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Wykaz dotychczasowych wielodniowych zagranicznych i krajowych
rajdów rowerowych organizowanych przez STR „Szprycha”
2010 r. – Ze Szprychą po Bornholmie
2011 r. – Ze Szprychą po Danii oraz Szwecji (Bornholm, Zelandia, Skania)
2012 r. – Ze Szprychą po Bornholmie
2013 r. – Rowerem wzdłuż Dunaju
2013 r. – Ze Szprychą po Bornholmie
2013 r. – Ze Szprychą do Szwecji
2014 r. – Ciao Italia ze Szprychą
2014 r. – Ze Szprychą po Bornholmie
2014 r. – Ze Szprychą do Szwecji
2015 r. – Szprycha wzdłuż Renu i Mozeli – szlakiem zamków i winnic
2015 r. – Ze Szprychą do Szwecji
2016 r. – Szprycha wzdłuż Rodanu do Lazurowego Wybrzeża
2017 r. – Ze Szprychą po Bornholmie
2017 r. – Ze Szprychą do Szwecji i Danii
2018 r. – Szprycha na Bałkanach
2019 r. – Szprycha w romantycznej Frankonii
2020 r. – Szprycha w krainie tysiąca jezior (Polska)
2021 r. – Szprycha na pograniczu kultur (Polska)
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Wstęp
Co oznacza „Podlaskie”?
Nazwa „województwo podlaskie” pochodzi oczywiście od Podlasia. Na terenie województwa
znajduje się największa część tej krainy.
Pochodzenie samej nazwy „Podlasie” ma dwie interpretacje. Pierwsza wersja mówi, że jest
to określenie położenia – „obszar pod lasem”. Druga natomiast odnosi się do okresu w historii,
kiedy na tym obszarze, należącym do Wielkiego Księstwa Litewskiego, obowiązywało tzw.
prawo lackie, czyli polskie prawo ziemskie – od „Lachów”, jak określano wówczas Polaków.
Był to więc teren „pod lackim” prawem.
„Podlasie” a „Podlaskie” - dlaczego to nie to samo?
Nazwy „Podlasie” i „Podlaskie”, choć podobne, nie powinny być używane zamiennie. Podlasie to kraina, której obszar tylko częściowo pokrywa się z obszarem województwa podlaskiego. Podlasie obejmuje południowo-zachodnią część województwa podlaskiego, wschodnią część województwa mazowieckiego oraz północną część województwa lubelskiego. Historyczną stolicą Podlasia jest Drohiczyn.
Województwo podlaskie, oprócz części obszaru Podlasia, obejmuje też fragment Mazowsza
oraz Suwalszczyznę. Jego stolicą jest Białystok.
Dlaczego Podlaskie jest „Zasilane Naturą”?
Tu natura gra pierwsze skrzypce. Podlaskie ma najwięcej terenów chronionych ze wszystkich
województw w Polsce. 4 parki narodowe – Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski
– to enklawy bioróżnorodności i tereny unikatowe na skalę europejską. Białowieski Park Narodowy jest ostatnim w Europie liściastym lasem pierwotnym, czyli leśnym ekosystemem nienaruszonym działalnością człowieka. Biebrzański Park Narodowy – największy w Polsce – to
kraina bagien i niespotykane bogactwo świata roślin i zwierząt, gdzie wciąż mamy szansę zetknąć się z dziewiczą przyrodą.
Z natury czerpią ważne gałęzie przemysłu regionu: mleczarstwo (Podlaskie jest największym
producentem mleka w kraju), przemysł drzewny i meblarski oraz produkty eko. Pochodzenie
„Made in Podlaskie” kojarzone jest z wysoką jakością i dobrym, naturalnym składem. A ze
względu na dynamiczny rozwój branży IT, Podlaskie jest coraz częściej nazywane… „Puszczą
Krzemową”.
Jaka jest historia województwa podlaskiego?
Województwo podlaskie zawsze było obszarem przygranicznym. Jako datę formalnych „urodzin” województwa historycy przyjęli 29 sierpnia 1513 roku. Do tego czasu wpływ na nie wywierało Mazowsze (Korona Królestwa Polskiego), Litwa i Ruś.
W roku 1569, na mocy unii lubelskiej, czyli porozumienia Korony Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego, powstało wspólne państwo Rzeczpospolita Obojga Narodów. Podlasie administracyjnie stało się jednym z województw polskich.
Po roku 1600 na skutek wojen, w tym z Kozakami, Rosją oraz Szwedami, obszar województwa mocno się wyludnił, a wiele miast zostało zniszczonych. W tym czasie powstały jednak
nowe, np. Białystok i Suwałki.
Podczas III rozbioru Polski w 1795 r. obszar województwa podlaskiego został podzielony pomiędzy Prusy i Austrię. W 1807 roku, dzięki zwycięstwu cesarza Francji Napoleona Bonapartego nad Prusami, część ziem województwa trafiła do nowo powstałego Księstwa Warszawskiego. Większość jednak została wcielona do zaboru rosyjskiego.
I wojna światowa zostawiła po sobie na terenie ziem dawnego województwa podlaskiego
mnóstwo zniszczeń, a populacja zmniejszyła się o około 40%. Ogłoszenie niepodległości
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przez Polskę w 1918 roku było początkiem przywracania terenów dawnego województwa
podlaskiego w granice Polski, jego kontynuacją było województwo białostockie.
Gdy wybuchła II wojna światowa, wojska hitlerowskie weszły na teren ziem dawnego województwa. Następnie, na bazie paktu Ribbentrop-Mołotow teren ten prawie całkowicie trafił
do ZSRR. Prawie, bo okręg Suwałk pozostał pod wpływami niemieckimi. W 1941 r. województwo znów zostało zajęte przez Niemców, a w 1944 ponownie przez Rosjan.
Po zakończeniu wojny Polska straciła wschodnią część województwa na rzecz ZSRR. Powiększyło się ono jednak o ziemię łomżyńską, ełcką, gołdapską i olecką.
Reforma administracyjna z 1975 roku podzieliła dotychczasowe województwo białostockie
na trzy: białostockie, suwalskie oraz łomżyńskie. Kolejna reforma 1 stycznia 1999 roku podzieliła Polskę na 16 województw. W jej wyniku przywrócono województwo podlaskie. Tak
jest do dziś.
Jaki krajobraz zastaniemy w województwie podlaskim?
Wielu kojarzy Podlaskie z krajobrazem nizinnym – poprzecinanym rozległymi dolinami rzek,
często zalesionym. Ale to też tereny pagórkowate na północy województwa. Skąd te zróżnicowanie?
Matka natura wykonała najsilniejsze szlify terenu województwa około… 300 tysięcy lat temu.
Był to okres tzw. zlodowacenia środkowopolskiego, kiedy to lądolód pokrył prawie cały obszar dzisiejszej Polski. Ustąpił około 170 tysięcy lat temu pozostawiając typowo polodowcowy
krajobraz, pełen wzniesień i jezior.
Przez kolejne setki tysięcy lat krajobraz był stopniowo wygładzany przez procesy erozyjne.
Działo się to na terenie całego województwa aż do około 115 tysięcy lat temu. Wtedy to na
jego północną część (dzisiejsza Suwalszczyzna) dotarło zlodowacenie północnopolskie. Prosto ze Skandynawii. Ostatecznie lądolód ustąpił około 11 tysięcy lat temu.
W efekcie południowa część województwa prezentuje krajobraz staroglacjalny, gdzie formy
polodowcowe zostały silnie wygładzone. Północna część województwa – Suwalski Park Krajobrazowy – to przykład krajobrazu młodoglacjalnego, z licznymi wzgórzami, głębokimi jeziorami i głazami narzutowymi.
Dlaczego w województwie podlaskim żyją Tatarzy?
Tatarzy wywodzą się z terenów północno-zachodniej Mongolii i rejonu Bajkału. Co więc sprawiło, że znaleźli się na terenie województwa podlaskiego? W XIII wieku Ruś Kijowska została podbita przez Złotą Ordę, państwo mongolskie. Wtedy Tatarzy stali się bezpośrednimi
sąsiadami Wielkiego Księstwa Litewskiego.
W XIV wieku książę Litwy, Witold, oferował tatarskim uchodźcom politycznym ziemię i wolność wyznania – w zamian za zobowiązanie się do służby wojskowej. Przyzwyczajeni do stepów, opanowali do perfekcji jazdę konną, byli bardzo cenni na polu walki.
Początkowo na ziemiach Korony Polskiej Tatarzy nie mieli możliwości budowy meczetów
i mieli mniejszy poziom wolności wyznaniowej niż na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stąd osady tatarskie na Litwie są starsze niż w Polsce. Z czasem jednak, w XVII
wieku, Jan III Sobieski zrównał przywileje szlachty tatarskiej ze szlachtą polską i przekazał
im ziemię we wschodniej części dzisiejszego województwa podlaskiego.
Bohoniki i Kruszyniany to jedyne wsie tatarskie, które po drugiej wojnie światowej zostały
w granicach Polski. Obydwie znajdują się w województwie podlaskim. Do dziś żyje tu tatarska społeczność, podtrzymując swoje tradycje, obrzędy i kuchnię.
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Dlaczego symbolem województwa podlaskiego jest żubr?
Na początku XX wieku nie było na terenie województwa ani jednego żubra. Dziś znajduje się
tu jedna z największych, dziko żyjących populacji w całej Europie. Oto krótka historia żubra,
który stał się symbolem województwa podlaskiego.
Około 2 000 lat temu w puszczach pokrywających znaczne obszary Europy żyło mnóstwo żubrów. Z biegiem lat, na skutek polowań oraz zmniejszania przez człowieka powierzchni lasów,
a także konkurowania o pokarm z innymi zwierzętami, populacja żubrów mocno się zmniejszyła. W XIX wieku na wolności żubry żyły już tylko w Puszczy Białowieskiej i na Kaukazie.
Podczas I wojny światowej wszystkie żyjące w Polsce osobniki zostały wybite. W 1919 roku
znalezione zostało ciało ostatniego przedstawiciela żubra nizinnego żyjącego na wolności. Jak
więc jest to możliwe, że dziś tak łatwo możemy trafić w województwie podlaskim na żubra?
W 1924 r. podjęto wysiłki mające na celu ponowne sprowadzenie żubra do Puszczy Białowieskiej. Wykupiono od prywatnych właścicieli i sprowadzono do Polski samca i samicę. Ich potomstwo nie przeżyło niestety wystarczająco długo. Sprowadzono więc kolejne osobniki, które
umieszczono w zagrodzie hodowlanej w Puszczy Białowieskiej.
Kolejne lata to okres wypuszczania żubrów z rezerwatu. Trafiły one do Puszczy Białowieskiej, Puszczy Boreckiej, Bieszczad, Puszczy Knyszyńskiej oraz w okolice Wałcza (zachodniopomorskie).
Żubr w logo Województwa Podlaskiego został zaprojektowany przez profesora Leona Tarasewicza – cenionego polskiego malarza, urodzonego i zamieszkującego na białostocczyźnie.
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Program rajdu:
16.07.2022 r. (sobota)
 Załadunek przyczepy: Słupsk, ul. Szczecińska – parking strzeżony przed szkołą
o zbiórka uczestników i załadunek rowerów: 5:00
o wyjazd busem do Ostródy – ok. 250 km:
o wskazówki odnośnie bagażu:
 limit bagażu wynosi – jedna walizka na osobę.
 rowery będą transportowane na przyczepie rowerowej w całości, z przekręconą kierownicą.

Fot.: 1 (Bosman) – Mercedes Sprinter

Fot.: 2 (Bosman) – Mercedes Sprinter
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Fot.: 3 (WK) – Przyczepa na rowery

 Ostróda:
o godz. 11:30 – rejs rekreacyjny statkiem po jeziorze Drwęckim
 czas rejsu: 1h.
o godz. 13:00 – przerwa obiadowa (rezerwacja)
 Bar – Jak u Mamy – obiady domowe
 ul. Jana Pawła II 16
o godz. 13:45 – przejazd busem na Grunwald – ok. 32 km
 Grunwald:
o godz. 14:00 – wyjście rekonstruktorów historycznych na pole bitwy
o godz. 15:00 – XXV Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem:
 scenariusz i reżyseria Krzysztof Górecki
o godz. 16:00 przejazd busem do Białegostoku na miejsce noclegu – ok. 250 km

Ciekawostki o wybranych miejscach
 Ostróda – to perła Mazur Zachodnich, pięknie położona wśród jezior, w województwie
warmińsko - mazurskim. Leży około 40 km od Olsztyna i 28 km od Grunwaldu, nad rzeką Drwęcą stanowiącą rezerwat przyrody. Co znamienne,
otacza ją aż pięć malowniczych jezior. Największe i najbardziej znaczące
jest Jezioro Drwęckie, bo wcina się w zabudowę miasta, z pięknie zagospodarowanym brzegiem.
Ostróda to bardzo stare miasto, założone w 1329 roku, ale Armia Radziecka w 1945 roku bardzo je zniszczyła. Na szczęście część zabytków została odbudowana. Dziś Ostróda to wspaniałe miejsce wypoczynku. Każdy znajdzie tu coś dla
siebie, tym bardziej, że miasto ciągle się rozwija i staje się coraz bardziej atrakcyjne
i przyjazne dla turystów.
 Jezioro Drwęckie i rejs po jeziorze
Jedną z największych atrakcji Ostródy oraz okolic jest Jezioro Drwęckie. Jego powierzchnia to około 880 hektarów, natomiast głębokość przekracza 22 metry. Nie całe
jezioro znajduje się w obszarze Ostródy, ale to właśnie przy jego brzegu toczy się życie
miasta. Jezioro Drwęckie jest wymarzonym miejscem dla turystów spragnionych czystej wody, dobrej infrastruktury, ale także obcowania z przyrodą. Przy brzegu kwitną
grążele żółte, są również wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz przystanie żeglarskie.
Trasa rejsu przebiega malowniczymi wodami Jeziora Drwęckiego. Podczas wycieczki
podziwiamy piękno Ostródzkiej panoramy. Statek płynie w kierunku północnej części
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jeziora, gdzie dawniej znajdowała się osada Piławki. Podczas rejsu okrążana jest wyspa
Orzechowa, lubiana przez miejskich żeglarzy za atrakcyjne miejsce do wypoczynku.
Malownicza architektura wokół mostu zwanego Żelaznym, który odgradza zachodnią,
długą na 10 km odnogę jeziora, wzbudza zawsze zachwyt pasażerów. Płynąc statkiem
spacerowym doświadczamy niezapomnianych chwil w otoczeniu urokliwych krajobrazów.
 Największa rekonstrukcja historyczna średniowiecza
Dni Grunwaldu to cykliczne przedsięwzięcie plenerowe, realizowane w weekend najbliższy dacie 15 lipca, na polach Bitwy pod Grunwaldem, rozpościerających się w gminie Grunwald w powiecie ostródzkim. Pierwsze turnieje rycerskie rozpoczynają się
w środę i trwają do piątku. Sobota przeznaczona jest na uroczystości oficjalne i inscenizację wielkiej bitwy.
W ciągu 25 lat inscenizacja stała się jednym z bardziej znanych wydarzeń historycznopatriotyczno-kulturalnych w Polsce i dała impuls do powstania kolejnych imprez odtwórstwa historycznego. Pozostaje jednak wciąż największą z nich zarówno pod względem liczby odtwórców jak i turystów. Równocześnie jest to największe zjawisko w Europie dotyczące rekonstrukcji historycznej średniowiecza.
W pierwszej inscenizacji brało udział ponad 350 walczących. W 2009 r. na polu bitwy
było około 1500 osób odgrywających zarówno ciężkich kopijników, jak i łuczników
konnych i pieszych, artylerzystów czy wreszcie masy rycerstwa. W roku 2010, roku 600
rocznicy bitwy, w inscenizacji uczestniczyło ponad 2000 rekonstruktorów historycznych.
W tym roku (2022) będzie świętowany mały jubileusz, to już 25 raz będą „przekazywane miecze Grunwaldu”. To tutaj, na polach pod Grunwaldem, spotykają się tysiące
rekonstruktorów oraz miłośników średniowiecza z całego świata, w tym m.in. z: Niemiec, Włoch, Francji, Finlandii, Czech, Słowacji, Węgier, Rosji, Białorusi, Ukrainy,
a nawet Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Dzięki ich zaangażowaniu możemy
gościć dziesiątki tysięcy turystów, którzy zjeżdżają się z całej Europy, by podziwiać to
niezwykłe widowisko oraz dobrze się bawić. Punktem kulminacyjnym jest rekonstrukcja pamiętnej bitwy z 1410 r., w której bierze udział około 1250 rekonstruktorów historycznych.

Fot.: 4 (polskieszlaki.pl) – Ostróda – molo na jeziorze Drwęckim
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 Nocleg – Pokoje Gościnne w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku:
o zakwaterowanie zgodnie z listą.
o Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok
o Telefon: 533 886 834
o współrzędne GPS: N 53° 8' 13.207'' E 23° 7' 49.418''

Mapa 2 – Lokalizacja noclegu – A

Fot.: 5 (Grunwald.pl) – Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem
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17.07.2022 r. (niedziela)
 Śniadanie we własnym zakresie
 Przejazd busem do Hajnówki – ok. 62 km
o start: godz. 7:00,
 Hajnówka:
o wyładunek rowerów oraz ich zabezpieczenie
o godz. 9:00 – przejazd kolejką wąskotorową na trasie Hajnówka – Topiło – Hajnówka:
 czas przejazdu 3h, w tym godzinny postój w Topiło
o przejazd rowerami do Parku Miniatur Zabytków Podlasia w Hajnówce:
 ul. Bielska 120, z centrum Hajnówki powinniśmy kierować się na Bielsk
Podlaski drogą wojewódzką nr 689. Park Miniatur Zabytków Podlasia
znajduje się po prawej stronie. Atrakcja jest dobrze widoczna i posiada wygodny parking
 przerwa obiadowa
o rozpoczęcie rajdu rowerowego
 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 75 km:
o trasa: Hajnówka – Białystok

Mapa 3 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – 17.07.2022 r.
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Ciekawostki o wybranych miejscach
 Hajnówka – to miasto powiatowe w Województwie Podlaskim. Zamieszkuje je ok.
24300 mieszkańców. Położona we wschodniej części Równiny Bielskiej,
na skraju Puszczy Białowieskiej. Hajnówka często nazywana jest „bramą
Puszczy Białowieskiej” z racji swojego położenia geograficznego.
Bogata historia i atrakcyjne położenie miasta Hajnówka sprawia, że jest
to miejsce warte zobaczenia. Przeplatają się tu dwie religie – katolicka
i prawosławna. Świątynie wybudowane przez obu przedstawicieli należą
do najliczniej odwiedzanych przez turystów obiektów sakralnych. Największe z nich to
Sobór Świętej Trójcy i Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz liczne kapliczki, mniejsze kościoły i cmentarze.
W Soborze Hajnowskim odbywa się coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej. Sobór (czyli w uproszczeniu prawosławna katedra) powstawał przez 18 lat. Za
projekt odpowiadał Aleksander Grygorowicz. Pierwsze prace rozpoczęto w 1974 r.,
a budowa zakończyła się na początku lat 90. Cerkiew ufundowali sami wierni ze wsparciem prywatnych darczyńców - co z jednej strony musi budzić podziw, ale czasami wymuszało zastosowanie bardziej oszczędnościowego podejścia.
Sobór posiada w sumie 7 ołtarzy, z których jeden znalazł się na zewnątrz. Natychmiast
po przekroczeniu progu świątyni uderza bogactwo zdobień oraz malowideł. Polichromie
oraz ikony w stylu neobizantyjskim namalował (w przypadku ikon odpowiednim słowem jest napisał) grecki artysta Dymitrios Andonopulos. Nad centralną częścią świątyni zawieszono ozdobiony witrażami majestatyczny żyrandol w kształcie równoramiennego krzyża greckiego. W architekturze prawosławnej centralny żyrandol (dawniej
świecznik) nosi nazwę panikadiło. Innym ze skarbów cerkwi jest wyrzeźbiony w drewnie ikonostas (ściana oddzielających duchownych od wiernych), który nawiązuje stylistyką do tradycyjnych wzorów.
W Hajnówce warto zobaczyć pomnik żubra odlanego z brązu. Stoi on na skwerze przed
Urzędem Miejskim w Hajnówce jako wizytówka całego powiatu.
Powiat Hajnowski to nie tylko Puszcza Białowieska, liczne ścieżki turystyczne, skanseny czy pomniki przyrody. To ciekawa historia i wielokulturowość przejawiająca się
w architekturze miasta.
 Park Miniatur Zabytków Podlasia – w parku zobaczyć można charakterystyczną dla
regionu kolorową architekturę drewnianą, obiekty sakralne, pałace oraz rekonstrukcje
nieistniejących już budowli. Miniatury zostały wykonane w skali 1:25. Jest ona standardowa dla większości parków w Europie, przez co miniatury łatwo można porównać
z rzeczywistą wielkością zabytków. Każda z makiet została opatrzona tabliczką informacyjną z krótką historią zabytku oraz mapką lokalizacyjną oryginalnej budowli na terenie województwa podlaskiego. Makiety z miniaturami zabytków Podlasia rozmieszczono na obszarze około 0,7ha. Ekspozycje ulokowano pomiędzy wygodnymi alejkami,
wokół zieleni traw i roślin ozdobnych oraz oczka wodnego. Oprócz miniatur, w parku
można obejrzeć wystawę rysunku architektury podlaskiej.
 Kolejka wąskotorowa w Puszczy Białowieskiej – ciuchcią przez prastary las? Czemu
nie! Okazuje się, że przejażdżka koleją wąskotorową przez gęstwiny Puszczy Białowieskiej to wspaniała zabawa. A jak wygląda sama kolej? W końcu czeka nas godzinna
podróż (i to w jedną stronę)! Na kolej wąskotorową w Puszczy Białowieskiej składa się
zestaw drewnianych wyposażonych w krzesełka i ławki wagoników oraz lokomotywa.
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Każdy wagonik ma okna, przez które możemy zerkać na las oraz małe tarasy widokowe
na przedzie i końcu segmentu. Jeżeli chcesz poczuć wiatr we włosach, koniecznie się
tam udaj! Kolej jedzie z prędkością od kilku do kilkunastu kilometrów na godzinę.
Historia Kolejki w Puszczy Białowieskiej
W latach 1915-1918 Puszcza Białowieska pozostawała pod wojskowym zarządem niemieckim. W celu przerobu pozyskanego drewna wybudowano tartaki, fabrykę wełny
drzewnej, stolarnię, fabrykę suchej destylacji drewna. Do wywozu drewna z lasu nie
wystarczały już konie, w 1916 roku przystąpiono więc do budowy kolejki leśnej. Do
pracy zostali zaangażowani jeńcy rosyjscy, francuscy oraz miejscowa ludność. Poza torami stałymi układano dosyć gęstą siec torów przenośnych, które w miarę potrzeb przekładano w miejsca intensywnego pozyskania drewna.
W latach 1924-1929 kolejki leśne pozostawały pod zarządem angielskiej firmy „The
Century European Timber Corporation", która miała prawo do eksploatacji Puszczy. Intensywny wyrąb drewna przez tę firmę spowodował wzrost przewozów drewna kolejką.
Od 1929 roku, kiedy zarząd nad kolejkami przejęła Dyrekcja Lasów Państwowych w
Białowieży, zaczęła się ich prawidłowa eksploatacja. W roku 1939 Puszczę Białowieską
zajęli Rosjanie, którzy również pozyskiwali duże ilości surowca. Kolejki nadal miały
dużo pracy, gdyż oprócz transportu drewna stanowiły środek lokomocji miejscowej ludności. W roku 1941 teren Puszczy Białowieskiej zajęli Niemcy, którzy wywozili surowiec zgromadzony przez Rosjan. W 1944 roku zaraz po wyzwoleniu kraju, zaczęto usuwać zniszczenia. Uruchomiono pociąg z Hajnówki do Białowieży. Rozwinęły się warsztaty mechaniczne w których naprawiano tabor, zmechanizował się także załadunek
drewna. Transportu drewna kolejką zaprzestano w 1991 r. Od tego też roku kolejka leśna
pełni rolę wyłącznie turystyczną, na trasie Hajnówka-Topiło (11 km).
 Topiło – to malutka osada zamknięta w dziewiczych rejonach Puszczy Białowieskiej
nad rzeką Perebel, zaledwie trzy kilometry od granicy z Białorusią. Nazwę wywodzi się
najczęściej od pobliskich moczarów, w których topiło się bydło. Jednocześnie warto
wspomnieć, że niektórzy postulują jakoby pierwszą nazwą osady był Ostatni Grosz, ale
dziś nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić. Ciekawostkę w tym kontekście stanowi
zajazd o nazwie „Ostatni Grosz”, który znajdziemy na terenie Topiła. Być może tam
warto popytać jak było naprawdę?

Fot.: 6 (PRB) – kolej wąskotorowa w Puszczy Białowieskiej
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Fot.: 7 (Internet) – Topiło – miejsce docelowe kolejki – 2 km od granicy z Białorusią

Fot.: 8 (Internet) – Hajnówka – Park Miniatur Zabytków Podlasia

Fot.: 9 (Internet) – Hajnówka – Sobór Świętej Trójcy
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku

WK – wersja programu: 1.2

17

Szprycha – A teraz Podlasie! – lipiec 2022 r.

18.07.2022 r. (poniedziałek)
 Śniadanie we własnym zakresie
 Zwiedzanie Białegostoku na rowerach – długość trasy ok. 25 km:
o start godz. 10:00
o zwiedzanie z przewodnikiem (5h):
 białostockie murale,
 sanktuarium Miłosierdzia Bożego,
 bulwary nad rzeką Białą,
 rynek - ratusz barokowy,
 katedra Wniebowzięcia NMP
 przerwa obiadowa – Bar Podlasianka przy rynku Kościuszki,
 barokowy pałac Branickich i francuskie ogrody,
 pałacyk fabrykanta E. Beckera,
 pomnik katyński,
 kampus uniwersytecki,
 stadion piłkarski,
 pomnik-cmentarz ewangelicki,
 gmach nowoczesnej opery,
 katedra prawosławna św. Mikołaja,
 modernistyczny kościół św. Rocha.

Ciekawostki o wybranych miejscach
 Białystok – to stolica województwa podlaskiego. Jest największym miastem regionu
północno –wschodniej Polski. Białystok rozpościera się w czystym ekologicznie i pełnym atrakcji turystycznych regionie. Nie bez powodu nazwano go Zielonymi Płucami Polski. Białystok leży na Nizinie Północnopodlaskiej w zachodniej części mezoregionu zwanego Wysoczyzną Białostocką. Usytuowanie nad rzeką Białą dodatkowo urozmaica jego geograficzną lokalizację. Warto również zwrócić uwagę na pobliskie sąsiedztwo innych państw – Litwy i Białorusi. Nie pozostaje to bowiem bez znaczenia dla historycznego i obecnego funkcjonowania samego miasta Białystok jak i całego regionu
podlaskiego. Od wieków żyło tu wspólnie wiele różnych kultur, wyznań i narodowości.
Bez wątpienia przyczyniło się to do dużej dozy tolerancji oraz przyjaznego stosunku
mieszkańców. Każdy kto odwiedzi Białystok zauważa szczerą życzliwość tutejszych
ludzi.
Białystok to interesujące przyrodniczo miasto. Zaręczamy, że jego klimat w niczym nie
przypomina klimatu wielkich miast. Około 32% jego powierzchni zajmują tereny zielone. Parki i skwery oraz 1779 ha lasów znajdujących się w granicach miasta tworzą
specyficzny i zdrowy mikroklimat. Białystok leży w pobliskim sąsiedztwie dwóch rezerwatów przyrody oraz Narwiańskiego Parku Narodowego.
Warto zobaczyć:
o Stary Kościół Farny – ul. Rynek Kościuszki. Jest to budowla późnorenesansowa
z wnętrzem barokowym. Nad drzwiami wejściowymi widnieje piękny zabytkowy
portal
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o Archikatedra białostocka – usytuowana tuż obok Starego Kościoła Farnego.
Jest to świątynia neogotycka wzniesiona w latach 1900 – 1905. Budowla zachwyca swoimi rozmiarami oraz ciekawą historią. W rzeczywistości bowiem katedra ta jest tylko przybudówką Starej Farny. Ominięto w ten sposób obowiązujący wówczas carski zakaz budowy nowej świątyni katolickiej. Archikatedra
dziesięciokrotnie przerasta swoją wielkością stary kościół. Czerwona cegła i dwie
strzeliste wieże są elementami najbardziej charakterystycznymi dla tej budowli.
o Kościół św. Rocha – wzniesiony na wzgórzu z 83 – metrową wieżą jest najciekawszym przykładem modernizmu w polskiej architekturze sakralnej. Świątynia
została wybudowana w latach 1927 -1940 jako pomnik niepodległości. Postawiona jest na planie ośmiokąta, do którego boków przylegają prezbiterium, zakrystia i dwie kaplice. Charakterystycznym komponentem w budowie świątyni
jest symbol gwiazdy umieszczony we wszystkich elementach: dekoracji, cięciach
w betonie, stropach i pilastrach. Strzelista wieża jest wykończona 3- metrową figurą Matki Boskiej, u stóp której umieszczona jest piastowska korona. Kościół
jest otoczony murem przypominającym wały obronne z czterema narożnymi wieżyczkami. Na murze od ul. Lipowej widoczna jest duża rzeźba Chrystusa Dobrego Pasterza. Wnętrze przyciąga niezwykłą symetrycznością i dokładnością
każdego z elementów. Motyw gwiazdy jest widoczny nawet w kratkach bram.
o Sobór św. Mikołaja Cudotwórcy – jest to cerkiew katedralna mieszcząca się
przy ul. Lipowej 15. Została wzniesiona w XIX w., jej wnętrze ma charakter bizantyjski. Nad wejściem znajduje się wieża z pięcioma dzwonami.
o Pałac Hasbacha – ul. Dojlidy Fabryczne 23. Pierwotnie była to rezydencja właściciela tkalni Ervina Hasbacha. Pałacyk został wzniesiony w latach 80. XIX w.
Jego wnętrze skrywa oryginalne piece i kominki.
o Ratusz – znajduje się przy ul. Rynek Kościuszki 10. Jest to budowla późnobarokowa, zbudowana w latach 1745-1761 z wieżą zegarową z fundacji Jana Klemensa Branickiego. Ratusz jest obecnie siedzibą główną Muzeum Podlaskiego.
o Pałac Rüdigerów (Lubomirskich) – neoklasycystyczna budowla powstała w połowie XIX w. Znajduje się w dzielnicy Dojlidy, obecnie jest siedzibą Wyższej
Szkoły Administracji Publicznej. Wokół pałacu rozpościera się piękny ogród.
o Pałacyk Gościnny Branickich – mieści się przy ul. Kilińskiego w centrum miasta. Jest to piękna gotycka architektura pochodząca z XVIII w. Obecnie mieści
się tu Urząd Stanu Cywilnego – Pałacyk Ślubów.
o Zespół pałacowo – parkowy Branickich – najcenniejszy zabytek Białegostoku,
zwany także Wersalem Podlasia, Wersalem Północy czy także Polskim Wersalem. Jest to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej.
Ta późnobarokowa architektura powstała na podbudowie zamku Wiesiołowskich
w latach 1691 – 1697. Podczas przebudowy pałacu zmieniono również charakter
ogrodu – obok parku francuskiego założono park angielski. Ogród urządzała Izabela Poniatowska. Dziś ma on powierzchnię ok. 9,7 ha. i znajduje się w obrębie
ulic; Legionowej, Akademickiej i dalszego przedłużenia terenów zielonych miasta – parku Planty. Park wokół rezydencji jest usytuowany na dwóch parterach
(poziomach): górnym i dolnym. Wynika to z ukształtowania terenu. Część górna
ogrodu miała kształt regularnego czworoboku i stykała się bezpośrednio z pałacem. Był to ogród francuski charakteryzujący się licznymi fontannami i klombami. Nieco inaczej prezentowała się część angielska parku – altanki, pawilony,
promenady, bulwary ozdobione pomnikami, posągami, sadzawkami. Podział
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parku na ogród górny i dolny, z rozwiniętym systemem wodnym oraz zespołem
kamiennych rzeźb zachował się do dziś. Niezwykle przyjemnie spaceruje się aleją
główną, wzdłuż której urządzono osiem bukszpanowych, strzyżonych parterów
dywanowych, wysypywanych białym i czerwonym piaskiem. Aleję zdobią także
ustawione na postumentach kamienne rzeźby. Ta spacerowa ścieżka kończy się
mostem flankowanym. Na terenie parkowo – pałacowym znajdują się także:
 pozostałości ze starego drzewostanu (1 200 drzew) – 24 lipy, 26 wiązów
i 5 jesionów,
 24 pomniki
 4 fontanny
 para sfinksów na cokołach. Ogród jest niezwykle piękny i sprzyja niedzielnym spacerom. W pałacu mieści się obecnie rektorat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Fot.: 10 (Internet) – białostockie murale
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Mapa 4 – Białystok – ścieżki rowerowe na dzień – 20.05.2020 r.
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Fot.: 11 (Internet) – Białystok

Fot.: 12 ( Internet) – Białystok – Pałac Branickich

Fot.: 13 (Internet) – Białystok – Cerkiew Świętego Ducha
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku

WK – wersja programu: 1.2

22

Szprycha – A teraz Podlasie! – lipiec 2022 r.

19.07.2022 r. (wtorek)
 Śniadanie we własnym zakresie
 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 70 km:
o start godz. 9:00
o spotkanie z przewodnikiem – całodniowe prowadzenie
o trasa: Białystok – Tykocin – Pentowo – Kiermusy – Białystok

Mapa 5 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – 19.07.2022 r.

 Tykocin:
o Zamek
o Wielka Synagoga
o Rynek
o Kościół Trójcy Przenajświętszej
o Alumnat
o Zespół Klasztorny Bernardynów
o przerwa obiadowa – Restauracja Tejsza (rezerwacja) – kuchnia żydowska
 Pentowo:
o Europejska Wieś Bociana:
 wstęp na teren atrakcji ok. 5 zł
 Kiermusy:
o ostoja tradycji szlacheckiej

Ciekawostki o wybranych miejscach
 Tykocin – historia miejscowości rozpoczyna się w latach istnienia Księstwa Mazowiec
kiego. Miejscowość ta nabyła prawa miejskie w 1425 r. Przyczynił się do
tego książę mazowiecki Janusz I Starszy. Jeszcze tego samego roku Tykocin został włączony w granice Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rządzący miastem wójtowie przekazywali władzę dziedzicznie, aż do 1542 r.
Wtedy to, Tykocin przeszedł pod władanie króla Zygmunta Augusta. Miasto to stało się ponownie częścią ziem polskich w 1569 r., gdy zostało włączone do
Królestwa Polskiego.
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Duży wkład w historii Tykocina mieli Żydzi. Pierwsze osadnictwo żydowskie sięga początków XVI w. Wybudowana w 1642 r. murowana synagoga pozostała nieocenioną
pamiątką z ówczesnych lat. Do dziś można zwiedzać jej wnętrze. Żydzi, podobnie jak
w innych miejscowościach podlaskich, wnieśli bardzo wiele w rozwój Tykocina. Swoją
pracowitością i umiejętnościami rozwinęli gospodarczo to miasto. Przyczynili się do
rozwoju handlu i rzemiosła. Przed II wojną światową stanowili połowę mieszkańców
miasta. Ich obecność na ziemiach podlaskich, także w Tykocinie zakończyła się w latach
okupacji niemieckiej. Polityka hitlerowska i tworzone getta doprowadziły do zagłady
Żydów.
W historii Tykocina wpisanych jest wiele ważnych dla Polski nazwisk. Pod koniec XVI
wieku starostą tykocińskim był Łukasz Górnicki – sekretarz króla Zygmunta Augusta.
Miasto otrzymywało także kolejne przywileje od samych królów: Stefana Batorego oraz
Władysława IV. W 1655 r. w Tykocinie zmarł hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł.
Kolejną ważną postacią historyczną związaną z tym miastem jest Stefan Czarniecki.
Otrzymał on Tykocin i całe starostwo od króla Jana Kazimierza. Była to forma wynagrodzenia za zasługi w wojnie ze Szwedami. W mieście został postawiony pomnik na
cześć S. Czarnieckiego. Istnieje do dziś. Tykocin był miastem chętnie odwiedzanym
przez królów i magnatów. To właśnie tu August II ustanowił najstarsze odznaczenie
państwowe RP – Order Orła Białego.
Tykocin w XVIII i XIX w. funkcjonował pod zaborem pruskim, następnie w Księstwie
Warszawskim i Królestwie Polskim. W latach II wojny światowej przetrwał okupację
sowiecką i niemiecką, a w 1950 r. utracił prawa miejskie.
Tykocin stał się ponownie miastem dopiero w 1993 r.
Zabytki Tykocina
o Kościół pw. Trójcy Świętej – wybudowany dzięki Janowi Klemensowi Branickiemu w latach 1740 – 1750. Jest to barokowa świątynia typu bazylikowego.
Wnętrze kościoła składa się z trzech naw, ściany są ozdobione polichromią, zaś
ołtarz główny pięknie pozłacany. Kościół posiada również zabytkowe, rokokowe
organy, pochodzące z okresu pierwszych lat budowy świątyni. Wygląd zewnętrzny świątyni charakteryzują dwie wieże połączone z korpusem kościoła łukami i arkadami w kształcie półkolistych skrzydeł
o Wielka Synagoga – wzniesiona na miejscu starej drewnianej bożnicy w 1642 r.
Obecnie jest to Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Budynek oddaje
klimat świątyni żydowskich. Wnętrze przyciąga uwagę przede wszystkim ze
względu na zdobnictwo ścian. Widnieją na nich bowiem ogromne XIX – wieczne
tablice z napisami w języku hebrajskim i aramejskim. Są to cytaty biblijne i teksty
modlitw. Główna sala modlitewna ma wysokość 9 metrów. W jej centralnym
punkcie znajduje się birma – miejsce w kształcie kwadratu z filarami, balustradą
i baldachimem. Birma jest swego rodzaju amboną, z której odczytywana jest
Tora. Na wschodniej ścianie sali mieści się szafa ołtarzowa – Aron ha-kodesz,
która przechowuje zwoje Tory. Przykrywa ją bogato tkany, nowy, czerwony parochet – zasłona.
o Mała Synagoga – Dom Talmudyczny – znajduje się w sąsiedztwie Dużej Synagogi. Została wybudowana pod koniec XVIII w. na planie prostokąta w stylu barokowym. Niemal doszczętnie zniszczona podczas II wojny światowej została
wyremontowana w latach 70. XX w. Pierwotnie budynek mieścił szkołę religijną
i stanowił dom talmudyczny. Dziś znajdują się tu bogate zbiory judaiców,
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o

o

o

o

o

a w podziemiach restauracja „Tejsza”, w której można spróbować smaków
kuchni żydowskiej i regionalnej.
Rynek – jest wyjątkowym zabytkiem urbanistycznym miasta. Istnieje od momentu powstania Tykocina, jednak obecny wygląd zachował z XVIII w. Jego trapezowaty kształt i barokowy styl przyciągają uwagę i zachęcają do chwilowego
przystanku. Środek głównego placu zdobi dwumetrowy pomnik Stefana Czarnieckiego. Rynek otaczają zabytkowe budynki, a najważniejszym z nich jest kościół p.w. Trójcy Świętej. Cały plac ma niepowtarzalny charakter ze względu na
kamienistą drogę wokół rynku, dywany kwiatów latem oraz ławeczki na których
można spokojnie odpocząć i cieszyć się klimatem tego miejsca.
Alumnat – ufundowany przez starostę tykocińskiego Krzysztofa Wiesiołowskiego w poł. XVII w. dom wojskowy, który przetrwał do dziś. Przeznaczony
wówczas dla weteranów i inwalidów wojennych budynek, obecnie pełni funkcje
domu wycieczkowego. Jego staropolska nazwa pochodzi od łacińskiego słowa
alumnare – żywić, wychowywać. Obiekt ten jest zbudowany na planie czworoboku i posiada wewnętrzny dziedziniec. Dziś jest to dom wypoczynkowy, który
mieści restaurację i hotelik.
Zespół Klasztorny Bernardynów – był przedsięwzięciem Jana Klemensa Branickiego i powstał w latach 1771 – 1791. Kompleks klasztorny jak większość zabytków miasta ma charakter barokowy. Znajdujące się na posesji klasztoru zabudowania zachowały swój pierwotny wygląd do dziś, dlatego też kaplica św. Elżbiety, dzwonnica, brama z ogrodzeniem, ogród z dziedzińcem oraz zabudowania
gospodarcze klasztoru są zabytkami. Całość zespołu klasztornego jest ciekawym
miejscem, które rozciąga się na planie podkowy. Obecnie obiektem tym zarządza
kuria biskupia w Łomży i prowadzi tu Dom Księży Emerytów.
Cmentarz Żydowski – eden z najstarszych zachowanych cmentarzy żydowskich
w Polsce. Znajduje się kilkaset metrów od synagogi, przy drodze prowadzącej do
Pentowa i Kiermus. Nekropolia ta istnieje od początków historii Żydów w Tykocinie, a więc od 1522 r. Przedwojenny kirkut był otoczony murem, niestety hitlerowcy spowodowali ogromne zniszczenia cmentarza – mur został rozebrany,
a mogiły zdewastowane. Ocalała część macew – kamieni nagrobnych jest obecnie
poważnie zniszczona. W pobliskim lesie w Łopuchowie znajduje się masowa mogiła Żydów z Tykocina, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców w sierpniu
1941 r. Grób zbiorowy ufundowali mieszkańcy Tykocina. Na pomniku widnieje
napis „Tu spoczywają Żydzi z Tykocina i okolic zamordowani przez hitlerowców
w sierpniu 1941 roku. W 50 rocznicę zbrodni mieszkańcy ziemi tykocińskiej”.
Zamek w Tykocinie – zamek króla Zygmunta II Augusta znajduje się na północnym brzegu Narwi. Podstawą zamku była drewniana warowania z początku XIV
w. W 1433 r. wojewoda tykociński postawił na jej miejscu zamek, który został
następnie rozbudowany w poł. XVI w. przez króla Zygmunta II Augusta. Za jego
panowania zamek stanowił rezydencję królewską z arsenałem konnym, skarbcem
i biblioteką. Historia tej budowli wiąże się z takimi postaciami historycznymi jak:
Janusz Radziwiłł, Stefan Czarniecki, August II Mocny i Jan Klemens Branicki.
Zabytek w swoim istnieniu był kilkakrotnie niszczony, zarówno przez ludzi, jak i
pożary. Pierwsza próba rekonstrukcji miała miejsce w 1965 r., jednak nie została
ukończona. Powodzeniem jednak zakończyła się odbudowa zamku w 2005 r.
Obecnie odbywają się tu cykliczne imprezy, możliwe jest zwiedzanie obiektu
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z przewodnikiem oraz zapoznanie się z historią zamku dzięki wystawie znajdującej się w podpiwniczeniu zamku. Mroczna sala wystawowa mieści eksponaty historyczne i przybliża rolę twierdzy oraz miasta Tykocin w dziejach Rzeczypospolitej. W zamku istnieje możliwość zorganizowania przyjęcia weselnego, konferencji i innych imprez.
o Pomnik Stefana Czarnieckiego – zlokalizowany w centrum rynku miasta jest
godną uwagi atrakcją. Pamiątkowy monument pochodzi z 1763 r. Został wzniesiony z inicjatywy Jana Klemensa Branickiego. Pomnik ma ogromną wartość ze
względu na odległą datę budowy. Jest to najprawdopodobniej drugi po Kolumnie
Zygmunta najstarszy świecki pomnik w Polsce.
o Pomnik Orła Białego – sytuowany na małym placu u zbiegu ulic 11 Listopada
i Poświętnej. Został wybudowany w 1982 r. z przedsięwzięcia Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej. Wcześniej w tym miejscu stał drewniany postument również orła białego postawiony w 1919 r. na cześć odzyskania przez Polskę
niepodległości. Obecny pomnik jest wykonany z brązu i również upamiętnia te
wydarzenia. Rzeźba nawiązuje także to faktu ustanowienia w 1907 r. na zamku
w Tykocinie odznaczenia Orderu Orła Białego.
 Pentowo – Dworek Pentowo nad Narwią, niedaleko Tykocina, w 2001 roku otrzymał
tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej. Jest to niewątpliwie bardzo znana pozycja wśród obserwatorów ptaków i przyrody. Na terenie kompleksu znajduje się kilkadziesiąt gniazd
bocianich oraz dwie wieże obserwacyjne. Takie nagromadzenie gniazd jest niespotykana w innym miejscu Polski w związku z czym Pentowo powinno być obowiązkową
atrakcją wśród miłośników tych ptaków.
Wieś Bocianią tworzy skupisko ponad 30 zasiedlonych gniazd, rozlokowanych na drzewach, budynkach i słupach. Obserwacji bocianów można dokonywać zarówno z perspektywy własnego wzrostu jak i z wysokości wież widokowych na terenie dworku.
Oba warianty dostarczają ciekawych wrażeń. Bocian krążący nad głowami, żerujący w
polu lub brodzący nad rozlewiskiem Narwi to piękny kadr zdjęcia i ogromna radość
obserwatora. Dwie wieże obserwacyjne umożliwiają podziwianie gniazd z góry. Szczególnie ciekawe są okresy kwietniowo-majowe, gdy w gniazdach pojawiają się jaja oraz
czas lipcowy, gdy młode zaczynają opuszczać gniazda. Europejska Wieś Bociana i pobliskie starorzecze Narwi to prawdziwy raj dla fotografów przyrody i miłośników natury
w czystej postaci.
 Kiermusy – reklamowane są jako ostoja tradycji szlacheckiej i faktycznie coś w tym
jest. Znajdziemy tu bowiem kilka atrakcji charakterystycznych i kojarzonych ze szlachtą
Polską. Zacznijmy jednak od początku.
Gdy wjeżdżamy do Kiermus, parkujemy samochód na parkingu po lewej stronie – tuż
obok wyjątkowych, drewnianych, niezwykle ozdobnych domków. Owe chatki to
„Dworskie Czworaki”. Każdy z nich jest zdobiony w inny sposób. Jeden, to chata garncarza, drugi – bartnika, trzeci – tkacza, czwarty – rybaka, zaś piąty – kowala.
Naprzeciw domków dumnie stoi „Dworek nad Łąkami”, który stanowi główne centrum
noclegowe Kiermus, a tuż obok znana z sarmackiej kuchni restauracja „Karczma
Rzym”. Staropolskie jadło i wystrój tego miejsca są tym, czego szukają wszyscy turyści
na Podlasiu.
Kiermusy mają niewątpliwie wyjątkowy charakter. Sarmacka architektura, szlachecka
kuchnia, zamek owiany legendami i historyczna granica państwa tworzą spójną całość,
która umożliwia turystom wypoczynek w niezwykłych okolicznościach. Najpiękniejsza
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w całym tym miejscu jest jednak przyroda. Kiermusy położone są bowiem w Dolinie
Narwi i otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dzięki swej lokalizacji, turyści
mogą cieszyć się nie tylko atrakcjami o szlacheckim klimacie, ale także czerpać przyjemność z ich naturalnego otoczenia. Spacer po drewnianych mostkach i kładkach na
małym rozlewisku wodnym to najlepsza forma wypoczynku i wyciszenia.

Fot.: 14 (atrakcjepodlasia.pl) – Tykocin – Zamek

Fot.: 15 (Internet) – Pentowo – Europejska Wieś Bociania

Fot.: 16 (Internet) – Kiermusy – Dworek nad łąkami
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Mapa 6 – Mapa Podlaskiego Szlaku Bocianiego
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20.07.2022 r. (środa)
 Śniadanie we własnym zakresie
 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 40 km:
o start godz. 8:00
o trasa: Białystok – Supraśl – Białystok

Mapa 7 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – 20.07.2022 r.

 Supraśl:
o Supraśl z przewodnikiem – cz. I. klasztor i początki osady
o Muzeum Ikon z przewodnikiem
o Monaster prawosławny z przewodnikiem
o Supraśl z przewodnikiem – cz. II. fabrykanci i uzdrowisko
o obiad regionalny (rezerwacja) – kuchnia podlaska
o przerwa na lody i pamiątki
o Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa:
 warsztaty lania papieru i druku

Ciekawostki o wybranych miejscach
 Supraśl – położony na polanie Puszczy Knyszyńskiej zamieszkuje dziś 4,5 tysiąca ludzi. W 2001 roku miasto uzyskało status uzdrowiska i jest jednym z najpopularniejszych miejsc na turystycznej mapie Podlasia. Oficjalna historia Supraśla zaczyna się na początku XVI wieku, ale znaleziska, które odkryto
na supraskiej ziemi cofają ją nawet o 2 -3 tysiące lat. Dowodzą tego prace
archeologiczne, które przeprowadzano na tych terenach choćby w 2004 roku.
Najważniejszym jednak wydarzeniem w bliższej nam historii miasta jest zdecydowanie
rok 1500. Wtedy to osiedlili się w Supraślu zakonnicy Świętego Bazylego Wielkiego,
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których prawosławny monaster został przeniesiony z Gródka. Legenda głosi, że mnisi
poszukujący ustronnego miejsca na klasztor, przygotowali krzyż z relikwiami i puścili
go na rzekę. Krzyż zatrzymał się w miejscu nazywanym Suchy Hrud i to właśnie tutaj
prawosławni mnisi założyli swój monaster.
Warto zobaczyć:
o Muzeum Ikon – jedna z najbardziej obleganych placówek muzealnych w naszym
regionie. Nie bez kozery... Przekraczając progi muzeum przenosimy się do świata
tajemniczej duchowości prawosławnej. Naszych uszu dobiega mistyczny śpiew
liturgii prawosławnej, pomieszczenia są przyciemnione a oczom ukazują się kolejne zbiory przepięknych ikon i krzyży. Przewodnik wprowadza odwiedzających
w arkana sztuki pisania ikon, omawia symbolikę a na koniec ... wisienka na torcie:
oglądamy freski z XVI wieku - cudem ocalone z ruin cerkwi monasterskiej, bestialsko wysadzonej w powietrze w 1944 roku. Godzina w Muzeum Ikon to niezwykle efektywna lekcja a jednocześnie doskonały wstęp do dalszego poznawania prawosławnego dziedzictwa Podlasia.
o Prawosławny Monaster Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny – zabudowania monasterskie, cerkiew Jana Teologa. Monaster czyli prawosławny
klasztor zapoczątkował dzieje Supraśla. Przez kilkaset lat osada, która tu istniała
działała wyłącznie na potrzeby monasteru. Był to prężny ośrodek życia umysłowego i duchowego, z racji ulokowania na styku kultury wschodu i zachodu stał
się urzeczywistnieniem idei państwa Jagiellonów, gdzie na równych prawach
żyją prawosławni, katolicy, Litwini, Polacy, Rusini. Cerkiew Zwiastowania NMP
w swojej architektonicznej symbolice urzeczywistnia tą myśl - gotyckie wieże tak
typowe dla kościoła łacińskiego połączono w jedność z bizantyjskimi kopułami.
Przez wieki mnisi zgromadzili w swojej siedzibie prawdziwe skarby...Dla przykładu:
 Kodeks Supraski - bezcenny rękopis z XI wieku, wywieziony z Supraśla
w XIX wieku, cudem odnaleziony po wojnie, dziś na liście UNESCO,
 słynąca łaskami, cudowna ikona Matki Bożej Supraskiej - zaginęła podczas
bieżeństwa 1915 roku, mnisi którzy wtedy opuścili swój dom, nigdy tu już
nie wrócili - zostali prawdopodobnie rozstrzelani w czasie Rewolucji Październikowej,
 słynna biblioteka gromadziła nie tylko rękopisy powstałe w monasterskim
skryptorium ale także całą dostępną wiedzę ówczesnego świata chrześcijańskiego.
o Teatr Wierszalin – bardzo często znawcy teatru pytają o legendarną supraską
scenę latem...niestety w wakacje (lipiec-sierpień) artyści mają zasłużoną przerwę.
Wobec tego po stokroć warto przyjechać na Podlasie w sezonie artystycznym!
Teatr Wierszalin rezydujący w Supraślu to absolutny fenomen. Jego wiodąca pozycja na lokalnej scenie artystycznej jest niezachwiana od wielu lat. Lista nagród
jakie otrzymała trupa Piotra Tomaszuka jest imponująca... Zarówno intrygujący
budynek (dawny dom kolonijny) jak i awangardowy repertuar muszą się znaleźć
na naszej liście.
o Kuchnia podlaska, czyli co zjeść w Supraślu? – Coś dla ducha i coś dla ciała...
w Supraślu idea slow foodu i pielęgnowania kuchni lokalnej jest oczywista. Nie
zjecie tu sushi i nie znajdziecie fastfoodów. Za to całe rodziny przybywają na
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niedzielny obiadek żeby zjeść kiszkę i babkę ziemniaczaną, doskonałe pierogi,
placki ziemniaczane, wypić kwas chlebowy czy podpiwek. Innymi słowy: zagłębie lokalnego jadła! Co roku w Supraślu odbywają się Mistrzostwa Świata w Pieczeniu Kiszki i Babki ziemniaczanej a miasto dorobiło się kilku kultowych restauracji znanych poza województwem. Nie polecimy Wam konkretnego lokalu,
sami uwielbiamy tatarskie jadło z Tatarynki, pierogi z Ojcowizny, kiszkę z Jarzębinki, kartacze z Łukaszówki ale nie raz zdarzało się nam jeść w Bohemie, Zajmie, Spiżarni smaków...Tam po prostu świetnie gotują!
o Dziedzictwo Zachertów i Buchholtzów – w 1831 roku, po upadku Powstania
Listopadowego, władze carskie wdrażają ostre represje popowstaniowe. M.in.
wprowadzają wewnętrzne cło na towary wwożone z Królestwa Polskiego do Rosji. Właściciele przedsiębiorstw z okolic Łodzi wiedzą, że 15 % narzutu jest końcem ich świetnie prosperujących interesów. Celem uniknięcia morderczych opłat
...rozpoczynają przenoszenie całych fabryk tuż za granicę celną. Pierwsze operatywne rodziny już w następnym roku przybywają na Białostocczyznę. Kończy się
okres historii Supraśla jako osady przyklasztornej. Jak grzyby po deszczu powstają fabryki, rośnie populacja a prym w życiu miasta zaczynają wieść najznamienitsze rody przemysłowców - Zachertowie i Buchholtzowie. Pozostało po
nich mnóstwo przepięknych budowli świadczących o ich zamożności i przywiązaniu do Supraśla.
o Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa – stosunkowo młoda placówka
muzealna ma w swojej ofercie ciekawe warsztaty i pielęgnuje pamięć o słynnej,
monasterskiej drukarni. Oficyna supraska istniała w latach 1695-1803 i wytłoczyła 452 zarejestrowane pozycje z czego część w cyrylicy. Niektóre nakłady
osiągały nawet 10 tysięcy egzemplarzy! To tutaj po raz pierwszy na ziemiach
polskich wydano Podróże Guliwera, Cyda oraz Pieśni Nabożne Franciszka Karpińskiego.
o Domki tkaczy i architektura drewniana – spacerując po Supraślu na każdym
kroku natkniecie się na perełki architektury drewnianej. Warto zwrócić uwagę na
Starą Pocztę z przepięknym łamanym dachem, modernistyczny (!) Dom Ludowy
oraz domy tkaczy zlokalizowane głównie przy ul. 3 Maja. Domy tkaczy zostały
zbudowane przez Wilhelma Zacherta na potrzeby pracowników, którzy przybyli
tu z nim aż z okolic Zgierza. Każdy dom zaplanowano na 4 rodziny. Budynek
pełnił funkcję mieszkania oraz miejsca pracy. Podobne "kolonie robotnicze" powstały też przy fabryce Moesa w Choroszczy i Hasbacha w Dojlidach.
o Szlaki nordic walking, szlaki rowerowe i szlaki piesze – Supraśl rozciąga się
pośród unikalnych lasów Puszczy Knyszyńskiej a status uzdrowiska zawdzięcza
borowinom oraz ... uzdrawiającym, sosnowym olejkom eterycznym. Tradycyjnie
przybywają tu pacjenci cierpiący na niedomagania związane z układem oddechowym. Będąc w Supraślu należy jak najwięcej spacerować, jeździć rowerem
a zimą korzystać z tras narciarskich. Wzdłuż rzeki Supraśl rozciągają się Bulwary
Wiktora Wołkowa - latem można tam zażywać kąpieli i korzystać z boiska czy
siłowni pod chmurką.
o Miejsca gdzie kręcono filmy czyli Supraśl filmowy – każdy kto oglądał trylogię
Jacka Bromskiego „U pana Boga za...” bez trudu odnajdzie w Supraślu komisa-

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku

WK – wersja programu: 1.2

31

Szprycha – A teraz Podlasie! – lipiec 2022 r.

riat w Królowym Moście, dom komendanta oraz komin z którego skakał zdesperowany dziadek czyli ojciec komendanta. Na uliczkach uroczego miasteczka od
lat powstaje serial „Blondynka”, kościół Świętej Trójcy jest utrwalony niemal
w każdym odcinku a mieszkanki Supraśla naprawdę chodzą do fryzjerki Eliwirki!

Mapa 8 – Mapa zabytków Supraśla
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Fot.: 17 (Internet) – Supraśl – Cerkiew Zwiastowania NMP

Fot.: 18 (Internet) – Supraśl – Muzeum Ikon

Fot.: 19 (Internet) – Supraśl – tu nagrywano kultowy film
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21.07.2022 r. (czwartek)
 Śniadanie we własnym zakresie
 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 65 km:
o start godz. 7:30
o trasa: Białystok – Śliwno – przeprawa kładkami – Waniewo – Kurowo – Pajewo
– Białystok

Mapa 9 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – 21.07.2022 r.

 Śliwno:
o godz. 10:00 – przeprawa z przewodnikiem do Waniewa (ok. 1,5h)
 Kurowo:
o zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka (ok. 1h):
 Kurowo 12
o zajęcia terenowe przy siedzibie Dyrekcji Parku (ok. 1h)
 zajęcia dotyczące wody i roślinności wodnej
 Kurowo 10
 Pajewo:
o godz. 14:30 – obiad (rezerwacja) – Gościniec Pajewo:
 Pajewo 22
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Ciekawostki o wybranych miejscach
 Narwiański Park Narodowy – symbolem parku jest błotniak stawowy. NPN znajduje
się na obszarze Niziny Północnopodlaskiej w Dolinie Górnej Narwi.
Narew na obszarze parku ma charakter rzeki anastomozującej, tworząc mozaikowy układ rozlewisk, siedlisk lądowych i bagiennych –
nadaje jej to unikatowy charakter. Narwiański PN obejmuje odcinek
doliny Narwi od Surażu na południu po Rzędzianami na północy,
o długości około 50 km. Szerokość doliny to 2-4 km.
Narwiański Park Narodowy nazywany bywa polską Amazonią. Wszystko za sprawą
rozlewisk Narwi, które tworzą tu niepowtarzalny i dziki labirynt. Rozlewiskami cały
czas włada natura. Człowiek może na nie jedynie spojrzeć z perspektywy wody lub
drewnianej kładki poprowadzonej nad tymi zalewowymi i bagiennymi terenami. Na terenie parku wypatrzeć można łosie czy też ponad 200 gatunków ptaków. Jest to prawdziwa ostoja bagiennej fauny i flory.
Narew na odcinku od Suraża do Rzędzian (właśnie tu istnieje Narwiański Park Narodowy) jest rzeką anastomozującą. Co to znaczy? Narew płynie jednocześnie wieloma
korytami. W okolicy Kurowa możemy zaobserwować, że rzeka rozgałęzia się nawet na
6 odnóg. To istny fenomen. Na całym świecie są tylko 4 rzeki, które zachowują się w ten
sposób i mają takie uwarunkowania jak Narew.
Narew jest jedyną rzeką anastomozującą w Europie! I jedną z czterech na świecie m.in.
obok Kongo i Amazonki.
Unikalny, wielokorytowy system Narwi to właściwie nówka-sztuka. Rzeka nabrała takiego kształtu dopiero 4 tys. lat temu, kiedy rozlewając się na całą szerokość doliny
zaczęła drążyć system odnóg i rozgałęzień. Koryto rzeki na odcinku Parku jest naturalne
i niezmienione.
Drugi motyw, który wyróżnia Narwiański Park Narodowy to ptaki. Rozległy teren zalewowy, niedostępny dla ludzi i drapieżników sprawił, że Narwiański Park Narodowy
zamieszkało ponad 200 gatunków ptaków. Wiosną można tu oglądać spektakularne
przeloty stad setek, jeśli nie tysięcy osobników i na drugie tyle natknąć się podczas kajakowej wycieczki. Oprócz ptaków spodziewajcie się bobrów, jeleni i łosiów.

Fot. 1 (Internet) – wielokorytowy system Narwi
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Fot.: 20 (Internet) – kładka Waniewo – Śliwno

Fot.: 21 (Internet) – kładka Waniewo – Śliwno

Fot.: 22 (Internet) – kładka Waniewo – Śliwno
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22.07.2022 r. (piątek)
 Śniadanie we własnym zakresie
 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 65 km:
o start godz. 9:00
o trasa: Białystok – Pomigacze – Turośń Kościelna – Zawyki – Białystok

Mapa 10 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – 22.07.2022 r.

 Pomigacze:
o Majątek Howieny
 Turośń Kościelna:
o zabytki
 Zawyki:
o kaplica z XVIII wieku

Ciekawostki o wybranych miejscach
 Majątek Howieny – „Perła podlaskiej Agroturystyki kusząca niezwykłą ciszą” – tak na
swojej stronie określa się Majątek Howieny w Pomigaczach. Wypoczynek w Majątku
Howieny to połączenie smaków Podlasia kosztowanych w otoczeniu zabudowań dawnej
wsi oraz spacerów w towarzystwie oswojonych zwierząt.
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Posiadłość tworzą obiekty o zabytkowym charakterze, jak np. kuźnia, wiatrak, strażacka
wieża, wiejska chata. Ich wyposażenie, tj. sagany, kołowrotki, kosy, kufry oraz dawne
maszyny rolnicze dodatkowo podnoszą wartość edukacyjną tego miejsca.
Majątek Howieny to przede wszystkim doskonałe miejsce na spacer z dziećmi. Dlaczego? Wystarczy tu przytoczyć jeden argument: zwierzęta… bardzo dużo zwierząt: od
typowych, spotykanych na polskiej wsi koni, kucyków, kóz, osiołków, kaczek, gęsi, łabędzi, bocianów, królików psów i kotów, po mniej spotykane: małpki, kangury, daniele,
lamy, alpaki, świnki wietnamskie i strusie.
Zimą 2016r, na terenie Majątku Howieny utworzono pierwszą na Podlasiu Wioskę św.
Mikołaja, która funkcjonuje w okresie grudzień-styczeń. Więcej na temat tej ciekawej
atrakcji znajdą Państwo tutaj.
W okresie letnim, weekendowo na terenie Majątku znajdują się także dmuchane zjeżdżalnie oraz trampolina. Jest to doskonałe uzupełnienie rodzinnego wypoczynku na
świeżym powietrzu. Po skończonej zabawie i udanym spacerze warto zajrzeć do restauracji. Aromaty z jej kuchni rozbudzają apetyt, a smaki nie zawiodą żadnego smakosza
kuchni podlaskiej.
 Turośń Kościelna – to niewielka gmina wiejska w województwie podlaskim. Założenie
najstarszej siedziby dworskiej w Turośni Kościelnej w 1515 roku dało początek dalszym
dziejom historycznym miasteczka nad Turoślanką. Miłośnikom historii polecamy zasięgnąć głębszych informacji w siedzibie gminy bądź u księdza proboszcza, który sprawuje
pieczę nad Parafią Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej.
Pierwsza świątynia została wzniesiona w roku założenia siedziby dworskiej przez sędziego ziemi bielskiej, który wystawił wraz z żoną dokument erekcyjny dla tutejszej
parafii, która spłonęła po krótkim czasie. Obecny, murowany kościół pw. Świętej Trójcy
został ufundowany przez ówczesnego właściciela Turośni, Wiktora Zaleskiego, starosty
boreckiego. Świątynię zbudowano w latach 1778 – 1783. Pierwotnie był to kościół jednonawowy z prezbiterium, do którego przylegały dwie przybudówki. W jednej z nich
znajdował się skarbiec, w drugiej zakrystia. Front świątyni ozdobiony łańcuchami pilastrów, gzymsów i wgłębień, połączonych łukiem w jedną kompozycję, z napisem: Święć
się Imię Twoje na pierwszym planie. Wewnątrz kościół posiadał poza głównym ołtarzem, dwa boczne, ustawione ukośnie. W głównym był obraz Świętej Trójcy przeniesiony z drewnianej świątyni. W jednym zaś z bocznych ołtarzy (lewym) był Chrystus
Ukrzyżowany, a wyżej, w zwieńczeniu znajdował się obraz Świętego Michała Archanioła. W drugim (prawym) ołtarzu – Święta Anna, a na zwieńczeniu – obraz Matki Bożej
z Dzieciątkiem. Właśnie te dwa niewielkie obrazy, malowane w 1780 roku, mają szczególną wartość artystyczną. W 1882 roku dokonano powiększenia świątyni o dwie
boczne nawy. Do nowych ołtarzy w tych nawach zakupiono obrazy Gustawa Heimana:
Matka Boska ze Świętą Anna i Święta Anna nauczająca małą Maryję.
We wsi Turośń Kościelna znajduje się kilka obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
jest to m.in :
o Ogrodzenie cmentarza grzebalnego, murowane, poł XIX wieku
o Dwór myśliwski, murowany, 2 poł XVIII wieku
o Dom, ul. Lipowa 91, drewniany, 1916
o Dom, ul. Lipowa 107, murowany, 1904
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 Zawyki – Na północnym brzegu Narwi, w gminie Suraż, położone są Zawyki – niewielka wieś w województwie podlaskim. Na jej krańcach po lewej stronie widnieje tablica informacyjna o miejscu Kultu Matki Boskiej w Zawykach.
Wjeżdżając, na pierwszym planie zauważamy murowaną bramę, a w jej centralnym
miejscu figurkę Matki Boskiej. Przechodząc dalej, należy zwrócić uwagę na umiejscowienie dzwonnicy, nad głównym wejściem na teren dawnego cmentarza unickiego.
Z prawej strony widzimy pięknie rzeźbioną figurkę, ustawioną w konarze drzewa z napisem ” Maryjo Tobie Ufam”. Stojąc przed kaplicą, możemy zauważyć kilka starych
krzyży kowalskich i nieliczne nagrobki.
Sama kaplica robi duże wrażenie, ponieważ zachowała swój pierwotny wygląd z XVIII
wieku Została ufundowana na potrzeby unitów, przez Ignacego Karniewskiego, generała wojsk koronnych. Drewniana kaplica pod wezwaniem Imienia Najświętszej Marii
Panny jest jednym z najcenniejszych zabytków gminy.
Wychodząc z kaplicy po prawej stronie widzimy nowo powstałą drogę krzyżową. Dochodząc do ostatniej stacji, znajdujemy kapliczkę z cudownym źródełkiem. Pochodzi
ona z tego samego stulecia. W XIX wieku kaplica została przejęta przez Cerkiew prawosławną. W 1863 roku doszło do tragicznych wydarzeń związanych z powstaniem
styczniowym, kiedy to powstańcy powiesili ówczesnego popa suraskiego, Konstantyna
Prokopowicza. Został on pochowany na cmentarzu przy kaplicy w Zawykach . Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w 1919 roku kaplica została przekazana Kościołowi rzymskokatolickiemu.

Fot. 2 (Internet) – Majątek Howieny

Fot.: 23 (Internet) – Turośń Kościelna – wrota Podlasia
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Fot.: 24 (atrakcjepodlasia.pl) – Zawyki – drewniana kaplica pw. Najświętszej Marii Panny z XVIII w.

Fot.: 25 (atrakcjapodlasia.pl) – Zawyki – cudowne źródełko z XVIII w. oraz droga krzyżowa
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23.07.2022 r. (sobota)
 Śniadanie we własnym zakresie
 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 55 km:
o dzień rekreacyjny – relaks i kąpiel na plaży
o start godz. 9:00
o trasa: Białystok – Uhowo – Białystok

Mapa 11 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – 23.07.2022 r.



Uhowo:
o Wieża widokowa
o Leśny Dwór – agroturystyka przyjazna rowerzystom
o Plaża jak na „Hawajach”

Ciekawostki o wybranych miejscach
 Uhowo – największa miejscowość w gminie Łapy. To wieś, którą od 150 lat na dwie
części dzieli kolej, a łączy je rzeka Narew i otulina Narwiańskiego Parku Narodowego.
Nazwa miejscowości pochodzi od rosyjskiego słowa „ług” – łąka. Przy ul. Białostockiej
24 znajdziemy otwartą pracownię garncarską „Moja makutra”. To miejsce i jego gospodyni Joanna Manoś wraca do tradycyjnego, dawnego tworzenia naczyń glinianych na
kole garncarskim. Ręczne wykonanie tych naczyń, czyni je niepowtarzalnymi. Na samym końcu wsi Uhowo trafimy do „Leśnego Dworu” - agroturystyki przyjaznej rowerzystom i wszystkim, którzy potrafią docenić ciszę. W Uhowie poczyniono wile inwestycji turystycznych: plaża niczym na Hawajach, wieża widokowa, wiaty, pomost, plac
zabaw, sauna a także siłownia zewnętrzna. Będzie to nie lada atrakcja turystyczna nad
Narwią. Jej otwarcie zaplanowano na początku wakacji, czy na nasz przyjazd.
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Fot.: 26 (Internet) – plaża w Uhowie

Fot.: 27 (Wojciech Wojkielewicz) – Uhowo – wieża widokowa (40 m)
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Fot.: 28 (Wojciech Wojkielewicz) – Uhowo – plaża

Fot.: 29 (Internet) – Uhowo – pracownia garncarska „Moja makutra”

Fot.: 30 (Olga Gordiejew) – Uhowie – pracownia garncarska
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24.07.2022 r. (niedziela)
 Śniadanie we własnym zakresie
 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 20 km:
o start godz. 10:00
o trasa: Białystok – Plaża Dojlidy – Białystok

Mapa 12 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – 24.07.2022 r.

 Plaża Dojlidy:
o Relaks na plaży

Ciekawostki o wybranych miejscach
 Plaża Dojlidy – to ulubione miejsce wypoczynkowe Białostoczan. Stawy na Dojlidach
w Białymstoku to kompleks ponad 20 zbiorników wodnych położonych obok siebie na
obszarze około 140 hektarów. Swoją powierzchnię dzielą pomiędzy trzy gminy – Białystok, Supraśl i Zabłudów. Zespół stawów otaczają łąki, lasy i pola. Duża część z nich
jest porośnięta szuwarami, ale szczególne miejsce wśród nich zajmuje 34-hektarowy
zalew z kompleksem rekreacyjno-sportowym.
Plaża Dojlidy po renowacji
To właśnie zalew z kompleksem rekreacyjno-sportowym jest najważniejszym miejscem
pod względem turystycznym na Stawach Dojlidzkich. Staw plażowy został zagospodarowany na bardzo nowoczesny ośrodek sportów wodnych. W ciągu ostatnich lat sporo
się tutaj zmieniło. Dzięki wsparciu finansowemu miasta Białystok i Europejskiego Funduszu Regionalnego unowocześniono cały obiekt. Plaża Dojlidy zyskała: nowe place
zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe, miejsca na ognisko i grill, boiska, siłownie „pod
chmurką”, nowe pomosty i kładki, prysznice, WC, komfortowe przebieralnie, wypożyczalnia sprzętu wodnego. Wszystko wydaje się być dobrze przemyślane.
Amatorzy kąpieli słonecznych mogą wypoczywać na przyjemnej, piaszczystej plaży.
Las tuż za nią daje możliwość relaksu w cieniu drzew. Place zabaw dla naszych pociech
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oraz siłownie i miejsca na grill doskonale wkomponowano w zaciszne i zacienione zakątki leśne. Kompleks został doskonale przemyślany pod kątem funkcjonalności, a przy
tym zadbano o estetykę przestrzeni (nasadzenia, ławeczki, spójne wizualnie budynki
gastronomiczne i techniczne).

Fot. 3 (Dawid Gromadzki) – Plaża Dojlidy

Fot.: 31 (Internet) – Plaża Dojlidy.
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25.07.2022 r. (poniedziałek)
 Śniadanie we własnym zakresie
 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 90 km:
o start godz.: 11:00
 przejazd na dworzec PKP
 godz. 11:58 – przejazd z rowerami do Sokółki
 godz. 12:34 – dojazd do Sokółki i wyładunek rowerów
o trasa: Białystok (PKP) – Sokółka (PKP) – Krynki – Kruszyniany – Białystok

Mapa 13 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – 25.07.2022 r.

 Kruszyniany:
o Meczet – zwiedzanie z przewodnikiem
o cmentarz tatarski – mizar
o Tatarska Jurta – przerwa obiadowa (rezerwacja) – kuchnia tatarska

Ciekawostki o wybranych miejscach
 Sokółka – Sokółka to kilkunastotysięczne miasto położone na trasie Białystok – Kuź
nica Białostocka. W ostatnich latach zasłynęła przede wszystkim Cudem
Eucharystycznym (przemienieniem Hostii we fragment ludzkiego serca).
To jednak nie jedyny powód, dla którego turyści chętnie odwiedzają Sokółkę.
Pierwsze wzmianki historyczne na jego temat sięgają XVI wieku i dotyczą
istniejącego tu ówcześnie dworu myśliwskiego królowej Bony. Prawa miejskie Sokółka otrzymała w 1609 r. od Zygmunta III. W historię miasta szczególnie wpisały się lata II wojny światowej, kiedy to w czasie okupacji niemieckiej utworzono tu
hitlerowski obóz pracy i getto żydowskie.
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Ważniejsze daty:
o XV w. – istnienie grodu myśliwskiego
o 1524 – pierwsze wzmianki
o 1609 – nadanie praw miejskich
o II połowa XVIII w. – sprowadzenie przez A. Tyzenhauza rzemieślników – rozbudowa miasta
o 1795 – miasto pod zaborem pruskim
o 1807 – miasto w granicach Rosji
o XIX w. – ośrodek targów, rzemiosła i drobnego przemysłu
o 1807 – 1975 – miasto siedzibą powiatu.
Miejsca, które warto zobaczyć:
o Kościół św. Antoniego Padewskiego – znajduje się przy ul. Grodzieńskiej 47.
Jest to neoklasycystyczna świątynia wybudowana w 1848 r. Kościół charakteryzuje trójnawowa struktura, oraz jednokondygnacyjna fasada zwieńczona dwiema
symetrycznie rozmieszczonymi wieżami na rzucie kwadratów. W świątyni znajdują się trzy ołtarze: główny z obrazem św. Antoniego i przysłoniętym obrazem
Wniebowzięcia NMP, boczny po prawej stronie św. Michała oraz boczny po lewej stronie św. Anny (obecnie ołtarz z cudownie objawioną Cząstką Ciała Pańskiego w hostii). Wnętrze kościoła wyróżniają przyciągające uwagę malowidła
ścienne pochodzące z 1954 r. Teren wokół świątyni jest bardzo zadbany, upiększa
go zieleń drzew i krzewów, barwne klomby kwiatowe i alejki wyłożone kostką.
Wśród zabudowań kościelnych warto wyróżnić bramę wjazdową z piękną kwadratową wieżą i dwoma skrzydłami. Więcej o kościele św. Antoniego przeczytają
Państwo w naszym nowym artykule: Kościół w Sokółce.
o Kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – mieści się przy ul. Jana Pawła
II. Jest to młoda świątynia, wyświęcona w październiku 1993 r. Odznacza się
nowoczesną architekturą.
o Pomnik upamiętniający Polaków wywiezionych na Sybir i do Kazachstanu
– znajduje się na placu parafialnym przy kościele św. Antoniego. Pomnik został
odsłonięty 10.06.2007 r. i stanowi symbol pamięci tragicznych deportacji Polaków na Sybir. Jego strukturę stanowi dziewięć krzyży, w tym jeden duży i osiem
małych. Na największym krzyżu umieszczone zostały nazwy dwunastu miejsc
zsyłki.
o Cerkiew św. Aleksandra Newskiego – jest położona w centrum Sokółki, przy
ul. Piłsudskiego. Powstała w latach 1850-1853. Jest to murowana cerkiew z charakterystyczną dużą kopułą otoczoną czterema mniejszymi bocznymi kopułami.
Wewnątrz świątyni znajduje się pochodzący z 1905 r. piękny ikonostas z obrazem
„Ostatniej wieczerzy”.
o Cmentarz prawosławny – usytuowany na obrzeżach miasta. Na jego terenie
znajduje się murowana cerkiewka z początku XX w., a tuż przy niej trzy ceglane
kolumny. Obiekty te pochodzą prawdopodobnie z końca XIX w. Przyczyna wybudowania kolumn nie jest do końca znana, wiadomo jednak, że pierwotnie na
ich zwieńczeniach widniały żelazne krzyże prawosławne.
o Muzeum Społeczne Ziemi Sokólskiej – mieszczące się przy ul. Piłsudskiego
powstało w latach 80 –tych XX w. Jest bogatym źródłem wiedzy historycznej
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o dziejach sokólszczyzny. Posiada trzy działy: historyczny, tatarski i etnograficzny wyposażone w blisko dwa tysiące eksponatów i dokumentów. Zbiory muzeum przedstawiają historię Sokółki i okolic, potwierdzają zróżnicowanie wyznaniowo etniczne tego regionu Polski, a także prezentują dawne życie codzienne
podsokólskich wsi. Muzeum jest doskonałym punktem startowym na szlaku tatarskim. Można tu bowiem zaczerpnąć wiedzy o osadnictwie Tatarów na Podlasiu, kulturze, zwyczajach i tradycjach tatarskich. Muzeum posiada również salę
wystaw zmiennych oraz stanowi Punkt Informacji Turystycznej.
o Zalew w Sokółce – to idealne miejsce do rodzinnego odpoczynku. Cisza i spokój
bijąca z tego miejsca nie jednej osobie poprawi humor oraz pozwoli nam się zrelaksować. Zalew posiada dwa zejścia do wody, plażę oraz wypożyczalnię sprzętu
pływającego. Przy zalewie jest również zlokalizowany hotelik, w którym będziemy mogli się przespać. Na samym zalewie są organizowane liczne imprezy
i atrakcje. Jeśli będziemy mieli szczęście, możemy natrafić na mistrzostwa w skokach na nartach wodnych, zawody skuterów wodnych, zawody wędkarskie oraz
liczne koncerty, tradycyjnie organizowane w Sokółce między innymi w tym miejscu. Gdy najdzie nas ochota na spacer, powinniśmy obejść zalew dookoła, co
umożliwia nam wydeptana ścieżka. Spacer taki zajmie nam w granicach 35 minut. Po drodze wokół zalewu napotkamy licznie przebywających tutaj wędkarzy,
dlatego również zachęcamy do tego sposobu spędzenia wolnego czasu.
 Szlak Tatarski – to szereg miejscowości podlaskich związanych historycznie, architektonicznie oraz współcześnie z kulturą tatarską i religią muzułmańską. Miejscowości położone na szlaku są jednak jeszcze szerzej zróżnicowane kulturowo i religijnie. Nierozerwalnie bowiem wiążą się one także z historią Żydów oraz z zamieszkującymi tu,
również teraz licznymi wyznawcami prawosławia.
Szlak Tatarski na Podlasiu obejmuje przede wszystkim ziemie powiatu sokólskiego.
Rozciąga się wokół malowniczego krajobrazu Wzgórz Sokólskich, Puszczy Knyszyńskiej oraz Pagórków Nadświsłockich. Centralnymi miejscowościami szlaku są Kruszyniany i Bohoniki, ale już sama podróż w te miejsca dostarcza przyjemności obserwowania przepięknej przyrody i interesujących miasteczek.
Szlak dzieli się na:
o Szlak Tatarski Mały – to trasa 19 km., która obejmuje następujące miejscowości
Kruszyniany, Józefowo, Królowe Stojło i Waliły Stacja,
o Szlak Tatarski Duży – bardziej obszerny, jego długość wynosi ok. 54 km. i przebiega przez Sokółkę, Bohoniki, Malawicze Górne, Krynki, Kruszyniany, Supraśl
i Białystok.
Szlak warto rozpocząć w Sokółce ze względu na znajdujące się tu Muzeum Ziemi Sokólskiej. Można się tam zapoznać z kolekcją eksponatów tatarskich, a także z historią
tej narodowości w Polsce. W Bohonikach największą atrakcją jest meczet z II poł. XIX
w. Został on wybudowany na planie kwadratu z wystającym nieco gankiem. Budynek
jest okryty czterospadowym dachem z wieżyczką wykończoną kopułą i półksiężycem.
Wnętrze jest udostępnione dla zwiedzających. Podobnie jak w Kruszynianach dzieli się
na część przeznaczona dla mężczyzn i część przeznaczoną dla kobiet. Podłogi są wyścielone kobiercami, zaś na ścianach wiszą muhiry – dekoracyjne tkaniny z wersetami
z Koranu. Znajduje się tam również charakterystyczne dla meczetów wyposażenie:
mihrab, czyli wnęka określająca kierunek świętego miasta muzułmanów Mekki oraz
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minbar – miejsce z którego duchowny przewodniczy modlitwie. Bohoniki to miejscowość, w której mamy możliwość zobaczyć największy cmentarz muzułmański w Polsce. Wejście na Mizar stanowi okazała brama, na której widnieją napisy w trzech językach: arabskim, białoruskim i polskim. Starsze mogiły mają charakterystyczną konstrukcję, składającą się z dwóch kamieni nagrobkowych – u głowy i u stóp zmarłego.
Kierując się dalej szlakiem tatarskim warto zatrzymać się w Malawiczach Górnych,
gdzie można obejrzeć stojące na wzgórzach wiatraki.
Kolejną miejscowością na szlaku są Krynki – niezwykle ciekawe i przyjazne miasteczko.
 Krynki – ciekawe miasteczko, a w nim rondo, z którego odchodzi aż 12 ulic – jedyne
takie w Polsce. Tym niezwykłym akcentem wyróżnia się to małe miasteczko. Turyści
przejeżdżają przez nie kierując się do sławnych Kruszynian, ale my wiemy, że warto
zatrzymać się w Krynkach na chwilę, nie tylko z uwagi na niebanalne rondo. Poniżej
prezentujemy nieco informacji na temat historii miasta i ciekawych miejsc w jego obrębie.
Historia Krynek
Krynki sięgają swą historią XV w. Wtedy to stanowiły książęcy dwór, zaś w roku 1509
otrzymały prawa miejskie nadane przez króla Zygmunta Starego. Rozwój miasta był
wówczas bardzo dynamiczny. W 1522 r. wybudowano kościół ufundowany przez króla
Zygmunta I, Krynki otrzymały również prawa miejskie magdeburskie i jeszcze w XV
wieku dzieliły się na Stare i Nowe miasto. Niestety XVII w nie sprzyjał rozwojowi miasta. Spowodowane było to grabieżami i zniszczeniami wynikłymi przez wojny moskiewskie i najazd szwedzki. W XVIII w Krynki trafiły pod zabór rosyjski i musiały
zmierzyć się z rusyfikacja. W XIX w rozwijał się tu przemysł, przede wszystkim oparty
na wyprawianiu skór. Powstało tu kilka garbarni zatrudniających znaczną ilość mieszkańców. Dalsza część historii tego miasta jest bardzo silnie związana z ogólną historią
Polski. I wojna światowa spowodowała liczne zniszczenia, zaś II w. ś. przyniosła wiele
przykrych wydarzeń. W 1941 r. Krynki zostały opanowane przez Niemców. Z uwagi na
to, że większość mieszkańców stanowiła wówczas narodowość pochodzenia żydowskiego, Niemcy utworzyli tu getto. Spowodowało to wyludnienie miasta, ogromne
zniszczenia i w konsekwencji utracenie w 1950r. praw miejskich. Status miasta otrzymały ponownie dopiero 1 stycznia 2009r. Miejscowość ta potrafi urzec swym klimatem
i malowniczością terenu na jakim jest położona.
Zabytki w Krynkach
o Kościół pod wezwaniem św. Anny
o Zbudowany w stylu gotyckim i wyświęcony w 1913r. zachował swój kształt do
dziś. Dwie strzeliste wieże, podłużne witrażowe okna, trzy dębowe ołtarze oraz
15 – głosowe organy nadają niezwykły charakter tej świątyni.
o Dzwonnica przy kościele św. Anny
o Powstała pod koniec XIXw. Ma ona kształt bramy i została wzniesiona w stylu
neogotyckim. W swoim wnętrzu mieści dwa dzwony: jeden mniejszy z roku 1713
i drugi większy z 1925r.
o Cerkiew prawosławna pw. Narodzenia NMP
o Mieści się tuż przy rondzie. Obecny wygląd zachowała z 1864 r. kiedy to jej
drewniana konstrukcja została zastąpiona murowaną. Jest zbudowana w stylu
eklektycznym z przewagą cech neoromańskich i bizantyjskich.
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 Pamiątki po Żydach Kryńskich
 Bożnica – „Kaukaski Beth Midrasz” powstała w połowie XIX w. Charakteryzuje się czterospadowym dachem, nieregularnym rozmieszczeniem
okien wykończonych półkolistymi zwieńczeniami oraz ozdobnymi gzymsami. Obecnie jest wykorzystywana przez Gminy Ośrodek Kultury.
 Bożnica słonimskich Chasydów – znajduje się przy ulicy Czystej. Została
wzniesiona w XIX w. Jest to budynek dwukondygnacyjny z półokrągłymi
oknami. Kiedyś mieściła się tu także szkoła religijna, dziś jest to niestety
magazyn gospodarczy.
 Cmentarz żydowski z okresu od XVII do XX w. Jeden z najstarszych zachowanych na Podlasiu zabytków po Żydach.
o Pozostałości Zespołu Dworskiego park De Virionów (XVIII – XIX w.)
o Atrakcja ta znajduje się w odległości 1500 m od ronda. Zmierzając w jej kierunku
można po drodze zwiedzić kościół św. Anny. Spacer po parku to przyjemność
wędrówki wśród starych, pięknych drzew, a w okolicach maja uprzyjemni nam
go dodatkowo zapach bzów. W miejscu tym można zobaczyć pozostałości, a właściwie niestety już tylko ruiny dworku. Wśród alejek parku zostały utworzone
specjalne miejsca przeznaczone na organizowanie ognisk. Sam park jest usytuowany blisko zalewu Kryńskiego, dlatego też spacer można przedłużyć o spędzenie czasu nad zalewem.
 Kruszyniany – położone wśród Pagórków Nadświsłockich już samą okolicą zachęcają
do dłuższego zatrzymania się w tym miejscu.
Wieś charakteryzuje przede wszystkim zróżnicowanie kulturowe i religijne mieszkańców, ale również piękna okolica. Bez problemu można tu spotkać ludność tatarską, co
dostarcza okazji spróbowania niezwykłej kuchni tatarskiej, np. kołdunów, pierekaczewników, trybuszoków. Kompleks terenowy „U Dżennety” umożliwia także bliższe zapoznanie się z kulturą tatarską, można tu zwiedzić prawdziwe jurty, a co roku jest tu organizowany Festiwal Tradycji i Kultury Tatarów Polskich.
Największymi jednak atrakcjami w Kruszynianach są meczet oraz mizar – cmentarz tatarski. Meczet pochodzi z XVIII wieku, ale jego historia sięga króla Jana III Sobieskiego. Budynek jest zachowany w doskonałym stanie, można również zwiedzać jego
wnętrze. Konstrukcja świątyni jest drewniana i postawiona na planie prostokąta. Ozdabiają ja dwie wieżyczki wykończone półksiężycami. Wnętrze jest podzielone na dwie
części – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Tuż za świątynią znajduje się stary cmentarz
tatarski – mizar. Jest on również bardzo zadbany. Nagrobki są czytelne i nieco inne niż
w religii chrześcijańskiej. Wszystkie zwrócone na wschód.
Kruszyniany są miejscem wartym odwiedzenia. Ciekawa i już rzadko spotykana architektura domów zachęca do obejrzenia i uwiecznienia na zdjęciach. Będąc w tej miejscowości nie można nie zwiedzić Szlaku Ekumenicznego utworzonego przez Nadleśnictwo
Krynki., wystarczy tylko skręcić w drogę prowadzącą na Łosiniany i dalej poprowadzą
nas dobrze usytuowane tabliczki.
Kruszyniany oferują również możliwość spotkania z przodkami rodzin tatarskich.
Warto zwrócić uwagę na fakt kultywowania tradycji tatarskich, szczególnie w tej miejscowości. Coroczna organizacja Festiwalu Tradycji i Kultury Tatarów Polskich przyciąga nie tylko narodowość tatarską zamieszkującą różne zakątki Polski, ale również
wielu turystów. Jest to bowiem doskonała okazja do spotkania z tą fascynującą kulturą.
Uczestnictwo w festiwalu umożliwia bezpośredni kontakt z duchowym i materialnym
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dorobkiem Tatarów. Podczas imprezy można spróbować i zakupić różne potrawy
kuchni tatarskiej, posłuchać muzyki, obejrzeć stroje i tańce charakterystyczne dla tej
kultury. O ciągłości egzystencji Tatarów na Podlasiu jak i w całej Polsce stanowi również fakt istnienia takich organizacji jak: Muzułmański Związek Religijny, Związek Tatarów Polskich założony w 1992 r. oraz wydawanie czasopism muzułmańskich, np.
Alhikmah.
Powracając z Kruszynian kolejnym przystankiem na szlaku jest Kopna Góra. Warto zatrzymać się tam na spacer po Arboretum im. Powstańców 1863r. Miejsce to co prawda
nie jest związane z historią tatarską, za to przyciąga swoją zróżnicowaną roślinnością.
Szlak Tatarski kończy się w Białymstoku. Tutaj w Muzeum Historycznym przy ul. Warszawskiej 37 mamy okazję zobaczyć orientalne pamiątki po Tatarach na Podlasiu. Warto
również zobaczyć Muzułmański Dom Modlitwy przy ul. Hetmańskiej 63 i Tatarski Dom
Modlitwy przy ul. Grzybowej 42. W miejscach tych można zaczerpnąć informacji na
temat islamu, a także zapoznać się z ciekawą literaturą.

Fot.: 32 (Internet) – Krynki – największe rondo w Polsce

Fot.: 33 (Internet) – Krynki – kościół pw. Św. Anny
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Fot.: 34 (atrakcjepodlasia.pl) – Kruszyniany – meczet z XVIII wieku

Fot.: 35 (Internet) – Kruszyniany – Tatarska Jurta

Fot.: 36 (Internet) – Kruszyniany – Tatarska Jurta – manty na ostro
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26.07.2022 r. (wtorek)
 Śniadanie we własnym zakresie
 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 85 km:
o start godz. 8:00
o trasa: Białystok – Trześcianka – Puchły – Soce – Białystok

Mapa 14 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – 26.07.2022 r.

 Trześcianka:
o Kraina Otwartych Okienic
 Puchły:
o Kraina Otwartych Okienic
o cerkiew pw. Opieki Matki Bożej:
 zwiedzanie
 Soce:
o Kraina Otwartych Okienic
o wieś otoczona krzyżami

Ciekawostki o wybranych miejscach
 Kraina Otwartych Okiennic – to szlak wiodący przez wsie: Trześcianka, Soce i Puchły. Są to miejscowości położone w dolinie Narwi w okolicach Hajnówki.
Trasa charakteryzuje się przede wszystkim starą, oryginalną architekturą. Domy, zabudowania gospodarcze i świątynie w tym właśnie regionie są wyjątkowe. Specyfika tych
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budynków polega na bogatej dekoracji zewnętrznej. Niespotykane w żadnej innej części
kraju zdobienia snycerskie wprawiają w zachwyt każdego. Ta piękna ornamentyka
w formie nad- i podokienników, okiennic, wiatrownic, narożników, a także dekoracyjnego oszalowania elewacji i szczytów jest pamiątką po dawnym osadnictwie rosyjskim.
Jak piękne są te zdobienia widać na poniższych zdjęciach, ale zapewniam, że one nie
oddają wszystkiego. Warto wybrać się do Krainy Otwartych Okiennic i osobiście „poczuć ducha” tych wyjątkowych osad.
Zwiedzając Szlak Otwartych Okiennic zachwycą nas nie tylko te unikatowe dekoracje,
ale również okazałe, drewniane cerkwie i kościoły, stare krzyże wotywne, zabytkowe
kapliczki przydrożne i cmentarne oraz nade wszystko przyroda na tle której całość nabiera jeszcze większej wartości. Lasy, czyste rzeki, cisza, spokój i mnóstwo bocianich
gniazd stanowią idealną atmosferę dla odpoczynku. Wracając jednak do zabudowań
warto zauważyć, że nie tylko domy, ale całe zagrody zachowały swój specyficzny charakter. Stare stodoły, dawne narzędzia rolnicze, żurawie przy studniach – wszystko to
można podziwiać właśnie tu, w Krainie Otwartych Okiennic. Nie można nie wspomnieć
także o zabytkowych świątyniach. W Puchłach znajduje się przepiękna cerkiew pw.
Opieki Matki Bożej, pochodząca z 1913 r. Przy cerkwi mieszczą się kamienne krzyże
z końca XIX w, a wewnątrz świątyni cudotwórcza ikona Opieki Matki Bożej. Warto
zatrzymać się także przy cerkwi w Trześciance. Jest to również drewniana architektura
z 1864 r.
Ciekawa historia krzyży wotywnych w Socach…
Wieś Soce z każdej strony jest otoczona krzyżami. Drogi wyjazdowe ze wsi są uwieńczone starymi krzyżami wotywnymi z wyrytymi intencjami do świętych. Krzyże pochodzą z 1895 r. Z ich powstaniem jest związana pewna legenda, która głosi, że mieszkańcy
wsi ustawili je, aby opędzić się od dziesiątkującej ich epidemii. W ciągu doby mężczyźni ustawili krzyże na każdym końcu wsi, zaś kobiety połączyły te pomniki uprzędzoną przez siebie ciągłą nicią. Epidemia ustała, a krzyże możemy podziwiać do dziś.

Fot.: 37 (Internet) – Kraina Otwartych Okienic
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Fot.: 38 (Internet) – Kraina Otwartych Okienic

Fot.: 39 (Internet) – Puchły – Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej

Fot.: 40 (Internet) – Soce – wieś otoczona krzyżami z XIX wieku
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27.07.2022 r. (środa)
 Śniadanie we własnym zakresie
 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 65 km:
o start godz. 9:00
o trasa: Białystok – Kurowo – Białystok
 Kurowo:
o spływ pychówkami (1h):
 podział na dwie grupy
 spływ pychówkami uzupełniony opowieściami flisaków
o ognisko (prowiant we swoim zakresie)

Mapa 15 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – 27.07.2022 r.

Ciekawostki o wybranych miejscach
 „Pychówki” – to płaskodenne, drewniane łodzie rzeczne. Pozwalają na dotarcie w najbardziej niedostępne miejsca Doliny Narwi. Nazwa łodzi pochodzi od specjalnej techniki pływania. Polega na odpychaniu się od dna długim wiosłem bądź tyczką. Nie jednej
osobie sprawiło to dużo trudności. Dawniej łodzie używane były do przewozu siana czy
połowu ryb. Niekiedy przewożono nimi zwierzęta na pastwiska. Obecnie „Pychówki”
stały się jedną z głównych atrakcji turystycznych Narwiańskiego Parku Narodowego.
W jednej 4-metrowej łodzi mieszczą się dwie osoby z przewodnikiem. Flisacy mieszkający tu od pokoleń doskonale znają teren Doliny Narwi, jej historię. Latem, przy bujnej roślinności porastającej brzeg rzeki łatwo jest zabłądzić. Kłopoty z trafieniem do
przystani ma wielu turystów. Podróż pychówką dostarcza niesamowitych wrażeń i pozwala zaobserwować mnóstwo ciekawych gatunków roślin i zwierząt.
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Fot.: 41 (Internet) – spływ pychówkami

Mapa 16 – narwiański labirynt
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28.07.2022 r. (czwartek)
 Śniadanie we własnym zakresie
 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 70 km:
o start godz.: 10:00
 przejazd na dworzec PKP
 godz. 10:50 – przejazd z rowerami do Osowca
 godz. 11:43 – dojazd do Osowca i wyładunek rowerów
o trasa: Białystok (PKP) – Osowiec (PKP) – Białystok

Mapa 17 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – 28.07.2022 r.

 Osowiec

o Godz. 12:00 – Twierdza Osowiec – zwiedzanie z przewodnikiem (2h)
o przerwa obiadowa

Ciekawostki o wybranych miejscach
 Twierdza Osowiec – została zbudowana w drugiej połowie XIX wieku jako typowa
twierdza zaporowa. Składała się ona z 4 fortów:
o fort 1 (Centralny),
o fort 2 (Zarzeczny),
o fort 3 (Szwedzki),
o fort 4 (Nowy).
Nazwy te mają także swoje znaczenie i tak np. Fort Zarzeczny został tak ochrzczony
z racji jego położenia za rzeką, a Fort Szwedzki został postawiony na miejscu, gdzie to
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Szwedom udało się bokiem pod osłoną nocy ominąć niezauważalnie Twierdzę Osowiec.
Obecnie spośród czterech fortów tylko dwa są w stanie używalności – Fort Centralny
i Fort Szwedzki. Pozostałe forty zostały zniszczone podczas działań wojennych i wejście na ich teren jest bardzo niebezpieczne.
Dlaczego twierdzę zlokalizowano właśnie w Osowcu? Otóż po wybudowaniu w 1873
roku linii kolejowej mającej na celu połączenie Królewca z Odessą wzrosło znaczenie
strategiczne Osowca. Rosja musiała zabezpieczyć północną część Królestwa Polskiego,
narażoną na uderzenie od strony Prus Wschodnich. Odcinek pomiędzy Niemnem i Narwią w dużej mierze chroniony był przez naturalną zaporę terenu, jaką są Bagna Biebrzańskie i jedynie w okolicach Osowca przeszkoda ta była łatwą do pokonania. To
zdecydowało o budowie twierdzy którą wzniesiono z iście rosyjskim rozmachem.
Twierdza okazała się warta włożonych w nią pieniędzy, ponieważ nigdy nie została zdobyta. W przededniu wybuchu wojny załoga Twierdzy Osowiec liczyła 8200 oficerów
i żołnierzy. Sama historia twierdzy jest bardzo obszerna i nie chcąc opowiadać wszystkiego za przewodnika przedstawiamy Państwu poniżej tabelkę z krótką historią.
Wnętrze twierdzy – zwiedzanie
Zaczynamy więc zwiedzanie. Twierdza znajduje się na terenie jednostki wojskowej
i wstęp do niej bez przewodnika jest niemożliwy. Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne udostępnia jednak ścieżkę turystyczną wokół twierdzy. Można na niej zobaczyć
jedynie z większej odległości muzeum historyczne i kilka armat. Niestety nic więcej
poza fosą i wysokimi nasypami nie zobaczymy. Na teren jednostki a zarazem twierdzy
możemy wejść jedynie z przewodnikiem.
Zwiedzanie zaczynamy od muzeum twierdzy. To właśnie tutaj znajdziemy:
o bronie używane w walce,
o mundury żołnierzy,
o wiele przedmiotów charakterystycznych dla wojen w tym okresie.
Tutaj również poznamy historię budowy twierdzy. Po wyjściu z muzeum przewodnik
zabierze nas na długi spacer po korytarzach twierdzy. Poza zwiedzeniem naziemnej części będziemy mieli możliwość zwiedzenia jej rozległych podziemi. To właśnie w ciemnych korytarzach poczujemy to, co czuli żołnierze w latach wojny. Poza zimnem i wilgocią zmagali się oni z ciemnościami oraz wiecznym strachem. Dane nam będzie to
poczuć, gdy przewodnik zgasi latarki i zaprosi nas do przejścia korytarza po ciemku.
Wówczas zaczniemy czuć respekt i odnosić się do tych murów w inny sposób.
Ważną rolę w twierdzy odgrywały kaponiery i półkaponiery, w których to ulokowane
było 67 armat obronnych, kaliber 57 i 76mm. Za czasów świetności Twierdzy Osowiec
na jej terenie znajdowały się baraki magazynowe, zespół ceglanych i drewnianych domów, a nawet cerkiew. Zobaczymy także, że żołnierze przygotowali sobie także miejsca
do odpoczynku i sportu, np boisko do siatkówki.
Zwiedzanie twierdzy przebiega bardzo szybko. Przewodnik opowiada z wielką pasją
i nie ma tutaj zakazu robienia zdjęć. Uważam, że powinniśmy odwiedzić to miejsce by
zrozumieć naszą historię.
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Fot.: 42 (atrakcjepodlasia.pl) – Twierdza Osowiec

Fot.: 43 (atrakcjepodlasia.pl) – Twierdza Osowiec

Fot.: 44 (atrakcjepodlasia.pl) – Twierdza Osowiec
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29.07.2022 r. (piątek)
 Śniadanie we własnym zakresie
 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 35 km:
o start godz.: 9:00
o trasa: Białystok –Muzeum Pamięci Sybiru – Pałac Branickich – Choroszcz – Białystok
 Muzeum Pamięci Sybiru:
o godz. 9:30 – zwiedzanie z przewodnikiem (2h)
 ul. Węglowa 1
 Pałac Branickich:
o godz. 12:00 – zwiedzanie z przewodnikiem (2h)
 ul. J. Kilińskiego 1
 Choroszcz:
o godz. 16:00 – zwiedzanie Muzeum Wnętrz Pałacowych
 Choroszcz, ul. Pałacowa 2

Mapa 18 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – 29.07.2022 r.

Ciekawostki o wybranych miejscach
 Muzeum Pamięci Sybiru – jest poświęcone ludziom, którzy od końca XVI aż do połowy XX wieku byli niewoleni i zsyłani w głąb Rosji, a później Związku Sowieckiego,
jak też tym, którzy podążali tam dobrowolnie. Opowiada o jeńcach, więźniach, zesłańcach i deportowanych. Wspomina się także o tych, którzy przed I wojną światową odkrywali Syberię i aktywnie uczestniczyli w zagospodarowaniu jej ogromnych obszarów.
Łączymy wyniki badań i narrację historyków ze wspomnieniami uczestników i świadków zdarzeń. Muzeum pokazuje ogromne emocje ukryte w zwykłych na pozór przedmiotach, przenosząc zwiedzających w niezwykłą krainę – tajemniczy, piękny, a jednocześnie okrutny i bezwzględny Sybir.
Misją muzeum jest badanie i upamiętnianie historii ludzi rzuconych przez los w olbrzymią otchłań rozciągającą się między górami Ural a Oceanem Spokojnym, w otchłań
ludzkiego upadku i nieludzkiej wręcz siły przetrwania: gdzieś między Syberię a Sybir.
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Poprzez pryzmat losów Polaków i innych obywateli wielonarodowej Rzeczypospolitej
muzeum pokazuje uniwersalne prawdy o ludzkim okrucieństwie i o braterskiej sile przetrwania, o ideologicznym szaleństwie totalitaryzmów i o podstawowych wartościach
moralnych wypracowanych przez cywilizację.
 Pałac Branickich – to najpiękniejszy zabytek Białegostoku, a barokowe ogrody wokół
pałacu są jednymi z najpiękniejszych w Polsce. Nie można pominąć tego miejsca na
mapie turystycznej Podlasia. Miejsce to jest pamiątką po rodzie Branickich i nazywane
jest rezydencją Branickich lub Wersalem Podlaskim.
Historia Pałacu Branickich jest bardzo ciekawa. Pierwotnie, w XVI wieku pałac był
zamkiem obronnym wybudowanym przez rodzinę Wiesiołowskich – ówczesnych właścicieli Białegostoku. Największy rozkwit pałacu i ogrodów otaczających rezydencję
przypadł w okresie panowania rodu Branickich w Białymstoku. W latach 90. XVII
w. Stefan Mikołaj Branicki rozpoczął przebudowę zamku na barokowy pałac. Jego syn
– Jan Klemens Branicki kontynuował rozbudowę rezydencji jeszcze przez pięćdziesiąt
lat. W tym czasie zarówno pałac, piękne ogrody wokół jak i samo miasto Białystok
nabrały tak pięknego charakteru, że miejsce to okrzyknięto mianem Wersalu Polskiego.
Historia niesie ze sobą okresy rozkwitu jak i upadku. Tak było też w przypadku rezydencji Branickich. Po śmierci Jana Klemensa Branickiego pałac został sprzedany i w
czasie zaborów miał być Letnią Rezydencją Carów, jednak założono w nim Instytut
Panien Szlacheckich, co spowodowało, że pałac utracił swój rezydencjonalny charakter.
Dziś w Pałacu siedzibę swą ma rektorat Uniwersytetu Medycznego, a miasto sukcesywnie prowadzi prace renowacyjne na terenie Rezydencji Branickich.
Na terenie zespołu pałacowo – parkowego Branickich znajdują się:
o Brama Wielka wprowadzająca na teren pałacowo – parkowy robi ogromne wrażenie i pozwala przypuszczać, że to co, kryje się za nią, zachwyci równie mocno
jak ona sama. Kształtem, brama przypomina łuk triumfalny. Na jej szczycie góruje złoty Gryf, będący symbolem rodu Branickich. Brama jest pięknie zdobiona,
a wieczorem można podziwiać ją w doskonałej aranżacji świetlnej. Bramę Wielką
można podziwiać od strony ul. Pałacowej. Stąd też polecamy rozpoczęcie spaceru
po zespole parkowo – pałacowym.
o Pałacowe dziedzińce składają się z dwóch części: wstępnej i paradnej (honorowej). Część wstępna znajduje się tuż za Bramą Wielką, natomiast dziedziniec paradny mieści się przed samym pałacem i z trzech stron otaczają go budynki: na
wprost Pałac, po prawej stronie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, zaś po
lewej Aula Wielka.
o Pałac Branickich to obecnie siedziba władz Uniwersytetu Medycznego. Wnętrza
zachowały jednak styl barokowy pałacu, a w pomieszczeniach znajdują się oryginalne sztukaterie, płyty kominkowe z herbami Branickich i wnęki piecowe.
Możliwe jest zwiedzanie budynku. W Pałacu znajdują się: Sień Wielka z klatką
schodową, Apartamenty Izabeli Branickiej, Pokoje Złote, Jadalnia i gabinet (po
lewej stronie Sieni), Aula Wielka i Kaplica. Prawe skrzydło Pałacu to Muzeum
Historii Medycyny i Farmacji.
o Muzeum Historii Medycyny i Farmacji mieści się w prawym skrzydle Pałacu
Branickich i działa od 2003 roku. Muzeum posiada eksponaty związane z aptekarstwem na Podlasiu. Najstarszy manuał w zbiorach Muzeum ma ponad 100 lat.
o Ogrody Górny i Dolny Piętrowy podział terenu wokół pałacu na ogrody Górny
i Dolny powstał w końcu XVII wieku i jest widoczny do dziś. Część górna ogrodu
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ma kształt regularnego czworoboku i styka się bezpośrednio z pałacem. Jest to
ogród francuski charakteryzujący się licznymi fontannami i klombami. Nieco inaczej prezentuje się część angielska parku – altanki, pawilony, promenady, bulwary ozdobione pomnikami, posągami, sadzawkami. Podział parku na ogród
górny i dolny, z rozwiniętym systemem wodnym oraz zespołem kamiennych
rzeźb zachował się do dziś. Niezwykle przyjemnie spaceruje się aleją główną salonu ogrodowego Pałacu Branickich, wzdłuż której urządzono osiem bukszpanowych, strzyżonych parterów dywanowych, wysypywanych białym i czerwonym
piaskiem. Aleję zdobią także ustawione na postumentach odrestaurowane, kamienne rzeźby. W tej chwili jest ich już 16. Dziesięć spośród nich pochodzi
z XVIII w. Są to: Bachus, Diana, Nimfa z orszaku Diany i Flora oraz 2 wazy ze
smokami, 2 wazy z maszkaronami i 2 wazy z głowami faunów. Pozostałe 6 rzeźb
zostało zrekonstruowane w 1954 r. i są to: Akteon, Apollo, Adonis i Wenus oraz
2 wazy z głowami faunów. Ta spacerowa ścieżka kończy się mostem flankowanym.
o Arsenał z oficyną to obiekty wybudowane w połowie XVIII w. Obecnie mieszczą się w nich Galeria Sztuki Współczesnej Arsenał oraz restauracja.
o Pawilon pod Orłem został zrekonstruowany zgodnie z ryciną datowaną na połowę XVIII wieku. Prace renowacyjne zakończyły się w 2011 roku. Pawilon jest
niewątpliwą ozdobą ogrodów.
 Choroszcz – położone w dolinie Narwi miasteczko szczególnie upodobał sobie dawniej
Jan Klemens Branicki. Swoją historię Choroszcz zaczyna w XV w. kiedy
to ziemie te otrzymali na własność Chodkiewiczowie. To właśnie im zawdzięcza się rozwój miasta dzięki karczowaniu puszczy, budowie młyna,
foluszy oraz dzięki osadzeniu tutaj osadników z Rusi i Mazowsza.
W 1507 r. Choroszcz otrzymała od Zygmunta Starego prawa miejskie.
Miasto w XVI wieku rozwijało się bardzo intensywnie oraz kwitł handel
i gospodarka co miasto niewątpliwie zawdzięcza sprowadzeniu w te strony osadników
żydowskich.
Miasto rozwijałoby się nadal gdyby nie dwa pożary, które nawiedziły Choroszcz w 1683
i 1707 r. Pożary te praktycznie doszczętnie zniszczyły miasto a ziemie te za grosze odkupiła wówczas rodzina Branickich. Okolica ta była dla nich na tyle atrakcyjna że już
niebawem Jan Klemens Branicki ufundował tu kościół, szpital oraz unicką cerkiew.
Zbudowano tutaj także pałac, stanowiący jego letnią rezydencję oraz folwark dworski.
Kolejnym ważnym punktem w rozwoju Choroszczy było w 1840 r. wybudowanie tutaj
największej w regionie fabryki, produkującej sukna, kapelusze i koce. Niestety nie przetrwała ona I wojny światowej i dopiero w 1930 roku z inicjatywy Zygmunta Brodowicza
na terenie byłej fabryki powstał w Choroszczy szpital psychiatryczny, który funkcjonuje
do dziś dzień.
Do zabytków, które możemy dzisiaj podziwiać należą między innymi:
o Cerkiew pod wezwaniem Matki Boskiej Opiekuńczej z 1878 roku,
o Kościół i klasztor Dominikanów z XVIII wieku
o Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena z XVIII wieku koło cmentarza parafialnego
o zachowane pawilony fabryczne wznoszone w latach 1890 – 1910
o zabudowa rynku otoczonego XIX-wiecznymi kamienicami.
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Fot.: 45 (Internet) – Białystok – Muzeum Pamięci Sybiru

Fot.: 46 (Internet) – Białystok – Pałac Branickich

Fot.: 47 (Internet) – Choroszcz – Muzeum Wnętrz Pałacowych
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30.07.2022 r. (sobota)
 Śniadanie we własnym zakresie
 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 55 km (w obie strony):
o start godz. 7:30
o godz. 9:30 – przyjazd rowerami do Suraża (pozostawienie rowerów – zabezpieczenie)

Mapa 19 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – 30.07.2022 r.

 Przejazd busami do miejsca startu spływu kajakowego:
o godz. 10: 00 – Doktorce:
 spływ kajakowy Narwią – ok. 4-5h, 17 km
 start: 52°54’32.4”N 23°04’43.0”E
o Suraż – zakończenie spływu kajakowego
 zakończenie: 52°56’54.5”N 22°57’19.2”E
 Suraż:
o godz. 16:00 obiad w Gospodzie Zdolne Łapy (rezerwacja)
o powrót rowerami do Białegostoku
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Ciekawostki o wybranych miejscach
 Spływ kajakowy Narwią – zwodowanie niedaleko za mostem drogowym w pobliżu
miejscowości Doktorce. Zaczynamy na piaszczystej plaży na prawym brzegu Narwi.
Rzeka płynie dość leniwie, wśród trzcin, drogę urozmaicają liczne zakola. Brzegi na
ogół zarośnięte, ale za to intensywnie jazgoczą w trzcinach różne drobne ptaki. Wokół
cisza (w sensie cywilizacyjnych odgłosów), więc aż dzwoni w uszach.
W wielu miejscach nadrzeczne łąki sięgają prawie samej wody. Wtedy można liczyć
na towarzystwo licznych krów, które z dużym spokojem obserwują nasze poczynania.
Mijając malowniczo położone Samułki Małe, a następnie Samułki Duże po przepłynięciu 9 km docieramy do wsi Zawyki (tu można się zatrzymać i pójść do sklepu).
O tym, że nasza droga zbliża się ku końcowi przypomina pojawienie się na horyzoncie
wieży kościoła w Surażu. Trochę w tym jednak ułudy – rzeka meandruje, czas płynie,
a kościół widać i widać. Dopiero tuż przed miasteczkiem koryto się nieco prostuje i kościół zbliża się szybciej. Tuż za nim, a jeszcze przed portem, po lewej stronie grodzisko
zwane tu wzgórzem Królowej Bony. Stąd ładny widok na dolinę Narwi i nadrzeczne
łąki.

Mapa 20 – Trasa spływu kajakowego, początek w miejscowości Doktorce pkt A

 Suraż – to małe miasto – jedno z najmniejszych miast w województwie. Śmiało jednak
można powiedzieć, że jest to atut tego miejsca. Trzeba przyznać, że ma
ono swój charakter.
Już wjeżdżając do Suraża ulicą Białostocką zauważyć można kilka muzeów:
o Muzeum Archeologiczno – Etnograficzne,
o Muzeum Dziedzictwa Pokoleń,
o Muzeum Kapliczek.
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W miasteczku znajdują się kwatery agroturystyczne, piękny kościół, zaciszne wzgórze
z widokiem na podmokłe łąki, pijalnia wód mineralnych oraz wczesnośredniowieczna
osadę słowiańska Nawia.
Miasto znajduje się na trasach 12 szlaków turystycznych województwa. Wszystkie
szlaki oraz ciekawe miejsca w gminie są oznaczone na mapach i tablicach informacyjnych w kilku punktach miasta.
Najcenniejszym zabytkiem Suraża jest XV – XVI wieczny układ przestrzenny miasta
z dwoma rynkami: lackim i ruskim. Najstarszym zaś – grodzisko wczesnośredniowieczne.
Miasto jest bardzo zacisznym, miłym zakątkiem nad Narwią, dlatego warto tu zajrzeć,
szczególnie podczas podążania szlakami turystycznymi takimi jak, np. Podlaski Szlak
Bociani, Szlak Konopielki czy Szlak rowerowy im. Jana Pawła II.

Fot.: 48 (Internet) – leniwe wody Narwi

Fot.: 49 (atrakcjepodlasia.pl) – widok na Suraż
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Fot.: 50 (atrakcjepodlasia.pl) – Muzeum Kapliczek w Surażu

Fot.: 51 (Internet) – okolice Suraża – spływ na Narwi

Fot.: 52 (Internet) – widok na Gminę Suraż
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31.07.2022 r. (niedziela)
 Wyjazd autokarem:
o start o godz. 8:00
 Góra Strękowa:
o wejście na górę upamiętniającą bitwę pod Wizną w 1939 r.
 Wizna:
o murale
 Łomża:
o godz. 11:30 zwiedzanie z przewodnikiem (2h)
o godz. 14:00 – obiad (rezerwacja) – Restauracja na Farnej
o wyjazd busem do Słupska
o przyjazd do Słupska ok. 23:00 (może ulec zmianie)

Ciekawostki o wybranych miejscach
 Góra Strękowa – to wzniesienie we wsi o tej samej nazwie, z której rozciąga się przepiękny widok na dolinę Narwi, aż do połączenia z Biebrzą. Góry Strękowej należy szukać w powiecie białostockim, w gminie Zawady.
Do dziś, na szczycie wzgórza zachowały się ruiny umocnień, z których obroną kierował
Władysław Raginis. A było to w czasie walk, we wrześniu 1939 roku. Obrona bunkra
na Górze Strękowej trwała do wyczerpania zapasów amunicji. Ostatniego dnia walki
Władysław Raginis wysadził w powietrze schron, ginąc na miejscu. Dziś to miejsce nazywane jest „Polskimi Termopilami”. Na wzgórzu obok ruin schronu ustawiona została
tablica informacyjna. W rocznicę wydarzeń wrześniowych każdego roku odbywają się
tu uroczystości, łącznie z inscenizacją bitwy pod Wizną i koncertami muzycznymi.
Warto tez wspomnieć, że we wsi Strękowa Góra corocznie w lipcu odbywa się regionalna impreza pod nazwą „Dzień Śledzia”. Powstanie tej imprezy wynika z położenia
miejscowości na granicy powiatu białostockiego, która stanowi granicę gwary czyli
„śledzikowania”, przypisywanego mieszkańcom Białostocczyzny. W ramach Dni Śledzia organizowanych jest mnóstwo pokazów i konkursów oraz przegląd twórczości
i rzemiosła ludowego.
 Wizna – Murale – w XXI wieku, pośród dojmującego szumu informacyjnego trudno
jest się przebić do szerszej publiczności za pomocą tradycyjnych nośników. Malutka
Wizna miała to szczęście, że jej chwalebna historia została przedstawiona na …wielkoformatowych malowidłach ściennych zwanych muralami. Nie dość nowoczesnej i modnej metody – za pracę wzięła się niezwykle kreatywna i uzdolniona grupa artystów
zwana Gdańską Szkołą Muralu. Powstało 7 prac w różnych lokalizacjach. Każda z nich
ilustruje dramatyczne losy mieszkańców Wizny…
 Łomża – to miasto, którego początki sięgają X wieku. Ówczesny gród powstał na wysokiej skarpie doliny rzeki Narew. Prawa miejskie Łomża otrzymała 15
czerwca 1418 roku od księcia Janusza I. Największy rozkwit miasta przypadł jednak na wiek XV i XVI.
Miasto otaczają dwa regiony geograficzne – Międzyrzecze Łomżyńskie
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i Dolina Narwi. Łomża osadzona jest na wzgórzach morenowych. W północnej części
miasta znajduje się zaś obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny
Dolnej Narwi. W granicach miasta położony jest Las Jednaczewski, miejsce odpoczynku mieszkańców. Są tam wytyczone ścieżki zarówno do codziennego joggingu jak
i ćwiczeń. W Łomży znajduje się także 12 pomników przyrody, kilka z nich znajduje
się w najstarszym parku im. Jakuba Wagi przy ulicy Wojska Polskiego. Na obszarze
ponad 3,5 ha rosną tam lipy, jesiony i buki.
Wielką zaletą położenia Łomży są również liczne jeziora zakolowe, stanowiące niesamowity zbiór roślinności wodnej i szuwarowej. Miasto jest bardzo bogate nie tylko pod
względem przyrodniczym, ale również architektonicznym.
Wizytówką Łomży są głównie:
o Ratusz pochodzący z lat 1822-1823 (neoklasycystyczna budowla, której główną
oś stanowi wieża z wejściem do urzędu. W 2005-2006 po odnowie wróciła obecna
w pierwotnej wersji kopuła projektu Aleksandra Groffego przykrywająca wieżę).
o Brama Napoleona – znajduje się przy ul. Żydowskiej na szczycie schodów. Jest
to wejście do domu, w którym prawdopodobnie zatrzymał się Napoleon prowadząc wojska na Moskwę
o Klasztor Kapucynów i kościół Matki Bożej Bolesnej, ocalony w 1944 roku
przed wysadzeniem przez Niemców.
o Katedra pw. św. Michała Archanioła i Jana Chrzciciela – Kościół jest najstarszym obiektem w północno-wschodniej Polsce, wybudowano go w latach 1504–
25. Świątynia ma charakter pseudobazyliki.
o Pałac Biskupi – znajduje się w pobliżu Katedry św. Michała Archanioła i Jana
Chrzciciela. Pałac należy do zabudowań kurii, powstał w 1925 roku.
o Kościół Świętej Trójcy i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – świątynia nie jest zabytkowa, jednak w jej wnętrzu znajduje się klika wartych uwagi
zabytkowych przedmiotów, np. krucyfiks z XVII wieku.
o Klasztor Benedyktynek – obok Kościoła Świętej Trójcy i WNMP.
o Pomniki, w tym najbardziej znane: pomnik Jana Pawła II, Tadeusza Kościuszki,
kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stacha Konwy, Zygmunta Glogera, pomnik
w hołdzie żołnierzom 33 P.P., pomnik Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Łomżyńskiego.
o Pomnik Hanki Bielickiej – ustawiony na cześć słynnej aktorki, odsłonięty
w 2007 roku.
o Miejska Biblioteka, której historia sięga XIX wieku.
o Muzeum Północno – Mazowieckie słynące z wystawy „Bursztyn z dorzecza Narwi” znajduje się przy ul. Dwornej 22c.
o Pałac Gubernatora – wybudowany w 1866 roku. Po I wojnie światowej został
wykupiony przez Kościół i przeznaczony na seminarium duchowne.
o Mauzoleum rodziny Śmiarowskich – budowla w kształcie rotundy ufundowana
w roku 1838. obok znajduje się dzwonnica i brama w murze cmentarnym.
o Filharmonia Kameralna będąca organizatorem wielu audycji muzycznych, koncertów m.in. jesiennego festiwalu muzycznego SACRUM ET MUSICA.
o Teatr Lalki i Aktora powstały w 1987 roku.
Wielkim wydarzeniem odbywającym się co roku w Łomży jest konkurs o nagrodę i medal Zygmunta Glogera za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie humanistyki.
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Z biegiem lat Łomża stała się również miastem coraz bardziej rozwiniętym gospodarczo. Z czasem zwiększa się również liczba podmiotów gospodarczych w mieście. Ponadto Łomża ma doskonale rozwiniętą infrastrukturę miejską, co daje duże możliwości
rozwojowe w przyszłości oraz wiele ułatwień dla turystów.
Atrakcyjne turystycznie okolice Łomży to przede wszystkim przełom rzeki Narew, bliskość Narwiańskiego i Biebrzańskiego parków narodowych, stare carskie forty w okolicach miasta oraz kurpiowski skansen w Nowogrodzie. Miasto stanowi wraz z całą ziemią łomżyńską część Zielonych Płuc Polski, które charakteryzują się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi i nieskazitelną przyrodą.

Fot.: 53 (atrakcjepodlasia.pl) – Góra Strękowa

Fot.: 54 (Internet) – Wizna – mural – polscy żołnierze w niewoli
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Fot.: 55 (Internet) – Wizna – Polskie Termopile

Fot.: 56 (Internet) – Wizna – mural upamiętniający Władysława Raginisa

Fot.: 57 (Internet) – Łomża
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Mapa 21 – Wizna – mapa murali
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Regulamin rajdu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jesteśmy radośni oraz uśmiechnięci
Wzajemnie sobie pomagamy
Wspólnie odpowiadamy za atmosferę
Rajd rowerowy prowadzą oraz zamykają wyznaczone osoby
Stosujemy się do poleceń osób prowadzących rajd rowerowy
Obowiązuje jeden program rajdu rowerowego
Szczegółowy regulamin: https://rpswiat.pl/NOWA/RWIELO/2022/DOKUMENTY/REGULAMIN_WIELODNIOWE_2022.pdf
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Wskazówki dla uczestników:
Odzież:

Sprzęt:

– koszulki z krótkim rękawem,
– koszulki z długim rękawem,
– bluzę,
– kurtkę przeciwwiatrową i przeciwdeszczową,
– krótkie spodenki,
– długie spodnie,
– nakrycie głowy,
– kąpielówki,
– obuwie rowerowe,
– klapki kąpielowe.

– rower musi być sprawny i w dobrym stanie technicznym,
– kask (zalecany), głowę mamy jedną,
– latarka,
– zabezpieczenie roweru,
– ładowarka,
– akumulatorki,
– zapasowa dętka, łącznik do łańcucha itp.,
– klucze i narzędzia do roweru,
– namiot (nie dotyczy),
– mata samopompującą (nie dotyczy),
– śpiwór (nie dotyczy),
– sakwy rowerowe, taśmy spinające bagaże.

Masz miejsce, zabierz jeszcze:
– koszulki z krótkim rękawem na każdy dzień,
– bieliznę na każdy dzień,
– zapasowe obuwie.

Masz miejsce, zabierz jeszcze:
– worki turystyczne wodoodporne,
– worki na śmieci,
– złączki zaciskowe z tworzywa sztucznego,
– aparat fotograficzny, GPS.

Kuchnia:

Zdrowie i higiena:

– kuchenka na gaz
– gaz w puszce,
– żywność sucha, sproszkowaną
– sztućce, kubek,
– zapałki lub zapalniczkę.

– apteczka,
– środek na komary,
– antykleszcz,
– krem z filtrem,
– okulary rowerowe przeciwsłoneczne z filtrem,
– ręcznik szybkoschnący,
– chusteczki zwykłe oraz nawilżane,
Masz miejsce, zabierz jeszcze:
– żywność samo gotującą, polecam firmy Arpol, – szampon-żel pod prysznic,
– papier toaletowy, środki higieny osobistej,
www.arpol.net.pl
– pasta do zębów.
– deskę do krojenia PCV
– naczynia jednorazowe (kubki, miseczki)
– termos.

Masz miejsce, zabierz jeszcze:
– płyn do płukania ust,
– lekarstwa na dokuczliwe dolegliwości,
– ścierki chłonne,
– witaminy i składniki mineralne w tabletkach musujących,
– wysokoenergetyczną formułę węglowodanowomineralną w proszku,
– proszek do prania.

Dokumenty:

Kondycja:

– dowód osobisty lub paszport,
– Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
(nie dotyczy),
– ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW, OC,
– dokładne mapy, przewodniki.

– zacznij przygotowania już od dziś, musisz bez problemu przejechać najdłuższą odległość, która jest zaplanowana na rajdzie,
– pamiętaj o uzupełnianiu wody podczas wysiłku.
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