
Słup graniczny z 1545 roku.

                                             
                                                                                                                                                   

                                             

Współrzędne: Szerokość - 53.691536, Długość - 22.449446  

   

Obiekt który oznaczony jest tym punktem należy bez wątpienia do jednego z najcenniejszych zabytków historycznych w
skali kraju i nie tylko. Tu właśnie, pewnego sierpniowego dnia 1545 roku, spotkały się komisje graniczne pracujące
przy wytyczaniu granicy między Prusami a Rzeczpospolitą Obojga Narodów, na którą składały się Korona Polska i
Wielkie Księstwo Litewskie i wyznaczyły miejsce styku granic tych trzech państw. Dla przypomnienia trzeba dodać że
w tym czasie istniało już województwo podlaskie (od 1513r), którego  zachodnie granice pokrywały się  z granicami
Wielkiego księstwa Litewskiego. Aby upamiętnić to wydarzenie i zaznaczyć to miejsce, postawiono murowany słup
graniczny przypominający kształtem kapliczkę przydrożną. Na wschodniej ścianie wmurowana jest tablica z
piaskowca, która jest najprawdopodobniej kopią oryginalnej  wykonanej z czarnego marmuru. W 1907 roku została ona
zdjęta przez Niemców i wywieziona do muzeum pruskiego w Królewcu. Nad tablicą widnieją dwa herby: brandenburski
orzeł z koroną na szyi z literą S (od Sigismundus - Zygmunt) na piersi (znakiem zależności lennej Prus Książęcych od
Polski) oraz Pogoń (herb Litwy).

Tekst napisany na tablicy po łacinie, w polskim tłumaczeniu brzmi

"Kiedy Zygmunt August sprawował rządy w państwie ojca a (jednocześnie) margrabia Albert I panował, ów nad
Jagiełły dwojga imion starodawnymi grodami, ten nad krajem Prusów w pokoju piastował władzę, wzniesiony został ten
słup, który miał oznaczać linię graniczną kraju oraz rozgraniczać tereny obu władców Roku 1545. Miesiąca sierpnia"

Autorem tych słów był Jerzy Sabinus (pierwszy rektor Uniwersytetu Królewskiego) i wg wiarygodnych źródeł, miał on
być fundatorem tej tablicy.

Postawienie tego granicznego słupa właśnie w miejscu, mogło nie być dziełem przypadku. Co prawda nie jest to
dokładnie potwierdzone, ale tutaj wcześniej miał stać słup graniczny wyznaczający granicę dawnych ziem Prusów,
Jaćwingów i Mazowsza.

 Słup graniczny z  poł. XVI, 1907wpisany został do rejestru zabytków pod nr.: 202 z 12.1964 oraz 11 z 13.02.1979
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