
 

Na mapie zaznaczono punkty kontrolne (PK),  

do których zadano pytania. Odpowiedzi na pytania,  

jako potwierdzenie przebycia trasy,  

należy dostarczyć do organizatora. 

Budowa trasy: Dariusz Mazurek 

Aktualność: czerwiec 2017 r. 
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Gmina Jabłonna Lacka 
Drogą pylistą, drogą polną... 
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Długość trasy: 24 km 

Do potwierdzenia: 26 PK  
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Gródek – najstarsze ślady osadnictwa na tych terenach pochodzą jeszcze z okresu paleolitu. Natomiast już w połowie 6-tego  
tysiąclecia p.n.e. istniała tutaj niewielka osada. W trakcie prowadzonych w latach 1952-1955 wykopalisk natrafiono na wiele 
znalezisko z okresu neolitu, kultury łużyckiej, pochówki z okresu rzymskiego oraz cmentarzysko. Do dziś możemy odnaleźć  
   w Gródku pozostałości po wczesnośredniowiecznym grodzisku z XI i XIV w. - fragmenty wału obronnego, fosy oraz zarys  
      okrągłej baszty. Gródek ze względu na swoje strategiczne położenie, w przeszłości wiódł tędy szlak handlowy z Korony  
       na Litwę – do Grodna, Wilna, Rygi, Kurlandii, a także Moskwy, wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. I tak około roku 981  
       Włodzimierz Wielki odebrał go Lachom. Następnie w 1018 r. Gródek zajął Bolesław Chrobry. Dwa wieki później osadę zdobyli 
                     Mongołowie wiedzenie przez Batu-hana na podbój Europy.  Odbudowany, w XVI w. przeszedł w ręce wielkich 
                       książąt litewskich. Potem władali nim jeszcze Radziwiłłowie, którzy odsprzedali go Kościołowi. Po rozbiorach  
                                  kolejnymi właścicielami Gródka byli: Załuscy, Chojeccy, Iżyccy, Godlewscy i Dzwonkowscy. W 1920 r.  
                                  okoliczne dobra przejął Skarb Państwa, który w latach 30-tych XX wieku przekazuje je w dzierżawę wdowie  
                                                                        po Józefie Piłsudskim – Aleksandrze. W 1969 r. uruchomiono  
                                                                              w Gródku Ośrodek Wypoczynkowy, co uczyniło go znaną  
                                                                                           w całym kraju miejscowością letniskową. 

                                                                                                      Jabłonna Lacka - pierwsze wzmianki  
                                                                                                    historyczne o miejscowości można znaleźć  
                                                                                              w dokumentach kościelnych z końca XIV wieku,  
                                                                                          kiedy to miała powstać tutaj parafia rzymskokatolicka.   
                                                                            Jej kolatorem był niejaki Maciej Responda Jabłoński herbu 
                                                                    Jasieńczyk z Tchórzewicy, podsędek ziemski i sędzia drohicki.  
                                                              W rękach Respondów-Jabłońskich miejscowość pozostawała    
   do XVIII wieku, kiedy stała się własnością Krasnodębskich. Wiele dobrego dla Jabłonnej uczynił  
   Ludwik Bieniecki h. Korab, fundator obecnego kościoła. W związku z tym, iż w pobliskim Krzemieniu  
   funkcjonowała przeprawa przez Bug, przez miejscowość wiódł szlak handlowy z Korony na Litwę.  
   Dzięki temu miejscowość była świadkiem m.in. przejazdu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego   
   zmierzającego do Moskwy na wezwanie carycy Katarzyny, przemarszu wojsk gen. Suworowa idących stłumić  
   Insurekcję Kościuszkowską czy zmierzającej na podbój Rosji wojsk napoleońskich. Od 1864 r. Jabłonna Lacka 
   jest siedzibą władz gminy. 
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Budowa trasy: Dariusz Mazurek 

Aktualność: czerwiec 2017 r. 



  

 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 1 

Jabłonna Lacka. Czworak b
posła ziemi węgrowskiej i 
spory staw z finezyjnie ulokowan
nas przy śmierci to miejsce błogosław i miej go w pami
w jej środku, umieszczono dokumenty mówi

Ile poprzeczek ma żelazne kolo z

PK 2 
Jabłonna Lacka. Przydrożna kapliczka b

Ile schodków prowadzi do symbolicznego ołtarza

PK 3 

Jabłonna Lacka. Pomnik upami
pod Toczyskami Podbornymi 7.04.1950 r. 

Czyje słowa umieszczono na pomniku? 

PK 4 
Jabłonna Lacka. Zespół szkół. W 2016 r. obchodzono 150

Od kiedy szkoła funkcjonuje w obecnym budynku? 

PK 5 

Jabłonna Lacka. Wzniesiony w latach 1826
Klasycystyczny budynek zaprojektował jeden z uczniów Jakuba Kubickiego, Andrzej Goło
zbudowany jest w formie ś
ku zachodowi prezbiterium. Wewn
z tego samego stulecia, prospekt organowy oraz konfesjonał z połowy XIX 

Kto ufundował nagrobek Salomei z Sienickich? 

PK 6 

Jabłonna Lacka. Cmentarz katolicki, na którym znajduj
mogiły nieznanych żołnierzy poległych w 1920 i 1939 r. oraz 
poległego 3 sierpnia 1944 r., gdy szedł na pomoc walcz

Jaki los spotkał jego oddział?

PK 7 

Niemirki. Murowana kapliczka wzniesiona w 1934 r. 
w 1999 r. renowacji. 

Ile wazonów na kwiaty ustawiono wewn

PK 8 

Gródek n/Bugiem. Przydro
przez cara Mikołaja II, 30 kwietnia 1905 r.
Jej fundatorem był ówczesny 

Kto już zwyciężony, a kto nam zwrócony? 

PK 9 

Gródek n/Bugiem. Tablica informuj
Serca Pana Jezusa. 

Z którego roku pochodzi najstarsze ze zdj

PK 10 

Gródek n/Bugiem. Kościół
zachowanych, świątynia unicka powiatu sokołowskiego
Józefa Turzańskiego. Już w chwili swojego powstania była ona mocno zlatynizowana: jej fasad
dwie wieże a ikonostas zast
cerkiew unicką władze carskie sił
poniosła karę: w lutym i marcu 1875 r. musiała wy
zesłano na Sybir. Cerkiew zwrócono katolikom dopiero w 1915 r. 
tutaj 12 maja 1919 r. parafii katolickiej obrz

Kto ufundował nagrobek? 

PK 11 

Mołożew, jako odrębny maj
Z miejscowością związany jest
narodowego romantyzmu, propagator socjalizmu utopijnego i anarchizmu
spędził we Francji, gdzie przeło

Ile bocianich gniazd znajduje si

PK 12 

Mołożew. Budynek dawnej szkoły prowadzonej przez mniszki z
pałacem. Wzniesiony na planie litery „T” gmach przebudowano w latach 
Świadczą o tym charakterystyczne, wyostrzone w najwy
widoczne w oknie nad wejś

Na ilu zawiasach zamocowano ka

 

 

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Czworak będący jedyną pozostałością po zabudowaniach dworu Ludwika Bienickiego, 
i kolatora stojącego do dziś kościoła parafialnego. Na terenie posiadło

spory staw z finezyjnie ulokowaną wysepką. Wymurowano na niej kapliczkę „Królowo Nieba i Ziemi ratuj 
mierci to miejsce błogosław i miej go w pamięci. P.M.K. 15 sierpnia 1850”. Jak 

rodku, umieszczono dokumenty mówiące o fundacji i fundatorze kapliczki. 

elazne kolo zębate ustawione na przydomowej studni?  

żna kapliczka będąca pamiątką III wizyty Ojca Świętego 8 czerwca 1987 r

Ile schodków prowadzi do symbolicznego ołtarza?  

Pomnik upamiętniający żołnierzy 6 Brygady Wileńskiej AK poległych w walce z komunistami 
pod Toczyskami Podbornymi 7.04.1950 r.  

Czyje słowa umieszczono na pomniku?  

Zespół szkół. W 2016 r. obchodzono 150-rocznicę istnienia szkoły. 

kcjonuje w obecnym budynku?  

Wzniesiony w latach 1826-1841 z fundacji Ludwika Bienieckiego koś
Klasycystyczny budynek zaprojektował jeden z uczniów Jakuba Kubickiego, Andrzej Goło
zbudowany jest w formie świątyni greckiej z czterokolumnowym portykiem jońskim od frontu i zwróconym 
ku zachodowi prezbiterium. Wewnątrz znajdują się klasycystyczne ołtarze z pierwszej poł.

tego samego stulecia, prospekt organowy oraz konfesjonał z połowy XIX w. Cmentarz przyko

Kto ufundował nagrobek Salomei z Sienickich?  

Cmentarz katolicki, na którym znajdują się groby kolejnych właścicieli Jabłonnej, symboliczne 
ołnierzy poległych w 1920 i 1939 r. oraz grób por. Franciszka Maciaszka „Bolesty” 

poległego 3 sierpnia 1944 r., gdy szedł na pomoc walczącej Warszawie. 

Jaki los spotkał jego oddział?  

apliczka wzniesiona w 1934 r. Swój obecny wygląd zawdzię

Ile wazonów na kwiaty ustawiono wewnątrz kapliczki?  

. Przydrożna kapliczka poświęcona Maryi wystawiona dla upami
30 kwietnia 1905 r., edyktu tolerancyjnego kończącego prze

ówczesny dziedzic Gródka, Franciszek Ksawery Godlewski. 

ony, a kto nam zwrócony?  

Tablica informująca o historii miejscowości oraz związanej z nią

Z którego roku pochodzi najstarsze ze zdjęć umieszczonych na tablicy?  

ściół NSPJ, pierwotnie cerkiew unicką św. Mikołaja, to najstarsza, spo
tynia unicka powiatu sokołowskiego. Została ona wzniesiona w

ż w chwili swojego powstania była ona mocno zlatynizowana: jej fasad
e a ikonostas zastąpił ołtarz główny z dwojgiem drzwi diakońskich po bokach. 

 władze carskie siłą zamieniły na prawosławną. Za opór stawiany przez wiernych wie
: w lutym i marcu 1875 r. musiała wyżywić pięciuset rosyjskich żołnierzy, a dwóch parafian 

Cerkiew zwrócono katolikom dopiero w 1915 r. Grób pierwszego proboszcza utworzonej 
rafii katolickiej obrządku łacińskiego. 

Kto ufundował nagrobek?  

bny majątek istniał od XV w. Jego pierwszymi właścicielami była rodzina Moło
zany jest Edmund Chojecki, polski pisarz, publicysta i 

narodowego romantyzmu, propagator socjalizmu utopijnego i anarchizmu. Znaczn
gdzie przełożoł na polski m.in. „Rękopis znalezionego w Saragossie

Ile bocianich gniazd znajduje się na wzniesionych wzdłuż drogi platformach? 

dawnej szkoły prowadzonej przez mniszki z monastyru w Wirowie, mylnie zwany 
pałacem. Wzniesiony na planie litery „T” gmach przebudowano w latach 1903-1905 w stylu bizantyjskim. 

 o tym charakterystyczne, wyostrzone w najwyższym punkcie łuki (tzw. „o
nad wejściem oraz naczółkach trójdzielnej arkady wieńczącej ś

Na ilu zawiasach zamocowano każde z dwóch skrzydeł bramy wjazdowej?  

                        

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (19/M/17) 

po zabudowaniach dworu Ludwika Bienickiego, 
Na terenie posiadłości był 

 „Królowo Nieba i Ziemi ratuj 
ci. P.M.K. 15 sierpnia 1850”. Jak głosi legenda,  

  

 

tego 8 czerwca 1987 r. 

skiej AK poległych w walce z komunistami 

 istnienia szkoły.  

1841 z fundacji Ludwika Bienieckiego kościół Wniebowzięcia NMP. 
Klasycystyczny budynek zaprojektował jeden z uczniów Jakuba Kubickiego, Andrzej Gołoński. Kościół 

skim od frontu i zwróconym 
poł. XIX w., obrazy pochodzące 
Cmentarz przykościelny. 

cicieli Jabłonnej, symboliczne 
por. Franciszka Maciaszka „Bolesty” 

d zawdzięcza ona przeprowadzonej  

dla upamiętnienia wydanego 
cego prześladowanie unitów.  

zanej z nią parafii Najświętszego 

, to najstarsza, spośród 
Została ona wzniesiona w 1743 r. staraniem 

 w chwili swojego powstania była ona mocno zlatynizowana: jej fasadę zdobiły 
skich po bokach. W 1874 r. tutejszą 

awiany przez wiernych wieś 
żołnierzy, a dwóch parafian 

Grób pierwszego proboszcza utworzonej 

cicielami była rodzina Mołożewskich. 
polski pisarz, publicysta i podróżnik, przedstawiciel 

Znaczną część swojego życia 
kopis znalezionego w Saragossie“ Jana Potockiego. 

 drogi platformach?  

monastyru w Wirowie, mylnie zwany 
1905 w stylu bizantyjskim. 

szym punkcie łuki (tzw. „ośli grzbiet”), dobrze 
cej środkowy ryzalit. 

 

trino.pttk.pl 



  

 

 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację

PK 13 

Wirów-Klasztor. Tutejszy monaster 
w Leśnej. Należał on do nowego typu 
kontemplacji zajmowały się
Klasztor został powołany równie
wcielonych do Imperium Rosyjskiego na mocy rozbiorów P
carską. Działał do czasu wyjazdu zakonnic na 
Przydrożna kapliczka z I poł. 

Ile pionowych, ozdobnie zako

PK 14 

Wirów-Klasztor. Zabudowania poklasztorne adoptowane na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Budynek 
dawnej przychodni oraz szpitala. 

Jaką liczbę umieszczono na skrzynce elektrycznej

PK 15 
Wirów-Klasztor. Najbardziej okazały, wzniesiony w stylu rusko

Ile paneli słonecznych zamontowano na dachu od strony ulicy?

PK 16 
Wirów-Klasztor. Dawny dom ihumeni 

Jakiego koloru jest cyfra oznaczaj

PK 17 

Wirów-Klasztor. Kościół św. Antoniego Padewskiego urz
Grób ihumeni Anny, pierwszej przeło

Ile lat miała ona w chwili ś

PK 18 

Wirów-Klasztor. Budynek nowej plebanii urz
św. Serafina z Sarowa. 

Na ile części dzieli się najwi

PK 19 
Wirów. Ferma drobiu. 

Z kim będzie miała do czynienia

PK 20 

Wirów. Do niedawna, po przeciwnej stronie drogi stał drewniany wiatrak. Po ko
Być może wyglądał jak ten stoj

Na jaki kolor pomalowano skrzydła wiatraka? 

PK 21 
Nowomodna. Dom z interesuj

Co ono przedstawia?  

PK 22 

Łuzki-Dwór. Wjeżdżając do wsi Łuzki od strony Nowomodnej, po prawej stronie drogi, w oddali, wida
zabudowania gospodarcze nieistniej
miejscowości: Łuzki-Dwór. Przy skrzy
figura Maryi z 1917 r. W ostatnich latach, za spraw
renowację. Dorobiono między innymi dłonie Maryi, które wcze

Jak nazwano tutaj Matkę Bo

PK 23 

Czekanów. Najstarsze pisane wzmianki o miejscowo
(1464 r.) dziedzicem osady, zwanej wówczas Czekanowo, był niejaki Hanusz. Jednak pocz
osadnictwa na tych terenach s
datowane na XI-XIII w. Bior
1800 przedmiotów (bez ceramiki), które z wykopalisk pozyskano, czyni to Czekanów najwi
nekropolią w szeroko pojętej okoli

Ile drewnianych stopni prowadzi na wie

PK 24 
Czekanów. Krzyż przydroż

Jaki kształt ma metalowe ogrodzenie krzy

PK 25 

Czekanów. Pomnik upamię
przed zagładą 17 Żydów, ukrywaj
Sprawiedliwi wśród Narodów 

Czyje słowa umieszczono na pomniku? 

PK 26 

Czekanów. Współczesny koś
który został tutaj pochowany. 

Jaki rok umieszczono nad wej

Odpowiedzi należy przesłać na e

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO.

 

 

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację

Tutejszy monaster Zbawiciela Króla powstałych w 1894 r. jako filia monasteru Narodzenia MB
on do nowego typu żeńskich klasztorów prawosławnych, w których mniszki zamiast 

zajmowały się głównie pracą społeczną – prowadziły szkołę, szpital, aptek
Klasztor został powołany również w celu wzmacniania wpływów prawosławia oraz kultury rosyjskiej na ziemiach
wcielonych do Imperium Rosyjskiego na mocy rozbiorów Polski i był hojnie finansowany przez rodzin

. Działał do czasu wyjazdu zakonnic na bieżeństwo w 1915 r., z którego nigdy 
I poł. XIX w. z figurą Chrystusa Miłosiernego.  

pionowych, ozdobnie zakończonych, prętów wykorzystano do wykonania ogrodzenia

Zabudowania poklasztorne adoptowane na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Budynek 
dawnej przychodni oraz szpitala.  

 umieszczono na skrzynce elektrycznej?  

Najbardziej okazały, wzniesiony w stylu rusko-bizantyjskim, główny 

Ile paneli słonecznych zamontowano na dachu od strony ulicy?  

. Dawny dom ihumeni – przełożonej monasteru, pełniący po wojnie funkcj

Jakiego koloru jest cyfra oznaczająca numer budynku?  

ciół św. Antoniego Padewskiego urządzony w budynku cerkwi Chrystusa Zbawiciela
Grób ihumeni Anny, pierwszej przełożonej tutejszego zgromadzenia. 

Ile lat miała ona w chwili śmierci?  

. Budynek nowej plebanii urządzony w drugiej z monasterskich 

ę największe okno na ścianie zachodniej budynku?  

dzie miała do czynienia osoba bezprawnie wkraczająca na teren zakładu

. Do niedawna, po przeciwnej stronie drogi stał drewniany wiatrak. Po ko
jak ten stojący na pobliskiej posesji pod numerem 31. 

Na jaki kolor pomalowano skrzydła wiatraka?  

. Dom z interesującą elewacją w postaci muszelek oraz zdobieniem nad balkonem.

c do wsi Łuzki od strony Nowomodnej, po prawej stronie drogi, w oddali, wida
zabudowania gospodarcze nieistniejącego już dziś dworu rodziny Tyborowskich. St

Dwór. Przy skrzyżowaniu, w otoczeniu kasztanów stoi naturalnej wielko
z 1917 r. W ostatnich latach, za sprawą księdza proboszcza, przeszła ona 

. Dorobiono między innymi dłonie Maryi, które wcześniej zostały utrącone.

ę Bożą?  

. Najstarsze pisane wzmianki o miejscowości pochodzą z drugiej połowy XV wieku, kiedy 
r.) dziedzicem osady, zwanej wówczas Czekanowo, był niejaki Hanusz. Jednak pocz

osadnictwa na tych terenach są znacznie wcześniejsze. Świadczą o tym odkryte w okolicy kurhany 
XIII w. Biorąc pod uwagę znaczną liczebność odkrycia – 188 grobów, 122 jamy i około 

1800 przedmiotów (bez ceramiki), które z wykopalisk pozyskano, czyni to Czekanów najwi
 w szeroko pojętej okolicy. Użytek ekologiczny na terenie dawnych stawów rybnych.

Ile drewnianych stopni prowadzi na wieżę widokową? 

 przydrożny ustawiony w 2002 r. 

Jaki kształt ma metalowe ogrodzenie krzyża?  

. Pomnik upamiętniający Alfredę i Bolesława Pietraszków, którzy w latach 1942
ydów, ukrywając ich w swoim domu na skraju lasu, za co zostali odznaczeni Medalem 

ród Narodów Świata 25 IX 2007 r. 

Czyje słowa umieszczono na pomniku?  

Współczesny kościół parafialny św. Andrzeja Boboli wzniesiony staraniem ks.
który został tutaj pochowany.  

Jaki rok umieszczono nad wejściem do kościoła?  

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO.

                        

 

Rekreacyjna Impreza na Orientację (19/M/17) 

powstałych w 1894 r. jako filia monasteru Narodzenia MB 
skich klasztorów prawosławnych, w których mniszki zamiast 

, szpital, aptekę oraz sierociniec. 
 w celu wzmacniania wpływów prawosławia oraz kultury rosyjskiej na ziemiach 

olski i był hojnie finansowany przez rodzinę 
w 1915 r., z którego nigdy już nie wróciły. 

tów wykorzystano do wykonania ogrodzenia?  

Zabudowania poklasztorne adoptowane na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Budynek 

bizantyjskim, główny budynek monasteru.  

cy po wojnie funkcję plebanii.  

cerkwi Chrystusa Zbawiciela. 

z monasterskich świątyń, dawnej cerkiew 

ca na teren zakładu?  

. Do niedawna, po przeciwnej stronie drogi stał drewniany wiatrak. Po koźlaku nie ma już śladu. 

 w postaci muszelek oraz zdobieniem nad balkonem. 

c do wsi Łuzki od strony Nowomodnej, po prawej stronie drogi, w oddali, widać 
 dworu rodziny Tyborowskich. Stąd pochodzi nazwa 

naturalnej wielkości zabytkowa 
dza proboszcza, przeszła ona gruntowną 

cone. 

 z drugiej połowy XV wieku, kiedy 
r.) dziedzicem osady, zwanej wówczas Czekanowo, był niejaki Hanusz. Jednak początki 

odkryte w okolicy kurhany 
188 grobów, 122 jamy i około 

1800 przedmiotów (bez ceramiki), które z wykopalisk pozyskano, czyni to Czekanów największą taką 
ytek ekologiczny na terenie dawnych stawów rybnych. 

, którzy w latach 1942-1944 uratowali 
c ich w swoim domu na skraju lasu, za co zostali odznaczeni Medalem 

w. Andrzeja Boboli wzniesiony staraniem ks. Zygmunta Szymczaka, 

lub za pomocą formularza. 

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły TRInO. 

trino.pttk.pl 


