Mielnik - wsi spokojna, wsi wesoła...

4/B/17

Pierwsze ślady pobytu człowieka (poszukiwacze krzemienia) na terenie gminy Mielnik pochodzą z okresu neolitu. Natomiast stałe osadnictwo datowane jest na
wiek XI – XII, kiedy to na Górze Zamkowej wzniesiono pierwszy gród. W tym okresie Ziemia Mielnicka jest terenem rywalizacji pomiędzy książętami polskimi a ruskimi.
W początkach XIV w. gród zastąpił zamek strzegący zachodniej granicy państwa litewskiego. Od XVI w. miasto należy już do Korony. Prawa miejskie Mielnik otrzymał
dwukrotnie: w 1440 r. chełmińskie, a w 1501 r. magdeburskie. Do połowy XVI w. miasto rozwijało się pomyślnie. W tym czasie mieszkało tutaj
ok. 1500 osób, działały 2 cerkwie, 2 kościoły, 20 sklepów, 5 młynów; eksploatowano znajdujące się na tym terenie bogate złoża kredy. W grodzie
gościli królowie i książęta – Daniło Romanowicz, Kazimierz Jagiellończyk, Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt I, Stefan Batory. W latach 1506–1507
obradował sejm Rzeczypospolitej. Okres świetności kończą budowa nowej przeprawy przez Bug w Turnej k. Siemiatycz (1554) oraz walki, jakie
pustoszą w 2 poł. XVII w. ziemie podlaską W 1656 r Mielnik niszczą Szwedzi a w 1657 wojska siedmiogrodzkie Jerzego II Rakoczego oraz
wyprawy wojsk moskiewskich. Dodatkowe żniwo zbieraja zarazy panujące w latach 1653-1661. Ludność Mielnika zmniejsza się
z około 1500 osób z połowy XVI wieku do 480 w 1662 roku, a 97 w 1717 roku. Pod koniec XVIII wieku, dzięki odkrywkowej
eksploatacji kredy, następuje ożywienie gospodarcze. Mielnik staje się jednym z najważniejszych ośrodków wapienniczych
na Podlasiu. W 1934 r., na wniosek mieszkańców, Mielnik zostaje pozbawiony praw miejskich. Podczas obu wojen
światowych rejon Mielnika często znajdował się na linii frontu; na Bugu przebiegała przez pewien czas
granica między ZSRR a III Rzeszą. Obecnie, ze względu na sąsiedztwo rzeki Bug oraz brak uciążliwego
przemysłu i unikalne walory krajobrazowe, Mielnik stał się doskonałym terenem do rekreacji i odpoczynku.
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Budowa trasy: Dariusz Mazurek
Aktualność: maj 2017 r.

14

Długość trasy: 4,6 km
Do potwierdzenia: 20 PK

Na mapie zaznaczono
punkty kontrolne (PK),
do których zadano pytania.
Odpowiedzi na pytania,
jako potwierdzenie przebycia trasy,
należy dostarczyć do organizatora.

Turystyczno-Rekreacyjna
Rekreacyjna Impreza na Orientację (4/B/17)
PK 1
PK 2
PK 3
PK 4

Teren dawnego cmentarza rzymsko-katolickiego.
rzymsko
Kapliczka z figurką Chrystusa Miłosiernego.

Na ilu stopniach podstawy kapliczki można
mo
ustawić kwiaty i znicze?
Dom drewniany przy ul. Królewskiej (dawniej 1-ego
1
Maja).

Jaki ptak przysiadł na kole wozu drabiniastego na północnej ścianie
cianie budynku?
Budynek dawnej synagogi z I poł. XIX wieku, przebudowany w 20-leciu
20
międzywojennym,
dzywojennym, obecnie dom prywatny.

Z ilu miejsc dostarczany jest do budynku prąd?
pr
Pl. Tadeusza Kościuszki.
ciuszki. Pomnik upamiętniający
upami
cy nadanie Mielnikowi przez Aleksandra Jagiello
Jagiellończyka praw miejskich
magdeburskich oraz 500 lecie podpisania Unii Mielnickiej.

Z ilu wersów składa się
ę przytoczony na tablicy cytat z Unii Mielnickiej?

PK 5
PK 6
PK 7
PK 8

Plac Tadeusza Kościuszki.
ciuszki. Dom prywatny
prywatny.

Ile rzeźbionych
bionych twarzy umieszczono na zachodniej ścianie budynku?
Teren plebanii parafii Przemienienia Pańskiego.
Pa

Jaki pojazd zaparkowano na trawniku?
Teren cerkwi parafialnej. Grupa symbolicznych grobów.

Na ilu zdjęciach
ciach widnieją upami
upamiętnione tak osoby?
Wzniesiona w latach 1821-23
23 murowana cerkiew parafialna Narodzenia Przenajświętszej
Przenaj
tszej Bogurodzicy, przebudowana
na początku XX w. w stylu bizantyjsko-rosyjskim.
bizantyjsko
Od 2015 r. przechowane są tutaj relikwie świętych prawosławnych męczenników wileńskich
skich Antoniego, Jana i Eustachego.

Ile okrągłych
głych okienek znajduje się
si nad wejściem do świątyni?

PK 9

PK 10

Drewniana, orientowana, o konstrukcji zrębowej
bowej prawosławna kaplica cmentarna Opieki Matki Bożej
Bo
z 1777 r.

Ile okien doświetla nawę
ę od strony rzeki?
Góra Zamkowa z ruinami kaplicy św. Aleksandra. Mielnicki zamek w początkach
tkach XVI wieku stanowił wygodną
wygodn
rezydencję królewską.. Na zamku gościł
go
Kazimierz Jagiellończyk, na koronę oczekiwał książę
ksi
Aleksander i Zygmunt
zwany Starym. Tu został podpisany w 1501 roku akt unii mielnickiej. Zamek zniszczony przez Szwedów w 1656 r. nie został
już nigdy odbudowany. Doskonały punkt widokowy.

Na ilu nogach wspiera się drewniana ławeczka?

PK 11

Ruiny późnogotyckiego kościoła
ścioła zamkowego z XV w. ze stojącą obok murowaną plebanią z XVIII w. Na przestrzeni
wieków kościół ten był wielokrotnie niszczony i odbudowywany - ostatecznie spłonąłł w 1915 r. Krzy
Krzyż pamiątkowy.

W którym roku ustawiono krzyż?
krzy

PK 12
PK 13
PK 14
PK 15

Budynek mieszkalny z kogutem zdobiącym
zdobi
komin oraz różą wiatrów.

Jakimi literami oznaczono poszczególne kierunki świata?
Remiza istniejącej
cej od 1922 r. Ochotniczej Straży
Stra Pożarnej w Mielniku. Pomnik św.
w. Floriana.

Przed czym strzegący
cy dobytku?
Krzyż przydrożny.
ny. W tym miejscu miała dawniej przebiegać
przebiega granica między
dzy dwiema prawosławnymi parafiami w Mielniku
Mielniku.

Ile rozwiniętych
tych kwiatów róży
ró otacza krzyż na tablicy pamiątkowej?
Krzyż drewniany ustawiony w miejscu po jednej z cerkwi. Według niektórych opracowań,, na początku
pocz
XVIII w., świątynia
została rozebrana i przeniesiona na Grabarkę.
Grabark

Jaki numer widnieje na pobliskim słupie energetycznym?
energetycznym

PK 16

Ośrodek
rodek Dziejów Ziemi Mielnickiej. W mieszczącym
mieszcz
się tutaj Muzeum zobaczyć można
żna m.in. liczącą ok. 800 lat,
wydobytą z Bugu łódź tzw. dłubankę,
dłubank rekwizyty filmowe wykorzystane przy kręceniu „Trylogii
Trylogii” H. Sienkiewicza oraz
wystawę prac H. Musiałowicza – wybitnego artysty, Honorowego Obywatela Miasta Mielnika. Punkt obsługi rowerów.

Na ilu podporach stoi wiata?
wiata

PK 17

Neobarokowy kościół
ciół Przemienienia Pa
Pańskiego z początku XX w. Na terenie przykościelnym
cielnym figura św. Barbary oraz
pomnik upamiętniający żołnierzy
ołnierzy Armii Krajowej.
Krajowej

W którym roku zginęli
li walcząc
walcz o wolną Polskę?

PK 18

Punkt widokowy na jedyną w Polsce,
Polsce wciąż funkcjonującą, odkrywkową kopalnię kredy. Minerał ten wydobywano tutaj
już w połowie XVI wieku.. Tablica informacyjna.

Do kogo należą rostra?

PK 19

PK 20

Posesja należąca
ca do lokalnego miłośnika
miło
ptaków. Drzewo z licznymi budkami lęgowymi.

Jaką nietypową rzecz wykorzystano do konstrukcji jednej z budek?
Rezerwat florystyczny „Góra Uszeście”
Usze
chroniący unikalne stanowisko roślin
lin kserotermicznych. Punkt widokowy z grup
grupą
trzech tablic informacyjnych.

Która z roślin
lin wymienionych na tablicach dorasta do 1 m wysokości, a jej liście
ście zawierają
zawieraj prowitaminę A
i witaminę C?

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail:
e
poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza.
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę
zgo na umieszczenie na liście osób,
b, które przebyły TRInO.

trino.pttk.pl

