
 

 

                 NADBUŻAŃSKIE  PODLASIE 

                      5/6/7/8/9 lipca 2021 

    Ciechanowiec - Siemiatycze – Drohiczyn – Korczew - 

Grabarka - Mielnik – Koterka – Janów Podlaski – Pratulin 

                    - Krzyczew – Szwajcaria Podlaska 

Nadbużańskie Podlasie to bogata historia sięgająca kilkanaście wieków 

wstecz. To dzieje książąt litewskich, mazowieckich i ruskich ale także dynastii 
Jagiellonów. Niemymi świadkami historii są liczne grodziska, kurhany, 
cmentarzyska. Na tych terenach znajduje się dawne miasto koronacyjne, 

rozegrała się jedna z największych bitew Powstania Styczniowego, powstał jeden 
z pierwszych Instytutów Położnictwa, zawarto Unię Mielnicką i wydano przywilej 

mielnicki. Można tu odnaleźć ślady działalności księżnej Anny z Sapiehów 
Jabłonowskiej i innych rodów magnackich oraz  społeczności żydowskiej. 

5 lipca 2021, poniedziałek – 1 dzień 

Wyjazd z Wrocławia  godz. 06:00. Na trasie będą trzy przerwy: śniadaniowa, kawowa i 

obiadowa w miejscach gdzie będzie można skorzystać z toalety, napić się kawy, herbaty 

lub zjeść coś ciepłego. Zanim dotrzemy do hotelu zwiedzimy Muzeum Rolnictwa w 

Ciechanowcu.  

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
Muzeum znajduje się na terenie zespołu pałacowo-parkowego z połowy XIX 

wieku w dawnej posiadłości rodziny Starzeńskich. Nie sposób poznać w ciągu 
jednego dnia wszystkiego co tu zgromadzono.  
 

 

Znajduje się tutaj niemal 30 tysięcy eksponatów, w tym ponad 300 maszyn i 
narzędzi rolniczych, często unikalnych. W skansenie mazowiecko-podlaskim 

zgromadzono obiekty architektury drewnianej z okresu od XVIII do początku XX 
wieku które ulokowano w trzech zespołach z pełnym wyposażeniem wnętrz. 
Muzeum jest podzielone na 9 działów. My obejrzymy tylko niektóre ze względu 

na ograniczenia czasowe. Na pewno odwiedzimy skansen architektury 
drewnianej. To ponad 50 obiektów z pogranicza Mazowsza i Podlasia, wszystkie 

drewniane. Obiekty otoczone są ogrodzeniami i ogródkami przydomowymi z 
pełnym inwentarzem zwierzęcym. We dworze znajdującym się na terenie  

 



 

  

    

skansenu oprócz wyposażenia wnętrz znajduje się ciekawa ekspozycja pisanek 

wielkanocnych z całego świata. Zerkniemy także na to z czego ciechanowskie 
muzeum słynie najbardziej w Polsce - muzealny zbiór ciągników 
wyprodukowanych 1923 – 1990 oraz lokomobil parowych 

Przejazd do hotelu na zakwaterowanie i obiadokolację 

6 lipca 2021, wtorek – 2 dzień 

Po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie 

Siemiatycze 
W Siemiatyczach od wieków mieszkańcy współtworzyli odmienne religie i kulturę. 

Poza katolikami licznie zamieszkiwali tu Żydzi, a prawosławie kwitnie do dzisiaj. 
Najprężniej życie kulturalne Siemiatycz toczyło się pod koniec XVIII wieku, kiedy 

ziemie te miała we władaniu Anna z Sapiehów Jabłonowska. Powstał wtedy pałac, 
kilka zakładów produkcyjnych, ratusz, a nawet szkoła położnicza. Z dużego 
kompleksu pałacowego księżnej pozostała jedynie oranżeria, gdzie w 1939 roku 

na początku tułaczej drogi mieszkała Maria Rodziewiczówna. Obecnie mieści się 
tam szkoła muzyczna. Pałac spłonął w czasie powstania styczniowego, a jedyną 

pozostałością są zrekonstruowane posągi sfinksów. Teraz strzegą one budynków 
starostwa powiatowego i rejonowej prokuratury. 

 Kościół Wniebowzięcia NMP 
To jedna z najpiękniejszych świątyń w regionie. Jej budowę rozpoczął w 1626 
roku Leon Sapieha, a ukończył 10 lat później  jego syn - Kazimierz Leon Sapieha. 

Obecnie kościół w Siemiatyczach ma formę trzynawowej barokowej bazyliki z 
kwadratową wieżą, a dzisiejszy wygląd zyskał w latach 1713-37. Kościół otacza 

murowane ogrodzenie z bramą główną, której najwyższym akcentem jest figura 
Św. Michała Archanioła, dawniej zdobiąca jedną z czterech bram nieistniejącego 

https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/koscioly-i-obiekty-sakralne/


dziś ratusza. W świątyni znajduje się renesansowy nagrobek fundatora oraz 

barokowy wystrój ze sztukaterią z XVII wieku 
 

 
 

 Cerkiew św. Piotra i Pawła  
Parafialna cerkiew prawosławna Św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Siemiatyczach zbudowana została na wzgórzu w latach 1865-66. Piękną 
cerkiew otacza kamienne ogrodzenie z bramami, w obrębie którego w XIX wieku 

powstał niewielki cmentarz. Wewnątrz podziwiać można ikonę Mikołaja 
Cudotwórcy oraz freski pokrywające ściany - nawiązują one do malarstwa 

bizantyjskiego. 
 

  

 

 Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego  
Wybudowana została w latach 1999-2009. Jej konsekracji dokonał w 2010 roku 

patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I oraz metropolita Warszawy i całej Polski 
Sawa. Świątynie zaprojektował architekt z Warszawy Janusz Kenska. Cerkiew 

https://www.polskieszlaki.pl/siemiatycze.html


jest budowlą murowaną z żółtej cegły klinkierowej. Została ona wzniesiona na 

planie krzyża greckiego i posiada pięć kopuł. Jej wnętrze zachwyca przepięknym 
współczesnym ikonostasem.  

 

  

 

 

Drohiczyn 
Drohiczyn to niewielkie miasto położone na wysokim brzegu Bugu. Chociaż dziś 

liczy zaledwie 2 tys. mieszkańców, w przeszłości było stolicą Księstwa 
Drohickiego, stolicą województwa podlaskiego i miejscem koronacji jedynego 

króla Rusi - Daniela. Mimo utraty znaczenia miasto jest siedzibą Biskupa 
Drohickiego, stoi tu katedra i seminarium diecezjalne. Pamiątką chlubnej 
przeszłości są piękne świątynie. Tutejsze nadbużańskie plenery wykorzystywano 

w trakcie realizacji filmu "Nad Niemnem". Górę Zamkową utrwalił Andrzej Wajda 
w filmach "Kronika wypadków miłosnych" i "Panny z Wilka", a jedną z głównych 

ról grał w tym drugim filmie znakomity polski aktor - rodowity drohiczynianin 
Daniel Olbrychski. 

 Góra Zamkowa 
To miejsce było przed wiekami elementem siły dawnych włodarzy tego grodu, 
którymi na przemian byli książęta ruscy, litewscy i mazowieccy. Stąd gród był 

przez wieki przedmiotem politycznych rozgrywek i dynastycznych sporów. Na 
wałach drohiczyńskiej twierdzy rozpoczynały się wzloty i upadki świetności 

książąt i władców. Dzisiaj Góra Zamkowa to punkt widokowy na niezwykle 
malowniczą dolinę rzeki Bug. Po drohickim zamku, który wznosił się na tym 
miejscu przed wiekami, nie pozostał żaden ślad. Prace archeologiczne 

prowadzone w 2012r. pozwoliły odkryć zarys jego kamiennych fundamentów. Na 



szczycie znajduje sie obelisk wzniesiony w X rocznicę odzyskania niepodległości 

przez Polskę. 

 
 

 Kościół zakonu benedyktynek pw. Wszystkich Świętych 
Jest późnobarokową budowlą wzniesioną według projektu Pawła Fontany z 

fundacji braci Kuczyńskich - Wiktoryna i Marcina. Pierwszą drewnianą świątynię, 
wraz z konwentem dla sióstr w tym miejscu ufundował w 1623 roku Wojciech 
Niemira, wojewoda podlaski. Do Drohiczyna przybyła z Torunia, 1 listopada 1623 

roku, wraz z trzynastoma mniszkami Zofia Kiszczanka, która została pierwszą 
ksienią zakonu. W 1854 roku, rząd carski nakazał zamknięcie kościoła 

benedyktynek. Była to kara za patriotyczną postawę zakonnic, które udzielały 
pomocy Powstańcom Listopadowym. Po upadku Powstania Styczniowego w 
zakrystii kościoła urządzono małą cerkiew pod wezwaniem św. Agapita. W 1918 

roku świątynię przywrócono katolikom.  
 

  
                    Kościół benedyktynek                                 Muzeum Diecezjalne w klasztorze franciszkańskim  

 



 Kościół franciszkański p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny 

W barokowym zespole klasztoru franciszkanów najbardziej wyróżnia się bryła 

kościoła p. w. Wniebowzięcia N. M. P., wzniesionego na miejscu starego, 
drewnianego kościoła z 1409 roku, który powstał w miejscu pierwszej świątyni 

pod wezwaniem Przeczystej Bogarodzicy. Według tradycji, koronował się w niej 
Daniel Romanowicz. W 1832 roku, po klęsce powstania listopadowego, Kościół 

pofranciszkański został zamieniony na cerkiew, pod wezwaniem św. Nikanora. W 
budynkach klasztornych urządzono więzienie, a po upadku powstania 
styczniowego - koszary dla wojska. W 1897 roku, po opuszczeniu budynków 

klasztornych przez wojsko, umieszczono w nich szkołę kształcącą nauczycieli 
szkół wiejskich, która z kolei w 1904 roku została przekształcona w szkołę 

żeńską. Po odzyskaniu niepodległości w budynkach klasztornych umieszczono 
gimnazjum im. J. l. Kraszewskiego. Rozpoczęto też renowację kościoła. Jednak w 
czasie drugiej wojny światowej uległ on ponownej dewastacji. Sowieci urządzili w 

nim śmietnik, a wycofując się z miasteczka 23 czerwca 1941 roku podpalili 
świątynię. Po wojnie kościół przez wiele lat był remontowany i rekonstruowany. 

    

 Muzeum Diecezjalne im. Jana Pawła II 
Muzeum ma swoją siedzibę w skrzydle pofranciszkańskiego klasztoru, z przełomu 

XVII i XVIII wieku. Zbiory mieszczą się w kilku salach. Jest wśród nich sala 
papieska z fotelem, na którym w 1999 roku zasiadł w Drohiczynie Jan Paweł II. 
Pod względem historycznym zbiory należą do najbogatszych w tej części Polski. 

Niektóre z eksponatów to prawdziwe unikaty, m.in. monstrancja obozowa, stuła 
kapłańska z sowieckiego łagru, metryka chrztu króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, krucyfiks wykonany przez perskich muzułmanów, czy autografy 
literatów i świętych. W muzeum zgromadzono także ponad 100 zabytkowych szat 
liturgicznych i tkanin oraz ponad 300 naczyń cynowych. Prawdziwym rarytasem 

jest kolekcja pasów kontuszowych. Jedwabny pas stanowił najkosztowniejszy 
element stroju szlacheckiego w Rzeczypospolitej, był jednym z dwóch symboli 

sarmatyzmu. Niespotykany w innych częściach Europy, należy do dziedzictwa 
kulturowego ziem dawnej Rzeczypospolitej - Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. 

 Kościół katedralny pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i 

zabudowania pojezuickie 
Pierwotny kościół został zbudowany dzięki szczodrości Władysława Jagiełły 
w 1392 roku. W 1657 roku parafię przekazano zakonowi jezuitów, którzy 
rozpoczęli budowę nowego kościoła w stylu barokowym z funduszy gwardiana o. 

Aleksandra Żardeckiego. W XVIII wieku w kościele odbywały się wojewódzkie 



i ziemskie sejmiki szlachty podlaskiej. Po kasacji zakonu jezuitów, w 1773 roku, 

parafię przekazano zakonowi pijarów. Niestety świątynia dwukrotnie została 
zniszczona podczas I i II wojny światowej. Na szczęście we 

wnętrzu zachowały się cenne zabytki. Przy katedrze stoi też barokowy klasztor 
jezuitów, który dziś stanowi Kurię Biskupią. Do kompleksu klasztornego należy 
również kolegium jezuitów z połowy XVIII stulecia - dziś Seminarium Duchowne -  

oglądamy z zewnątrz 

Pałac w Korczewie – Perła Podlasia 
Pierwszym właścicielem Korczewa był Pretor z Breśca, któremu w 1401 roku 

książę mazowiecki Janusz I nadał tu ziemię. To on zapoczątkował ród 
Korczewskich. Przez kolejne wieki majątek przechodził z rąk do rąk. Do jego 

świetności przyczynił się Wiktoryn Kuczyński, budując murowany dwór, 
oranżerię, pałacyk zwany Syberią oraz na nowo urządzając park. Jego żona, 
Joanna Kuczyńska, przyjaźniła się z Norwidem, którego po raz pierwszy spotkała 

w 1841 roku w Warszawie, gdzie Kuczyńscy spędzali karnawał. W podzięce za tę 
przyjaźń poeta ofiarował Joannie słynny wiersz „Do Pani na Korczewie”. Pani na 

Korczewie nie raz ratowała go w potrzebie, udzielając mu finansowego wsparcia. 
Norwidowi, mimo wielkich nadziei, nigdy nie udało się przyjechać do Korczewa. 
Dziś w pałacu można oglądać stałą wystawę poświęconą tej niezwykłej przyjaźni 

korczewskiej dziedziczki i największego z polskich romantyków. 

       

Kres świetności majątku położyła II wojna światowa. 4 września 1939 hrabia 
Ostrowski, któremu powierzono nadzór nad wywozem polskiego złota za granicę, 
wraz z matką, żoną i kilkuletnią córką Beatą opuścili Korczew. Przez jakiś czas 

mieszkali w Paryżu, potem w Portugalii, by po dwóch latach przenieść się na 
stałe do Londynu.  

     



Na emigracji Krystyn Ostrowski bardzo aktywnie uczestniczył w życiu 

publicznym. Do Korczewa nigdy nie wrócił, bo w komunistycznej Polsce nie było 
dla niego miejsca, ale bardzo interesował się losami majątku. Zmarł w Londynie 

w 1980 roku. Pałac w Korczewie po wojnie upaństwowiono. Było tu kino, 
magazyn nawozów sztucznych, a nawet sklep z butami. Wyposażenie pałacu 
zostało rozkradzione. W 1989 roku Beata i Renata Ostrowskie, córki ostatniego 

właściciela, za symboliczną złotówkę odkupiły pałac i rozpoczęły remont.  
Dokładnie 30 lat temu porzuciły wygodne życie w Londynie i przeniosły się na 

stałe do Korczewa, by ratować rodowe gniazdo, odbudowywać je kamień po 
kamieniu. Obecnie w pałacowej sali teatralnej organizowane są kameralne 
przyjęcia weselne oraz konferencje, a w starej Kuźni Pałacowej naprzeciwko 

bramy mieści się obiekt hotelowy wraz z restauracją. Odbudowa nadal trwa. 

  

Powrót do hotelu na obiadokolacje                                                                                                       

7 lipca 2021, środa – 3 dzień 

Po  śniadaniu wyruszamy w teren  

Kasztelik – Korona Podlasia 
To miejsce szczególne, ponieważ zostało stworzone z czystej pasji i 
niesamowitego kunsztu kamieniarstwa. Zameczek zasługuje na miano Korony 

Podlasia. Jest dziełem bardzo pracowitego , zdeterminowanego  oraz 
obdarzonego talentem budowniczym pana Jerzego Korowickiego.  

 

  

Właściciel urokliwie położonej działki w Olendrach postanowił ogrodzić posesje 
własnoręcznie wykonanymi slupami z kamienia polnego. Następnie powstał 

pomysł budowy zameczku w miarę możliwości finansowych. Budowla została 



stworzona z własnoręcznie ciosanych i obrabianych kamieni, a uroku dodają jej 

metalowe i żelazne elementy (balustrady, schody). Kasztelik Korona ma 15 
metrów wysokości, co pozwala podziwiać piękną panoramę okolicy. Na szczycie 

dumnie powiewa flaga Polski, a u stop zamku znajduje się wykopana fosa i 
zbudowany most kamienny. Wokół budowli rozłożony jest ręcznie wykonany bruk 
kamienny. 

Grabarka – sanktuarium wyznawców prawosławia 
Grabarka zasłynęła z cudu w 1710 r. podczas epidemii cholery, dla upamiętnienia 
którego utworzono kaplicę. Pierwsza (udokumentowana) cerkiew powstała w tym 
miejscu w latach 1884-95. Służyła przez wiele lat jako cerkiew cmentarna, a 

poza świętem Przemienienia Pańskiego, większe nabożeństwa odprawiano tutaj 
kilka razy do roku. W czasie II wojny światowej nie uległa zniszczeniu i stała się 

zalążkiem przyszłego założenia klasztornego. Za datę powstania Klasztoru i 
początek budowy nowych obiektów, można przyjąć 19 sierpnia 1947 r, wtedy to 
w święto Przemienienia Pańskiego odbyło się spotkanie Arcybiskupa Tymoteusza 

z zakonnicą Marią Komstadius, w wyniku którego Arcybiskup podjął decyzję o 
założeniu żeńskiej gminy klasztornej pw. Św. Marty i Marii na Św. Górze koło wsi 

Grabarka. Pełnienie obowiązków przełożonej tej gminy powierzono Marii 
Komstadius. W 1948 r. Ministerstwo Administracji Publicznej wyraziło zgodę na 

utworzenie klasztoru. Oryginalna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego uległa 
całkowitemu zniszczeniu w wyniku podpalenia w 1990 r, Po pożarze przystąpiono 
do jej odbudowy i w 1998 r. Metropolita Sawa konsekrował nową świątynię. 

Obecnie Św. Góra Grabarka to najważniejsze miejsce kultu religijnego 
wyznawców prawosławia w Polsce. 

   

 



Koterka – prawosławna cerkiew p.w. Ikony Matki Boskiej 
Wszystkich Strapionych Radość w Koterce 
Cerkiew położona jest w leśnym uroczysku Koterka. Zadziwiające jest jej 
usytuowanie - leśne grzęzawisko z dala od siedzib ludzkich. Nawet bez specjalnej 

wiedzy odczuwa się niezwykłość tego miejsca. Historia powstania cerkwi jest 
fascynującym świadectwem objawienia się Matki Boskiej jak i głębokiej wiary 

miejscowej ludności. Cerkiew wybudowano w roku 1912, w miejscu objawienia, 
gdzie wytrysnęło źródełko, do dziś znajdujące się przy cerkwi. Nie lada 
wyczynem było budowa na terenie bagiennym. Budowniczowie świetnie jednak 

poradzili z problemem, o czym mimo upływu lat świadczy budowla, bez 
najmniejszych pęknięć, co dla niektórych nawet dziś jest świadectwem Bożej 

opieki. 

    

Mielnik 
Miejscowość słynąca przede wszystkim z kopalnictwa i przetwórstwa kredy. 
Pierwsze wzmianki historyczne o Mielniku sięgają XI wieku. Prawa miejskie 

miejscowość otrzymała w 1501 roku od Kazimierza Jagiellończyka. Mielnik 
podobnie jak Drohiczyn był znaczącym ośrodkiem handlowym i ważnym portem 
rzecznym na szlakach kupieckich do czasu wojen szwedzkich. Po tym okresie 

miasto zaczęło tracić swoje znaczenie handlowe i przeobrażać się w ośrodek 
rolniczy. W 1934 roku Mielnik utracił prawa miejskie. 

 Góra Zamkowa to niewielkie wzniesienie z grodziskiem z XI/XII wieku. 
Na stokach wzgórza zachowały się fragmenty murów po zamku 
mielnickim. U podnóża góry znajdują się ruiny kościoła, natomiast na 

szczycie pozostałości murowanej kaplicy. Ze wzgórza rozciąga się piękna 
panorama doliny Bugu 

 

 
 



 Cerkiew pw Narodzenia Bogurodzicy – świątynia prawosławna, 
wybudowana w 1823 roku z kamienia polnego i cegły. Wnętrze świątyni 

podzielone jest na nawy trzema parami drewnianych kolumn toskańskich, 
ołtarz ukryty jest za ikonostasem bogato zdobionym w ikony. Cała 
świątynia ozdobiona jest wieloma ikonami oprawionymi w piękne 

rokokowe złocone ramy, a ściany pokryte są wspaniałymi freskami o 
motywach biblijnych 

 Odkrywkowa Kopalnia Kredy – jedyna w Polsce kopalnia kredy. 

Kreda wydobywana w tym miejscu ma nawet 60 mln lat. Z punktu 

widokowego na tarasie można zobaczyć ogrom tej kopalni. Początki 
eksploatacji kredy w Mielniku datuje się na wiek XVI. Wydobywano ją 
początkowo do celów budowlanych metodą tzw. "biedaszybów". Aż do roku 

1952 było to wydobycie ręczne wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 
okolicznych mieszkańców. Od połowy XX wieku rozpoczęto eksploatację na 

skalę przemysłową. Wybudowano również nowoczesny zakład przetwórczy. 
Dziś roczne wydobycie kredy wynosi około 80 tys. ton. Z tarasu 
widokowego będziemy mogli zobaczyć ogrom całego założenia. 

    
                            Wnętrze cerkwi                                                       Odkrywkowa kopalnia kredy 

 Prywatne Muzeum Skamielin Adama Borkowskiego 

Niektóre z kamieni zgromadzonych przez Adama Borowskiego trafiły na ziemię 
mielnicką ze Skandynawii. Przyniósł je tu lodowiec. Inne, m.in. ząb mezozaura, 

pochodzą z czasów, gdy na tych terenach było morze, a klimat przypominał 
dzisiejsze Hawaje. Część eksponatów w prywatnym muzeum Adama Borowskiego 
w Mielniku przypomina zwykłe kamienie, które można spotkać na podlaskich 

polach. Większość z nas przeszłaby obok nich obojętnie. Ale ich historia jest 
niezwykła i często sięga milionów lat. Natomiast kilkadziesiąt skamielin już 

samym swoim kształtem i niezwykłą barwą przykuwa uwagę.  
 

  



Na niektórych widać wyraźne zarysy muszli, zwierzęcych odnóży czy zębów. Inne 

to złotawe, podłużne rurki - pozostałości pancerzy żyjących tu niegdyś morskich 
stworzeń. Niektóre ze skał mają nawet właściwości magnetyczne. Swego rodzaju 

perełką jest skamieniała szyszka sosnowa, uwięziona w skale, co świadczyło o 
schładzaniu się klimatu. Ale jeszcze większą według Adama Borowskiego  perełką 
jest skamieniały… orzech kokosowy, który znalazł we fragmentach i posklejał w 

całość. Adam Borowski zainteresował się skamielinami kiedy rozpoczął pracę w 
kopalni kredy. Dzisiaj  ma już ogromną wiedzę z zakresu geologii (nauka o 
procesach zachodzących we wnętrzu i na powierzchni Ziemi) i paleontologii 

(nauka o skamielinach zwierząt i roślin). Wizyta w jego muzeum jest niezwykle 
ciekawą podróżą w czasie. 

Przejazd do hotelu na obiadokolację 

8 lipca 2021, czwartek – 4 dzień 

Po śniadaniu wyruszamy na drugą stronę Bugu 

Janów Podlaski 
Obecna nazwa miejscowości nie liczy jeszcze dwustu lat – przez stulecia miasto 
nazywano Janowem Biskupim od istniejącej tu od połowy XV wieku do końca 

XVIII rezydencji biskupów łuckich. Ostatnim rezydującym biskupem łuckim w 
Janowie był Adam Naruszewicz, słynny poeta i historyk okresu Oświecenia, 
spędził tu ostatnie 7 lat życia 

 Rezydencja biskupów łuckich 
Jeszcze kilka lat temu w Janowie Podlaskim stały tylko smętne resztki potężnego 
niegdyś zamku biskupów. Dziś na niewysokim wzgórzu wznosi się całkiem nowa 
budowla. To hotel zbudowany na wzór XVIII –wiecznego zamku, ale całkiem 

zgrabnie wykorzystujący pozostałości dawnej rezydencji. Ostatnim rezydującym 
biskupem łuckim w Janowie był Adam Naruszewicz, słynny poeta i historyk 

okresu Oświecenia, spędził tu ostatnie 7 lat życia. Po śmierci Naruszewicza w 
roku 1796 dobra biskupie przechodzą na skarb państwa.  

 

 
 

Pałac został zniszczony podczas insurekcji kościuszkowskiej. W XIX wieku w 
zachowanych oficynach mieścił się, do czasu wybudowania stadniny, zarząd 
stadnin państwowych. Potem opuszczone budynki niszczały. Po koniec lat 80-

tych po wojnie kościół odzyskał pałac a następnie odsprzedał go w ręce 
prywatne. Obecnym właścicielem jest grupa Arche która odbudowała zamek, 

wykorzystując zachowane XVIII-wieczne mury i fundamenty, uporządkowano 



park a dawna rezydencja biskupów pełni obecnie funkcje hotelowe. Zajrzymy do 

środka o ile taka możliwość będzie istniała. 

 Kościół parafialny Świętej Trójcy 
Wzniesiony został w latach 1714-35. Wkrótce został podniesiony do godności 
kolegiaty. W latach 1818-67 i 1918-24 pełnił funkcję kościoła katedralnego 

diecezji janowskiej, czyli podlaskiej. W 2018 roku kolegiacie Świętej Trójcy 
nadano tytuł bazyliki mniejszej. Wewnątrz  znajduje się sarkofag i pomnik 

biskupa, poety i historyka - Adama Naruszewicza, który w Janowie Podlaskim 
spędził ostatnie lata swego życia. 

 Najstarsza w Polsce stacja benzynowa 
Na miejscowym rynku znajduje się stacja benzynowa z przedwojennymi, 

ręcznymi dystrybutorami paliwa firmy Temper Extakt, wyprodukowanymi w 1928 
roku. Są to prawdopodobnie jedyne takie urządzenia w Polsce używane do końca 
lat 70-tych. Każda bańka jest oznakowana CPN, czyli Centrala Przemysłu 

Naftowego. Dzisiaj są one już tylko świadectwem przeszłości i pamiątką 
historyczną. 

  

 Stadnina koni w Janowie Podlaskim 
Stadnina koni istnieje od 1817 roku.  Powstała ponieważ  w wyniku wojen 
napoleońskich liczba koni na ziemiach polskich gwałtownie spadła. Organizację 
stadniny powierzono Aleksandrowi hrabiemu Potockiemu, koniuszemu wielkiemu 

koronnemu. Oddano mu na ten cel tereny dawnego majątku biskupów łuckich w 
Wygodzie koło Janowa. Pierwsze stado dotarło do Janowa  18 grudnia 1817 roku.  

 

  

Były to konie ze stadnin carskich. Kolejne zwierzęta  pozyskano m.in. ze stadnin 

Rzewuskiego i Sanguszki. W 1841 roku,  według planów architekta Henryka 
Marconiego (twórcy  m.in. hotelu Europejskiego w Warszawie i sanatorium 
Marconi w Busku-Zdroju), wzniesiono pierwszą murowaną stajnię „Czołową”. W 

https://www.polskieszlaki.pl/podlasie.html
https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/koscioly-i-obiekty-sakralne/


 1848 roku powstała stajnia „Zegarowa” z wieżą, do której kupiono zegar za 

olbrzymią wówczas sumę 363 rubli (2400 ówczesnych złotych polskich). Ta 
stajnia stała się symbolem całej stadniny. Do powstania styczniowego (1863 rok) 

 kierownictwo stadniny spoczywało w rękach doświadczonych hodowców 
polskich. Później nadzór nad jej działalnością przejął zarząd stadnin państwowych 
w Petersburgu. W Janowie pojawili się Rosjanie. Rozbudowali stadninę i zakupili 

do niej wiele cennych koni w Europie Zachodniej, w tym konie pełnej krwi 
angielskiej oraz arabskiej. To właśnie wtedy pojawiły się w Janowie pierwsze 

araby.   

  

  

W  1915 roku wszystkie konie z Janowa zostały wywiezione w głąb Rosji. Żaden 
nie powrócił. Po 1918 roku grupa zapaleńców postanowiła więc odtworzyć stado. 

W kwietniu 1919 roku do pustych i zniszczonych stajni Janowa sprowadzono 
pierwsze klacze czystej krwi arabskiej. W 1924 roku stadnina zaczęła się 
specjalizować już tylko w hodowli rumaków czystej krwi arabskiej. 

Wybucha II wojna światowa.   W lipcu  1944 roku, gdy armia radziecka 
dochodziła do Bugu, stado liczące około 300 sztuk koni czystej krwi arabskiej, 

Niemcy ewakuowali w głąb Niemiec. Wiele koni  trafiło do Drezna, gdzie tylko 
nielicznym udało się przetrwać alianckie bombardowania miasta. Powróciły one 
do Polski. Do 1994 roku stadnina działała jako Państwowe Gospodarstwo Rolne. 

W 1994 staje się  Stadniną Koni Skarbu Państwa Janów,  a później Stadniną Koni 
Janów Podlaski Sp. z o.o. Obecnie w Janowie hodowane są dwie rasy koni: 

czystej krwi arabskiej i półkrwi angloarabskiej. 

 Pratulin – sanktuarium Męczenników Podlaskich 
Pratulin jest symbolem bohaterskiej śmierci unitów w obronie wiary. 24 stycznia 
1874 roku podczas szturmu żołnierzy carskich na licznie zgromadzonych parafian 

broniących swej świątyni przed "nawróceniem" na prawosławie zginęło 13 
unitów, tzw. Męczenników Podlaskich, beatyfikowanych przez papieża w 1996 



roku. Zbrodnia wzbudziła powszechne oburzenie w Polsce i w Europie. W związku 

z tymi wydarzeniami Pratulin stał się  jednym z najważniejszych sanktuariów na 
Południowym Podlasiu. Miejsce, gdzie męczeńsko zginęli unici jest dziś celem 

licznych pielgrzymek. W kościele św. św Piotra i Pawła  Pratulinie znajdują się 
relikwie zamordowanych unitów. W świątyni przechowywany jest krucyfiks 
trzymany przez jednego z zabitych podczas pogromu. 

 

  

Najważniejszym miejscem na terenie sanktuarium jest plac  na którym stała 

broniona cerkiew rozebrana przez Rosjan. Dziś wznosi się na nim pomnik 
Męczenników. W lesie na zachód od wsi jest cmentarz unicki, gdzie w 1931 roku 

na grobie pochowanych tam pierwotnie  unitów postawiono pomnik zwieńczony 
"kamienną babą".  

 Szwajcaria Podlaska  
To kraina, która kryje się pomiędzy Janowem Podlaskim a Terespolem. Powstała 

dzięki rzece Bug, która w tym miejscu tworzy malownicze zakola, a wzdłuż jej 
brzegów, na wysokich skarpach, rosną rzadkie drzewa i rośliny. By chronić ten 
niezwykły krajobraz, niemal dwadzieścia lat temu powołano do życia rezerwat 

przyrody, zaliczający się do obszaru Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom 
Bugu. Przejdziemy się na krótki spacer aby podejść do rzeki. Po drodze miniemy 

pomnik ustawiony w miejscu gdzie najprawdopodobniej podczas II wojny 
światowej Armia Czerwona przeprawiała się przez Bug. Tym pomnikiem jest 
czołg T-34 ustawiony na kamiennym cokole. W 1984 roku przywieźli go żołnierze 

z pobliskiej jednostki jako dar dla mieszkańców Nepli przygranicznej 
miejscowości  

   

  

Powrót do hotelu na obiadokolację 



9 lipca 2021, piątek – 5 dzień 

Po śniadaniu wykwaterowanie. Wyjazd o godz. 09:10. Na trasie będą przerwy 

kawowe . Zjemy także zorganizowany obiad(w cenie wycieczki). Planowany 

powrót do Wrocławia ok. godz. 19:00 

UWAGA! 

 W okresie panującej sytuacji epidemiologicznej Organizator zastrzega 
sobie że może się zdarzyć że niektóre obiekty, muzea mogą być nie 

udostępniane do zwiedzania.   
 Kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie bez uszczerbku dla 

realizacji pełnego programu.  
 

 

CENA; 

1050 zł + wstępy do obiektów  – 69 zł (płatne 

dodatkowo w autokarze) – zaliczka 30% = 315 zł/os 

Posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora: 

1000 zł + wstępy do obiektów – 69 zł (płatne dodatkowo 

w autokarze) – zaliczka 30% = 300 zł/os 
Wpłata zaliczki, zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, w ciągu 5 dni od momentu 

wpisania na listę uczestników gwarantuje uczestnictwo w wycieczce. Miejsca w 

autokarze przydzielane są wg kolejności dat wpłaconych  zaliczek. 

 Cena zawiera: 

 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), 

opłaty autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota 
 obsługa miejscowego przewodnika  

 przewodnicy w obiektach muzealnych 
 4 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   
 wyżywienie; 4  śniadania, 4  obiadokolacje  

 obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 4 zł 
 obiad -   w dniu powrotu 

 ubezpieczenie NW, OC 
 podatek VAT 

 

 Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w 

cenie biletów – program jest układany na podstawie cen 2020 

roku. 

 Organizator zastrzega sobie także możliwość ograniczonego 

dostępu do niektórych obiektów z powodu panującej pandemii.   

 

Ceny wstępów płatne dodatkowo – 69 zł – pieniądze będą zbierane 

w autokarze 

 



 Muzeum Rolnictwa Ciechanowiec – 12 zł/os 

 Muzeum Diecezjalne Drohiczyn – 4 zł/os 

 Korczew pałac – 10 zł/os 

 Kasztelik – 5zł/os 

 Muzeum Skamielin – 5 zł  

 Stadnina – 30 zł/os 

 Pratulin – 3 zł/os 

 

 

 

 

 


