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OOddajemy w Pañstwa rêce kolejne wydawnictwo poœwiêcone Wielkiemu
Goœciñcowi Litewskiemu, bêd¹cemu najwa¿niejszym szlakiem handlowym
i pocztowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku. Szlak,
zwany te¿ Wielkim Traktem Pocztowym lub Wielkim Traktem Warszawa -
Wilno ³¹czy³ stolicê Korony Polskiej ze stolic¹ Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
i mia³ wp³yw nie tylko na sprawne funkcjonowanie komunikacji w granicach
ogromnego pañstwa, ale te¿ na rozwój miejscowoœci przy nim usytuowanych.

Po dwóch wiekach od upadku traktu, który wi¹za³ siê z podzia³em Rzeczy-
pospolitej pomiêdzy trzech zaborców, w Soko³owskim Oœrodku Kultury
w Soko³owie Podlaskim zrodzi³ siê pomys³ na reaktywacjê dawnego traktu, jako
szlaku turystycznego. Inicjatywa spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem samo-
rz¹dów, instytucji, organizacji pozarz¹dowych, przedsiêbiorców i osób prywat-
nych, którzy dostrzegli w projekcie szansê na rozwój turystyki na terenie wschod-
niego Mazowsza i Podlasia. Do realizacji przedsiêwziêcia powo³ana zosta³a
Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Goœciniec Litewski, której celem
bêdzie wytyczenie, oznakowanie i przede wszystkim promocja szlaku, jako jednej
z najwiêkszych atrakcji turystycznych wschodniej Polski.

Budowa szlaków turystycznych wzd³u¿ dawnych dróg handlowych, czy tras
pielgrzymkowych ma miejsce w ca³ej Europie. Ten sposób tworzenia infrastruk-
tury turystycznej wydaje siê bowiem najbardziej naturalny i atrakcyjny. Odtwa-
rzanie dawnych traktów komunikacyjnych okazuje siê dla turysty ciekawe, bo
oprócz walorów kulturowych i krajobrazowych, pozwala zwiedzaj¹cemu poczuæ
siê jak podró¿ny, czy pielgrzym sprzed wieków, pozwala poznaæ specyfikê tej
podró¿y, jej motywy, uwarunkowania i trudnoœci.

Wstêp



7

 Wielki trakt Warszawa - Wilno w XVIII wieku

Opracowanie dr Grzegorza Ry¿ewskiego uœwiadamia nam, jak ogromny
potencja³ kryje w sobie projekt reaktywacji Wielkiego Goœciñca Litewskiego.
Wielowiekowe, czasami burzliwe dzieje traktu, znani podró¿ni, którzy pozosta-
wili po sobie opisy swoich peregrynacji z Warszawy do Wilna w pamiêtnikach
i unikatowe miejscowoœci po drodze, ka¿da ze swoj¹ wyj¹tkow¹ histori¹, nigdzie
indziej nie spotykanymi zabytkami i niezwykle goœcinnymi ludŸmi, których
warto odwiedziæ dla nich samych. Kumulacja walorów i atrakcji na szlaku
gwarantuje jego sukces.

Dla wszystkich interesuj¹cych siê przesz³oœci¹ niniejsze wydawnictwo bêdzie
Ÿród³em wiedzy o zjawisku historycznym, w niewielkim do tej pory stopniu
zbadanym, a jak¿e istotnym w dziejach naszego kraju oraz regionów Mazowsza
i Podlasia. Mo¿e te¿ byæ inspiracj¹ do dzia³añ na rzecz odtworzenia goœciñca
wspó³czeœnie i motywacj¹ do wspólnego dzia³ania ponad granicami gmin,
powiatów, województw a nawet pañstw. Zachêcam wiêc Pañstwa do uwa¿nej
lektury z przekonaniem, ¿e po jej zakoñczeniu zapragniecie jak najszybciej
wyruszyæ w podró¿ szlakiem Wielkiego Goœciñca Litewskiego.

Maria Koc
etnograf,

dyrektor
Soko³owskiego

Oœrodka
Kultury
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Z
Trakt ³¹cz¹cy Wschód z Zachodem

Ziemie, przez które przebiega omawiany trakt ³¹cz¹cy Warszawê i Wilno,
a wiêc dwie stolice zjednoczonych w unii pañstw Polski i Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego posiadaj¹ niezwykle ciekaw¹ historiê ze wzglêdu na swoj¹ ró¿norod-
noœæ kulturow¹, etniczn¹ i religijn¹. Dzisiaj tereny te wchodz¹ w sk³ad trzech
pañstw: Polski, Bia³orusi i Litwy, które w czasach funkcjonowania opisywanego
szlaku tworzy³y wspóln¹ wielokulturow¹ Rzeczpospolit¹. Ta wielokulturowoœæ
by³a wynikiem procesów historycznych, które ukszta³towa³y ten obszar, bêd¹cy
miejscem spotkania Wschodu z Zachodem, cywilizacji Bizancjum z cywilizacj¹
Rzymu. To w³aœnie tereny Podlasia sta³y siê miejscem, gdzie owo spotkanie
nast¹pi³o. Dziêki temu ów obszar sta³ siê stref¹ pogranicza, gdzie miesza³y siê
ze sob¹ rozmaite wp³ywy, tradycje i etnosy, tworz¹c niezwykle barwny konglo-
merat kulturowy.

Ze wschodu nap³ywa³a tu ludnoœæ ruska i w mniejszym stopniu litewska,
nios¹c ze sob¹ swoj¹ cywilizacjê i tworz¹c struktury Koœcio³a prawos³awnego,
buduj¹c tu liczne cerkwie. Z zachodu tereny te kolonizowali Mazowszanie, dla
których powstawa³y parafie i koœcio³y rzymskokatolickie. Ta wielokulturowoœæ
wykszta³ci³a postawy tolerancji, bez której ¿ycie obok siebie we wspólnym pañ-
stwie by³oby niemo¿liwe. Taka postawa z kolei - nie bêd¹ca w owych czasach
czymœ czêsto spotykanym - niejako zaprasza³a nastêpne etnosy do osiedlania siê
na tych goœcinnych ziemiach. Tak pojawili siê tu ¯ydzi, którzy czêsto byli prze-
œladowani w Europie Zachodniej (szczególniej od XIV wieku), a w Rzeczpospoli-
tej Obojga Narodów znaleŸli niezwykle dogodne warunki do ¿ycia. Starozakon-
ni posiadaj¹cy swoj¹ autonomiê religijn¹ i samorz¹dow¹ obok koœcio³ów i cer-
kwi budowali bó¿nice i synagogi, co znów ubogaca³o krajobraz kulturowy.
Od XVI wieku ta religijna mozaika zosta³a wzbogacona o wyznania reformowa-
ne, które szczególnie w Wêgrowie - pod opiek¹ mo¿nych Kiszków i Radziwi³³ów
- nie tylko mog³y funkcjonowaæ, ale tu siê rozwijaæ i st¹d promieniowaæ na dal-
sze ziemie Rzeczypospolitej.

Pozosta³oœci¹ tych niezwykle ciekawych procesów historycznych, œwiadec-
twem materialnym tego wielokulturowego dziedzictwa s¹ zabytki, o wartoœciach
których decyduje nie tylko materialna, zewnêtrzna forma, ale ca³y kontekst,
który doprowadzi³ do ich powstania. Zabytki s¹ czêsto niezwykle cenne nie
poprzez sw¹ monumentalnoœæ, ale dlatego, ¿e s¹ wytworem bogactwa ró¿nych
kultur, religii i cywilizacji.
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Podró¿uj¹c omawianym szlakiem mo¿na siê zapoznaæ z owym niezwyk³ym
bogactwem. Jest to zatem podró¿ nie tylko w sensie geograficznym ale te¿ pod-
ró¿ w czasie i wêdrówka w inne ciekawe œwiaty i rzeczywistoœci kulturowe.

Ukszta³towanie siê traktu, jego funkcjonowanie i znaczenie
Truizmem jest twierdzenie, ¿e szlaki komunikacyjne - w tym drogi l¹dowe -

odgrywa³y niezwykle istotn¹ rolê w historii pañstw, miast i spo³ecznoœci. To ich
przebieg w du¿ej mierze decydowa³ o rozwoju lub stagnacji, jedne obszary wci¹-
gaj¹c w orbitê dalekosiê¿nego handlu, inne omijaj¹c, a co za tym idzie skazuj¹c
na margines ¿ycia gospodarczego i politycznego. Komunikacja odgrywa³a te¿
niezwykle istotn¹ rolê w kwestiach militarnych i strategicznych. Miejscowoœci
po³o¿one na wa¿nych szlakach handlowych korzysta³y z tego niepomiernie pod-
czas pokoju, stawa³y siê natomiast niezwykle zagro¿one podczas wojen, gdy¿ to
g³ównymi drogami porusza³y siê wojska swoje i obce, czêsto prowadz¹c ze sob¹
zaciête walki. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e szlaki komunikacyjne s¹ te¿ drogami
którymi „toczy siê historia”.

Opisywany trakt ³¹cz¹cy Mazowsze z Litw¹ ulega³ pewnym zmianom histo-
rycznym i posiada³ kilka wariantów oraz ró¿nie bywa³ nazywany.

W po³owie IX wieku w krajach arabskich nast¹pi³o o¿ywienie zainteresowa-
nia bursztynem, s³u¿¹cym jako ozdoba, amulet i œrodek leczniczy. Na ten wiek
datowane jest funkcjonowanie szlaku handlowego Kijów-Turów-Brzeœæ, dalej bie-
gn¹cego wzd³u¿ pó³nocnego brzegu Bugu i œrodkowej Wis³y na Kujawy. Szlak
ten znaczony jest odnalezionymi monetami arabskimi. Tu¿ za rzek¹ Nurzec
od szlaku tego odbija³a droga prowadz¹ca na Jaæwie¿, przez Gródek, Œwiêck,
Grodzkie i dalej do Wizny. Oprócz szlaku wiod¹cego przez Wiznê, z Drohiczy-
na na Jaæwie¿ prowadzi³ zapewne bezpoœrednio drugi szlak. Kierowa³ siê on na
pó³noc przez nieznany z nazwy gródek, po którym do dziœ pozosta³a nazwa osa-
dy Grodzisk. Dalej bieg³ zapewne przez Bielsk w kierunku b³ot biebrzañskich.
W XI - XIII wieku by³y to g³ówne drogi ³¹cz¹ce Mazowsze z Litw¹ wiod¹ce przez
Podlasie. W tym czasie bezpoœrednie po³¹czenie Warszawa-Liw-Wêgrów-Soko-
³ów - i dalej na wschód nie istnia³o ze wzglêdu na póŸniejsz¹ kolonizacjê ziem
dzisiejszych powiatów wêgrowskiego i soko³owskiego. Szlak z Warszawy docho-
dzi³ do starego grodu liwskiego, aby nastêpnie skrêciæ na pó³noc.

 Sytuacja taka uleg³a zmianie w wieku XV podczas ¿ywio³owej kolonizacji
Podlasia oraz unormowania stosunków polsko-litewskich wskutek unii obu
pañstw. Wówczas to zapewne wraz z rozwojem Wêgrowa i Soko³owa droga ta
nie tylko powsta³a, ale stale nabiera³a znaczenia, nie tylko jako trakt komunika-
cyjny, ale równie¿ handlowy ³¹cz¹cy Mazowsze z Wielkim Ksiêstwem Litewskim,
w granicach którego znalaz³o siê Podlasie. W tym czasie prowadzi³ on z Drohi-
czyna przez Soko³ów, Wêgrów, Liw do Warszawy. Na odcinku miêdzy Skrzesze-
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wem a Soko³owem a¿ do XIX wieku przebiega³ inaczej ni¿ obecnie, bo bardziej
na pó³noc, przez wsie Kanabród (dawniej Kamionobród), Kamianka i Ba³ki.

Wa¿nym wêz³em komunikacyjnym by³ wówczas Drohiczyn, bowiem st¹d
trakt wiód³ albo w kierunku pó³nocnym: na Bielsk - Narew - Gródek - Krynki -
Odelsk i Grodno lub dalej na wschód poprzez Mielnik do Brzeœcia. By³a te¿ od-
noga ³¹cz¹ca Drohiczyn z Ciechanowcem.

W wieku XVI droga przez Soko³ów nabra³a wiêkszego znaczenia. Zwi¹zane
to by³o równie¿ z faktem, ¿e Wêgrów i Soko³ów by³y oœrodkami dóbr nale¿¹-
cych do najmo¿niejszych wówczas rodów WKL Kiszków i Radziwi³³ów. W³aœci-
ciele byli niezwykle zainteresowani, aby ruch handlowy i komunikacyjny odby-
wa³ siê przez ich maj¹tki, bowiem czerpali z tego wymierne profity (c³a, myta,
prawo sk³adu, op³aty handlowe itp.), a dobra ich rozwija³y siê wówczas gospo-
darczo. Mo¿na zatem domniemywaæ, ¿e maj¹c olbrzymie znaczenie w pañstwie
polsko-litewskim rody te w znacznym stopniu przyczyni³y siê do powstania tu
tego wa¿nego traktu.

Miasto Soko³ów sta³o siê wówczas oœrodkiem po³o¿onym przy bardzo wa¿-
nym szlaku handlowym, zwanym goœciñcem wielkim litewskim, id¹cym
z Moskwy przez Smoleñsk, Miñsk, Drohiczyn, Soko³ów, Wêgrów, Liw, Stanis³a-
wów na Warszawê, Poznañ i Wroc³aw.

Przeje¿d¿ali têdy liczni kupcy zatrzymuj¹c siê i handluj¹c towarami w dni
targów i jarmarków. Istotnym jest, ¿e podró¿uj¹cy kupcy zobowi¹zani byli
do wystawiania swoich towarów w takich miejscowoœciach i sprzeda¿y ich
po bardzo atrakcyjnych cenach mieszkañcom.

W lutym 1580 roku przeje¿d¿a³ têdy król Stefan Batory zmierzaj¹c z Warsza-
wy do Grodna oraz w drodze powrotnej w styczniu 1581 roku.

Mo¿na tu wspomnieæ te¿ inny trakt ³¹cz¹cy Warszawê z Wilnem, który upo-
wszechni³ siê równie¿ w XVI wieku po tym, jak król polski i wielki ksi¹¿ê litewski
Zygmunt August, przebywaj¹c bardzo rzadko w Krakowie, obra³ sobie za g³ówn¹
rezydencjê Knyszyn na Podlasiu. Nowa, prawdopodobnie bardziej dogodna dla
podró¿nych droga wiod³a z Warszawy przez Ostrów, Zambrów i £om¿ê na Ma-
zowszu, Tykocin i Knyszyn na Podlasiu, Sokó³kê, KuŸnicê i Grodno do Wilna.

Wraz z postêpuj¹c¹ kolonizacj¹ powstawa³y nowe istotne oœrodki, które przej-
mowa³y ruch komunikacyjny, zaœ inne traci³y na znaczeniu. W wieku XVIII
na niezwykle wa¿ny oœrodek w regionie wyrós³ Bia³ystok, gdzie rezydencjê swoj¹
ulokowa³ mo¿ny ród Branickich herbu Gryf. Powstanie tu magnackiej siedziby -
„Wersalu Podlaskiego” jednego z najpotê¿niejszych panów w XVIII wieku - Jana
Klemensa Branickiego, kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego spowodo-
wa³o zmianê znaczenia dawnych dróg ³¹cz¹cych dwie stolice - Warszawê i Wilno.
Od tego czasu podró¿owano miêdzy dwoma stolicami Rzeczypospolitej Obojga
Narodów przez Bia³ystok.
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 Szlak ten na obszarze miêdzy Warszaw¹ a Soko³owem nie uleg³ zmianie,
natomiast tu¿ za Soko³owem rozwidla³ siê na dwa trakty - jeden starszy, trac¹cy
na znaczeniu, id¹cy do Drohiczyna i drugi - odgrywaj¹cy coraz wiêksz¹ rolê, skrê-
caj¹cy na pó³nocny wschód. Wiód³ on poprzez Jab³onnê, Granne (przeprawa przez
Bug), Perlejewo, Pobikry, Brañsk, Bielsk, Bia³ystok, Wasilków, Buksztel (dziœ Czarna
Bia³ostocka), Sokó³kê, KuŸnicê, Grodno, Rotnicê, Merecz, Orany i dochodzi³
do Wilna. Zwany by³ w wieku XVIII wielkim traktem pocztowym i jak siê wydaje
by³o to najwa¿niejsze i najchêtniej u¿ywane po³¹czenie miêdzy - Warszaw¹
a Wilnem - obs³ugiwane przez instytucjê poczty, co mia³o niebagatelne znaczenie.

Rola komunikacyjna opisywanego traktu, jak i dzia³aj¹cej tu poczty by³a
olbrzymia, bowiem poczta s³u¿y³a nie tylko do przewozu listów i przesy³ek war-
toœciowych, ale przed upowszechnieniem siê komunikacji kolejowej jednym
z jej g³ównych zadañ by³ przewóz pasa¿erów. Ju¿ z polecenia Zygmunt Augusta
w 1558 roku zorganizowano pocztê królewsk¹, a pierwszym jej dyrektorem
zosta³ Prosper Prowana, pochodz¹cy z W³och dworzanin królewski. Pocz¹tko-
wo dzia³alnoœæ tej instytucji ogranicza³a siê do przesy³ania wiadomoœci miedzy
Krakowem a Wenecj¹. Na drodze prowadz¹cej przez Wiedeñ zorganizowane
zosta³y specjalne stacje pocztowe, które obs³ugiwa³y polskich kurierów. Ponie-
wa¿ zarówno Zygmunt August, jak i Stefan Batory wiele czasu spêdzali
na Litwie, kolejni dyrektorzy poczty (Taxis, Montelupi) zmuszeni byli do wpro-
wadzenia regularnych kursów na trasie Kraków - Wilno. Za œrodek lokomocji
z regu³y s³u¿y³y pos³annikom pocztowym podwody dostarczane przez podda-
nych królewskich. Wa¿ne zmiany nast¹pi³y, gdy Zygmunt Waza przeniós³ stoli-
cê z Krakowa do Warszawy. Pojawi³a siê wtedy potrzeba w³¹czenia tej ostatniej
w sieæ po³¹czeñ pocztowych. Kolejni w³adcy reformowali pocztê, która nabiera-
³a znaczenia i rozszerza³a swoj¹ dzia³alnoœæ. Wa¿ne zmiany i reformy przepro-
wadzi³ w tej mierze August II, który wyda³ specjaln¹ konstytucjê w 1717 roku
okreœlaj¹c¹ przebieg tras oraz regulamin dzia³ania poczty. Nakazywa³ on punk-
tualnoœæ w po³¹czeniach i okreœli³ czas podró¿y przesy³ek z Wilna do Warszawy
na jeden tydzieñ.

W drugiej po³owie XVIII wieku omawiany trakt komunikacyjno-pocztowy
miêdzy Warszaw¹ a Grodnem i Wilnem funkcjonowa³ bardzo sprawnie.
Têdy te¿ dwa razy w tygodniu (poniedzia³ek, œroda) kursowa³a poczta litewska
z Warszawy przez Wilno, Mitawê i Rygê do Petersburga. Równie¿ dwa razy
na tydzieñ (œroda, sobota) t¹ sam¹ drog¹ przybywa³a do Warszawy poczta
powrotna. Têdy te¿ podró¿owali miêdzy dwoma stolicami, a tak¿e dalej -
do Petersburga - królowie, magnaci, dyplomaci, pos³owie. Wiadomo bowiem,
¿e pod koniec tego wieku to w³aœnie w Petersburgu zapada³y najwa¿niejsze decyzje.

Chc¹c podró¿owaæ poczt¹ z Warszawy do Wilna nale¿a³o siê udaæ do bu-
dynku poczty zwanego dziœ Star¹, a wówczas Sask¹ Poczt¹, który mieœci³ siê
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na Krakowskim Przedmieœciu, obok Trêbackiej, w dawnym pa³acu Wesslów,
póŸniej Ostrowskich. Pa³ac ten zmieniaj¹cy wielokrotnie w³aœcicieli, sprzeda³
w roku 1780 Fryderyk Brühl, wojewodzie Przebendowskiemu, który przeniós³
do niego pocztê z innego budynku na Krakowskim Przedmieœciu. Przetrwa³a tu
ona do roku 1874.

Stacje pocztowe na omawianym szlaku miêdzy Warszaw¹ a Wilnem zorga-
nizowane by³y w Okuniewie, Stanis³awowie, Makowie (dziœ Makowiec Ma³y
i Du¿y), Wêgrowie, Soko³owie, Grannym, Pobikrach, Brañsku, Bielsku Podla-
skim, Wojszkach, Bia³ymstoku, Buksztelu (dziœ Czarna Bia³ostocka), Sokó³ce,
KuŸnicy, Grodnie, Rotnicy (dziœ czêœæ miasta Druskienniki), Mereczu, Oranach,
Lejpunach, Œwi¹tniku.

Korzystaj¹cy z poczty i podró¿uj¹cy naszym szlakiem Friedrich Schulz
takie zanotowa³ uwagi o dzia³alnoœci poczty: Cena koni ekstrapoczt¹, jak wszêdzie
od jednego po 2 z³ote za milê, to jest groszy 8; postylion dostaje od stacji czy d³u¿szej czy
krótszej 2 z³ote, które siê p³ac¹ postmajstrowi razem. Oddaje on je postylionowi po powro-
cie dopiero, aby posiadaj¹c ten skarb nie pi³ po drodze, gdy¿ dla tutejszego ludu jedyn¹
przyjemnoœci¹ jest wódka. Jeœli mu siê oprócz tego da 3 do 5 polskich groszy, dojechawszy
ca³uje rêce i suknie. Nastêpnie dowiadujemy siê, ¿e konie pocztowe by³y co prawda
ma³e ale do u¿ycia dobre. S³abo te¿ ocenia³ uprz¹¿, zaœ o pracownikach pisa³: posty-
lioni chocia¿ w wiêkszej czêœci szczególniej w g³êbi Litwy nie maj¹ sukni, spodni, butów,
s¹ wybornymi woŸnicami, a choæ lec¹, powo¿¹ zrêcznie i nadzwyczaj ostro¿nie, co nieraz
podziwia³em. Grzeczni s¹, dobrej woli i nie wymagaj¹cy. Dwa razy mi siê trafi³o w ca³ej
drodze do Warszawy, ¿e siê postylion pod karczm¹ zatrzyma³, ale nigdy d³u¿ej nad
5 minut. Upa³ go zmusza³ napojem siê och³odziæ. Nie przyjdzie na myœl biedakom natrêt-
nie prosiæ, aby im podró¿ny napój zap³aci³, jak siê trafia pruskim i saskim postylionom.
Miedzy Litwinami ani jednego pijanego nie spotka³em. Postmajstrowie s¹ ludŸmi naj-
grzeczniejszymi w œwiecie i przeprz¹g nie trwa dziesiêciu minut. Konie pas¹ siê dooko³a
poczty po 20 i 30, przybywaj¹cy postylion zatr¹bi tylko, a ju¿ pilnuj¹cy je wiedz¹ o co
idzie. Wprost z pastwiska pêdz¹ je do powozu, a ¿e tu chomentów nie znaj¹ i szlej¹ tylko,
przy której znajduj¹ siê postronki, na szyjê zarzuc¹, w moment gotowe wszystko i jedzie
dalej. Po pocztach wszêdzie s¹ ³ó¿ka albo dobre pos³anie ze s³omy, w wielu znajdzie siê
napój i jad³o, a nawet jak na kraj ten, tanio. Nie zaszkodzi wszak¿e tu, jak i wszêdzie,
mieæ z sob¹ ma³y zapas jad³a i coœ do wypicia. W Kiejdanach, Kownie, Kruksztanach,
Grodnie, Bia³ymstoku, Wêgrowie, na kilku innych przestankach litewskiej drogi znaj-
dzie siê wszystko, czego siê ¿¹da. W³aœciwych dróg sypanych w Litwie nie ma, tylko
kawa³kami, o czym wy¿ej wspomnia³em; w ca³ej drodze trafi³em na 4-5 miejsc, w których
zim¹ lub w s³otny czas zagrzêzn¹æ mo¿na. Reszta goœciñca idzie piaskami i œwierkowymi
lub jod³owymi lasami i tu siê o to obawiaæ nie ma potrzeby. ¯e kraj jest w ogóle dosyæ
piêkny, w niektórych miejscach wdziêczny, w ogóle ¿yzny, o tym ju¿ z moich obszernych
choreograficznych not wiadomo.
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Dowiadujemy siê te¿, ¿e trasê pocztow¹ miedzy Bia³ymstokiem a KuŸnic¹
obs³ugiwa³y rodziny przyby³e tu z Saksonii: Z Sokó³ki do Buksztelu 3 mile ci¹gnê³a
siê ta droga, wysadzana z wielk¹ dla podró¿nego przyjemnoœci¹, a st¹d do Bia³egostoku.
6 tych mil zrobi³em w 4 godziny. W obu wspomnianych miejscach znalaz³em w poczto-
wych domkach potomków dwóch familii saskich, które od czasów Augusta II zajmuj¹ te
posady, a dziœ rodziny te do czterdziestu czterech g³ów licz¹. Stanowi¹ one towarzyskie
kó³ko, zwi¹zane krwi wêz³ami ze sob¹, dzieci na przemianê ze sob¹ ¿eni¹, krwi polskiej
ani kropelki jeszcze nie wmiesza³y (o ile siê to unikn¹æ da³o) i obyczaje a mowê sask¹
zachowa³y, chocia¿ mê¿czyŸni w czêœci siê po polsku przebierali. Czystoœæ i porz¹dek
odznaczaj¹ te domy, i ludek ten wœród Litwy odcechowuje siê nimi korzystnie.

O szczegó³ach umowy i funkcjonowania takiej stacji pocztowej dowiaduje-
my siê m.in. z zachowanych dokumentów archiwalnych dotycz¹cych Soko³o-
wa. W 1767 roku Ignacy Ogiñski podpisa³ umowê dotycz¹ca funkcjonowania
placówki pocztowej w Soko³owie z poczmistrzem (poczmajstrem) Spryngierem
- naczelnikiem stacji. Umowa stwierdza³a, ¿e Ogiñski wybudowa³ dom pocztowy
kosztem moim skarbowym, stajniê oraz wozowniê. Poczmistrzowi przeznaczy³ ogród
warzywny, pozwolenie zbierania suszu na opa³, okreœlon¹ iloœæ ¿yta, pszenicy,
jêczmienia, owsa, prosa, gryki, grochu, rzepaku, siana. Poczmajster mia³ prawo
przyjmowania mieszczan na pocztylionów (woŸniców, pos³añców) oraz wyzna-
czenia z miasta na ka¿dy rok dwudziestu podwodów dla sprowadzenia fura¿ów.
Ogiñski zakazywa³ mieszczanom potajemnego na pocztê najmowania siê mimo wia-
domoœci pana poczmajstra, a w czasie nag³ej potrzeby, kiedy pan poczmajster nadg³osi siê
urzêdowi miejskiemu albo kaha³owi o dostarczenie koni, ludzi i pojazdów, aby jak naj-
prêdzej stawili siê w gotowoœci wygodzenia takowej nag³ej okolicznoœci, sprawuj¹c siê
pilnie trzeŸwo i sprawnie, pod rygorem nieuchronnego ukarania dworskiego. Jeden
z punktów umowy stwierdza³, ¿e je¿eli podczas zimy w domu pocztowym zabra-
k³oby miejsc noclegowych pocztylionom, wtedy okoliczni mieszkañcy maj¹
takowe zapewniæ w swoich domostwach.

W Bia³ymstoku budynek poczty sta³ na rogu ulicy Suraskiej i Rynku. By³a to
wielka murowana kamienica, dwukondygnacyjna zakupiona przez poczmajstra
bia³ostockiego Karola Topolskiego od Katarzyny Szorcowej. Kamienica kryta
by³a dachówk¹, z dwoma lukarnami i facjat¹, na której wymalowano popielaty
wazon. Od Rynku do wnêtrza wiod³y drzwi podwójne a nad nimi by³o okienko
w o³ów oprawne. We wnêtrzu znajdowa³y siê odpowiednio wyposa¿one pokoje
gdzie mo¿na by³o zjeœæ, odpocz¹æ i przenocowaæ. W sk³ad zabudowañ poczto-
wych wchodzi³y te¿ budynki gospodarcze, stajnia, spichlerz, szopa i wozownia.
W murowanej stajni pocztowej sta³o 18 koni.

Inne ciekawe szczegó³y mo¿emy podaæ o stacji Buksztel (dziœ czêœæ miasta
Czarna Bia³ostocka), która powsta³a w 1782 roku. Wczeœniej funkcjonowa³a
stacja pocztowa miêdzy Bia³ymstokiem a Sokó³k¹ w miejscowoœci Stra¿. Stacja
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buksztelska nale¿a³a do tzw. poczthalterii czyli stacji przeprzêgowych i sk³ada³a
siê z ca³ego zespo³u budynków mieszkalnych i gospodarczych. G³ówny dom pocz-
towy znajdowa³ siê po prawej stronie traktu, ustawiony równolegle do niego
d³u¿sz¹ elewacj¹. Prosto z traktu mo¿na by³o wjechaæ do œrodka budynku (przez
otwór bramny w elewacji szczytowej), wewn¹trz którego nastêpowa³a przewidzia-
na rozk³adem zmiana koni. Oprócz pomieszczenia s³u¿¹cego do przeprzêgania,
ci¹gn¹cego siê najprawdopodobniej przez ca³¹ d³ugoœæ budynku, mieœci³o siê
w nim równie¿ mieszkanie zarz¹dcy poczty, izba przeznaczona dla pocztylio-
nów oraz pokoje goœcinne. Po lewej stronie traktu naprzeciw g³ównego domu
pocztowego znajdowa³y siê pozosta³e budynki nale¿¹ce do stacji buksztelskiej.
By³ tam jeszcze jeden dom pocztowy mieszkalny z ceg³y murowany, gontami kryty,
który sta³ tak¿e przy drodze. Mieœci³o siê w nim stacji pocztowych 5, kuchenka
i spi¿arnia. Za domem wokó³ rozleg³ego, pod³u¿nego dziedziñca rozmieszczo-
ne by³y ró¿ne drewniane budynki gospodarcze. Wyró¿nia³a siê wœród nich staj-
nia po³¹czona z spichrzem, w którym przechowywano pokarm dla koni.

Dosyæ dobrze i ciekawie opisa³ rzeczony trakt pocztowy podró¿uj¹cy po
Polsce Georg Forster, wybitny uczony jad¹cy z Warszawy do Grodna i Wilna,
gdzie wyk³ada³ na tamtejszym uniwersytecie. Wyruszy³ on 28 paŸdziernika 1784
roku z Warszawy i jad¹c przez Okuniew i Stanis³awów, przenocowa³ w Mako-
wie (dziœ Makowiec Du¿y i Makowiec Ma³y) gdzie by³ niemiecki poczmistrz.
Wyruszywszy nazajutrz rano, 29 paŸdziernika zatrzyma³ siê w Soko³owie,
na krótki pobyt, o czym tak¹ zostawi³ relacjê: Wieœ pod Soko³owem nale¿¹ca do (…)
Ogiñskiego jest schludna, ³adna, gdy¿ wszystkie prawie domy, jak w Jab³onnie, s¹ muro-
wane i kryte dachówk¹, co wygl¹da bardzo schludnie. (…) O godzinie dwunastej przyby-
³em do Soko³owa. Jest to mi³e, czyste miasteczko, domy drewniane, kryte gontem, woko³o
rynku jednak murowane i bardzo ³adne. Poczta ma bardzo ³adny pokój dla goœci. Œciany
s¹ tu ozdobione sztychami wyobra¿aj¹cymi siedem cudów œwiata; miêdzy innymi widok
wnêtrza œwi¹tyni w Efezie. Wszystkie obrazki ³adnie kolorowane. Ach, do stu piorunów!
Upieczono tu dla mnie kurê, i to w dzieñ postny, a s³oñce œwieci 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 ozdo-
by stoj¹ na postumentach przed sto³ami i kominkami, pod latarni¹ morsk¹ Aleksandrii,
murami i wisz¹cymi ogrodami s³ynnego na ca³y œwiat Babilonu. Nawet grobowiec króla
Mausolusa nie wzbudza smutnych myœli. Widzimy tu wyd³u¿ony czworobok ze œciêt¹
piramid¹; ktoœ w k¹cie rysuje go. Wed³ug tego rysunku prawdopodobnie zosta³ wysztycho-
wany ten podziwu godny miedzioryt, kolorowany i upiêkszony ró¿nymi ¿ywymi figura-
mi, ku wielkiej radoœci mi³oœników staro¿ytnoœci. Podró¿nik zabawi³ w Soko³owie
dwie i pó³ godziny, a nastêpnie uda³ siê traktem pocztowym w kierunku Gran-
nego, gdzie zasta³ pokój na poczcie pe³en Polaków. Nastêpnie przeprawi³ siê pro-
mem przez Bug i przyby³ do Pobikier, gdzie zamówi³ nocleg. Pokój na poczcie
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doœæ dobry, a pani Makowska, têga pani poczmistrzyni i jej siostra bardzo uczynne.
Na obiad dosta³em zupê piwn¹ i kawa³ kury. Moje gospodynie proponuj¹ mi dziewczy-
nê; odrzucam tê grzecznoœæ poniewa¿ chcê spaæ. Z Pobikier przyjecha³ do Brañska,
gdzie zasta³ tê sam¹ poczmistrzyniê, która tam mieszka³a. Ma ona siedemdziesi¹t
koni. Z Brañska droga przywiod³a podró¿nika do Bielska, gdzie zachwyca³ siê
nowym koœcio³em i piêknym tak¿e nowym ratuszem. Nastêpnie czytamy:
Za Bielskiem znowu du¿e lasy, a¿ do Wojszków, biednej wsi, oddalonej o dwie mile.
St¹d po wiêkszej czêœci piaszczystymi drogami i ³adnymi sosnowymi, brzozowymi i olszo-
wymi lasami do Bia³egostoku (trzy mile). Na marginesie dodaæ mo¿na, ¿e o Wojsz-
kach swoje œwiadectwo zostawi³ inny podró¿nik Johann Bernoulli: O godzinie
jedenastej przybyliœmy do odleg³ych o trzy mile Wojszek, gdzie by³a bardzo porz¹dna
polska gospoda. Przep³ywa³a tam rzeczka, w której ³owiono du¿e szczupaki. W pobli¿u
niej znajdowa³ siê dom wiejski z nowo za³o¿onym sadem.

Przybywszy z Wojszek do Bia³egostoku Forster podziwia³ rezydencjê
hetmana Branickiego zwan¹ Wersalem Podlaskim. Po kilkudniowym pobycie
w goœcinie u Branickich, 2 listopada wyjecha³ z Bia³egostoku i przyby³ na stacjê
w Buksztelu (Czarna Bia³ostocka), gdzie, jak zanotowa³, na poczcie byli Niemcy.
Zjad³ tu kurê, wypi³ szklankê wina i uda³ siê do Sokó³ki (trzy mile), gdzie dom
pocztowy mi³y, a miasteczko sk³ada siê z g³ównie z murowanych domów i jest czyste.
Tutaj nast¹pi³ posi³ek i ju¿ karet¹ ksiê¿nej Sanguszkowej kontynuowa³ wyprawê
do KuŸnicy. Tam zasta³ wiejski dom pocztowy, poczmistrzem, tak jak w Buksztelu
i Sokó³ce by³ Niemiec. Z KuŸnicy trafi³ Forster do Grodna, gdzie przebywa³
do 16 listopada, i stamt¹d uda³ siê do Wilna.

Dalsza opisana przez niego podró¿ by³a jednym wielkim koszmarem, bo-
wiem nie skorzysta³ on z poczty, ale wszed³ w uk³ad z pewnym ¯ydem, który
zobowi¹za³ siê przewieŸæ go do Wilna w przeci¹gu trzech dni swoimi drogami.
Nie miejsce tu na opisywanie traumatycznych prze¿yæ podró¿nika, który po wielu
nieprzyjemnoœciach dotar³ wreszcie z Grodna do Rotnicy i niemal uciek³ od
swego moj¿eszowego przewoŸnika na stacjê pocztow¹, aby dalej kontynuowaæ
podró¿ w ramach tej instytucji. Stacja pocztowa w Rotnicy i warunki tam panu-
j¹ce pozostawia³y wiele do ¿yczenia: By³a to nêdzna cha³upa wiejska, której w³aœciciel
mieszka³ w Grodnie i posiada³ 70 koni. Po jednej stronie widaæ kurn¹ izbê z ³awami
ustawionymi wokó³ œcian, gdzie na rozpostartych szmatach u³o¿y³a siê rodzina sk³adaj¹-
ca siê z oko³o 8-10 osób. Od pu³apu zwiesza³a siê blacha, na której pali³a siê garœæ drzazg
smolnych; dawa³o to dostateczn¹ iloœæ dymu i œwiat³a zarówno przêdz¹cym kobietom, jak
i innym siedz¹cym bezczynnie osobom. Naprzeciwko znalaz³em pokój goœcinny, a tam
ciep³y piec i ³ó¿ko. Z piêciu jaj, które kaza³em sobie ugotowaæ, tylko jedno by³o œwie¿e
i zdatne do jedzenia. Wypi³em jeszcze kilka szklanek piwa i po³o¿y³em siê do ³ó¿ka.
Jednak¿e sen opuœci³ mnie i zaraz spostrzeg³em coœ niesamowitego w ³ó¿ku. Nie by³a to
bynajmniej kochanka ani z³odziej, który siê tu ukry³, ale ca³y rój czarnych Mirmidonów
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nadgryzaj¹cych niczym ludo¿ercy me ¿ywe cia³o. Schwyta³em jednego i z piekielnego smro-
du pozna³em ze wstrêtem i zgroz¹, do jakiego nale¿y gatunku. Od tej chwili rozpocz¹³em
istne polowanie, tyle ¿e zamiast rogu myœliwskiego s³ysza³em jedynie granie œwierszcza.
Zdawa³o siê, ¿e nast¹pi spokój, ale teraz nowy wróg wyst¹pi³ przeciwko mnie. Koœci kury,
któr¹ spo¿y³em i reszta œwiat³a nêci³y tego wroga, by siê uwzi¹³ na biednego podró¿nego,
który o ka¿dej innej porze gotów by daæ zajêcie ostrym jego zêbom. Myszka nie zmiesza³a
siê, œwierszcz œpiewa³ w najlepsze, s³u¿¹cy mœci³ siê za przerwan¹ drzemkê poobiedni¹
mocniejszym chrapaniem, piec dymi³, jakby mia³ spaliæ byka Phalarisa, a ja jakby dla
przyjemnoœci œwiêtej inkwizycji, mia³em zostaæ przypieczony.

Z Rotnicy do Merecza wyjecha³ Forster o godzinie 5 z rana. Przybywszy
na miejsce oko³o godziny 10 delektowa³ siê w domu pocztowym dobr¹ kaw¹
i zachwyca³ siê widokiem Niemna i wpadaj¹cej do niego Mereczanki oraz sa-
mym miastem. O godzinie 13 przyby³ do Oran, gdzie u poczmistrza, który rozumia³
po niemiecku, otrzyma³em trochê ciep³ej strawy. Pani poczmistrzowa chêtnie mi dotrzy-
mywa³a towarzystwa. Wypocz¹³em na ³ó¿ku, pi³em kawê i pojecha³em siedmiu ¿ydow-
skimi koñmi, ale z dwoma polskimi postylionami, do Lejpun, dok¹d przyby³em o godzi-
nie wpó³ do szóstej i zatrzyma³em siê w odosobnionej karczmie. Poczmistrz, stary pijany
¯yd pi³ wódkê z ros³ym têgim proboszczem wiejskim. Proboszcz przywita³ mnie z³¹ ³acin¹,
z³oœci³ siê, ¿e subsydium charitationum zosta³o królowi przyznane w podwójnej wysokoœci,
i ¿e spadnie to podwójnym ciê¿arem na ksiê¿y, bynajmniej nie na biskupów, opatów,
pra³atów czy oficja³ów. (…) Po czym kl¹³ cesarza, ¿e zniós³ religiosa, wreszcie udzieli³ mi
b³ogos³awieñstwa i uda³ siê do pokoju ¯yda, aby siê na¿³opaæ wódki przed udaniem siê
w podró¿, na czym siê lepiej zna³, ani¿eli na ³acinie.

Po wyjeŸdzie z Lejpun podró¿nik uda³ siê do Œwi¹tnik do innego ¿ydow-
skiego poczmistrza, gdzie siê przebra³ i kontynuowa³ jazdê do Wilna.

Jak widaæ z przytoczonego opisu stacje pocztowe obs³uguj¹ce trakt Warsza-
wa-Wilno zlokalizowane by³y œrednio co trzy mile (1 mila = 7,14 km), pe³ni³y rolê
dzisiejszych hoteli-restauracji, a ich stan by³ bardzo ró¿norodny. By³y wzorowo
i czysto urz¹dzone stacje - jak w Soko³owie Podlaskim, gdzie z przyjemnoœci¹
odpoczywano, ale by³y te¿ nêdzne i brudne cha³upy, w których roi³o siê od in-
sektów, jak to mia³o miejsce w Rotnicy. Poczmistrzami na tej trasie z regu³y byli
Niemcy (Sasi), a na wschodzie ¯ydzi.

Rozbiory przerwa³y funkcjonowanie dawnych szlaków komunikacyjnych
miedzy Koron¹ i Litw¹. Czêœæ Podlasia zosta³a wcielona do cesarstwa rosyjskie-
go (na pó³noc i wschód od Bugu), zaœ czêœæ prawobrze¿na pocz¹tkowo do cesar-
stwa austriackiego, a nastêpnie Królestwa Kongresowego. Zmiany polityczne,
zmiany granic i przynale¿noœci pañstwowych rozbi³y tradycyjny uk³ad komuni-
kacyjny i przerwa³y powi¹zania miedzy historycznymi dzielnicami. Wytworzy-
³y siê wówczas inne powi¹zania drogowe miêdzy nowo powsta³ymi oœrodkami
administracji czy handlu. Kolejne zmiany przyniós³ rozwój kolei, a nastêpnie
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odzyskanie niepodleg³oœci oraz II wojna œwiatowa i jej konsekwencje, (zmiany
granic), które ostatecznie sprawi³y, ¿e opisywany wielki handlowy szlak wiod¹cy
przez Soko³ów albo w kierunku Brzeœcia i dalej b¹dŸ w kierunku Bia³egostoku
i dalej przesta³ ostatecznie funkcjonowaæ.

Z Warszawy do Wilna - krótki opis trasy

Z Warszawy udajemy siê tras¹ nr 637 w kierunku Okuniewa, nastêpnie przez
Okuniew, Stanis³awów, Dobre, Liw doje¿d¿amy do Wêgrowa. St¹d drog¹ nr 62
przez Grochów, Soko³ów Podlaski, Skrzeszew przybywamy do Drohiczyna.

St¹d s¹ mo¿liwe dwie trasy aby siê dostaæ do Grannego.
1. Wyje¿d¿amy z Drohiczyna na pó³noc przez Mi³kowice - Maæki, a dalej

na zachód przez Lisowo, Putkowice Nagórne i Nadolne, Wierzchucê Nagórn¹,
Arbasy Du¿e do Grannego.

2. Wracaj¹c z Drohiczyna drog¹ na Skrzeszew skrêcamy za Wólk¹ Zamkow¹
na prawo w kierunku Grannego.

Granne - Perlejewo (jad¹c z Perlejewa na Pobikry mo¿na odbiæ na zachód
od naszego szlaku skrêcaj¹c w lewo w miejscowoœci Moczyd³y-Pszczó³ki na dro-
gê nr 690, któr¹ dotrzemy do Ciechanowca) - Pobikry - Czaje Bagno - Ma³ysz-
czyn - Olêdy (w Olêdach skrêcaj¹c na lewo i udaj¹c siê na zachód dotrzemy
do Rudki) - Lubieszcze doje¿d¿amy do drogi nr 681 i skrêcaj¹c w prawo udajemy
siê do Brañska. Z Brañska do Bielska poruszamy siê drog¹ nr 66. Z Bielska wy-
je¿d¿amy na pó³noc drog¹ nr 19 i przez Haæki doje¿d¿amy do mostu na rzece
Narew, za którym skrêcamy w lewo kieruj¹c siê na Juchnowiec doje¿d¿amy
do wsi Wojszki. Z Wojszek jedziemy na pó³noc prost¹ drog¹ do Bia³egostoku.
Z Bia³egostoku udajemy siê drog¹ nr 19 przez Wasilków, Czarn¹ Bia³ostock¹
i Sokó³kê na przejœcie graniczne w KuŸnicy Bia³ostockiej. Po przekroczeniu
granicy wspomnian¹ drog¹ przybywamy do Grodna. Z Grodna udajemy siê
w kierunku przejœcia granicznego miêdzy Litw¹ a Bia³orusi¹ drog¹ nr A 231.
Od granicy litewskiej w kierunku Druskiennik i dalej do Merecza prowadzi
trasa nr A 4, któr¹ docieramy przez Orany - Kamionkê - Olkienniki do Wilna.

Chc¹c pod¹¿aæ oryginalnym traktem historycznym, który na pewnym
odcinku nie pokrywa siê z obecn¹ tras¹ nr A 4, za Oranami, gdzie trasa A4 ³¹czy
siê z drog¹ nr 128, udajemy siê na pó³noc drog¹ lokaln¹ w kierunku Lejpuny -
Ozieraniec - doje¿d¿amy do trasy nr A 4 i docieramy do Wilna.

 Aby przemierzyæ opisywany szlak, który w wieku XVIII by³ najwa¿niejszym
traktem ³¹cz¹cym dwie stolice Rzeczypospolitej, a tak¿e jednym z najwa¿niej-
szych w Europie jako czêœæ drogi ³¹cz¹cej Warszawê z Petersburgiem, a wiêc
de facto Europê Zachodni¹ z Europ¹ Wschodni¹, udajemy siê do Warszawy.
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W

S
 Warszawa

Stolica i najwiêksze miasto Polski, po³o¿one w œrodkowo-wschodniej czêœci
kraju, na Mazowszu nad rzek¹ Wis³¹. Warszawa jest wa¿nym europejskim oœrod-
kiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Mieszcz¹ siê
w niej siedziby parlamentu (Sejmu i Senatu), Prezydenta RP, Rady Ministrów
i innych w³adz centralnych. Jest tak¿e stolic¹ województwa mazowieckiego. War-
szawa jest jedynym miastem w obecnych granicach Polski odznaczonym Krzy-
¿em Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (a drugim - po Lwowie -
w historii naszego kraju). Funkcjonuj¹ tutaj liczne instytucje kultury i nauki.

Oko³o 1300 roku powsta³ gród obronny za³o¿ony przez ksiêcia mazowiec-
kiego Boles³awa II. Od 1413 roku Warszawa pe³ni³a rolê stolicy Ksiêstwa Mazo-
wieckiego, a w 1596 roku sta³a siê stolic¹ Królestwa Polskiego. Od tej pory
w Warszawie mia³y miejsce najwa¿niejsze wydarzenia zwi¹zane z histori¹ Polski,
a dwór królewski przyci¹ga³ najwybitniejsze osobistoœci ze œwiata polityki, nauki
i sztuki. Mia³y tu miejsce sejmy, elekcje i koronacje królewskie.

W Warszawie znajduje siê wiele cennych zabytków architektury, w tym
odbudowane po II wojnie œwiatowej Stare Miasto wpisane na Listê Œwiatowego
Dziedzictwa.

Okuniew

Wieœ, dawne miasto w powiecie miñskim. W 1538 roku Stanis³aw Okuñ
(Okoñ), czeœnik czerski lokowa³ na gruntach wczeœniej istniej¹cej tu wsi D³uga
Wola miasto, st¹d zwane Okuniewem. PóŸniejsza w³asnoœæ Bieliñskich, Klickich
i £ubieñskich. W 1703 roku sta³ tu kwater¹ Karol XII.

Koœció³ parafialny p.w. œw. Stanis³awa Kostki zbudowany w latach 1823-1835
z funduszy Jana £ubieñskiego, w³aœciciela dóbr okuniewskich. Projekt przypisu-
je siê Chrystianowi Piotrowi Aignerowi.

Ruiny pa³acu rodziny £ubieñskich z 1. po³owy XIX wieku. W otoczeniu ruin
pa³acu znajduj¹ siê resztki parku krajobrazowego, za³o¿onego wspó³czeœnie
z pa³acem.

Klasycystyczna kaplica cmentarna z 2. æwierci XIX wieku.
Cmentarz ¿ydowski za³o¿ony w 1. po³owie XIX wieku po³o¿ony przy

ul. Cmentarnej, w lesie za cmentarzem katolickim.
Zabudowa Rynku pochodz¹ca z 2. po³owy XIX wieku.
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W
Stanis³awów

Wieœ gminna, dawniej miasto. W 1523 roku Stanis³aw i Janusz, ksi¹¿êta ma-
zowieccy, na miejscu istniej¹cej tu wczeœniej wsi Cisek za³o¿yli miasto, nadaj¹c
miejscowoœci prawo che³miñskie. Prawa miejskie potwierdzali kolejni w³adcy.
Szybko rozwijaj¹ca siê miejscowoœæ uleg³a strasznemu spustoszeniu podczas wo-
jen szwedzkich w 2. po³owie XVII wieku, co zahamowa³o jej pomyœlny rozwój.

Uk³ad urbanistyczny miejscowoœci, elementy zabudowy Rynku.
Koœció³ p.w. œw. Jana Chrzciciela i Stanis³awa Biskupa, murowany z oko³o

1530 roku, restaurowany w 1620 roku, przebudowany w 1826 roku, odbudowany
w latach 1958-1962 po zniszczeniach z 1944 roku Dzwonnica drewniana z XVIII
wieku. Plebania murowana z oko³o 1881 roku.

Zajazd murowany zbudowany w latach 1813-1916, zniszczony w 1944 roku,
odbudowany w latach 1958-1962.

Dwór drewniany z 1. po³owy XIX wieku wraz z parkiem, obiekt znacznie
przebudowany.

 Dobre

Wieœ gminna, dawniej miasto. W 1530 roku król Zygmunt I zezwoli³ Janowi
Dobrzyneckiemu, podstolemu zakroczymskiem na za³o¿enie w dobrach Ossow-
no w powiecie Liwskim miasta Dobre. Miasto w XVIII wieku nale¿a³o do Mas-
salskich, od których w 1785 roku odkupi³ je Symeon Szyd³owski, kasztelan ¿ar-
nowski.

Koœció³ parafialny p.w. œw. Miko³aja, wybudowany w latach 1873-1878 we-
d³ug projektu Boles³awa Podczaszyñskiego na wzór koœcio³a œw. Anny w Wilnie.

Brama koœcielna z XIX wieku.
Dzwonnica z XIX wieku.
Plebania z XIX wieku.
Drewniane budynki mieszkalne z XIX i XX wieku.
Kamienice wokó³ rynku z XIX i XX wieku.
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W
Liw

Wieœ gminna, dawniej miasto. Liw by³ pocz¹tkowo grodem obronnym ksi¹-
¿¹t mazowieckich po³o¿onym przy granicy mazowiecko-litewskiej, wzmianko-
wanym w XIV wieku. Prawa miejskie Liw uzyska³ w wieku XV. Od XV do koñca
XVIII stulecia funkcjonowa³y dwa organizmy miejskie: Liw Stary i Liw Nowy,
po³¹czone w 1789 roku, pod w³adz¹ jednego burmistrza teraz zostaj¹ce.

Ruiny gotyckiego zamku obronnego ksi¹¿¹t mazowieckich wzniesionego
na miejscu drewnianego w XV wieku. Obiekt zosta³ gruntownie przebudowany
w XVI i XVII wieku, a nastêpnie zniszczony podczas potopu i wojny pó³nocnej.
Zachowa³a siê jedynie wie¿a bramna, czêœæ murów okalaj¹cych i fundamenty
Domu Du¿ego.

Dwór kancelarii starostwa z 1782 roku, wzniesiony na miejscu zamkowego
Domu Mniejszego. Obecnie siedziba muzeum.

Koœció³ parafialny p.w. œw. Leonarda wzniesiony w stylu neogotyckim
w latach 1905-1907 wed³ug projektu Józefa Piusa Dziekoñskiego.

 Przekraczaj¹c za Liwem granicê miêdzy historycznym Mazowszem i Podlasiem
wkraczamy na tereny, które stanowi³y obszar dzia³alnoœci Cerkwi prawos³awnej. Jej struk-
tury funkcjonowa³y tu obok organizacji Koœcio³a katolickiego. Trudno jednoznacznie
stwierdziæ, czy w Wêgrowie istnia³a œwi¹tynia obrz¹dku wschodniego. Mog³aby na to
wskazywaæ informacja przekazana nam przez Ÿród³a historyczne o funkcjonowaniu
w Wêgrowie Miasta Ruskiego. Jednak inne dokumenty milcz¹ na ten temat. Wiêcej
informacji zachowa³o siê o strukturze prawos³awnej w bardziej na wschód po³o¿onych
miejscowoœciach tego regionu:

Nr

1.

2.

3.

Miejscowoœæ

Drohiczyn
(cerkiew
Spasa)

Sawice Ruskie

Mordy

Data fundacji lub pierwszej wzmianki

1509 roku - wzmianka o cerkwi
1532 roku - potwierdzenie
uposa¿enia

XV wiek

1523 roku - wzmianka
o popie

Fundatorzy

ksi¹¿êta litewscy
Iwan Aleksandrowicz So³tan

Sawiccy z Sawic Ruskich

Zofia i Stanis³aw Hlebowi-
czowie?
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Nr

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Miejscowoœæ

Wirów

£azów

Kosów

Krzeœlin

Ho³ubla

Rogów

Soko³ów
Podlaski

Data fundacji lub pierwszej wzmianki

2. po³owa XV wieku
1526 roku - ponowienie
fundacji (ju¿ w 1522 roku
wzmianka o popie
Nestorze)

1524 roku - wzmianka
o popie Grzegorzu

1530 roku - wzmianka
o popie Ignatiju

1538 roku - wzmianka
o popie Nestorze

XV wiek
1545 roku - fundacja

XV wiek
1546 roku - fundacja

XV wiek
XVI wiek - wzmianki
o mnichach z Drohiczyna
pos³uguj¹cych przy cerkwi

Fundatorzy

Pawe³ Wirowski
córki Paw³a: Maryna Bory-
chowska i
Owdotia KoŸliñska

bojarzy ³azowscy

Kossowscy herbu Cio³ek

Wodyñscy herbu Koœciesza

mieszkañcy Ho³ubli
Bohdana Sapie¿anka ¿ona
Jana Steczki

mieszkañcy Rogowa
Anna Lubecka ¿ona
Miko³aja Oœcika

ksi¹¿êta litewscy
Kiszkowie
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W 1596 roku na synodzie w Brzeœciu podpisano akt unii, który mia³ doprowadziæ
do zjednoczenia prawos³awia z katolicyzmem. Unici uznawali papie¿a, ale pozostawali
przy swojej liturgii i obrz¹dku. Nie wszystkie jednak parafie czy zakony przyjê³y uniê
brzesk¹, co doprowadzi³o nie do zjednoczenia chrzeœcijañstwa, ale do dalszych podzia³ów.
Cerkwie, które nie uzna³y lub uzna³y uniê stosunkowo póŸno znajdowa³y siê w Soko³o-
wie, Drohiczynie, Bielsku Podlaskim, Zab³udowie, a czym dalej na wschód by³o ich
jeszcze wiêcej.

 Kiedy dosz³o w 1839 roku do kasaty unii na ziemiach w³¹czonych do Rosji rz¹d
carski przyst¹pi³ z du¿¹ energi¹ do likwidacji Koœcio³a greckokatolickiego w Królestwie
Polskim.

Nast¹pi³o to ostatecznie, gdy administratorem diecezji zosta³ Galicjanin Marceli
Popiel (1871-1875), który dokona³ kasaty unii u¿ywaj¹c do tego wszystkich mo¿liwych
metod, z przeœladowaniami ludnoœci na czele. Swój urz¹d sprawowa³ on bez zgody Stoli-
cy Apostolskiej. Do wspó³pracy dobiera³ duchownych z Galicji, którzy byli wrogo nasta-
wieni do polskoœci, ¿¹da³ od podleg³ych sobie kap³anów z³o¿enia pisemnej deklaracji
o przejœciu na prawos³awie (w razie odmowy grozi³ wiêzieniem lub wydaleniem ich ro-
dzin z parafii), zniós³ œwiêta Bo¿ego Cia³a, Niepokalanego Poczêcia Matki Bo¿ej, œw.
Józefa, ustanowi³ œwiêta wed³ug kalendarza prawos³awnego, usun¹³ relikwie œw. Jozafa-
ta do podziemi koœcio³a w Bia³ej. W 1873 roku uzyska³ od cara pozwolenie na zastoso-
wanie najbardziej radykalnych œrodków dla wprowadzenia prawos³awnych obrzêdów
w diecezji. To za jego czasów nast¹pi³o apogeum przeœladowania unii i ostateczna jej
kasata w 1875 roku.

Kiedy w 1905 roku car og³osi³ edykt tolerancyjny praktycznie wszyscy dawni unici
przeszli na wyznanie rzymskokatolickie, co œwiadczy³o o zjednoczeniu obu obrz¹dków
jeszcze w czasach unickich. Gdy w 1915 roku z terenów tych wycofa³o siê wojsko i ducho-
wieñstwo prawos³awne, a w 1918 roku Polska uzyska³a niepodleg³oœæ, parafie unickie
przekszta³cono na katolickie, a cerkwie na koœcio³y. Przesta³a tu istnieæ tak liczna niegdyœ
spo³ecznoœæ unicka, a jedynym reliktem pozosta³y cerkwie, dzisiaj zabytki du¿ej klasy,
które s¹ œwi¹tyniami katolickimi. Na terenie powiatu soko³owskiego s¹ to obiekty
w Grodzisku (drewniany z 1778 roku), Gródku (drewniany z 1743 roku), Seroczynie
(drewniany sprzed 1779 roku), Sawicach (drewniany z 1815 roku), Rogowie (drewniany
z 1815 roku), Szkopach (murowany z lat 20-tych XIX wieku). W Soko³owie Podlaskim
po cerkwi nie ma nawet œladu. W miejscu, gdzie przez wieki funkcjonowa³y budynki
cerkiewne pozosta³ tylko zielony skwer.

Inaczej przedstawia siê sprawa obrz¹dku wschodniego na terenach w³¹czonych
do Rosji, gdzie uniê skasowano w 1839 roku. Tutaj w 1905 roku tylko niewielka liczba
dawnych unitów przesz³a na katolicyzm, a wiêkszoœæ pozosta³a przy prawos³awiu. St¹d
na terenach obecnego województwa podlaskiego w jego po³udniowo - wschodniej czêœci
(tereny obwodu bia³ostockiego) funkcjonuje struktura koœcio³a prawos³awnego z du¿¹
iloœci¹ parafii i ciekawych obiektów cerkiewnych.
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M
Wêgrów

Miasto powiatowe. Miejscowoœæ powsta³a zapewne w wieku XIV podczas
kolonizacji tego obszaru. W 1414 roku istnia³ tu ju¿ koœció³ katolicki. Prawa
miejskie otrzyma³ Wêgrów w 1441 roku. W³aœcicielami miejscowoœci byli m.in.
Uhrowscy, Kiszkowie, Radziwi³³owie, Krasiñscy i Ossoliñscy, a wiec najmo¿niej-
sze rody I Rzeczypospolitej. W wieku XVI by³ tu silny oœrodek reformacji, gdzie
pracowali i dzia³ali m.in. Piotr z Goni¹dza czy Maciej Krowicki. W Wêgrowie
odbywa³y siê synody ró¿nowiercze, a kaha³ ¿ydowski nale¿a³ do najpotê¿niej-
szych na Podlasiu - w województwie podlaskim istnia³y bowiem dwa okrêgi
kahalne: wêgrowski i tykociñski. Okrêgowi wêgrowskiemu podlega³o piêæ gmin
w ziemi drohickiej: Wêgrów, Kosów, Mokobody, Mordy i Soko³ów.

Koœció³ p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny i œw. Piotra, Paw³a,
Andrzeja i Katarzyny. Pierwotnie gotycki koœció³ parafialny z XVI wieku, od 1558
roku œwi¹tynia kalwiñska, w latach 1565-1592 w posiadaniu zboru braci polskich.
W 1630 roku odzyskana przez katolików. W latach 1707-1839 pod opiek¹ zako-
nu bartolomitów. W latach 1703-1706 koœció³ zosta³ przebudowany w stylu
barokowym przez Carlo Ceroniego i Jana Reisnera wed³ug projektu Tylmana
z Gameren. Wnêtrze œwi¹tyni bogato zdobione w stylu barokowym polichro-
miami i freskami Micha³a Anio³a Palloniego z lat 1707-1708 wykonanymi
w duchu kontrreformacji oraz obrazami Szymona Czechowicza. W zakrystii ko-
œcio³a kolekcja portretów dostojników koœcielnych oraz Lustro Twardowskiego.

Zabudowania klasztorne wzniesione w latach 1708-1712 w s¹siedztwie
koœcio³a parafialnego w stylu barokowym.

Koœció³ parafialny p.w. œw. Antoniego z Padwy i œw. Piotra z Alkantary. Pier-
wotnie koœció³ klasztorny zakonu reformatów fundacji Jana Dobrogosta Kra-
siñskiego. Wybudowany w stylu barokowym w latach 1693-1715 wed³ug projek-
tu Tylmana z Gameren. Wnêtrze w stylu barokowym z polichromiami i freska-
mi Michelangelo Palloniego z lat 1706-1711, z o³tarzem i krucyfiksem Andreasa
Schlütera.

Budynek klasztoru zbudowany w 1693 roku. Odbudowany po zniszczeniach
wojny pó³nocnej w latach 1706-1722. Po kasacie zakonu w 1864 roku czêœæ obiek-
tu zosta³a przebudowana na cerkiew prawos³awn¹. Obecnie w gmachu poklasz-
tornym znajduje siê plebania oraz dom rekolekcyjny.

Koœció³ p. w. Œwiêtej Trójcy zbudowany w latach 1836-1841 dla gminy lute-
rañskiej. Klasycystyczny koœció³ halowy z wie¿¹ w fasadzie. W skromnym wnê-
trzu o³tarz z obrazem olejnym Chrystus w Ogrójcu.

Modrzewiowy koœció³ ewangelicki z 1679 roku.
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Kaplica p.w. Przemienienia Pañskiego i Matki Boskiej Szkaplerznej. Zbudo-
wana w 1893 roku. Pierwotnie pe³ni³a funkcjê mauzoleum rodziny £ubieñskich.

Dom Gdañski. Dawny zajazd z XVIII wieku, usytuowany przy rynku miej-
skim. Zbudowany w stylu barokowym.

Dom Lipki. Pierwotnie dom póŸnorenesansowy, uwa¿any powszechnie
za siedzibê drukarni ariañskiej. Zrekonstruowany w 1987 roku.

Dom pastora ewangelickiego ufundowany przez bankiera królewskiego Pio-
tra Tepperra w 1763 roku. Od 1962 roku w jego wnêtrzach mieœci siê Ewangelicki
Dom Opieki Sarepta.

Dawny dom rabina ¿ydowskiej gminy wyznaniowej.
Dawna manufaktura przyklasztorna datowana na 1. po³owê XIX wieku.
Cmentarz katolicki z nagrobkami z XIX wieku.
Cmentarz protestancki za³o¿ony w 2. po³owie XVI wieku. Uwagê zwracaj¹

nagrobki tkaczy szkockich z XVII wieku.
Cmentarz ¿ydowski.

Soko³ów

Miasto powiatowe. Soko³ów jest najstarszym miastem na Podlasiu. Prawa
miejskie uzyska³ w 1424 roku z r¹k wielkiego ksiêcia Witolda, gdy w³aœcicielem
Soko³owa i okolicznych dóbr by³ Miko³aj Sepieñski, sekretarz i dworzanin ksiê-
cia. Nastêpnie Soko³ów i rozleg³e dobra soko³owskie nale¿a³y do najmo¿niej-
szych rodów Rzeczypospolitej: Kiszków, Radziwi³³ów, Krasiñskich, Ogiñskich.
W koñcu XVIII wieku w³aœcicielem dóbr soko³owskich by³ Micha³ Kleofas Ogiñ-
ski, podskarbi wielki litewski, wybitny kompozytor, dzia³acz niepodleg³oœcio-
wy, uczestnik insurekcji koœciuszkowskiej, magnat o bajecznej fortunie. W swo-
im pa³acu w Soko³owie-PrzeŸdziatce goœci³ m.in. króla Stanis³awa Augusta.
W czasie powstania styczniowego w Soko³owie i okolicy dzia³a³ bohaterski ka-
p³an ks. genera³ Stanis³aw Brzóska, który zosta³ stracony przez Rosjan na soko-
³owskim Rynku w 1865 roku.

Pa³ac w PrzeŸdziatce, murowany z 2. po³owy XIX wieku, wybudowany we-
d³ug projektu Henryka Marconiego, nastêpnie przebudowany, usytuowany
w zabytkowym parku za³o¿onym wed³ug projektu Waleriana Kronenberga.

Dawna synagoga z 2. po³owy XIX wieku, przebudowana po 1945 roku.
Koœció³ konkatedralny p.w. Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Marii Panny

zbudowany w latach 1948-1951 wed³ug projektu Andrzeja Boni. Obok klasycy-
styczna dzwonnica z XIX wieku.

Koœció³ salezjanów p.w. œw. Jana Bosco wzniesiony w latach 1935-1939
wed³ug projektu Brunona Zborowskiego.
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Kaplica p.w. œw. Rocha wybudowana na pocz¹tku XIX wieku, przeniesiona
do PrzeŸdziatki, gruntownie przebudowana w 1981 roku.

Soko³ów jest œwietnym miejscem, z którego mo¿na zrobiæ wypad w celu zapoznania
siê z bardzo ciekawym kompleksem cerkwi pounickich, które obecnie pe³ni¹ rolê œwi¹tyñ
katolickich.

W pierwszej po³owie XVIII wieku na terenie dzisiejszego powiatu soko³owskiego
funkcjonowa³o dwanaœcie cerkwi greckokatolickich. Do naszych czasów zachowa³o siê
tylko szeœæ, pochodz¹cych przewa¿nie z koñca XVIII i pocz¹tku XIX wieku. Piêæ z nich -
œwi¹tynie z Gródka, Grodziska, Rogowa, Sawic i Seroczyna to koœcio³y drewniane,
w Szkopach znajduje siê murowany.

Powody, dla których zosta³a tylko po³owa tych cennych obiektów by³y rozmaite:
parafianie z Kosowa Ruskiego i Wirowa ju¿ w 2. po³owie XVIII wieku porzucili uniê,
przechodz¹c na rzymski katolicyzm, a tamtejsze œwi¹tynie - opuszczone i zaniedbane -
uleg³y zniszczeniu. Byæ mo¿e taki sam los spotka³ cerkiew p.w. œw. Nicety w Ceranowie,
któr¹ przed 1726 rokiem strawi³ po¿ar, a jej dalsze losy nie s¹ znane. Pozosta³e cerkwie
przemianowano po 1875 roku na prawos³awne, a po 1918 roku rewindykowano je kato-
likom. Drewnian¹ cerkiew w £azówku, pochodz¹c¹ z lat 1771-1772, wystawion¹ kosz-
tem Antoniego Ossoliñskiego, starosty sulejowskiego rozebrano w latach 80-tych XX wie-
ku, gdy na jej miejscu zaczêto wznosiæ murowany koœció³. Drewniana cerkiewka w Soko-
³owie Podlaskim, zbudowana oko³o 1809 roku, a w 1913 roku przeniesiona na cmentarz
przy ul. Bartoszowej, zosta³a rozebrana w 1954 roku. Czasów wspó³czesnych nie doczeka-
³a równie¿ cerkiew w Czekanowie, która zawali³a siê w 1888 roku, ju¿ po przemianowa-
niu jej na prawos³awn¹.

Zachowane cerkwie drewniane zbudowane s¹ w konstrukcji zrêbowej, oszalowane
dekoracyjnie uk³adanymi deskami, wzmocnione lisicami, zwieñczone wie¿yczkami-
sygnaturkami. Pomimo faktu, i¿ powstawa³y w ró¿nych okresach, ich konstrukcja jest
podobna, a uk³ad wnêtrza - z³o¿onego z nawy z wydzielonym babiñcem i prezbiterium
oflankowanego pomocniczymi pomieszczeniami zakrystii i skarbca - jest niemal archaiczny.

Widomym znakiem latynizacji s¹ lo¿e kolatorskie, usytuowane nad zakrysti¹ i skarb-
cem w œwi¹tyniach w Grodzisku, Seroczynie, Rogowie, Sawicach i Szkopach. Obecne
wyposa¿enie dawnych cerkwi jest konglomeratem sprzêtów pounickich, tych zachowanych
z okresu, gdy nale¿a³y one do duchowieñstwa prawos³awnego oraz wspó³czesnych.
Do dnia dzisiejszego dotrwa³o kilka XVIII-wiecznych obrazów, o charakterystycznej
dla malarstwa unickiego ikonografii oraz stylu bêd¹cego czêsto po³¹czeniem cech sztuki
Zachodu i Wschodu, feretrony, o³tarze, ambony. Wiele o³tarzy skonstruowano po 1918
roku z elementów prawos³awnych ikonostasów, rozebranych po przejêciu œwi¹tyñ przez
katolików. Umieszczone w nich niegdyœ ikony wci¹¿ zdobi¹ œciany i o³tarze koœcio³ów
dzisiaj katolickich.
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Fakty te czyni¹ z zabytków, jakimi s¹ dawne cerkwie pounickie œwiadectwo bogatej
historii tych ziem. Ukazuj¹ nam jej wielokulturowe i wielonarodowoœciowe oblicze.

 Chc¹c pod¹¿aæ oryginalnym XVIII-wiecznym szlakiem, którym siê tu zaj-
mujemy, z Soko³owa nale¿a³oby siê skierowaæ na pó³noc w kierunku na Nie-
ciecz, Jab³onnê i Krzemieñ, tak jak prowadzi³ omawiany szlak aby pokonaæ pro-
mem Bug w miejscowoœci Granne. Niestety, obecnie w zwi¹zku z brakiem prze-
prawy w tym miejscu musimy z Soko³owa skierowaæ siê na wschód i przez Skrze-
szew dotrzeæ do Drohiczyna. Drohiczyn zreszt¹ jest jednym z najwa¿niejszych
i najciekawszych miast na tych obszarach. Dopiero z Drohiczyna udamy siê
w kierunku Grannego, aby znowu wejœæ na nasz trakt.

Skrzeszew

Wieœ koœcielna w gminie Repki. Skrzeszew zosta³ nadany jako uposa¿enie
biskupom ³uckim przez wielkiego ksiêcia litewskiego Witolda aktem z dnia
1 kwietnia 1428 roku. Od tej pory a¿ do rozbiorów Skrzeszew wchodzi³ w sk³ad
dóbr kolejnych biskupów ³uckich. Parafia w Skrzeszewie zosta³a erygowana tu¿
po nadaniu witoldowym, a jej pleban po raz pierwszy wymieniony by³ w Ÿró-
d³ach historycznych w 1431 roku. Wielkie zas³ugi dla tej miejscowoœci mia³
Stefan Bogus³aw Rupniewski, biskup ³ucki w latach 1721-1731, który otrzyma³
przywilej na za³o¿enie miasta w 1724 roku (ju¿ przynajmniej od 1660 roku odby-
wa³y siê tu jarmarki). On to te¿, propaguj¹c kult cudownego obrazu Matki
Bo¿ej, przys³u¿y³ siê do tego, ¿e Skrzeszew sta³ siê znanym sanktuarium w regio-
nie. Obraz ten s³yn¹³ ³askami, o czym œwiadczy zachowana w archiwum parafial-
nym ksiêga cudów.

Koœció³ p.w. œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika wzniesiono w latach 1705-
1733. Budowê, jako wotum za ³aski doznane przed cudownym obrazem Matki
Bo¿ej Skrzeszewskiej, zainicjowa³ Stanis³aw Godlewski, kasztelan podlaski.

Drohiczyn

Miasto w powiecie siemiatyckim, jedno z najstarszych miast na Podlasiu,
po³o¿one na wysokiej nadbu¿añskiej skarpie. Co najmniej od VIII wieku funk-
cjonowa³a tu osada handlowa na szlaku prowadz¹cym z Rusi na Jaæwie¿.
W œredniowieczu Drohiczyn przechodzi³ z r¹k do r¹k: nale¿a³ do ksi¹¿¹t ruskich,
litewskich i mazowieckich. Ta niepewna sytuacja zaowocowa³a osadzeniem
tutaj w 1237 roku zakonu rycerskiego Braci Dobrzyñskich. Zostali oni jednak
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szybko wyparci przez ksiêcia halickiego Daniela Romanowicza, który w 1253
roku koronowa³ siê w Drohiczynie na króla Rusi. Prawa miejskie uzyska³ Drohi-
czyn w 1498 roku, a w 1513 roku sta³ siê stolic¹ nowo utworzonego województwa
podlaskiego i pe³ni³ tê funkcjê do 1795 roku. Przyczyn¹ jego upadku sta³y siê
najpierw wojny w po³owie XVII wieku, a nastêpnie po¿ary i zmniejszenie znacze-
nia portu rzecznego w XIX wieku.

Katedra p.w. Œwiêtej Trójcy, barokowa, pierwotnie koœció³ jezuicki, zbudo-
wany na prze³omie XVII i XVIII wieku na miejscu wczeœniejszych œwi¹tyñ.

Klasztor i kolegium jezuitów, póŸniej pijarów, z 1. po³owy XVIII wieku.
Koœció³ pofranciszkañski p.w. Wniebowziêcia NMP, barokowy, z prze³o-

mu XVII i XVIII wieku. Po³¹czony z kaplic¹ loretañsk¹ z koñca XVII wieku.
O³tarze z 2. po³owy XVIII stulecia, czêœciowo zrekonstruowane po zniszczeniach
II wojny œwiatowej.

Wolno stoj¹ca póŸnobarokowa dzwonnica z oko³o 1770 roku.
Klasztor z 1. po³owy XIX wieku; bezstylowy, na rzucie czworoboku.
Koœció³ benedyktynek p.w. Wszystkich Œwiêtych z lat 30-tych XVIII stulecia,

prawdopodobnie projektu Jakuba Fontany.
Klasztor z lat 30-tych XVIII stulecia, rozebrany pod koniec XIX wieku,

odbudowany w latach 50-tych i 90-tych XX wieku.
Cerkiew prawos³awna p.w. œw. Miko³aja Cudotwórcy. Zbudowana w 1798

roku jako unicka, nale¿¹ca do klasztoru bazylianów.

Granne

Wieœ w gminie Perlejewo. Powsta³a przy trakcie bu¿añskim w miejscu prze-
prawy przez rzekê. Po zniszczeniu pierwotnego wczesnoœredniowiecznego osad-
nictwa wieœ zosta³a ponownie lokowana w po³owie XV wieku i by³a wówczas w³a-
snoœci¹ Micha³a Wesztortowicza, ³owczego litewskiego, który w 1453 roku mia-
nowa³ tu dziedzicznego wójta. W 1491 roku erygowano parafiê. Na pocz¹tku
XVI wieku w³aœcicielami Grannego byli Szczytowie (w 1520 roku Jakub Szczyt).
Rodzina ta wzmiankowana by³a tu jeszcze w 1540 roku. Nastêpnie przez córki
Jakuba dziedziczyli Czosnowscy, Ga³¹zkowscy, Iliniczowie, Irzykowicze, Kosiñ-
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scy i Raczkowie. Oko³o 1684 roku wieœ nale¿a³a do Jana Franciszka Lisieckiego,
miecznika podlaskiego, o¿enionego z wdow¹ po Stefanie Oborskim. W XVIII
wieku dziedzicami byli m.in. Kazimierz Krasnodêbski, sêdzia drohicki i Jan Sta-
nis³aw Ossoliñski, starosta drohicki. Ossoliñscy byli w³aœcicielami wsi do po³o-
wy XIX wieku, zaœ w wieku XX Granne nale¿a³o do Potockich z Rudki.

Koœció³ p.w. œw. Jana Chrzciciela, murowany z lat 1948-62, zaprojektowany
przez Stanis³awa Bukowskiego. Wyposa¿enie barokowe i klasycystyczne XVII-
XIX wieku. Przed koœcio³em kapliczka murowana z koñca XVIII wieku.

Perlejewo

Wieœ zwana pierwotnie Pierlejewo w 1418 roku nadana zosta³a przez wielkie-
go ksiêcia Witolda Janowi z Bia³oskór h. Abdank, który tak¿e w 1419 roku
wymieniony by³, jako jej dziedzic wœród œwiadków aktu erygowania parafii
w Kuczynie. Wkrótce te¿ ufundowa³ on w Perlejewie koœció³ i parafiê. Nastêpnie
w³aœcicielami wsi byli prawdopodobnie Leszczyñscy potomkowie zapewne Jana
z Bia³oskór. W aktach konsystorza diecezji ³uckiej w 1473 roku wzmiankowany
jest dziedzic na Pierlejewie i Pieczyskach Pawe³ Durs. Wieœ stanowi³a siedzibê
wygas³ego rodu Perlejewskich. W XVII wieku nale¿a³a do rodu Niewiarowskich,
a nastêpnie Godlewskich. Od 1705 roku do po³owy XIX wieku wieœ znajdowa³a
siê w posiadaniu rodu Ciecierskich.

Koœció³ p.w. Przemienienia Pañskiego wybudowany w latach 1860-83, neo-
gotycki. Wyposa¿enie czêœciowo barokowe z XVIII wieku, czêœciowo z XIX i XX
wieku. Na miejscu starszej œwi¹tyni obelisk z inskrypcj¹ z 1911 roku.

Jad¹c z Perlejewa na Pobikry mo¿na odbiæ na zachód od naszego szlaku skrê-
caj¹c w lewo w miejscowoœci Moczyd³y-Pszczó³ki na drogê nr 690, któr¹ dotrze-
my do Ciechanowca.

Ciechanowiec

Miasto w powiecie wysokomazowieckim po³o¿one na obu brzegach rzeki
Nurzec. Przyjmuje siê, ¿e prawa miejskie uzyska³ Ciechanowiec ok. 1429 roku,
jest to jednak niezbyt pewne. Istnia³ te¿ tu w tym czasie koœció³ parafialny. Mia-
steczko nale¿a³o do Ciechanowieckich z linii Kiszków, Ossoliñskich, Szczuków
i Starzeñskich, którzy przyczyniali siê do jego rozkwitu. Najlepszy okres Ciecha-
nowca nast¹pi³ w wieku XVIII, kiedy by³o ono jednym z trzech najbardziej zna-
cz¹cych miast na Podlasiu. Na to stulecie przypada te¿ dzia³alnoœæ ks. Jana Krzysz-
tofa Kluka (ur. 1739 - zm. 1796), znakomitego przyrodnika. By³ on autorem pierw-



30

G r z e g o r z  R y ¿ e w s k i

W

szych polskich kompendiów wiedzy z dziedziny botaniki, zoologii, mineralo-
gii, petrografii i metalurgii, a tak¿e podrêczników dla Towarzystwa do Ksi¹g
Elementarnych: „Botanika dla szkó³ narodowych” i „Zoologia, czyli Zwierzêto-
pismo dla szkó³ narodowych”. Obok dzie³ przyrodniczych ks. Kluk napisa³ rów-
nie¿ dwa zbiory kazañ. Przez znaczn¹ czêœæ swego ¿ycia by³ proboszczem parafii
Œwiêtej Trójcy w Ciechanowcu i wspó³pracowa³ z w³aœcicielk¹ Siemiatycz Ann¹
Jab³onowsk¹, z której ksiêgozbioru i kolekcji eksponatów z gabinetu historii
naturalnej korzysta³.

Koœció³ p.w. Œwiêtej Trójcy z lat 1732-37. Obok dzwonnice i kostnice wybu-
dowane wraz z nim. Wyposa¿enie g³ównie barokowe z XVIII wieku. Epitafium
ks. Jana Krzysztofa Kluka z 1848 roku oraz jego klasycystyczny pomnik na cmen-
tarzu przykoœcielnym z 1847 roku autorstwa warszawskiego rzeŸbiarza Jakuba
Tatarkiewicza. Plebania z 1887 roku. Na placu przedkoœcielnym neogotycka, pia-
skowcowa figura œw. Floriana z 1849 roku.

Klasztor i szpital Sióstr Mi³osierdzia z lat 1785-88, pierwotnie klasycystycz-
ny, kilkukrotnie przebudowany.

Cerkiew p.w. Wniebowst¹pienia Pañskiego z 1875 roku, murowana, na pla-
nie kwadratu z oœmioboczn¹ wie¿¹.

Pa³ac wybudowany w 1875 roku, spalony w 1941, odbudowany w latach 1966-69.
Oficyna pa³acowa z ok. 1860 roku w typie neorenesansowej willi toskañskiej.

W pa³acu mieœci siê siedziba Muzeum Rolnictwa im. Jana Krzysztofa Kluka.
W parku pa³acowym skansen budownictwa ludowego Podlasia i Mazowsza.

Budynki zajazdu z po³owy XIX wieku.
Synagoga z koñca XIX wieku.
Zespó³ cmentarzy z pocz¹tku XIX wieku, katolicki, prawos³awny, ewange-

licki, ¿ydowski.

Pobikry

Wieœ wzmiankowana w XV wieku jako w³asnoœæ Pietrasza Nieœwickiego.
Nastêpnie w posiadaniu Pobikrowskich, Godlewskich, Niemirów, Ossoliñskich,
a w XIX-XX wieku Ciecierskich i Jezierskich.

Koœció³ p.w. œw. Stanis³awa Biskupa wybudowany w latach 1857-60, neogotyc-
ki, jednonawowy. Wyposa¿enie w wiêkszoœci neogotyckie, czêœciowo barokowe.

Oficyna dworska z 1. po³owy XIX wieku, pierwotnie dwór, po wybudowa-
niu pa³acu (obecnie nieistniej¹cego) u¿ytkowana jako oficyna. Drewniana,
zrêbowa z dwoma gankami. Wokó³ pozosta³oœci parku dworskiego.

 Jad¹c szlakiem z Pobikier na Brañsk skrêcamy w miejscowoœci Olendy
na lewo i udajemy siê do nieodleg³ej Rudki.
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 Rudka

Wieœ gminna w powiecie bielskim. W wieku XV nale¿a³a do Korczewskich
(1434-1505), póŸniej Hlebowiczów (1505-1560), Kiszków (1560-1647), Ossolioñ-
skich (1647-1902) i Potockich (1902-1945). By³y to zatem najmo¿niejsze rody Rze-
czypospolitej. Najwiêcej jednak miejscowoœæ zawdziêcza Ossoliñskim, którzy
uzyskali dla Rudki przywileje królewskie na targi i jarmarki (1664, 1728, 1774)
i po których zosta³y ciekawe zabytki.

Koœció³ p.w. Œwiêtej Trójcy z lat 1753-59, barokowy. Ogrodzenie z bram¹ z 2.
po³owy XVIII wieku. Na dzwonnicy dzwon z 1594 roku.

Dwie murowane kapliczki z 2. po³owy XVIII wieku.
Murowany zajazd z XIX wieku.
Pa³ac Ossoliñskich z 1763 roku, murowany, przebudowany w latach 1913-

14, zrekonstruowany 1965-70. Tzw. „nowy pa³ac”, murowany z ok. 1930 roku.
Budynki gospodarcze i czworaki, murowane i drewniane z XIX i 1. po³owy XX
wieku. Murowana oran¿eria z 2. po³owy XVIII wieku. Park krajobrazowy z ok.
1763 roku.

 Brañsk

Miasto w powiecie bielskim. Na terenie miasta pewnie ju¿ w X wieku funk-
cjonowa³ gród w miejscu nazwanym Zamczysko, zlokalizowany na lewym brze-
gu rz. Nurzec, w odleg³oœci 30-40 metrów na po³udniowy zachód od wide³ rzek
Nurca i Bronki. Gród w Brañsku w XI-XV wieku pe³ni³ wa¿n¹ rolê polityczno-
gospodarcz¹. W XV stuleciu Brañsk by³ grodem ksi¹¿êcym, jednym z g³ównych
miast ziemi bielskiej, siedzib¹ s¹dów ziemskich i grodzkiego.

W 1493 roku Aleksander Jagielloñczyk nada³ mu prawo miejskie magdebur-
skie. W 1507 roku Zygmunt I przekaza³ wdowie po Aleksandrze Helenie - jako
uposa¿enie - zamek bielski z miastami Brañsk i Sura¿. Po œmierci królowej w 1513
roku Brañsk dosta³ siê Radziwi³³om, a w roku 1522 za zgod¹ Zygmunta I sprze-
dany zosta³ wojewodzie wileñskiemu Olbrachtowi Gaszto³dowi.

Miejscowoœæ by³a oœrodkiem starostwa obejmuj¹cego w latach XV-XVII 15
wsi. W XVII - XVIII wieku istnia³ powiat brañski. W czasie wojen po³owy XVII
wieku Brañsk by³ jednym z najbardziej zniszczonych miast Podlasia. Olbrzymie
straty ponios³o te¿ ca³e starostwo. Po tej klêsce Brañsk nigdy nie odzyska³ swego
znaczenia.

Uk³ad urbanistyczny z XV-XVIII wieku.
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Koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP, klasycystyczny z lat 1861-63, spalony
w 1944 roku, odbudowany 1944-45. Obok murowana dzwonnica z tego samego
okresu.

 Dawne koszary carskie, drewniane z lat 1875-90, obecnie Dom Pomocy Spo-
³ecznej.

Domy drewniane i murowane z XIX i pocz¹tku XX wieku.
Grodzisko wczesnoœredniowieczne.

Bielsk Podlaski

Miasto powiatowe nad rzek¹ Bia³¹. Najstarsza wzmianka na temat Bielska
dotyczy grodu z po³owy XIII wieku nale¿¹cego do ksi¹¿¹t ruskich. W 1. po³owie
XIV wieku Bielsk wraz z Podlasiem by³ pod panowaniem litewskim. Wielki ksi¹-
¿ê litewski Witold ustanowi³ 2 stycznia 1430 roku wójtostwo w Bielsku, a ksi¹¿ê
Aleksander Jagielloñczyk 18 listopada 1495 nada³ miastu prawo magdeburskie.
W XVI wieku Bielsk by³ jednym z g³ównych i najwa¿niejszych miast Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego. Na mocy Unii Lubelskiej w 1569 roku Bielsk wszed³ w sk³ad
Korony Polskiej. W 1760 roku starostwo bielskie zosta³o nadane siostrze króla
Stanis³awa Augusta, Izabeli Branickiej zwanej „Pani¹ Krakowsk¹”, ¿onie hetma-
na Jana Klemensa Branickiego, kasztelana krakowskiego, w³aœciciela m.in. Bia³e-
gostoku. Bielsk jest miastem, w którym zachowa³ siê wyj¹tkowy w swoim rodza-
ju zespó³ zabytkowych cerkwi.

Uk³ad urbanistyczny z XV - XIX wieku.
Grodzisko œredniowieczne z XII-XIII wieku.
Koœció³ p.w. Matki Bo¿ej z Góry Karmel, wybudowany w latach 1643-45 dla

karmelitów trzewiczkowych. Po 1866 roku cerkiew prawos³awna. Od 1920 roku
koœció³ katolicki. Wyposa¿enie póŸnobarokowe.

Klasztor karmelitów trzewiczkowych wybudowany w po³owie XVII wieku,
wczesnobarokowy, murowany. Po 1796 roku przeznaczony przez Prusaków
na wiêzienie. W 1863 roku przekszta³cony przez Rosjan na budynek wiêzienny
i rozbudowany w stylu klasycystycznym.

Ratusz miejski - póŸnobarokowy z wie¿¹ zegarow¹. Zbudowany w latach
1778-79 na miejscu drewnianego. Na iglicy he³mu wie¿y sylwetka szarañczy, upa-
miêtniaj¹ca nalot tych owadów w 1779 roku.

Koœció³ farny p.w. Narodzenia NMP i œw. Miko³aja, wybudowany w 1783
roku wg projektu Szymona Bogumi³a Zuga, klasycystyczny. Obok dzwonnica
z 1843 roku.
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Cerkiew p.w. Narodzenia NMP, drewniana, data budowy nieustalona - XVII
lub XVIII wiek.

Cerkiew p.w. œw. Micha³a Archanio³a, drewniana, zbudowana w 1789 roku,
w latach 1913-1915 nad krucht¹ wzniesiono dzwonnicê, w latach 1987-1989 roz-
budowa czêœci prezbiterialnej.

Cerkiew p.w. Zmartwychwstania Pañskiego, wybudowana w latach 30-tych
XIX wieku jako drewniana, w 1913 roku obmurowana ceg³¹.

Cerkiew p.w. Œwiêtej Trójcy, drewniana, wzniesiona oko³o 1799 roku,
na obecne miejsce na cmentarzu przeniesiona w 1851 roku.

Kaplica cmentarna p.w. œw. Wincentego a Paulo, neoklasycystyczna z lat 1859-60.
Dwór Smulskich, w³aœcicieli maj¹tku Ho³owiesk, wybudowany w 4. æwierci

XIX wieku, drewniany.
Zabudowa drewniana z koñca XIX i pocz¹tku XX wieku w centrum miasta.

Haæki

Wieœ w gminie Bielsk Podlaski. Wzmiankowana w 1536 roku. W 1576 roku
wchodzi³a w sk³ad starostwa bielskiego folwarku Sto³owacz. Posiada³a wówczas
30 w³ok gruntu i by³a siedzib¹ wójtostwa. Pod koniec XVIII wieku by³a wymie-
niana jako wchodz¹ca w sk³ad starostwa bielskiego, które by³o w posiadaniu
Branickich.

Drewniana zabudowa mieszkalna i gospodarcza z XIX/XX wieku.
Na zachód od wsi rezerwat archeologiczny: grodzisko, kurhan i osada otwarta

z okresu epoki ¿elaza po wczesne œredniowiecze.

 Wojszki

Wieœ istnia³a ju¿ w 1562 roku. W 1576 roku posiada³a 46 w³ók gruntu, wcho-
dzi³a w sk³ad starostwa bielskiego, folwarku Sto³owacz i nale¿a³a do wójtostwa
antonowskiego. Pod koniec XVIII wieku by³a wymieniana jako wchodz¹ca
w sk³ad starostwa bielskiego, bêd¹cego w posiadaniu Branickich. W wieku XVIII
istnia³a tu stacja pocztowa obs³uguj¹ca trakt wielki pocztowy Warszawa - Wilno.

Kaplica prawos³awna p.w. œw. Micha³a Archanio³a, murowana z 2. po³owy
XIX wieku, rozbudowana w latach 60-tych XX wieku.

Drewniana zabudowa mieszkalna i gospodarcza z XIX/XX wieku.
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 Bia³ystok

Miasto wojewódzkie, du¿y oœrodek miejski, siedziba wielu instytucji admi-
nistracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. Bia³ystok jest miastem stosunkowo
m³odym mimo, i¿ pierwsze wiadomoœci Ÿród³owe o osadnictwie na tym terenie
siêgaj¹ pocz¹tków XV, gdy puszczê nad Bia³¹ otrzyma³ Raczko Tabutowicz.
Po Raczkowiczach dobra przesz³y na mo¿ny ród Wiesio³owskich, z których Piotr
w 1581 roku uposa¿y³ tutejsz¹ parafiê. Po Piotrze dziedziczy³ Krzysztof, magnat
o olbrzymiej fortunie, który kontynuowa³ po ojcu szeroko prowadzon¹ akcjê
kolonizacyjn¹ terenów dzisiejszego województwa podlaskiego. Wiesio³owscy
osadzili wiele wsi, lokowali miasta, fundowali parafie i budowali koœcio³y.
Po nich Bia³ystok trzyma³ m.in. Stefan Czarnecki, a nastêpnie miasto sta³o siê
g³ówn¹ siedzib¹ rodu Branickich herbu Gryf. Prawa miejskie otrzyma³ w 1692
roku i 1749. Swój obecny kszta³t przestrzenny, wielkoœæ i znaczenie Bia³ystok
zawdziêcza trzem faktom: rozbudowie miasta, niemal od podstaw, przy rezy-
dencji magnackiej Jana Klemensa Branickiego w latach 1726-1771; rozwojowi
przemys³u w³ókienniczego od po³owy lat 30-tych XIX wieku oraz mianowaniu
go na siedzibê w³adz wojewódzkich w 1919 roku.

Barokowy pa³ac, wzniesiony w miejscu XVI-wiecznej rezydencji Wiesio³ow-
skich. Rozbudowany na pocz¹tku XVII wieku i ponownie w latach 1691-97 wg
projektu Tylmana z Gameren, gruntownie przebudowany i rozbudowany w la-
tach 1720-72 przez architektów: Jana Zygmunta Deybla, Jana Henryka Klemma
i Józefa Sêkowskiego. Odbudowany po zniszczeniach wojennych przez Stanis³a-
wa Bukowskiego w latach 1945-62. Obecnie mieœci Uniwersytet Medyczny.

G³ówna brama wjazdowa wzniesiona ok. 1745 roku.
Park francuski z ogrodem górnym i dolnym.
Kompleks zabudowañ pa³acowych, gdzie znajduj¹ siê tak¿e budynki dy-

daktyczne Instytutu Panien Szlacheckich, wzniesione w koñcu XIX wieku, miesz-
cz¹ce obecnie ró¿ne zak³ady dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego i przedszkole.

Pa³ac goœcinny Branickich z 1771 roku, barokowy, spalony w 1944 roku,
odbudowany w 1952 roku.

Dawna lo¿a masoñska, zbudowana w latach 1803-06, spalona przez wycofu-
j¹ce siê oddzia³y niemieckie w 1944 roku, odbudowana w latach 1948-1952, obec-
nie mieœci siê tu Ksi¹¿nica Podlaska.

Zespó³ katedralny p.w. Wniebowziêcia NMP. PóŸnorenesansowy koœció³
z lat 1617-26 ufundowany przez Wiesio³owskich, przebudowany w latach 1750-
1752 przez J.K. Branickiego.



35

 Wielki trakt Warszawa - Wilno w XVIII wieku

Neogotycki koœció³ katedralny wybudowany w latach 1900-05 wed³ug pro-
jektu Józefa Piusa Dziekoñskiego, jako „dobudówka” do istniej¹cej wczeœniej
œwi¹tyni Wiesio³owskich, w którym zosta³o wówczas rozebrane prezbiterium.

Barokowa plebania z lat 1760-62 (obecnie kuria biskupia).
Uk³ad urbanistyczny centrum z XVIII wieku - obecny Rynek Koœciuszki.
Ratusz z lat 1745-61, rozebrany w 1940 roku, zrekonstruowany w latach 1954-58.
Barokowo-klasycystyczna zbrojownia (ob. Archiwum Pañstwowe) z 2. po³o-

wy XVIII wieku, zniszczona w 1944 roku i odbudowana.
Szpital ufundowany przez Branickich w 1762 roku.
Klasztor Sióstr Mi³osierdzia wybudowany w latach 1768-69, barokowy z ele-

mentami klasycystycznymi.
Cerkiew katedralna p.w. œw. Miko³aja Cudotwórcy, klasycystyczna, wybu-

dowana w latach 1843-46 na miejscu wczeœniejszej drewnianej œwi¹tyni unickiej.
Wewn¹trz freski z 1910 roku, w ikonostasie ikony z 1844 roku.

Koœció³ p.w. Chrystusa Króla i œw. Rocha z lat 1926-47. Modernistyczny,
wybudowany wed³ug projektu Oskara Sosnowskiego na planie oœmioboku zbli-
¿onego do gwiazdy, z wie¿¹ o wysokoœci 83 m. Obok koœcio³a powi¹zany z nim
stylowo dom parafialny, tak¿e autorstwa Sosnowskiego.

Budynek dworca PKP wzniesiony w 1862 roku przy kolei warszawsko-
petersburskiej.

Zabudowa ul. Warszawskiej. Kamienice i pa³ace miejskie z przewa¿nie z 2.
po³owy XIX i pocz¹tku XX wieku oraz neoromañski koœció³ p.w. œw. Wojciecha
Biskupa i Mêczennika, wzniesiony w latach 1909-12 jako ewangelicki.

Kaplica, pierwotnie katolicka, ob. prawos³awna p.w. œw. Marii Magdaleny
z 1758 roku, przebudowana w XIX wieku, kiedy to do rotundy dobudowano
od po³udnia prezbiterium, od pó³nocny przedsionek.

Zabudowania fabryk w³ókienniczych i pa³acyki fabrykantów z XIX i pocz¹t-
ku XX wieku, kiedy Bia³ystok nazywany by³ Manchesterem Pó³nocy.
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Wasilków

Miasto w powiecie bia³ostockim. Miejscowoœæ powsta³a w 1566 roku na gra-
nicy Korony i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Wasilków powsta³ w puszczy
na tzw. surowym korzeniu i otrzyma³ renesansowy, regularny uk³ad przestrzen-
ny. W XVI-XVIII wieku miasteczko by³o stolic¹ starostwa niegrodowego. Staro-
stami wasilkowskimi byli m.in. tak wybitni ludzie, jak architekt Zygmunta
Augusta, budowniczy zamków w Tykocinie i Bia³ymstoku Job Pretfus czy zna-
ny humanista i pisarz £ukasz Górnicki, autor „Dworzanina polskiego”.

Uk³ad przestrzenny miasta z XVI wieku.
Cerkiew prawos³awna p.w. œw. œw. Piotra i Paw³a Aposto³ów z 1873 roku,

obok brama-dzwonnica z 2. po³owy XIX wieku.
Koœció³ p.w. Przemienienia Pañskiego, wybudowany w latach 1880-83

na podstawie projektu Romualda Samotyi Lenczewskiego.
Na cmentarzu katolickim zespó³ rzeŸb betonowych autorstwa ks. Wac³awa

Rabczyñskiego.
Cmentarz ¿ydowski.
Domy drewniane z koñca XIX i pocz¹tku XX wieku.
Œwiêta Woda, miejsce kultu religijnego, po³o¿one ok. 2 km na pó³nocny

wschód od Wasilkowa. Cudowne Ÿród³o i kaplica p.w. Matki Bo¿ej Bolesnej
z 1950 roku, wzniesiona na miejscu kaplicy z 1719 roku. W s¹siedztwie kaplicy
na wynios³ym wzgórzu liczne krzy¿e wotywne.

Czarna Bia³ostocka

Miasto po³o¿one w Puszczy Knyszyñskiej. Miejscowoœæ powsta³a w XVIII
wieku jako Czarna Wieœ tu¿ obok wsi Buksztel, gdzie w wieku XVIII istnia³a sta-
cja pocztowa. W latach 1862-1864 pobudowano tu kompleks budynków kolei
warszawsko-petersburskiej, przy którym zaczê³o rozwijaæ siê miasto. Dziœ dawna
wieœ Buksztel jest czêœci¹ miasta Czarna Bia³ostocka.

Domy drewniane z koñca XIX i pocz¹tku XX wieku.

Sokó³ka

Miasto powiatowe po³o¿one poœród rozleg³ych Wzgórz Sokólskich. W 1524
roku, gdy tereny te porasta³a ogromna puszcza, Zygmunt Stary nada³ swej ¿onie
- królowej Bonie, dwór nad rzeka Suchold¹ (dzisiaj Soko³d¹), od której nowa
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osada przejê³a swoj¹ nazwê. W 1609 roku król Zygmunt III nada³ Sokó³ce przy-
wilej na prawa miejskie, a w 1679 roku Jan III Sobieski osiedli³ w jej okolicach
Tatarów, którym nie móg³ wyp³aciæ ¿o³du (pami¹tki po tej spo³ecznoœci, do dziœ
zreszt¹ zamieszkuj¹cej te tereny, mo¿na ogl¹daæ w Muzeum Ziemi Sokólskiej).
Pod koniec XVIII wieku Sokó³ka sta³a siê, podobnie jak s¹siednie Krynki,
D¹browa Bia³ostocka oraz Grodno, polem dzia³alnoœci podskarbiego litewskie-
go Antoniego Tyzenhauza, który za³o¿y³ tu manufaktury w³ókiennicze, aby przez
uprzemys³owienie dóbr królewskich podnieœæ dochody. Spowodowa³o to szyb-
ki, choæ krótkotrwa³y rozkwit miasta. W wieku XVIII istnia³a tu stacja pocztowa
obs³uguj¹ca trakt wielki pocztowy Warszawa - Wilno.

Uk³ad urbanistyczny z XVI wieku, przekomponowany w XVIII stuleciu
w czasach podskarbiego Antoniego Tyzenhauza.

Neoklasycystyczny koœció³ p.w. œw. Antoniego Padewskiego z 1848 roku,
przebudowany gruntownie w latach 1901-04, piêcionawowy z dwiema wie¿ami.

Cerkiew p.w. œw. Aleksandra Newskiego, wybudowana w latach 1850-1853,
murowana, na planie kwadratu.

Murowane domy-warsztaty wybudowane przez Tyzenhauza pod koniec
XVIII wieku.

Cmentarze: katolicki, prawos³awny, ewangelicki, ¿ydowski.

KuŸnica

Miasto w powiecie sokólskim. Pierwsza wzmianka o KuŸnicy pochodzi
z 1508 roku, kiedy to istnia³a rudnia KuŸnica nad rzek¹ £osoœn¹. Wraz z osad-
nictwem w pocz¹tkach XVI wieku powsta³ tu dwór hospodarski nadzoruj¹cy
osadnictwo i wydzielono podporz¹dkowan¹ mu Puszczê KuŸnick¹. Miasteczko
powsta³o w 1536 roku, a królowa Bona nada³a KuŸnicy przywileje na targi i jar-
marki w 1546 roku. Miejscowoœæ powsta³a na skraju Puszczy KuŸnickiej przy
drodze z Litwy do Korony dla obs³ugi handlu. W wieku XVIII istnia³a tu stacja
pocztowa obs³uguj¹ca trakt wielki pocztowy Warszawa - Wilno.

Koœció³ parafialny p.w. Opatrznoœci Bo¿ej, wybudowany 1863 roku.
Cerkiew parafialna p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego z lat 40-tych XX wieku.
Cmentarz katolicki i prawos³awny.
Pozosta³oœci cmentarza ¿ydowskiego.
Krzy¿ wczesnoœredniowieczny, kamienny przy drodze do Nowodzieli.
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Grodno

Miasto obwodowe na Bia³orusi. Prastara osada i gród nad Niemnem, po³o-
¿ony przy wa¿nym szlaku handlowym ³¹cz¹cym Ba³tyk z Morzem Czarnym.
Ju¿ w po³owie XII wieku by³o Grodno stolic¹ udzielnego ksiêstwa. W wieku XIII
Grodno zosta³o opanowane przez Litwinów. W XV-XVIII wieku by³o to jedno
z najwa¿niejszych miast Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Zamek grodzieñski
by³ ulubionym miejscem pobytu w³adców litewskich i polskich. Od 1678 roku
w Grodnie mia³ obradowaæ co trzeci sejm. Du¿y rozwój nast¹pi³ w wieku XVIII
pod rz¹dami Antoniego Tyzenhauza, podskarbiego litewskiego, który by³ te¿
starost¹ grodzieñskim 1765-1785. Pozak³ada³ on tu wiele fabryk, zak³adów prze-
mys³owych instytucji naukowych i kulturalnych. W 1793 roku w Grodnie odby³
siê sejm rozbiorowy, zaœ w 1795 roku abdykowa³ tu ostatni król Stanis³aw
August Poniatowski.

Stary Zamek to zespó³ budowli obronnych kultowych i œwieckich wznoszo-
nych w okresie od XI do XIX wieku. Mieœci siê tu Pañstwowe Muzeum Histo-
ryczno-Archeologiczne.

Nowy Zamek (Pa³ac Królewski) wzniesiony w latach 1734-1751. Miejsce od-
bywania sejmów I Rzeczypospolitej.

Cerkiew prawos³awna p.w. œw. Borysa i Gleba na Ko³o¿y wybudowana
w po³owie XII wieku, odnowiona na pocz¹tku XVI i w XVII wieku. Od XVII
wieku do 1839 roku by³a cerkwi¹ klasztorn¹ unickich bazylianów, nastêpnie zno-
wu prawos³awn¹. Zachowa³y siê dwie pierwotne œciany (zdobione krzy¿ami
z glazurowanych p³ytek) oraz dwie apsydy. Po³udniowa, murowana œciana i ap-
syda w wyniku osuwania siê skarpy rzecznej, runê³y do Niemna w 1853 roku.
Zast¹piono je drewnianymi. Wewn¹trz obiektu znajduj¹ siê dwa okr¹g³e filary
i oryginalne garnki akustyczne umieszczone w œcianach. Obok fundamenty klasz-
toru bazylianów z XVII-XVIII wieku.

Koœció³ p.w. œw. Franciszka Ksawerego, pierwotnie jezuicki, obecnie bazyli-
ka katedralna, jedna z najwiêkszych barokowych œwi¹tyñ na ziemiach dawnej
Rzeczypospolitej. Budowê rozpoczêto w 1678 roku, a uroczysta konsekracja
z udzia³em króla Augusta II i cara Piotra I odby³a siê w 1705 roku. Wewn¹trz
znajduje siê 12 cennych barokowych o³tarzy. Wspania³y o³tarz g³ówny z lat 1735-
1737 jest dzie³em Johana Christiana Schmidta. W prawej kaplicy znajduje siê
cudowny obraz Matki Bo¿ej zwanej Studenck¹ lub Kongregack¹.

Obok koœcio³a zachowa³a siê czêœæ dawnego korpusu klasztornego, w któ-
rym obecnie mieœci siê kuria biskupia Budynek apteki jezuickiej z 1709 roku,
przebudowany, do dzisiaj s³u¿¹cy jako apteka.
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Koœció³ p.w. Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego wybudowany w 1. æwierci XVII
wieku dla bernardynów, nastêpnie przebudowany w 1788 roku w stylu póŸnoba-
rokowym. Wewn¹trz cenny zespó³ 14 o³tarzy z 2. po³owy XVIII wieku. W prawej
nawie bocznej cudowny obraz Matki Bo¿ej Messyñskiej z po³owy XVII wieku w
srebrnej sukience z ok. 1740 roku. Tablica upamiêtniaj¹c¹ Elizê Orzeszkow¹, która
tu w 1894 roku poœlubi³a Stanis³awa Nahorskiego.

Dwukondygnacyjne zabudowania klasztorne z 1. æwierci XVII wieku two-
rz¹ce wraz z koœcio³em zamkniêty dziedziniec. Obecnie zajmowane przez
Wy¿sze Seminarium Duchowne (rzymskokatolickie).

Koœció³ franciszkañski, p.w. Matki Bo¿ej Anielskiej z 1635 roku, przebudo-
wany w po³owie XVIII wieku. Wewn¹trz sklepienia krzy¿owe i kolebkowe.
W o³tarzu g³ównym dwie rzeŸbiarskie kompozycje z 1. po³owy XVIII wieku.

Dwukondygnacyjny korpus klasztorny z XVII wieku tworz¹cy wraz z ko-
œcio³em zamkniêty dziedziniec. Obecnie mieœci szpital. Ca³oœæ otacza ogrodze-
nie z barokow¹ bram¹.

Koœció³ p.w. Zwiastowania NMP, zbudowany dla brygidek w latach 1634-
1642 z fundacji Krzysztofa Wiesio³owskiego.

Budynek klasztoru z XVII wieku. Obecnie zajêty przez szpital psychiatryczny.
Drewniany budynek lamusa z XVIII wieku, usytuowany w ogrodzie klasz-

tornym, dwukondygnacyjny, nakryty czterospadowym dachem gontowym
z galeri¹ arkadow¹ od frontu.

Ogrodzenie zespo³u z 1. po³owy XVII wieku z dwiema naro¿nymi basztami
z trzema (pierwotnie czterema) barokowymi bramami.

Cerkiew pobazyliañska p.w. Narodzenia Bogarodzicy z 1726 roku. Obiekt
pobudowano wed³ug projektu Józefa Fontany.

Budynek klasztorny z 1751 roku.
Budynek gospodarczy z 1891 roku, dwukondygnacyjny.
Ods³oniête fundamenty katedralnej cerkwi z XII wieku.
Dom Elizy Orzeszkowej, drewniany, parterowy. Jest kopi¹ rozebranego po

II wojnie œwiatowej domu s³ynnej pisarki.
Zespó³ pa³acowy w Stanis³awowie (obecnie w granicach miasta), wybudowa-

ny w latach 70-tych XVIII wieku przez podskarbiego litewskiego Antoniego
Tyzenhauza. Po II wojnie œwiatowej przebudowany. Zespó³ sk³ada siê z pa³acu,
dwóch oficyn oraz budynków gospodarczych.

Budynek teatru w parku miejskim ufundowany przez Tyzenhauza w latach
80-tych XVIII wieku.

Liczne kamienice z prze³omu XIX i XX wieku.
Cmentarz prawos³awny z nagrobkami z XIX i XX wieku.
Cmentarz katolicki z kaplic¹ z prze³omu XIX i XX wieku oraz grobem Elizy

Orzeszkowej.
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Druskienniki - Rotnica (Druskininkai)

Miasto uzdrowiskowe. Nazwa pochodzi od litewskiego s³owa drusk ozna-
czaj¹cego sól, co ma zwi¹zek ze s³onymi uzdrowiskowymi Ÿród³ami. W œrednio-
wieczu istnia³ tu obronny zamek litewski niszczony kilkakrotnie w XIV wieku
przez krzy¿aków. Tutejsze mineralne Ÿród³a znane ju¿ by³y powszechnie w XVII
wieku. Odwiedza³ je nawet Stanis³aw August oraz inni wielmo¿e w XVIII wieku.
Profesjonalny zak³ad uzdrowiskowy powsta³ jednak dopiero w wieku XIX.
Od tego czasu Druskienniki sta³y siê licznie uczêszczanym i znanym kurortem,
do którego przybywali m.in. Syrokomla, Moniuszko, Czeczot, Narbutt. Szcze-
gólnie upodoba³ sobie to miasteczko Józef Pi³sudski.

Zabytkowy uk³ad przestrzenno krajobrazowy i zespó³ starej zabudowy uzdro-
wiska za³o¿onego w 1837 roku.

Koœció³ katolicki p.w. Matki Bo¿ej Szkaplerznej, neogotycki, zbudowany
w latach 1912-1931 wed³ug projektu Stefana Szyllera

Budynek ³azienek zdrojowych z 1884 roku.
Drewniana zabudowa willowa z koñca XIX i pocz¹tków XX wieku.
Obecnie w sk³ad Druskiennik wchodzi dawne miasteczko Rotnica nad Rot-

niczank¹, po³o¿one przy trakcie handlowym. Miasteczko zamieszkane by³o g³ów-
nie przez ¯ydów. Posiada³o drewniany koœció³ katolicki ufundowany przez
Leona Sapiehê w 1762 roku, ¿ydowski dom modlitwy, stacjê pocztow¹.

Koœció³ p.w. œw. Bart³omieja Aposto³a, zbudowany w latach 1900-1910 w sty-
lu neoromañskim.

Grób Jana Czeczota (1796-1847) na cmentarzu przykoœcielnym z rymowan¹
inskrypcj¹ autorstwa Antoniego Edwarda Odyñca:

Imiê jego jest wiecznie zwi¹zanem
Z Adamem Mickiewiczem i Tomaszem Zanem.
Kto wiesz, czem oni byli - schyl skroñ przed tym g³azem
Pomyœl westchnij i pomódl siê za wszystkich trzech razem
Cmentarz ¿ydowski.

Merecz (Merkine)

Miasteczko po³o¿one u ujœcia Mereczanki do Niemna. W XIV wieku istnia³
tu obronny zamek litewski. Po zwyciêstwie nad krzy¿akami w XV wieku zamek
straci³ swoje znaczenie strategiczne. Po³o¿ony wœród lasów Merecz by³ miejscem,
gdzie królowie przebywali podczas polowañ. Szczególnie czêsto zje¿d¿a³ tu
na ³owy Zygmunt August, który w 1569 roku nada³ Mereczowi prawa miejskie.
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Tutaj zmar³ w 1648 roku W³adys³aw IV bêd¹cy w podró¿y z Wilna do Warszawy.
Wczeœniej czêsto bawi³ w miasteczku, a nawet przemieszkiwa³ w nim przez d³u¿-
szy czas. Miasto znacznie ucierpia³o podczas wojen po³owy XVII wieku.

Koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP, gotycko-renesansowy, fundowany przez
króla W³adys³awa Jagie³³ê, zbudowany w 1. po³owie XV wieku. Przebudowany
w 1648 roku kosztem króla W³adys³awa IV.

Grodzisko z pozosta³oœciami zamku na wysokim wzgórzu przy ujœciu
Mereczanki do Niemna.

Orany (Varena)

W XV wieku funkcjonowa³ tu dwór królewski, nastêpnie siedziba starostwa.
Do rozwoju miejscowoœci przyczyni³a siê rodzina Brzostowskich, piastuj¹ca
urz¹d starostów orañskich. W 2. po³owie XVIII wieku starostwo by³o w posiada-
niu Micha³a Brzostowskiego, podskarbiego wielkiego litewskiego oraz jego ¿ony
Kazimiery z Ogiñskich.

Koœció³ p.w. œw. Micha³a wzniesiony w 1933 roku.
Dworzec kolejowy z 2. po³owy XIX wieku.
Za Oranami mamy do wyboru dwie trasy: g³ówn¹ (i jak siê wydaje bardziej

atrakcyjn¹), lecz musimy wtedy nieznacznie na jakiœ czas zboczyæ z oryginalne-
go z XVIII-wiecznego traktu lub tym¿e traktem pierwotnym pod¹¿aæ gorsz¹
i mniej uczêszczan¹ tras¹.

 Wariant 1

Kamionka (Akmuo)

Koœció³ katolicki p.w. Jezusa Ukrzy¿owanego zbudowany jako kaplica
w po³owie XVIII wieku.

Drewniana dzwonnica z pocz¹tku XIX wieku.

Olkienniki (Valkininkai)

Miasto, dawna siedziba starostwa, gdzie funkcjonowa³ dwór królewski.
Tutaj w 1551 roku senatorowie witali Zygmunta Augusta przyby³ego z konduk-
tem pogrzebowym Barbary Radziwi³³ówny. W 1636 roku Krzysztof Chalecki
ufundowa³ tu franciszkanów, dla których wymurowa³ koœció³ i klasztor, póŸniej
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przebudowane. Pod Olkiennikami (miedzy Lejpunami a Olkiennikami) w 1700
roku rozegra³a siê bitwa miêdzy zwolennikami Sapiehów a innymi rodami
i szlacht¹. Sapiehowie zostali rozbici i pozbawieni nastêpnie najwy¿szych urzêdów.

Zabytkowy uk³ad przestrzenny.
Drewniana zabudowa miejska rynku z XIX/XX wieku.
Koœció³ p.w. Nawiedzenia NMP. Klasycystyczny, zbudowany w latach 1823-1837.

Wariant 2

 Lejpuny (Lieponys)

Wieœ przy g³ównej niegdyœ drodze Merecz - Wilno. W XVIII wieku zlokali-
zowana tu by³a stacja pocztowa. Tutaj w 1700 roku obozem sta³y si³y Sapiehów
przed s³ynn¹ bitw¹ pod Olkiennikami miêdzy Sapiehami a szlacht¹ litewsk¹,
któr¹ dowodzi³ ksi¹¿ê Micha³ Korybut Wiœniowiecki.

Wilno (Vilnius)

Stolica i najwiêksze miasto Litwy, po³o¿one w po³udniowo-wschodniej
czêœci kraju, nad rzek¹ Wili¹ (Neris). Wilno jest wa¿nym europejskim oœrodkiem
naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Mieszcz¹ siê w nim
siedziby parlamentu, Prezydenta Republiki Litwy, Rady Ministrów i innych w³adz
centralnych.

Pocz¹tki Wilna siêgaj¹ XIV wieku, kiedy przeniesiono tu stolicê Litwy z Trok,
buduj¹c gród obronny, a potem zamek. W 1387 roku miasto otrzyma³o prawa
magdeburskie z r¹k W³adys³awa Jagie³³y. Od czasu unii polsko-litewskiej pe³ni³o
rolê drugiej stolicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W po³owie XVII wieku miasto bardzo ucierpia³o od najazdu moskiewskie-
go. Zniszczone te¿ zosta³o podczas wojny pó³nocnej w XVIII wieku.

Wartoœæ zabytkow¹ posiada tu kilkaset budowli, w tym przed wszystkim licz-
ne koœcio³y, klasztory, cerkwie, pa³ace i kamienice. Wœród zabytków nale¿y
wymieniæ te¿ meczet, kinesê, synagogê i du¿¹ liczbê niezwykle ciekawych cmen-
tarzy. Budowle u¿ytecznoœci publicznej reprezentuje zespó³ budowli
Uniwersytetu Wileñskiego. Wszystkie te zabytki œwiadcz¹ o przebogatej historii
miasta, które œmia³o mo¿na nazwaæ jednym z najpiêkniejszych w Europie
i jednym z najwa¿niejszych dla kultury europejskiej.
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Grodno, koœció³ p.w. Zwiastowania NMP, wczesnobarokowy, zbudowany w latach 1634-1642.
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Wilno, z lewej koœció³ œw. Anny, po prawej koœció³ œw. Franciszka i œw. Bernarda.

 Wielki trakt Warszawa - Wilno w XVIII wieku
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Pielgrzymi w drodze do katedry wileñskiej.
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