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PUSZCZA KNYSZYŃSKA

Puszcza Knyszyńska zachwyca dziką przyrodą, historią i czasem, który
płynie tam zdecydowanie wolniej niż gdzie indziej. Jej symbolem są
strzeliste jak maszty okrętów, wiekowe sosny, nazywane „świętymi” –
na wielu z nich znajdziesz kapliczki i krzyże przymocowane przed laty
przez miejscowych. Na tym rozległym terenie utworzony został Park
Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, który obejmuje lasy oraz gęstą
sieć rzek i strumyków z setkami tętniących życiem leśnych źródlisk,
co tworzy bajeczny krajobraz. Park to ochrona przyrody, działalność
dydaktyczna i naukowa, ale także turystyka i relaks, a tym ostatnim
sprzyjają ścieżki edukacyjne i rowerowe, konne oraz kajakowe szlaki
turystyczne, a także liczne plaże i pomosty.
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Punkt Informacji Turystycznej
w Supraślu - Park Krajobrazowy
Puszczy Knyszyńskiej
ul. abp. gen. M.Chodakowskiego 6
16 030 Supraśl
(+48) 85 718 37 85
www.pkpk.wrotapodlasia.pl

lista „to do”
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Przespaceruj się po jednym z najbardziej malowniczych miejsc Puszczy
Knyszyńskiej – Rezerwacie Krzemianka. Oglądaj go z perspektywy
drewnianej kładki, rozciągniętej ponad bijącymi z ziemi źródełkami. Tu
łatwo poczujesz, jak to jest „zagubić się” pośród tajemniczych mokradeł,
potężnych powalonych pni i pnących się w górę, wiekowych drzew. Na
szczęście kręta kładka prowadzi pewnie przez niedostępne w innych
warunkach tereny. To także miejsce, gdzie możesz poczuć ducha historii.
Na leśnych zboczach wciąż widoczne są ślady prehistorycznych kopalni
krzemienia sprzed ponad trzech tysięcy lat!
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Eksploruj okolice zalewu Wyżary. To malownicze miejsce jest idealne
na wypoczynek na łonie natury, a leśne ścieżki wśród puszczańskich
ostępów zamieniają się tam w kładki i pomosty. Wędrując po okolicy
natrafisz na jedno z magicznych miejsc ukrytych w Puszczy Knyszyńskiej:
rozlewisko Sianożątka z kładką prowadzącą na pomost ulokowany
w jego centrum. Jeżeli szukasz pomysłu na romantyczną randkę, nie
zastanawiaj się już dłużej – w mgle poranka lub gorących promieniach
słońca, niezależnie od pory roku jest tam nieziemsko.
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Odwiedź Arboretum w Kopnej Górze. Miejsce to zlokalizowane jest
niecałe 30 kilometrów od centrum Białegostoku i bez wątpienia dobrze
sprawdzi się na rodzinny weekend na łonie natury. Arboretum otwarte
jest od kwietnia do końca września. Znajdziesz tam setki gatunków roślin
występujących w Puszczy Knyszyńskiej, ale również takich, których
próżno szukać w polskich lasach. Na dzieci – prócz cudownych leśnych
zakamarków, czeka plac zabaw i rozpalający wyobraźnię drewniany
domek zwany chatką Baby Jagi. W muzeum w Kopnej Górze zobaczysz
pamiątki przeszłości przechowane przez Puszczę Knyszyńską, dowiesz
się o losach żołnierzy poległych w 1831 roku w bitwie pod Sokołdą,
o Powstańcach Styczniowych i odkryciu obozu powstańczego
w Budzisku.
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Zatrzymaj się w Supraślu – urokliwym miasteczku w sercu Puszczy.
Miejscowość słynie z korzystnego mikroklimatu związanego z bliskością
lasu, dzięki czemu zyskało status uzdrowiska. Sam Supraśl zachwyca
atmosferą i drewnianą architekturą. Znajdziesz tam także jedyne
w Polsce Muzeum Ikon, utworzone na terenie prawosławnego monasteru
o ponad pięćsetletniej tradycji. Odwiedź też doceniany na całym świecie
Teatr Wierszalin z jego magiczną atmosferą, zajrzyj do Muzeum Sztuki
Drukarskiej i Papiernictwa lub zobacz powstały na przełomie XIX i XX
wieku Pałac Buchholtzów. Spacerując ulicą Chodakowskiego, koniecznie
wstąp do siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
i obejrzyj wystawy poświęcone dziejom i przyrodzie tamtejszych lasów.
Latem solidną dawkę sztuki, kultury i kulinarnych doznań dostarczy
Ci słynny już w całym kraju Podlasie Slow Fest organizowany przez
Stowarzyszenie Dalapenia. Jest to czas wypełniony muzyką, filmem,
teatrem, czy literaturą, a także wystawami, spotkaniami literackimi
i słuchowiskami. Domeną festiwalu jest kultywowanie trendu „slow”,
dlatego nie spiesz się – zdążysz. Festiwal trwa tam nieustannie przez
ponad miesiąc!

www.podlasieslowfest.pl
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podlaskie slow fest
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Zwiedzaj aktywnie! Masz wiele możliwości i jeszcze większy wybór tras.
Wybierz się na Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, niespiesznie
podążaj ku zielonym ostępom Puszczy Knyszyńskiej trasą z Białegostoku
do Supraśla lub zbocz nieco z drogi i udaj się nad jezioro Komosa. Zwiedzaj
Trakt Napoleoński i Królowy Most lub – jeżeli masz doświadczenie –
wybierz Góry w Puszczy Knyszyńskiej. Koniecznie zabierz kask – trasa
jest bardzo wymagająca! Puszcza z perspektywy kajaka zachwyca
niemniej. Poznaj tamtejsze spławne rzeki: Supraśl, Sokołdę, Słoję
oraz Płoskę – każda z nich równie malownicza i zarazem przyjazna
każdemu kajakarzowi, niezależnie od stopnia zaawansowania. W Puszczy
znajdziesz też liczne stadniny, ujeżdżalnie oraz szkoły jeździeckie,
a także atrakcyjne szlaki konne. Skorzystaj z ich oferty i leśne dukty
przemierzaj w siodle. Nie brakuje tam również miejsca dla piechurów.
Puszcza Knyszyńska to sieć ścieżek i szlaków, które bez wątpienia
spodobają się miłośnikom Nordic Walking.
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fot. Hotel Supraśl

fot. Hotel Supraśl
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Kieruj się na północ od Białegostoku i zwiedź skansen Podlaskiego
Muzeum Kultury Ludowej. To miejsce, gdzie cofniesz się w czasie
i zobaczysz autentyczną architekturę podlaskiej wsi – rozpoczynając od
najmniejszych krzyży i kapliczek, a kończąc na największych, jak budynki
mieszkalne i gospodarcze, a nawet przeniesiony na teren skansenu
XIX-wieczny dwór z Bobry Wielkiej. Muzeum posiada interesującą
ofertę edukacyjną dla poszukiwaczy wiedzy, niezależnie od ich wieku!
Nauczysz się tu, jak przebiegał niegdyś proces przetwarzania ziarna,
nauczysz się, że można mieszkać piękniej dzięki wykonywanym z papieru
tradycyjnym ozdobom albo dowiesz się, jak w porównaniu do czasów
dzisiejszych wyglądała niegdyś hodowla pszczół. Wynajmij pokój
w zabytkowym budynku przeniesionym tam z Uszy Wielkiej i skorzystaj
z niepowtarzalnej okazji do wypoczynku w klimacie prawdziwej
podlaskiej wsi!
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Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Instytucja Kultury Województwa
Podlaskiego
ul. Leśna 7
16-010 Wasilków
(+48) 85 74 36 082
www.skansen.bialystok.pl
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Zajrzyj na Szlak Rękodzieła Ludowego Podlasia, gdzie poznasz
unikatowe, ginące rzemiosło i twórczość ludową. Odwiedź Czarną
Wieś Kościelną i jej okolice, gdzie znajdują się warsztaty tamtejszych
twórców: kowala, garncarza i łyżkarza. Koniecznie zobacz też pracownię
tradycyjnego tkactwa dwuosnowowego, z którego słynie Podlaskie.
Ciesz się oryginalną atmosferą tamtejszych terenów połączoną
z wszechobecną bliskością przyrody. Po zwiedzaniu ruszaj na południe.
Kierunek: Białystok… ale najpierw zatrzymaj się na noc w Folwarku
Nadawki – miejscu krzewienia regionalnych tradycji i kuchni, gdzie
poznasz staropolskie zwyczaje.

Centrum Rękodzieła Ludowego
Niemczyn 42
16 – 020 Czarna Białostocka
(+48) 85 710 91 49
www.crlczarna.vipserv.org
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Poznaj stolicę województwa podlaskiego – Białystok. To między innymi
tamtejsza, nacechowana wpływami wielu kultur i tradycji rzeczywistość
skłoniła Ludwika Zamenhofa – lekarza żydowskiego pochodzenia – do
stworzenia uniwersalnego języka, który zapobiegłby nieporozumieniom
między ludźmi: języka esperanto. Na jego cześć wyznaczono Szlak
Esperanto i Wielu Kultur, który przybliża wielobarwny charakter
Białegostoku. Przespaceruj się po wyjątkowym, bo wytyczonym na planie
trójkąta Rynku Kościuszki, gdzie znajdziesz liczne kawiarnie i restauracje.
W Esperanto Cafe spróbujesz buzy – napoju bezalkoholowego na bazie
kaszy jaglanej – specjału wpisanego na Listę Produktów Tradycyjnych.
Wejdź na dziedziniec barokowego Pałacu Branickich albo podziwiaj
panoramę z tarasu widokowego Opery i Filharmonii Podlaskiej –
Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Skorzystaj z bogatej
oferty muzealnej miasta i odwiedź oddziały Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku: Ratusz w Białymstoku, Muzeum Historyczne oraz
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Rynek Kościuszki 10
15-426 Białystok
(+48) 85 740 77 31
www.muzeum.bialystok.pl
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Opera i Filharmonia Podlaska
- Europejskie Centrum Sztuki
w Białymstoku
ul. Odeska 1
15-406 Białystok
(+48) 85 306 75 71
www.oifp.eu

Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-094 Białystok
(+48) 503 356 482
www.podlaskie.it

Multimedialne Centrum
Informacji Turystycznej
ul. Kilińskiego 1
(Brama Wielka Pałacu Branickich)
15-089 Białystok
(+48) 570 788 900
V-IX, pon. - ndz., 10:00 - 18:00
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Hotel E sper anto po łożony jes t w ścisł y m
centrum miasta, tuż przy wejściu do idealnego
d o s p a ce r ów P a r k u P a ł a cowe go k t ó r e go
s t r ze że k a m i e n ny p i e s K a w e l i n - w i e r n a
replika pr zedwojennej r zeźby. Nieopodal,
w Esperanto Cafe znajdującym się w budynku
Ratusza napijemy się tradycyjnej buzy czyli
lekko gazowanego napoju z kasz y jaglanej
którego recepturę przed wielu laty przywieźli do
Białegostoku Macedończycy.

Hotel Esperanto***
ul. Legionowa 10
15-099 Białystok
(+48) 85 740 99 00
www.hotelesperanto.net
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Hotel Royal znajduje się przy miejskim rynku
w Białymstoku a jego szeroka oferta zadowoli
nawet najbardziej wymagających gości. Część
okien wychodzi na Park Pałacowy, część zaś na
Rynek i Ratusz. Znajdujemy się w samym sercu
życia Białegostoku. Hotel jest świetną bazą pod
zwiedzanie zarówno miasta jak, i bliskich, i odległych
stron regionu. Podczas pobytu warto odprężyć się
w saunie fińskiej, jacuzzi bądź na basenie, skorzystać
z siłowni, a nawet z klubu bilardowego.

Royal Hotel & SPA *****
Rynek Kościuszki 11
15-001 Białystok
(+ 48) 85 831 18 01
http://royal-hotel.pl/
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GMINA KORYCIN

Gmina Korycin leży między Puszczą Knyszyńską i Biebrzańskim
Parkiem Narodowym. Cechuje ją cudowna przyroda, wartości
kulturowe oraz staropolska otwartość i gościnność. Atrakcyjność
szlaków turystycznych zachęca do pieszych i rowerowych wypraw.
Przejdź się szlakiem Kumiałka-Biebrza i zobacz wczesnośredniowieczne
grodzisko w Aulakowszczyźnie lub rowerem przemierz trasę JanówKorycin czy Korycin-Suchowola. Dziedzictwo historyczne, które
poznasz wędrując po tamtych terenach, czyni je niezwykle cennymi
na mapie Polski.
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Jeśli marzysz o podróżach w czasie, to najwyższy czas je spełnić. W Parku
Kulturowym Korycin-Milewszczyzna przeniesiesz się do średniowiecza. Obiekt
jest rekonstrukcją grodziska z końca X wieku, gdzie zobaczysz zabytki przeszłości
odkryte w czasie prac archeologicznych, przedmioty służące niegdyś mieszkańcom
wsi w ich codziennym życiu oraz rękodzieło ludowe. Park to prawdziwy pomnik
1000-letniej historii tamtejszych ziem i zamieszkujących je ludzi, stanowiący
doskonały przykład ciągłości dziejów i zachodzących na przestrzeni wieków zmian.
Zapoznaj się tam z wybranymi rzemiosłami i wytwórczością wiejską i koniecznie
zobacz wiatrak z 1949 r. posadowiony na majdanie w centrum Parku, a także krytą
strzechą stodołę z wiatą edukacyjną oraz pracownię tkaniny dwuosnowowej,
gdzie mistrzyni Bernarda Rość i jej córka Agnieszka Iwanicka prezentują doskonale
skomponowane na prawie 100-letnich krosnach arcydzieła tkackie o szlachetnej
kolorystyce, przedstawiające motywy inspirowane podlaską przyrodą i wiejskim
życiem. Park posiada również szeroką ofertę warsztatów, więc zarezerwuj trochę
czasu na naukę czarowania poprzez tkanie lub budowania grodów!
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Nieopodal Milewszczyzny znajduje się jedyny w województwie podlaskim Park
Plebański z XVII wieku. Park przecinają lipowe aleje oraz drewniana kładka, która
prowadzi do Świętego Źródła, skrywającego datowaną na XVII wiek kapliczkę oraz
plebanię z lat 20. XX wieku. W okolicy znajdziesz też malowniczo położony Zalew
w Korycinie, gdzie entuzjaści wypoczynku nad wodą mogą wypożyczyć kajak lub
rower wodny, zagrać w minigolfa czy siatkówkę plażową albo po prosu położyć się
wygodnie na kocu i złapać trochę opalenizny. Nieopodal bulwarów nad zalewem
znajduje się miejsce idealne na postój kampera. A gdy rozejrzysz się wokół, Twój
wzrok przykuje sylwetka zabytkowego wiatraka stojącego na pobliskim wzgórzu.
Został on przeniesiony w tamto miejsce w 2006 roku z miejscowości Jatwieź Duża.
I choć mogłoby się wydawać, że jest to kolejny tego typu obiekt w okolicy, to nie
można się bardziej mylić! Koryciński Wiatrak to niebanalny pomysł na nocleg
w wyjątkowych okolicznościach. W pachnącej drewnem, trzykondygnacyjnej
budowli nocować mogą aż cztery osoby, a na specjalne życzenie gości, rano,
w dostarczonym do pokoju koszyku czekać będą na nich regionalne przysmaki
z domowej spiżarni.

bulwary nad zalewem
w korycinie
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Skoro już o przysmakach mowa, to warto pamiętać, że gmina Korycin znana jest
z produkcji wyśmienitych serów korycińskich oraz upraw soczystej polskiej
truskawki. Oba te specjały właśnie tam mają swoje święta: Święto Sera odbywające
się w ramach Dni Korycina, w sierpniu oraz Ogólnopolskie Dni Truskawki
w czerwcu. Nie wahaj się – celebruj oba, a w wolnej chwili zawitaj na rynku
w Korycinie i odkryj tajemnicę truskawkowego królestwa. Znajdziesz tam pomnik
Truskawkowej Księżniczki, której legendę poznasz spacerując wokół niej.

Koryciński Wiatrak
ul. Słowiańska 14
Korycin
(+48) 517 142 438
www.milewszczyzna.pl

Park Kulturowy Korycin Milewszczyzna
Milewszczyzna
16-400 Korycin
(+48) 517 142 438
www.milewszczyzna.pl
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Hotel Trio leży w granicach Białegostoku choć
nieco dalej od centrum i jego swoistego zgiełku.
To idealne miejsce dla kogoś preferującego
zatrzymanie się w nieco spokojniejszej części
miasta zamiast w samym jego centrum.
Dojechanie stąd do śródmieścia to wciąż kwestia
zaledwie kilku minut. W pobliżu znajduje się
Rezerwat Las Zwierzyniecki, dokąd warto wybrać
się na spokojny spacer.

Hotel 3 Trio***
ul. Hurtowa 3
15-399 Białystok
(+48) 85 745 40 50
www.hotel3trio.pl
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Hotel ibis Styles Białystok ***
Aleja Piłsudskiego 25
15-444 Białystok
(+48) 85 877 25 00
ibisstylesbialystok.pl

Ibis to świetna baza wypadowa pod zwiedzanie
Białegostoku i jego okolic, ze skrzyżowania
p r z y k tó r y m się zn ajd uje p rowa dz ą t r as y
i w kierunku Tykocina, Wasilkowa i Supraśla, jak
i kierunku Białowieży. Tuż obok hotelu przebiega
miejska ścieżka rowerowa za pośrednictwem
której łatwo trafić na trasy prowadzące do wielu
23
podbiałostockich atrakcji.

GMIna sOkÓŁka

kościół pw. świętego
antoniego padewskiego

Gmina Sokółka to urokliwy teren położony w północnej części Niziny Podlaskiej.
Od strony wschodniej graniczy z Białorusią, od zachodniej – otacza ją Puszcza
Knyszyńska. Sokólszczyzna to niezwykle ciekawy teren przyrodniczy, a jej piękny
krajobraz zachęca do uprawiania aktywnych form turystyki. Przemierzaj okolicę
podróżując trasą rowerową czerwoną i podziwiaj dolinę rzeki Sokołda, której
obszar chroni program Natura 2000, albo wybierz szlak niebieski i zachwycaj się
klimatem podlaskiej wsi z licznymi przydrożnymi krzyżami i kapliczkami. Jeżeli
lubisz łączyć wypoczynek ze zdobywaniem nowej wiedzy, poznaj tereny pogranicza
między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim poruszając się po
szlaku „Dawnego Pogranicza”, który łączy Sokółkę z Knyszynem albo po prostu
wybierz się na relaksacyjny spacer po okolicznych lasach pełnych grzybów, jagód
i innych darów natury.
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Odwiedź Sokółkę i zacznij od spaceru Placem Kościuszki. Zobaczysz tam ratusz
miejski i znajdujący się obok niego pomnik przedstawiający rozpościerającego
skrzydła sokoła, powstały na cześć 400-lecia tego miasta. Gdy spojrzysz do
tyłu, ujrzysz bielącą się wieżę XIX-wiecznej Cerkwi p.w. Świętego Aleksandra
Newskiego, w której znajduje się cząstka relikwii jej patrona, a idąc dalej, ulicą
Grodzieńską, trafisz na zabytkowy Kościół p.w. Świętego Antoniego Padewskiego,
który w 2008 roku zasłynął dzięki cudowi eucharystycznemu, zwanemu również
„Cudem Sokólskim”. Odwiedź Muzeum Ziemi Sokólskiej mieszczące się w XVIIIwiecznym budynku i obejrzyj ekspozycje przybliżające historię tego miasta, pamiątki
ofiarowane przez mieszkańców tamtych ziem, a także dzieje społeczności tatarskiej
od stuleci zamieszkującej tereny Sokólszczyzny. Swoją oazę znajdziesz nad Zalewem
Sokólskim, gdzie funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz boiska do
siatkówki plażowej. Odpocznij, a następnego dnia podążaj drogą, którą niegdyś
przebył tędy lodowiec. Zwiedź rozległy Obszar Krajobrazu Chronionego Wzgórza
Sokólskie, który rzeźbą terenu przypomina nieco Suwalszczyznę. Najwyższe z nich
sięgają nawet 240 metrów ponad poziom morza, a w połączeniu z kompleksami
leśnymi i urokliwymi podlaskimi chatkami tworzą bajeczny, sielski krajobraz.

Punkt Informacji Turystycznej
przy Muzeum Ziemi Sokólskiej
ul. Piłsudskiego 2
16-100 Sokółka
(+48) 85 711 24 86
www.muzeumsokolka.pl
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Ze względu na swoją barwną historię i wpływy wielu kultur i religii (w tym islamu),
Sokółka znalazła się na Szlaku Tatarskim Dużym. Zaledwie kwadrans jazdy
samochodem dzieli ją z wyjątkowym na mapie Podlaskiego miejscem – Bohonikami.
Jest to tatarska wioska, w której znajdziesz niewielki, drewniany meczet i mizar
– muzułmański cmentarz, a także wyjątkowe tatarskie potrawy serwowane
w Domu Pielgrzyma. Jeżeli niestraszne Ci są dalekie dystanse, dotrzesz tam
rowerem, poruszając się Szlakiem Tyzenhauza Sokółka-Grodno. Został on
wytyczony i nazwany na cześć Antoniego Tyzenhauza – przyjaciela króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego i zarazem zarządcy jego majątku. To właśnie dzięki niemu
te dwie połączone szlakiem miejscowości zawdzięczają swój największy rozkwit.
Szlak rozpoczyna się w Sokółce, przy Kamienicy Tyzenhauza i wiedzie dalej na
północny wschód, przez miejscowości takie tak Malawicze Górne czy Tołoczki
Wielkie, by skończyć swój polski odcinek na przejściu granicznym w Kuźnicy. To
jednak nie koniec podróży, gdyż resztę szlaku przemierzysz na terenie Białorusi.
Zadbaj o specjalną przepustkę, aby dostać się tam bez wizy i poznaj kulturę
jednego najbliższych sąsiadów Polski. Jeżeli zaś obierzesz kierunek na południe,
żeby poznać całą historię podlaskich tatarów, znajdziesz się w Kruszynianach.
Zwiedzanie meczetu w Bohonikach: (+48) 667 037 691
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PODLASCY TATARZY
Mówią o sobie, że są Polakami tatarskiego pochodzenia. Na tych terenach żyją od
kilkuset lat – a dokładniej – od XVII wieku, gdy Tatarzy otrzymali ziemie od króla
Jana III Sobieskiego. Wśród nich była wieś Kruszyniany, położona na wschodnich
krańcach województwa Podlaskiego. Dzisiaj wciąż mieszka tam kilka tatarskich
rodzin, kultywujących tradycje swoich przodków. Podczas podróży po regionie
nie możesz pominąć tej niewielkiej-wielkiej miejscowości.
W Kruszynianach znajduje się najstarszy w Polsce meczet tatarski. Drewniany,
intensywnie zielony – wyglądem może przypominać cerkiew lub kościół. Tuż
za meczetem, w ukryciu wiekowych drzew znajduje się mizar – muzułmański
cmentarz. Tam przeszłość przenika się z teraźniejszością – najstarsze nagrobki mają
kilkaset lat. W Kruszynianach spróbujesz słynnego pierekaczewnika, odkryjesz,
jak smakują manty i poczujesz słodycz listkowca. Jeszcze nie raz tam wrócisz! Na
przykład w sierpniu, gdy miejscowość ta rozbrzmiewa muzyką, tańcem i śpiewem.
To tradycyjne tatarskie „święto pługa” – Sabantuj, gdzie możesz wziąć udział
w paradzie, warsztatach kulinarnych i rękodzielniczych, podziwiać występy
zespołów i poznać unikatowe dania tatarskiej kuchni.

Zwiedzanie meczetu w Kruszynianach: (+48) 502 543 871
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KAJAR Sala Konferencyjno Bankietowa
Kuriany 6, k. Białegostoku
15-588 Białystok
(+48) 602 111 850
www.kajar.eu

W d r o dze d o B i a ł ow i e ż y z at r z y m a j s i ę
na chwilę w Kurianach. Międz y dwiema
puszczami znajdziesz Bar KAJAR. Rozsmakuj
się w zawsze świeżych, przygotowywanych na
bieżąco 28
potrawach najlepszej kuchni domowej
i regionalnej.

W niesmowitą podróż po okolicach Puszczy
Knyszyńskiej zabierze Cię jeden z przewodników
z Regionalnego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
w Białymstoku!

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Regionalny Oddział w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3
15-002 Białystok
(+48) 85 74 45 650
www.bialystok.pttk.pl
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GMIna MIcHaŁOWO
Gmina Michałowo położona jest na obszarze transgranicznym, gdzie od wieków
mieszały się tradycje i kultury. To na jej terenie znajduje się rezerwat Gorbacz,
który chroni jedno z ostatnich w tej części Polski jezioro z okresu zlodowacenia
środkowopolskiego. Bliskość Puszczy Knyszyńskiej sprawia, że nawet najbardziej
wymagający znajdą tam coś dla siebie – miłośnicy natury zobaczą unikalną szatę
roślinną, rowerzyści i spacerowicze będą mogli skorzystać z wyjątkowych szlaków
turystycznych, zaś zwolennicy sportów wodnych docenią czas spędzony nad rzeką
Supraśl – rajem dla miłośników zwiedzania Polski w kajaku. Malownicze zakola,
łąkowe i leśne tereny wzdłuż jej biegu sprzyjają obcowaniu z przyrodą. Przygotuj
się na kilka wyzwań: niskie mostki, spiętrzenia wody czy powalone drzewa. Nie
obawiaj się jednak – spływ Supraślą nie jest trudny.
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A jeżeli wolisz leniwy odpoczynek na leżaku, lubisz wspiąć się na wieżę widokową
w poszukiwaniu idealnych widoków do fotografowania albo szukasz zacisznej
lokalizacji na tafli jeziora, dzikiej plaży lub drewnianym pomoście, gdzie umieścisz
swój sprzęt wędkarski, udaj się do miejscowości Bondary, nad zalew Siemianówka.
Fani aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego,
a podróżni poruszający się wozami kempingowymi będą zachwyceni dostępną
nad zalewem przestrzenią na postój. Zbiornik ten ma ponad 30 kilometrów
kwadratowych, więc wystarczy tam miejsca dla wszystkich. Latem wybierz się
tam na Regaty o Puchar Żubra. Zimą obserwuj jak miłośnicy bojerów przemierzają
taflę zalewu.

Zwiedzając tamte okolicę, warto jest wstąpić na Szlak Cerkwi Prawosławnych,
który wspaniale oddaje kresowy klimat gminy. Na jego trasie znajdują się
Topolany z najstarszą tam Cerkwią Przemienienia Pańskiego z końca XVII wieku,
a także Michałowo, Nowa Wola, Juszkowy Gród oraz Jałówka, gdzie znajdziesz
monumentalne ruiny Kościoła p.w. Świętego Antoniego. Wyznaczają one
granicę – dosłowne i metaforyczne. Tuż za nimi przebiega bowiem granica Polski
i Białorusi, a spoglądając na ruiny można poczuć, jak zaciera się granica między
tym co rzeczywiste, a tym co magiczne. Neogotycki kościół zniszczony podczas
II Wojny Światowej nigdy nie został odbudowany – pozostały jedynie strzeliste
filary i okna zakończone łukami. Malownicze ruiny to dziś mekka dla fotografów,
którzy uwieczniają magiczny klimat tego miejsca. We wrześniu, gdy jesień powoli
zaczyna dawać o sobie znać, a lasy kuszą bogactwem swoich darów, w Sokolu
baw się podczas Święta Grzyba, a kto wie – może właśnie Ty zostaniesz Władcą
Grzybobrania!
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pracownia filmu, dźwięku
i fotografii „niezabudka”

Odwiedź Michałowo i zajrzyj do Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii „Niezabudka”
– galerii, która w swych zbiorach ma ponad 50 tysięcy archiwalnych zdjęć,
pocztówek, dokumentów, map, gazet, ulotek oraz przedwojennych znaczków
pocztowych. Przespaceruj się uliczkami miasta lub parkowymi alejkami,
w przypadku, gdy pogoda nie pozwoli na wypoczynek na świeżym powietrzu,
wodną rozrywkę zapewni Ci Basen Na Fali MOSiR w Michałowie.

Pracownia Filmu, Dźwięku
i Fotografii „Niezabudka”
ul. Fabryczna 33
16-050 Michałowo
(+48) 85 663 16 33
www.pracownia.michalowo.eu
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Michałowie
ul. Sienkiewicza 21A
16-050 Michałowo
(+48) 85 718 94 24
www.mosir.michalowo.eu

Starostwo Powiatowe
w Białymstoku
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
(+48) 85 740 39 51
www.powiatbialostocki.pl

Urząd Gminy Korycin
Knyszyńska 2A
16-140 Korycin
(+48) 85 722 91 81
nowa.korycin.pl

Urząd Gminy Michałowo
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo
(+48) 85 713 17 74
www.michalowo.eu

Urząd Gminy Sokółka
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
(+48) 85 711 09 00
www.sokolka.pl

Foto Ferma
fb: /FotoFerma
IG: /fotoferma

