
Najsłynniejszą budowlą, a raczej 
zespołem budowli w Supraślu jest mo-
naster Zwiastowania Najświętszej Marii 
Panny. Prace nad główną cerkwią roz-
poczęły się w roku 1510.Ponad 400 lat 
później, w 1944 r., ta wspaniała obronna 
świątynia została wysadzona w powietrze 
przez wycofujących się Niemców. Odbu-
dowa i reaktywacja klasztoru zaczęły się 
w latach 80. XX wieku.

Dusza Podlasia
Są tacy, którzy twierdzą, że Supraśl to po prostu duża polana  

ze wszystkich stron otoczona Puszczą Knyszyńską. Nie słuchajcie tych 
złośliwców. Co z tego, że miasteczko jest malutkie? Ma za sobą wielką, 

wspaniałą historię, a charakteru i uroku tyle, że niejedna metropolia  
by się nie powstydziła. 



J eśli już koniecznie trzeba by Supraśl do 
czegoś porównać, to może do patchworku, 
którego twórca pozszywał kawałki tkanin 

o różnych wzorach i barwach, by powstała har-
monijna całość. A może do stanowiska arche-
ologicznego, gdzie widać kolejno nakładające się 
na siebie warstwy kulturowe. Warstwę pierwszą, 
najstarszą, tworzyłaby w takim razie cerkiew 
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, która 
jest centrum i sercem monasteru pod tym samym 
wezwaniem. Ten zespół klasztorny, wzniesiony na 
wysokiej nadrzecznej skarpie, tworzy regularny 
czworobok, na pierwszy rzut oka przypominający 
raczej magnacką siedzibę z efektownym renesan-
sowym ogrodem. Klarowność całego założenia 
najlepiej widać na zdjęciach lotniczych, ale nawet 
jeśli nie wzniesiecie się w przestworza, docenicie 
jego urodę. Budowa cerkwi Zwiastowania rozpo-
częła się w roku 1503, skończyła osiem lat później. 
To jedna z niewielu do dziś istniejących w Polsce 
świątyń gotycko-bizantyjskich, która jest mode-
lowym przykładem łączenia funkcji sakralnej 

z obronną. Gdy staniecie w jej wnętrzu, wyda się 
wam ogromna; w istocie wcale nie jest tak duża 
– to wrażenie zapewniają niezwykłe rozwiązania 
architektoniczne: przemyślnie rozmieszczone 
wieże, trójnawowe hale przekryte rozmaitymi 
sklepieniami (krzyżowym i kolebkowym, gwiaź-
dzistym i kryształowym), wysoki bęben zakoń-
czony kopułą. Musicie też wiedzieć jeszcze jedno: 
oglądacie wierną rekonstrukcję świątyni. Gdy 
w 1939 r. do Supraśla wkroczyła Armia Czerwona, 
cerkiew została zamieniona w warsztat mechanicz-
ny i kuźnię. Wtedy to spalono wspaniały baroko-
wy ikonostas, który stworzyli gdańscy snycerze. 
Była to kolejna bolesna strata dla klasztoru, bo 
w czasie I wojny światowej mnisi uciekający przed 

1 Cerkiew Zwiastowania łączyła funkcję sakralną 
z obronną i cechy stylu bizantyjskiego z gotyckim. Za-
chowane oryginalne fragmenty znajdujących się w niej 
polichromii można dziś oglądać w pałacu archimandrytów. 
2 Wierszalin jest więcej niż teatrem; to instytucja kul-
turalna, której sława dawno przekroczyła granice Polski. 
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Romańska rotunda św. Mikołaja i Wa-
cława jest najstarszą budowlą murowaną 
na Śląsku. Kościół był wielokrotnie palo-
ny i przebudowywany. W połowie XX w., 
po wnikliwych badaniach archeologicznych, 
został odtworzony w pierwotnej formie.

Neobarokowy kościół parafialny 
pod wezwaniem św. Trójcy najlepiej 

można podziwiać z perspektywy ulicy 
3 Maja. Budowla została wzniesio-

na w latach 1861–1863. Pierwszym 
jej duszpasterzem był pochodzący 
z Bawarii ksiądz Gustaw Bayen, bo 

ówczesne władze carskie nie zgodziły 
się na objęcie parafii przez Polaka.



wojskami niemieckimi zabrali ze sobą cudowną 
ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jej losy do 
dziś pozostają nieznane. Wierna kopia ikony, 
wykonana w XIX wieku, jest obecnie w supraskiej 
cerkwi św. Jana Teologa. Najczarniejszym dniem 
Supraśla pozostanie jednak 21 lipca 1944 r., kiedy 
to wycofujący się Niemcy wysadzili w powietrze 
cerkiew Zwiastowania. Jej odbudowa rozpoczęła 
się dopiero w roku 1984. Po kolejnych 12 latach 
kościół prawosławny odzyskał wszystkie budynki 
tworzące zespół monasteru. Proces przywracania 
mu dawnej świetności wciąż trwa, ale to, czego już 
dokonano, budzi podziw. 
Najdłuższe nawet opisy nie oddadzą sprawiedli-
wości tym zabytkom, dlatego lepiej przekonajcie 
się na własne oczy. Oto i druga warstwa naszej 
historycznej układanki: budynki, które mówią 

o czasach, gdy monaster pozostawał we władzy 
unitów. Przypomni o nich piękna brama wjazdo-
wa, pełniąca też funkcję dzwonnicy, ale przede 
wszystkim XVII-wieczny pałac archimandrytów. 
Idźcie koniecznie do znajdującego się w nim mu-
zeum ikon. Gdy będziecie patrzeć na wyłaniające 
się z ciemności postaci Chrystusa, Matki Boskiej 
i świętych, pomyślcie przez chwilę, jakie to szczęś-
cie, że wciąż możemy je podziwiać w Polsce. Bo 
wiele innych niezwykle cennych zabytków kultury, 
latopisów i manuskryptów, które przez wieki były 
gromadzone w klasztornej bibliotece, rozproszyło 
się po całym świecie, od Sankt Petersburga po 
Nowy Jork. 
Przez ponad 230 lat Supraśl był w zasadzie jedynie 
monasterem, osadą, w której żyło około 300 miesz-
kańców. Czasy się jednak zmieniały; klasztor tracił 

Kaplica grobowa rodziny 
na cmenta rzu ewangelickim to 

jeszcze jedno przypomnienie 
o rodzinie Buchholtzów. Zapro-

jektował ją Hugon Kuder, a zbu-
dowana została w 1904 r. 

1 Imponujący eklektyczny 
pałac został zbudowany w la-
tach 1892–1903 dla wielkiego 
supraskiego fabrykanta Adolfa 
Buchholtza. Teraz budynek jest 
siedzibą Liceum Sztuk Plastycz-
nych. 2 Supraśl to nie tylko 
zabytki. Od 2002 r. ma on status 
uzdrowiska, co zawdzięcza mi-
kroklimatowi i złożom borowiny. 
Aktywni znajdą tu wiele szlaków 
turystycznych i edukacyjnych, 
które można przemierzać pieszo, 
na rowerze, kajakiem, a nawet 
konno. 3 Park Krajobra-
zowy Puszczy Knyszyńskiej 
jest jednym z największych 
w Polsce obszarów chronionych.
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na znaczeniu i ubożał. Pojawiła się nowa siła, która 
miała przeobrazić miasteczko: przemysł włókien-
niczy. Może trudno wam będzie w to uwierzyć, ale 
po 1832 r. Supraśl stał się na wiele lat największym 
ośrodkiem przemysłu włókienniczego w okręgu 
białostockim. I tak odnajdujemy trzecią warstwę 
historii miasta. Najskromniejsze jej przykłady 
znajdziecie na ulicy 3 Maja. To domy tkaczy, niskie 
i drewniane. Kiedyś były pobielone, z dachami 
krytymi gontem. Dziś wyglądają inaczej, ale nie 
pomylicie ich ze współczesnym budownictwem. Na 
drugim końcu skali jest pałac Buchholtza, wielkie-
go supraskiego fabrykanta. Ta imponująca budowla 
dorównuje rozmachem siedzibom łódzkich po-
tentatów włókienniczych z tego samego okresu. 
Wzniesiona w latach 1892–1903 ma wszelkie cechy 
eklektyzmu. Bez trudu można wypatrzyć elementy 
zapożyczone z renesansu francuskiego, a wystrój 

jest w stylu secesji. Dziś mieści się tutaj Liceum 
Plastyczne im. Artura Grottgera. Współczesność, 
ta najnowsza warstwa, splata się z historią. Odwo-
łuje się do przeszłości i do tradycji tych ziem, na 
których stykały się – choć czasem też zderzały – 
kultury, narodowości i religie. Najpiękniej, najbar-
dziej poruszająco, przypomina to teatr Wierszalin. 
Każde przedstawienie jest wydarzeniem; dlatego 
bilety trzeba zarezerwować znacznie wcześniej.   
Byłabym zapomniała! Kto ma biegówki, niech je 
zabierze ze sobą. Przydadzą się, gdy zechcecie 
odpocząć od historii albo spalić kalorie po posiłku 
(ach, ta podlaska babka ziemniaczana!). Globalne 
ocieplenie czy nie, tutaj zima pamięta o swoich 
obowiązkach. A jeśli śniegu jednak zabraknie? 
Możecie wskoczyć na rower. Albo na konia. Albo 
po prostu maszerować. Zawsze będzie pięknie. ■  

Tekst Iza Biegańska
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1, 2, 3 Łukaszówka i jej gospodarze. To miejsce cieszy się opinią restauracji z doskonałą, regionalną kuchnią. jej specjalnością 
jest babka ziemniaczana, danie typowe dla kuchni podlaskiej, a także kartacze litewskie. wpisy w księdze pamiątkowej są najlepszą reko-
mendacją, bo można przeczytać na przykład, że smaku przygotowywanych po domowemu potraw gość nie zapomni do końca życia. My 
nie tylko przeczytaliśmy, ale też sprawdziliśmy; pyszne jedzenie i cudowna, ciepła atmosfera – polecamy.

wzniesiona w drugiej  
połowie XIV w. Wieża Piastow-
ska była fragmentem systemu 
obronnego gotyckiego zamku 

książęcego. Obecnie jest jedyną 
jego pozostałością.
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Kryty gontem budynek bywa nazy-
wany Domem Ogrodnika, Starą Karcz-
mą lub Starą Pocztą, bo jego przezna-

czenie kilkakrotnie się zmieniało od 
czasu wybudowania go na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Drewniana dworko-
wa budowla ma polski, łamany dach 

i konstrukcję zrębową.


