1840-
48, i przebudowany gruntownie w latach
1901-1904. Posiada bogate wyposa¿enie
wnêtrza z XIX w. i efektown¹ fasadê ozdo-
bion¹ mozaikowym wizerunkiem z Matki
Boskiej Ostrobramskiej i licznymi rze�ba-
mi, jednak najwiêkszy rozg³os przyczyni³a
mu nie zabytkowa architektura lecz
cudowne wydarzenie z 2008 r., tzw. cud
w Sokó³ce. Wówczas to w hostii wykryte
zosta³y tkanki, które eksperci okre�lili jako
fragmenty ludzkiego miê�nia sercowego.
Jak do tej pory Ko�ció³ nie uzna³ oficjalnie
tego zdarzenia za cud, ale hostia przecho-
wywana jest jak relikwia.

W rynku znajduje siê cerkiew prawo-
s³awna pw. �w. Aleksandra Newskiego wy-
budowana w oko³o 1830 roku. Kopu³ê
wieñczy czterospadowy dach z sygnaturk¹
i czterema wie¿yczkami z cebulastymi
he³mami.

Nieopodal rynku w zlokalizowane jest
Muzeum Regionalne. Znajduje siê tu
sta³a wystawa po�wiêcona osadnictwu
tatarskiemu. W parku miejskim obok dêbu
Bartek, który jest pomnikiem przyrody, znaj-
duje siê kamieñ upamiêtniaj¹cy trzechsetn¹
rocznicê osadnictwa tatarskiego. Naprzeciw
gmachu s¹du pomnik Józefa Pi³sudskiego
upamiêtniaj¹cy on zwyciêsk¹ bitwê nad
Niemnem we wrze�niu 1920 r.

Herb
Czarnej Bia³ostockiej

Cerkiew
�wiêtych
Niewiast
Nios¹cych
Wonno�ci
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Pocz¹tki Wasilkowa to gród obron-
ny za³o¿ony w II po³owie XIII wieku
przez ksiêcia w³odzimiersko-halickiego
Wasylka, brata króla Rusi - Daniela. Pierw-
sze osadnictwo wystêpowa³o tu w XIII-
XIV wieku. Miasto zosta³o za³o¿one
w 1566 roku, starost¹ by³ Hiob Bretfus,
nadworny architekt króla Zygmunta Sta-
rego, autor projektów zamku w Bia³ym-
stoku i Tykocinie. Starost¹ wasilkowskim
by³ s³ynny humanista £ukasz Górnicki,
autor m.in. �Dworzanina polskiego�.

W czasie II wojny �wiatowej 19 wrze-
�nia 1939 Wasilków zosta³ zajêty przez
wojska niemieckie, nastêpnie zajê³y go
wojska sowieckie w my�l paktu Ribben-
trop-Mo³otow.

Najciekawszym obok skansenu obiek-
tem w Wasilkowie jest cerkiew p.w. �w.
Aposto³ów Piotra i Paw³a z roku 1853
w stylu w stylu bizantyjsko-ruskim. Pier-
wotnie by³a tu drewnianej cerkiew unic-
ka, wzmiankowana ju¿ w XVII w. W II
po³. XIX w. dobudowano monumental-

At its beginning, in the II half of XIII c. there was a fortified wooden castle
of prince Wasylko brother of Daniel, the king of Russia. The city was established in 1566.

The interesting object to see is an St. Peter and Paul Orthodox Church built in neo-
byzantine style. But the most famous is a Wasilków skansen - museum of village
(Bia³ostockie Muzeum Wsi). In skansen tourists can see peasant`s tools, furniture, pottery,
tapestries and of course wooden architecture: houses, windmills, forge and many others
and village inn with original, tasty regional dishes.

na bramê o unikalnej architekturze, bê-
d¹c¹ jednocze�nie cerkiewn¹ dzwonnic¹.

Skansen - oficjalna nazwa: Bia³ostoc-
kie Muzeum Wsi - zajmuje ponad dwu-
dziestohektarowy teren i posiada w zbio-
rach ponad 30 drewnianych obiektów: Jest
te¿ karczma, gdzie mo¿na zapoznaæ siê ze
specja³ami podlaskiej kuchni regionalnej.

W skansenie podziwiaæ mo¿na wy-
posa¿enie mieszkañ, narzêdzia rolnicze,
meble ceramikê, tkaniny i stroje), oraz
zabytki techniki rolnej i le�nej; budynki
drewniane z ca³ego województwa pod-
laskiego (m.in. wiatrak, ku�nia domy
mieszkalne i gospodarskie). Skansen
po³o¿ony jest nad rzek¹ Supra�l¹ w ma-
lowniczym, parkowym krajobrazie.

W budynkach Muzeum znajduje siê
tradycyjne wyposa¿enie wnêtrz oraz wy-
stawy czasowe i sta³e, po�wiêcone m.in.
dawnym narzêdziom rolniczym, pojazdom
wiejskim, osadnictwu w dolinach rzek,
zdobnictwu architektury drewnianej, garn-
carstwu i pszczelarstwu.

Herb Wasilkowa

Góra Krzy¿y
ko³oWasilkowa

Cerkiew
p.w. �w. Aposto³ów

Piotra i Paw³a

Wiatrak
w Bia³ostockim

Muzeum Wsi
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Miasto Supra�l le¿y nad rzek¹
Supra�l¹, prawym dop³ywem Narwi. Jest
to jeden z g³ównych o�rodków turystycz-
nych na terenie Puszczy Knyszyñskiej.
Dziêki wspania³emu mikroklimatowi wy-
nikaj¹cemu z le�nego otoczenia posiada
status uzdrowiska.

Pocz¹tki miasta siêgaj¹ XV wieku, kie-
dy to Aleksander Chodkiewicz ofiarowa³
bazylianom uroczysko Suchy Hrud.
W pocz. XVI w. powsta³a pierwsza cer-
kiew �w. Jana Ewangelisty. Kolejn¹ �wi¹-
tyniê, murowan¹ cerkiew obronn¹ z 4
basztami i warown¹ bram¹ zbudowano
pod wezwaniem Zmartwychwstania Naj-
�wiêtszej Marii Panny. S³ynê³a ze wspa-
nia³ych fresków z po³. XVI wieku autor-
stwa Sabiana Nektarija Malara. Obok po-
wsta³y budynki klasztorne i gospodarcze.

W1601 roku zakon przyj¹³ postanowie-
nia Unii Brzeskiej i miasto sta³o siê sie-
dzib¹ metropolity unickiego dla Rusi
Zachodniej. Dziêki temu powsta³ imponu-
j¹cy pa³ac opacki (1655) otaczaj¹cy cer-
kiew obronn¹. Cerkiew zniszczyli Niemcy

w 1944 r., lecz zosta³a odbudowana. Obec-
nie w pa³acu mie�ci siê m.in. muzeum ikon,
wywieraj¹ce na zwiedzaj¹cych du¿e wra-
¿enie dziêki zbiorom prezentowanym na
niezwykle efektownej, multimedialnej eks-
pozycji.

Supra�l, podobnie jak Bia³ystok, sko-
rzysta³ na utworzeniu bariery celnej
z Królestwem Polskim; rozwin¹³ siê tu prze-
mys³ - w XIX w. powsta³o a¿ 7 fabryk
w³ókienniczych. Pierwsz¹ za³o¿y³ w 1833 r.
Wilhelm Zachert. Niestety spalili je Niemcy
w 1944 r.

W Supra�lu warto zwiedziæ tak¿e
budynki klasztorne z lat 1755-1764, bramê-
dzwonnicê z 1752 r., cerkiew prawos³awn¹
pw. �w. Teologa (1889-1891), katakumby
pobazyliañskie, �Star¹ Pocztê� - budynek
z koñca XVIII wieku przykryty gontowym
³amanym dachem, który mie�ci³ kiedy� sta-
cjê poczty. Malowniczo prezentuje siê eklek-
tyczny pa³ac Buchholców z 1892-1903 r. oto-
czony parkiem, obecnie siedziba znanego
Liceum Sztuk Plastycznych z którego
wysz³o wielu wybitnych artystów.

Supra�l lays among big forests, in the valley of Supra�l River and it's the reason
of uncial, healthy microclimate of this area. History of this place starts in XV c.

In XVI c. was built fist orthodox church and monastery, which rejoined to Brest
Union in 1601. Thanks to establishing in Supra�l the bishops capital for Western Russia
unionists we can now admire extraordinary complex of the former abbey buildings -
the big fortified church and bishops palace with unusual collection of orthodox icon.
In the city still is preserved the old architecture from the times of booming weaver
industry from 1833, like weavers houses, post office and picturesque Buchholc family
palace from 1892-1903 r.

Herb Supra�la

Pa³ac Buchholtzów
w Supra�lu

Kaplica grobowa
rodziny Zachertów
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Ku�nica Bia³ostocka
W Ku�nicy Bia³ostockiej szlak rozstaje siê

z terytorium Polski. Punkt graniczny funkcjo-
nuje obok wsi. Ku�nica to dawne miasto za-
³o¿one przez królow¹ Bonê (prawa miejskie
w 1536 r.) obok zak³adu przemys³owego -
ku�ni ¿elaza - notowanego ju¿ w 1504 r. Pra-
wa miejski Ku�nica straci³a w 1921 r. z powo-
du zniszczeñ w czasie kampanii 1920-21 r.

Ku�nica Bia³ostocka is point of a bor-
der crossing to Belaru�. Ku�nica is a for-
mer town (until 1921) established by Polish
queen Bona in 1536 near the big iron ma-
nufacture (Ku�nica-Hammer-mill).

Grodno
Grodno znane jest jako gród ruski ju¿

w XI w. W po³owie XIII w. gród nale¿a³
do ksiêcia Daniela Romanowicza panuj¹-
cego tak¿e w tym czasie w Drohiczynie.
Nastêpnie usadowili siê tu Litwini (1376),
a ksi¹¿ê Witold nada³ osiedlu prawa miej-
skie (1391) i zbudowa³ zamek obronny
(1398). Grodno by³o ulubionym miejscem
pobytu króla Stefana Batorego, który zmar³
na zamku grodzieñskim w 1586 r. Obec-
nie w Grodnie podziwiaæ mo¿na przebu-
dowany zamek gotycki, liczne ko�cio³y
i cerkwie oraz pa³ace i synagogê.

Grodno has been known since XI c.
asa Ruthenian fort. In 1364 Lithuania
conquered these lands. Grodno in 1391
received town rights from prince Witold.

Grodno is known as a historical town with
many churches, orthodox temples and synago-
gue. One of the most famous kings of Poland,
Stefan Batory, died here in the year of 1586.

Druskieniki
Miasto na Litwie (od 1991 r.) jedno

z najlepszych uzdrowisk w Europie za³o-

¿one w 1837 r. Popularne sta³o siê zw³asz-
cza w XX-leciu miêdzywojennym m.in.
dziêki Józefowi Pi³sudskiemu, który chêt-
nie przyje¿d¿a³ tu na kuracje. Niedaleko
Druskiennik urodzi³ siê najs³ynniejszy
artysta litewski prze³omu XIX i XX w.,
Miko³aj Konstanty Ciurlionis, malarz, mu-
zyk i teoretyk sztuki. Obecnie Druskienni-
ki s³yn¹ jako uzdrowisko - wystêpuj¹ tu
�ród³a mineralne i pok³ady borowiny, oraz
ze wspania³ego aqua-parku.

Lithuanian Town Druskiennki is one
of the most famous and popular health-
resort in eastern Europe. It`s became very
popular on the 20-th of XX c.; there came
even great state leaders as Józef Pi³usud-
ski. Now is a big centre of recreation, spa,
aqua parks and many other attractions.

Troki
Troki s³yn¹ z okaza³ego zamku gotyckie-

go na wyspie jeziora Galve, którego budowê
ukoñczy³ w pocz¹tkach XV w. ksi¹¿ê
Witold. Przez pewien czas by³ on siedzib¹
w³adców Litwy, tutaj te¿ przechowywano
skarb ksi¹¿êcy. Po zniszczeniach w XVII w.
zamek odbudowywany by³ w wieku XX w.,
m.in. przez S. Lorentza. Obecnie mie�ci
muzeum. Kolejna atrakcja Trok to osiedle
Karaimów - narodu pochodzenia tureckiego
- sprowadzonych przez Witolda do Trok
jako stra¿ników zamku. Posiadaj¹ w³asn¹
�wi¹tynie - kienesê - oraz charakterys-
tyczne budownictwo, a nawet oryginaln¹
kuchniê.

The most famous sight in Troki (Trakai)
is a mighty gothic fcstle, situated on the
Galve Lake island, the former residence
and treasury of Lithuanian rulers. Now it's
a very interesting museum presenting
history and culture of Lithuania.

Herb
Ku�nicy Bia³ostockiej

Herb Grodna

Zamek
w Trokach

Herb Druskiennik

Cerkiew
w Ku�nicy

Bia³ostockiej

Cerkiew
w Grodnie
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Trakai are also widely know as a set-
tlement of Karaim nation (with Turkish
origin) settled down here in XV c. by prin-
ce Witold as a members of his private
life-guard. They have very original cultu-
re, architecture and also tasty food.

Wilno
Wilno, stolica Litwy; miasto znane od

XIV w., kilkakrotnie niszczone przez Krzy-
¿aków, Moskali oraz wielkie po¿ary, odra-
dza³o siê za ka¿dym razem w formie jesz-
cze piêkniejszej.

W przesz³o�ci drugie z miast sto³ecz-
nych Rzeczpospolitej Obojga Narodów jest
o�rodkiem przemys³owym, uniwersytec-
kim, artystycznym a tak¿e miejsce pielgrzy-
mek do cudownego obrazu Matki Boskiej
Ostrobramskiej. Starówka wileñska jest
�wietnie zachowana i odrestaurowana.
T³umy turystów przyci¹ga m.in. katedra
wileñska z XVIII w., podobnie jak ko�cio-
³y wêgrowskie ozdobiona freskami przez
Micha³a Anio³a Palloniego; ko�ció³

�w. Piotra i Paw³a na Antokolu z XVII w.
ze s³ynn¹ dekoracj¹ stiukow¹ Piotra Per-
tiego; Uniwersytet; pami¹tki po Adamie
Mickiewiczu, barokowy ko�ció³ �w. Kata-
rzyny czy te¿ gotycka Wie¿a Gedymina
pozosta³a z jednego z zamków wileñskich.

Vilnius, capital Town of Lithuania,
has been known since XIV c. as a fortress
and settlement invaded several times
by the army of Teutonic Order in Prussia.
During the history of the united states
of Kingdom of Poland and Great Duchy
of Lithuania Vilnius was the second main
city of the state after Krakow and - later -
Warsaw.

Now Vilnius is a modern centre of
industry, university science and art.
Old town of Vilnius is a careful restored
district with magical atmosphere created
by beautiful old houses, churches and pa-
laces. It is also a Christian pilgrim centre
thanks to the famous miraculous picture of
Our Lady in Ostra Brama.

Cudowny obraz
Matki Boskiej

Ostrobramskiej
w Wilnie

Herb Trok

On travelling in Lithuania and Belarus everywhere one can see connections with
Polish part of the Great Lithuanian Trial, which are visible in the architecture, the tradition
and in the history - for instance church in Dobre is following the shape of the St. Anna Church
in Wilno, the same we can say about Liw castle and the castle of great prince Witold in Troki.

Na Litwie i Bia³orusi wszêdzie odnajdujemy zwi¹zki i odniesienia do obiektów
z polskiej czê�ci Szlaku. Na wileñskim ko�ciele �w. Anny wzorowa³ siê autor fary
w Dobrem; cmentarz na Rossie przygarn¹³ matkê i serce Józefa Pi³sudskiego, w Druskien-
nikach urodzi³ siê Miko³aj Konstanty Ciurlionis, który zakoñczy³ ¿ycie w Pustelniku ko³o
Warszawy, a zamek wielkiego ksiêcia Witolda w Trokach stanowi³ wzór (lub te¿ odwrot-
nie) dla zamku w Liwie nale¿¹cego ksiêcia Janusza I Starszego - szwagra Witolda. To tylko
niektóre z podobieñstw spajaj¹cych Wielki Go�ciniec Litewski w jedn¹ ca³o�æ.

Herb Wilna

Katedra
wileñska

Miko³aj Konstanty
Ciurlionis,

malarz, muzyk
i teoretyk sztuki
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