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HISTORYCZNE DZIEDZICTW GMINY SOSNOWICA
JAKO PRZYCZYNEK DO TURYSTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA
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1. Jak wskazuje nazwa Sosnowica była gniazdem rodu Sosnowskich
2. Pod koniec XVII wieku stała się miastem – pamiątką tego jest prostokątny plac
w centrum, ostatnio ładnie zagospodarowany jako miejsce wypoczynku
3. W dawnych wiekach były dwie świątynie, jedna unicka druga łacińska i na tym
miejscu są dzisiaj murowane świątynie z tym, Ŝe unicka w latach niewoli została
przekształcona w prawosławną
4. Od 1795 roku odbywały się w Sosnowicy jarmarki (doroczne targi odbywające się
kilka dni). Handlowano róŜnymi towarami: suknami, futrami, woskiem, końmi,
bydłem rogatym i nierogatym. Spotykały się tutaj trzy sfery gospodarki: zboŜowa,
leśna i hodowlana (nawet sprowadzany woły z Ukrainy). Odbywało się to na rynku
w centrum, obecnie targ przeniesiono trochę dalej koło dworca PKS
5. W II połowie XVIII wieku w Sosnowicy zamieszkał jako guwerner i inŜynier
ogrodowy późniejszy bohater dwóch narodów Tadeusz Kościuszko. Zachowała się
w oficyna, w której czasowo przebywał Kościuszko i resztki parku przez niego
projektowany.
6. Klasycystyczny kościół z przełomu XVIII i XIX wieku posiada w ołtarzu obrazy
znanego malarza z okresu powstania kościuszkowskiego – Józefa Walla
7. W XIX wieku i na przełomie XX wieku przebywali w Sosnowicy znani później ludzie
pióra i politycy: Kajetan Kraszewski, Józef Weysesenhof, Władysław Reymont
i Roman Dmowski

8. W czasie powstania 1863 roku walczyli tutaj i w okolicy Karol Krysiński (którego rok
obchodzony jest teraz w powiecie bialskim), ks. Stanisław Brzóska i Bolesław Prus.
Koledzy tych uczestników pochowani są na cmentarzu katolickim w Sosnowicy
w 2 zbiorowych mogiłach.
9. Zacięte walki toczyły się w latach I wojny światowej i świadectwem tego jest pomnik
„Nieznanemu Ŝołnierzowi 1914 – 20” przed kościołem
10. Dawny cmentarz unicki zamieniony na prawosławny jest w niewielkiej odległości
od cerkwi. Teren dawnego getta został zabudowany od szkoły do ul. Młyńskiej
11. Na cmentarzu w Sosnowicy spoczywają takŜe okoliczni właściciele ziemscy, weterani
powstania listopadowego i Ŝołnierze września 1993 roku, a w podziemiach kościoła
prochy właścicieli Sosnowicy
12. W dawnym dworku ładnie urządzono hotel i restauracje z napisem, Ŝe tu przebywał
Tadeusz Kościuszko
13. Na kościele Świętej Trójcy są umieszczone pamiątkowe tablice AK, równieŜ
w kościele epitafia, obok kościoła stoją krzyŜe misyjne i pomnik Ŝołnierzy WIN
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