PODLASIE – WEEKEND
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Ze względu na swoje walory historyczne i kulturowe Podlasie jest doskonałym miejscem, by podziwiać
architekturę sakralną i dworską. Zachęcamy do odwiedzenia pałacu w Korczewie, spaceru po leżącym
nad Bugiem Drohiczynie i obejrzenia zabytkowych świątyń w Siemiatyczach. Drugi dzień zapowiada się
równie obiecująco. Wyprawę zaczynamy od niedużego Mielnika, by potem podążyć na południe
do pięknego Janowa Podlaskiego, przyciągającego przede wszystkim miłośników koni arabskich. Ostatnim
punktem wędrówki będzie rozpostarta na granicy Podlasia i Polesia Lubelskiego, po obu stronach rzeki
Krzny, Biała Podlaska.

Korczew

Drohiczyn

Korczew: pałac

Shutterstock © Henryk Sadura

1 dzień |U ok. 7 godz.
Siemiatycze

U 1 godz. 30 min

Pałac w Korczewie zbudowano na początku XIX w. według projektu
Franciszka Jaszczołda. Zabytkowe wnętrza udostępnione są do zwiedzania, a część z nich zamieniono na pokoje hotelowe. Budowlę otacza
park, do którego od wschodu przylega rezerwat „Dębnik” z pięknymi
okazami dębów. Korczew zasłynął dzięki wspaniałej stadninie koni,
powstałej z inicjatywy Aleksandra Kuczyńskiego. Jego żona Joanna,
słynna pani na Korczewie, była przyjaciółką i muzą Cypriana Kamila
Norwida. Budynek pałacu ma fasadę ozdobioną trójkątnym szczytem
wspartym na czterech kolumnach. W otaczającym pałac parku znajduje się głaz Menhir – według legendy ustawiony za czasów pogańskich
na cześć boga słońca. Po wojennej i komunistycznej dewastacji pałac
ostał odrestaurowany przez potomków przedwojennych właścicieli –
rodzinę Ostrowskich i Harris.
i  Pałac w Korczewie; ul. ks. Brzóski 3a, %25 631 20 68, www.korczew-

Wikipedia © LoMit

palac.pl. Zwiedzanie codz. 9.00-18.00, cena biletu 10 zł.

Kościół Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie

Na zachód od rynku, przy ul. Benedyktyńskiej 6, znajduje się kościół Wszystkich Świętych. Ma jedną z najpiękniejszych w Polsce rokokowych fasad. Ufundowany został w 1560 r. przez wojewodę podlaskiego Wojciecha Niemirę.
Dzisiejsza świątynia powstała w latach 1734–1738, z inicjatywy wojewody
podlaskiego i kasztelana drohiczyńskiego Wiktoryna Kuczyńskiego.
Przy ul. Kościelnej 10 znajduje się kościół katedralny Świętej Trójcy.
Powstał na miejscu wcześniejszej fary ufundowanej przez Jagiełłę w 1386 r.
Tu odbywały się sejmiki wojewódzkie i ziemskie szlachty podlaskiej.

Góra Zamkowa U 1 godz.

Na wysokim brzegu Bugu, idąc ulicą Zamkową, wznosi się Góra Zamkowa. Pierwotnie znajdował się tu drewniany zamek, a potem dwór, zniszczony przez Szwedów podczas Potopu. Na niewysoki szczyt prowadzą
schody, a z góry rozciąga się piękna panorama zakola Bugu. Teren jest
bardzo ładnie zagospodarowany i dobrze utrzymany. W 1928 roku,
w 10-tą rocznicę odzyskania niepodległości stanął tu obelisk pamiątkowy.
Warto przeprawić się na drugi brzeg rzeki, aby zobaczyć wspaniałą
panoramę Drohiczyna. Przystań promowa położona jest niedaleko Góry
Zamkowej.
i  Prom na Bugu; w sezonie pn.–pt. 10.00–13.00 i 15.00–18.00, sb. i nd.

Pałac w Korczewie

10.00–13.00 i 15.00–20.00; bezpł.

16 km/K 15 min

Shutterstock © HAL-9000

Korczew à Drohiczyn

Drohiczyn
Drohiczyn, położony nad Bugiem na zachód od Siemiatycz to miejsce
niezwykłe. Dawna stolica Podlasia, o długiej i bogatej historii, dziś jest
miejscem, w którym zatrzymał się czas, a jego uliczki zapraszają
do romantycznych spacerów.

Centrum U 1 godz. 30 min

Wśród zabudowy rynku, przy ul. Kraszewskiego 4, wyróżnia się ładna barokowa elewacja kościoła pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pierwotna świątynia wraz z klasztorem została
ufundowana w 1409 r. przez wielkiego księcia Witolda. Dzisiejszy wygląd
kościół uzyskał na przełomie XVII i XVIII w. Po powstaniu styczniowym
w budynkach klasztornych urządzono koszary, a później gimnazjum
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, wychowanka drohiczyńskich szkół.

Bug

1

18 km / K 20 min

Siemiatycze U 2 godz.
Miasto położone jest nad rzeką Kamianką, na tzw. Wysoczyźnie Drohiczyńskiej. Od końca XVI w. do 1800 r. było własnością Sapiehów, którzy
znacznie przyczynili się do jego rozwoju. W 2. poł. XVIII w. ostatnia właścicielka, księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska (znana z postępowych reform
gospodarczych), uczyniła z Siemiatycz swoją główną rezydencję.
Zwiedzanie miasta warto rozpocząć od dawnego zespołu klasztornego
misjonarzy z kościołem Wniebowzięcia NMP, znajdującego się przy ul. 3 maja.
Ta renesansowo-barokowa świątynia stanęła na miejscu drewnianego poprzednika w latach 1626–1637. Fundatorem był Lew Sapieha, kanclerz i marszałek
wielki litewski. Spośród XVIII-wiecznego wyposażenia zwraca uwagę ołtarz
główny projektu znanego architekta K.A. Baya, z rzeźbami B. Bernatowicza.
W Siemiatyczach warto też odwiedzić cerkiew prawosławną Świętych
Apostołów Piotra i Pawła, która znajduje się przy ul. Powstania Styczniowego 1. To świątynia z XIX wieku, kryjąca ikonostas z 1908 r. oraz barokowe ikony Świętych Piotra i Pawła oraz Św. Paraskiewy.
Przy ul. Zastawa znajduje się dawna klasycystyczna bożnica z 1797 r.,
obecnie siedziba Muzeum Regionalnego. Kolejnym obiektem wartym uwagi
jest pochodząca z 1860 r. oranżeria (ul. Legionów Piłsudskiego 1). To pozostałość dawnego pałacu Księżnej Anny Jabłonowskiej, w którym obecnie
mieści się sala koncertowa i siedziba Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.
i  Muzeum Regionalne, ul. Zaszkolna 1, www.sok.net.pl. 01.10- 31.05

czynne pn. 8.00-16.00, wt.-sb. 10.00-18.00; 01.06-30.09 wt.-sb. 10.0018.00, nd. 14.00-18.00; wstęp bezpł.

2 dzień | U ok. 9 godz.
Siemiatycze
Biała Podlaska

Mielnik

Siemiatycze à Mielnik

Janów Podlaski

20 km / K 20 min

Mielnik U 1 godz.
Mielnik leży w Dolinie Bugu, w obszarze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Wioska w czasach świetności miała status królewskiego miasta.
W 1513 r. przez miesiąc w tutejszym zamku mieszkał król Zygmunt I Stary.
Twierdzy już nie ma, pozostała jedynie Góra Zamkowa, wznosząca się ponad
80 m nad rzeką. Prócz wizyty króla zamek zasłynął podpisaniem polsko-litewskiej unii mielnickiej (1501). Na stromych stokach wzgórza zachowały
się jedynie fragmenty murów po fortyfikacji. U podnóża góry znajdują się
ruiny kościoła, natomiast na jej szczycie pozostałości murowanej kaplicy.
Ze wzgórza można rozkoszować się widokiem doliny Bugu.
W miejscowości można też znaleźć świątynie trzech religii: kościół Przemienienia Pańskiego (ul. Brzeska 134) z lat 1912-1920, który powstał w miejscu dawnego gotyckiego kościoła istniejącego w tym miejscu już w latach
1513-1829, cerkiew Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy (ul. Brzeska 93)
z 1825 roku i synagogę (pl. Tadeusza Kościuszki 1a) z połowy XIX w., a także
ruiny gotyckiego kościoła (ul. Zamkowa) wzniesionego w 1420 r.

Kopalnia kredy w Mielniku

Ciekawostkę stanowi jedyna w Polsce odkrywkowa kopalnia kredy. Można
ją podziwiać ze specjalnie przygotowanego tarasu widokowego, na którym
znajdują się także tablice informujące o historii kopalni.
i  Kopalnia kredy, dostępny dla wszystkich punkt widokowy w postaci

szerokiego tarasu znajduje się przy ul. Duboisa 6. Zwiedzanie terenu
kopalni możliwe po uzyskaniu zgody od kierownika obiektu (%85 656
50 80) i tylko z przewodnikiem.

Mielnik à Janów Podlaski

Janów Podlaski

54 km / K 50 min

U 3 godz.

Dzisiejszy Janów to miejscowość słynąca przede wszystkim z hodowli koni
czystej krwi arabskiej, oraz corocznych aukcji koni przyciągających licznych hodowców i wystawców z kraju i z zagranicy.
Atrakcją, dla której warto odwiedzić Janów Podlaski jest bez wątpienia
Zamek Biskupi, sięgający swoją historią do XV w. To obecnie obiekt przekształcony na czterogwiazdkowy hotel. Leży na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. W skład kompleksu o powierzchni
40 hektarów wchodzą: odrestaurowany zamek, budynek SPA w zrekonstruowanej starej stajni cugowej, historyczne stawy oraz Podzamcze.
Wszystkie budynki zostały połączone podziemnym korytarzem, którym
przemieszczać się mogą goście hotelowi.
Warto pospacerować alejkami parkowymi i odkryć pełne uroku zakątki tego rozległego, bo 40 hektarowego terenu.
O minionej świetności Janowa przypomina barokowy kościół Świętej
Trójcy, stojący przy ul. Adama Naruszewicza 17. W 1741 r. świątynię podniesiono do godności kolegiaty. Jest to budowla o dwuwieżowej fasadzie i trójnawowym wnętrzu. Obok kolegiaty znajdują się budynki dawnego
seminarium duchownego. W pobliżu stoi dzwonnica z 1745 r.
Przy Starym Rynku zachowała się stacja benzynowa z 1928 r., jedna
z najstarszych w Polsce. Można tu obejrzeć ręczne dystrybutory paliw firmy
Temper Extakt z tego samego okresu.
i  Zamek Biskupi, ul. Zamkowa 1. Zamek nie jest obiektem muzealnym,

można jednak zwiedzić pięknie odrestaurowane skrzydło wschodnie,
do którego wejście jest bezpłatne. www.zamekjanowpodlaski.pl.
hutterstock © Stepniak

Drohiczyn à Siemiatycze

hutterstock © Stepniak

Wikipedia © panek

Cerkiew prawosławna Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim
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Kościół św. Anny w Białej Podlaskiej

Stajnia Wygoda
Ciekawym zabytkiem jest zespół klasycystycznych stajni
w pobliskiej Wygodzie, gdzie od 1817 r. mieści się słynna
stadnina koni arabskich, zajmująca obszar 2,5 tys. ha. Jej
historia sięga wojen napoleońskich. O wykorzystaniu tej
lokalizacji dla umieszczenia stada państwowego zadecydowało istnienie dużego folwarku Wygoda pod Janowem
oraz starej stadniny poaustriackiej. W 1841 r. słynny architekt Henryk Marconi zaprojektował pierwszą murowaną
stajnię „Czołową”, a w 1848 r. wzniesiono drugą, „Zegarową”, z neogotycką wieżą, do której zakupiono zegar za
ogromną sumę 363 rubli (2400 ówczesnych złotych
polskich). W 1885 r. wzniesiono murowaną stajnię „Woroncewa” z 85 boksami. To właśnie wtedy pojawiły się w Janowie pierwsze araby. W 1887 r. stajnię „Wyścigową”
przeznaczono właśnie dla koni wyścigowych.
W 1969 r. zorganizowano tu pierwszą aukcję koni arabskich. Od tamtej pory za granicę sprzedano ok. 1 tys.
arabów. Największym sukcesem finansowym było sprzedanie janowskiego ogiera El Passo za 1 milion dolarów.
i  Stajnia Wygoda, Wygoda 3. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa
ok. 1 godz. Cena biletów uzależniona od ilości osób.
www.skjanow.pl.

Janów Podlaski à Biała Podlaska 20 km / K 20 min

Biała Podlaska
Niska drewniana zabudowa Białej Podlaskiej, rozsiana na sporym obszarze, przyczynia się do swoistego prowincjonalnego klimatu. Warto poznać
interesujące historyczne miejsca, kościoły, cerkwie, dworki i pałace, a także
tradycyjną wieś podlaską.
Osią, a jednocześnie głównym deptakiem miasta jest ul. Brzeska, przy
której stoją głównie parterowe lub jednopiętrowe drewniane domy.

Od 1843 r. przy rynku wznosi się ratusz, dawna i obecna siedziba władz
miejskich. Obok znajduje się Miejsce Pamięci Narodowej, które upamiętnia ofiary dwóch publicznych egzekucji podczas II wojny światowej. Przy
ul. Warszawskiej 3 wznosi się biały kościół farny św. Anny z 1596 r.
We wnętrzu wszystko głosi pochwałę rodu Radziwiłłów: ołtarze boczne
są zwieńczone mitrami książęcymi, a w ołtarzu głównym pyszni się ich
herb, czarny orzeł z trzema trąbami.
Warto również odwiedzić kościół i klasztor poreformacki św. Antoniego przy ul. Narutowicza 37. Świątynię wzniesiono w stylu barokowym
w latach 1682–1685. Jest to kościół jednonawowy, z dość dobrze zachowanym wnętrzem. Na sklepieniach widnieją XVII- i XVIII-wieczne freski
(przetrwały również w klasztorze). Można podziwiać także ołtarz główny i zabytkowe konfesjonały.

Pałac i park U 1 godz. 30 min

Biały zespół zamkowo-pałacowy wzniesiony w stylu późnego renesansu,
a następnie przebudowany na palazzo in forteca ulokowany jest nieopodal
centrum. Po jednej z najwspanialszych rezydencji magnackich z okresu
Wazów zachowały się jedynie paradna brama wjazdowa, potężna sześciokondygnacyjna wieża wjazdowa połączona z bramą zakrzywioną „szyją”,
jedno skrzydło oficyn, wolno stojąca kaplica pałacowa oraz dobrze widoczne umocnienia bastionowe zbudowane na planie pięcioramiennej gwiazdy
z fosą i wałem.
W XVIII-wiecznej wieży i bramie wjazdowej mieści się Muzeum Południowego Podlasia. Ekspozycja obejmuje malarstwo o tematyce „końskiej”
(niekoniecznie hippicznej), zbiory etnograficzne i numizmatyczne. Prawdziwą perełką jest największa w Polsce kolekcja ikon, licząca ponad 1400 sztuk.
Zamek otacza park, zrewitalizowany w 2013 roku. Nowe życie otrzymał
stary dziedziniec zamkowy, alejki, krzewy i fontanna, czyniąc z tego miejsca centrum organizacji imprez kulturalnych.
i  Muzeum Południowego Podlasia, ul. Warszawska 12,

%833416757; czynne w okresie wakacyjnym wt.–pt. 9.00–16.00, sb.
11.00-16.30, nd. 11.00–16.30, w pozostałe miesiące pn.–pt. 8.30–16.00,
nd. 10.30–16.00. Bilety 8/6 zł.
Shutterstock © Pavel Stasevicz

Stajnie w Wygodzie

Kościoły i rynek U 2 godz.

Kościół Narodzenia NMP znajdujący się przy Brzeskiej 33a, to okazała
dwuwieżowa bazylika z prezbiterium zamkniętym w półokrąg, pochodzi
ze schyłku XVIII w. Świątynia należała pierwotnie do unickiego (greckokatolickiego) zakonu bazylianów. Nad ołtarzem głównym złożono srebrną
trumnę ze szczątkami świętego Józefata Kuncewicza, arcybiskupa połockiego i męczennika za sprawę unii brzeskiej.
Pełen zieleni dawny rynek miejski, od 1919 r. noszący nazwę pl. Wolności, otaczają jednopiętrowe XIX-wieczne kamieniczki. W latach 30. XX w.
plac był miejscem cotygodniowych targów. Na rogu rynku i ul. Janowskiej stoi najstarszy budynek w mieście, pochodząca z 1740 r. austeria
radziwiłłowska, autentyczny kresowy zajazd wraz z dawną stajnią
i wozownią.

Zespół zamkowo-pałacowy w BIałej Podlaskiej
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PRZYDATNE INFORMACJE
5 GDZIE ZJEŚĆ

6GDZIE SPAĆ

DZIEŃ 1

NOCLEG GŁÓWNY

Restauracja Zamkowa, ul. Kraszewskiego 19, Drohiczyn.
Nowoczesne wnętrze, szybka obsługa, smaczne dania.
Restauracja Pod Katedrą, ul. Farna 13, Drohiczyn. Doskonałe,
tradycyjne dania.
Restauracja U Ireny, ul. Ciechanowiecka 3, Drohiczyn. Regionalna
kuchnia w dobrym wydaniu.
Folwark Księżnej Anny, ul. Armii Krajowej, Siemiatycze. Miejsce,
do którego koniecznie trzeba zajrzeć, bo za sprawą świetnej kuchni
znalazło się m.in. na liście Gault&Millau Polska. Oprócz klasyki
podlaskiej tj. babki ziemniaczanej, kartaczy, kapusty czy policzków
wołowych zjeść tam można pyszne cynaderki.

Hotel Kresowiak, ul. Grodzieńska 7, Siemiatycze.
www.kresowiaksiemiatycze.pl, od 140 zł.
Gościniec Stary Rynek, Plac Jana Pawła II 41, Siemiatycze,
www.stary-rynek.nocowanie.pl, od 100 zł.
Pensjonat Cezar, ul. Mickiewicza 10, Siemiatycze, www.pensjonatcezar.eu, od 100 zł.
OPCJONALNIE NOCLEG PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU TRASY

Pałac w Korczewie, ul. Ks. Brzóski 3a, Korczew,
www.palac-korczew.pl, od 85 zł.
Hotel Delfin, ul. Jana Pawła II 11, Biała Podlaska, www.hoteldelfin.pl,
od 80 zł.

DZIEŃ 2

Restauracja u Biskupów, ul. Zamkowa 1, Janów Podlaski.
Klimatyczne wnętrza, dobre, dosyć wykwintne jedzenie.
Restauracja Zaborek, ul. Kolonia 28, Janów Podlaski. Jedno
z miejsc na kulinarnej mapie, które koniecznie trzeba odwiedzić.
Regionalne dania.

© Copyright by Wydawnictwo Pascal sp. z o.o.

Opracowane dla marki Zagrodowy
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