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Szlak turystyczny Perły BOF

Województwo podlaskie posiada duży potencjał do kreowania unikatowych i konkurencyjnych produktów 
turystycznych. Głównym elementem tej konkurencyjności może być wysoka różnorodność przyrodnicza. 
Z drugiej strony obszar ten cechuje się dużą różnorodnością kulturową, która znajduje odbicie w działalno-
ści ośrodków kultury, sztuki i wytwórczości ludowej. Mieszkają tu wyznawcy różnych religii i przedstawiciele 
wielu nacji, tworząc tym samym niepowtarzalny klimat województwa. Bogate walory przyrodnicze i kultu-
rowe obszaru, w połączeniu z najlepiej zachowanym w kraju tradycyjnym wiejskim krajobrazie kulturowym, 
pozwalają kreować jego pozytywny wizerunek na rynku międzynarodowym.

Mieszkańcami województwa podlaskiego, oprócz Polaków, są Białorusini, Litwini, Ukraińcy oraz Rosjanie. 
Przedstawiciele różnych wyznań: katolicy, prawosławni, staroobrzędowcy, wyznawcy judaizmu i  islamu żyją 
obok siebie, dając przykłady tolerancji i międzykulturowej współpracy. Sam Białystok, aż do II wojny światowej, 
był mozaiką kultur. W mieście i regionie, oprócz Polaków, zamieszkiwali Żydzi, Rosjanie, Litwini, Białorusini, 
Ukraińcy, Tatarzy, Niemcy, Romowie oraz Macedończycy. Każda nacja wzbogacała lokalną kuchnię tworząc 
niepowtarzalne smaki.

Nie tylko kulturowe, ale również przyrodnicze uwarunkowania Białegostoku i  okolic, czynią z  tego obszaru 
soczewkę skupiającą różnorodność całego województwa. Rzeka Narew, przepływająca przez Białostocki Obszar 
Funkcjonalny (BOF), nazywana jest często polską Amazonką – wynika to z faktu posiadania unikalnego w skali 
światowej systemu koryt – tzw. anastomozującego (jest dobrze widoczny szczególnie w okolicach gmin Cho-
roszcz i Łapy, ale także Turośni Kościelnej czy Juchnowca Kościelnego). Znaczna część obszaru porośnięta jest 
lasami Puszczy Knyszyńskiej, której tzw. masztowe sosny wykorzystywane były do budowy okrętów już w XIV 
wieku. Lasy porastające tereny Supraśla, Czarnej Białostockiej, Dobrzyniewa Dużego, Wasilkowa czy Zabłudowa, 
to obszar doceniany przez coraz większą liczbę turystów, także zagranicznych, ceniących wielką rozmaitość jej 
polodowcowych krajobrazów, pagórków, parowów, niezliczonych rzeczek, strumyków i źródełek. Białostocki 
Obszar Funkcjonalny jest soczewką skupiającą całą różnorodność województwa podlaskiego. 

Białostocki Obszar Funkcjonalny obejmuje swoim zasięgiem 10 jednostek samorządowych. W jego skład wcho-
dzi Białystok oraz 9 gmin otaczających miasto pierścieniem: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo 
Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i  Zabłudów. Cały subregion zajmuje 
obszar 1 728,15 km2, co stanowi 8,6% powierzchni województwa podlaskiego. Zamieszkuje go 413 tys. ludności, 
czyli około 35% mieszkańców województwa.

Obszar ten długo nie stanowił odrębnej jednostki na mapie turystycznej województwa podlaskiego. Można 
nawet stwierdzić, że w naturalny sposób (odnoszący się do walorów środowiska przyrodniczego) był trakto-
wany jako dwa samodzielne rejony turystyczne: Puszcza Knyszyńska (gdzie dominującym walorem jest las) 
i Dolina Narwi (w przypadku której dominuje środowisko wodne). Duży potencjał kulturowy, związany z dzia-
łalnością instytucji artystycznych (Opera i  Filharmonia Podlaska, Białostocki Teatr Lalek, Teatr Wierszalin), 
upowszechniających (Galeria Arsenał, Muzeum Wojska, Muzeum Ikon, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 
Muzeum Wnętrz Pałacowych), bogactwo historycznego dziedzictwa oraz duża liczba imprez prezentujących 
wielokulturowość nie były do tej pory uwzględniane jako element integrujący turystycznie BOF. 
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Potrzeba uaktywnienia tej sfery działalności jest nie tylko nieodzowna, ale także zauważalna. 
Samorządy gminne z obszaru BOF dostrzegają możliwości rozwoju turystyki na swoim terenie – 
aż 9 z nich w swoich dokumentach strategicznych posiada odwołania do turystyki. W niektórych 
przypadkach można zaobserwować myślenie perspektywiczne w  odniesieniu do turystyki jako 
domeny rozwoju w większej skali niż jedna jednostka samorządu terytorialnego. Świadczyć mogą 
o tym takie zapisy, jak: 

•  tworzenie regionalnego centrum turystycznego (Białystok),
•  koordynacja obsługi ruchu turystycznego na obszarze wschodniego pogranicza (Czarna 

Białostocka), 
•  udział w przedsięwzięciach mających na celu budowę produktów i marek turystyczno-re-

kreacyjnych subregionu białostockiego oraz ich ponadlokalną promocję (Dobrzyniewo 
Duże),

•  centrum uzdrowiskowe i turystyczne Podlasia (Supraśl).

O  atrakcyjności turystycznej BOF, postrzeganego jako jeden rejon turystyczny, w  dużej mierze 
decydują walory środowiska naturalnego: Puszcza Knyszyńska (zajmująca północno-wschodnią 
część BOF), malownicze meandry Narwi wraz z Narwiańskim Parkiem Narodowym (okalające 
BOF od strony południowej i zachodniej), rzeka Supraśl (przecinająca obszar równoleżnikowo) 
oraz nieska żone środowisko przyrodnicze.

Szczycące się wielowiekową tradycją i  unikalnymi zabytkami miasta i  miasteczka tego obszaru 
doskonale uzupełniają jego walory przyrodnicze. Na tych terenach współegzystowały różne naro-
dowości, które pozostawiły po sobie bogatą spuściznę, także kulinarną. Należy zauważyć, że duży 
potencjał kulturowy Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego został wskazany jako mocna strona 
w opracowanej Strategii ZIT BOF1, co dało podstawy do budowania integralności turystycznej tego 
obszaru. 

Środowisko przyrodnicze, czyli: czyste powietrze, ukształtowanie powierzchnia ziemi, cieki wodne, 
flora i fauna, a także środowisko antropogeniczne, czyli: infrastruktura obejmująca drogi, sztuczne 
krajobrazy, zabudowania, zabytki i wiele innych są podstawą rozwoju turystyki. Otoczenie, w któ-
rym uprawiana jest turystyka ma istotne znaczenie dla wrażeń turysty, a atrakcyjność, czystość 
i unikatowość danego obszaru pobudzają zainteresowanie turystów. Miejsca oferujące możliwość 
obcowania z naturą i miejsca o znaczeniu historycznym lub kulturowym do dziś są najchętniej 
odwiedzanymi oraz stanowią bardzo ważne kryterium wyboru celu wyjazdu turystycznego. BOF 
dysponuje tymi walorami, przy czym nie są one jeszcze nie tylko skomercjalizowane, ale bardzo 
często nie uświadamiane, przez co nie stanowią spójnej i atrakcyjnej oferty. Niemniej potencjał do 
jej rozwinięcia jest odpowiedni – istniejąca sieć szlaków turystycznych: rowerowych, pieszych, 
konnych i kajakowych stanowi znakomity sposób udostępniania walorów przyrodniczych i kultu-
rowych. 

Wyłonione atrakcje zostały zgrupowane w trzech kategoriach. Zaproponowane zostały ich nazwy, 
uwzględniające charakter miejsc i obiektów: 
1. Barokowy BOF (miasto Białystok i gmina Choroszcz),
2. Domy i dwory (gminy: Łapy, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Turośń Kościelna, Zabłudów),
3. Rzemiosło (gminy: Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Wasilków);

jak również dwie trasy zwiedzania:
1. szlak samochodowy (jednodniowa podróż po najcenniejszych atrakcjach BOF-u),
2.  szlak rowerowy (kilkudniowa podróż uwzględniająca dodatkowe walory turystyczne, które 

umożliwią turyście pełne poznanie tego obszaru).

1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 6), 
Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok 2020, s. 153.



Trasa samochodowa

Trasa samochodowa „Perły BOF” łączy kluczowe atrakcje kulturowe, wybrane dla każdej  
jednostki samorządowej z  BOF, z  walorami przyrodniczymi, które stanowią kanwę podróży 
turystycznej odbywanej po tym terenie. 

Lp.   Miasto/gmina   Nazwa produktu   Perła

1. Białystok Barokowy Białystok
Zespół pałacowo-parkowy  
Branickich

2. Choroszcz Dworska Choroszcz Muzeum Wnętrz Pałacowych

3. Czarna Białostocka Rzeczpospolita Rzemieślnicza
Centrum Rękodzieła Ludowego  
w Niemczynie

4. Dobrzyniewo Duże Kopalnie Krzemienia Kopalnie krzemienia

5. Juchnowiec 
Kościelny

Nadnarwiańskie Wojszki Drewniana zabudowa wsi Wojszki

6. Łapy Kolejarskie Łapy Osiedle kolejarskie Łapy-Osse

7. Turośń Kościelna Myśliwska Turośń 
Dwór myśliwski z drugiej połowy  
XVIII wieku w Turośni Kościelnej

8. Supraśl Fabrykancki Supraśl Domy Tkaczy

9. Wasilków Tradycja i Folklor Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej 

10. Zabłudów Mozaika kultur 
Zabytkowy układ urbanistyczny  
miasta

Trasa przejazdu liczy około 190 km i prowadzi przez: 

 Pałac Branickich w Białymstoku   Choroszcz   Zaczerlany   Baciuty   Łuplankę Starą   Łapy 
 Turośń Dolną   Turośń Kościelną   Juchnowiec Kościelny   Wojszki   Ryboły   Zabłudów   

 Kuriany   Ogrodniczki   Supraśl   Studzianki   Czarną Białostocką   Czarną Wieś Kościelną 
 Niemczyn   Przewalankę   rezerwat przyrody Krzemianka   Jurowce   Podlaskie Muzeum 

Kultury Ludowej
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Barokowy Białystok 
Białystok to centrum administracyjne i kulturalne województwa podlaskiego, 
jednocześnie od zawsze będące miejscem międzykulturowego dialogu. 
W  Bia łymstoku narodziło się esperanto, współistnieją liczne nacje i  religie, 
działają galerie sztuki, muzea i inne obiekty kultury i sztuki, w tym z najbar-
dziej znaną w regionie Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum 
Sztuki, która w 2014 roku znalazła się w gronie 10 najlepszych polskich pro-
duktów turystycznych zdobywając Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycz-
nej. Miasto posiada liczne i znane zabytki kulturowe (w szczególności zwią-
zane z rodem Branickich) oraz religijne, a także stanowi znakomite miejsce do 
aktywnego wypoczynku wykorzystując bardzo dobrze rozwiniętą sieć ścieżek 
rowerowych oraz liczne szlaki turystyczne.

PERŁA 1  
Zespół pałacowo-parkowy  
Branickich w Białymstoku 
To  jeden z  najciekawszych zabytków Białegostoku, a  jednocześnie jedna 
z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej. Obecny kształt pochodzi z czasów Jana Klemensa 
Branickiego i  odzwierciedla ambicje królewskie hetmana. Swój obecny 
kształt pałac zawdzięcza dwóm pokoleniom Branickich. Przebudowę pod 
nadzorem holenderskiego mistrza Tylmana z Gameren rozpoczął Mikołaj, 
a zakończył w I połowie XVIII wieku jego syn – Jan Klemens, on też zatrudnił 
wybitnych architektów baroku: Jana Zygmunta Deybla, Jakuba Fontanę 
i  Jana Henryka Klemma, by na fundamentach XVI-wiecznego zamku 
powstała rezydencja magnacka nawiązująca swoim wyglądem do baroko-
wych pałaców królów francuskich. Stąd jego nazwy: „Wersal Polski”, „Wersal 
Podlaski”, „Wersal Północy”. Najbardziej eleganckie komnaty pałacu nazy-
wano królewskimi. W  pałacu istniał pokój „chiński”, „złoty”, biblioteka, 
kaplica modlitewna, sala balowa, jadalnia, akwarium, pokoje „paradne”, 
„paryskie”, „łazienkowe”. Wszystkie były starannie dekorowane najmodniej-
szymi meblami, dziełami sztuki i cennymi bibelotami. Na teren kompleksu 
prowadzi brama wjazdowa, zwana od rodowego herbu Branickich „Gryfem”. 
Obecnie w budynku pałacu ma siedzibę Uniwersytet Medyczny. Budynek 
jest częściowo udostępniony zwiedzającym.

Pałac jest otoczony najlepiej zachowanym w Polsce barokowym ogrodem. 
Ogród francuski tworzą labirynty, kwatery bukszpanowe i fontanny. Wszyst-
kie krzewy są starannie przycięte tworząc zielone labirynty i geometryczne 
wzory. Główna aleja przebiega przez most nad zbiornikiem wodnym utwo-



rzonym z fosy będącej elementem dawnego bastionu zamkowego. W sąsiedztwie parku francuskiego jest park 
utrzymany w stylu angielskim. Sprawia on wrażenie niewielkiego lasu kipiącego zielenią. Na uwagę zasługują 
dwa obiekty barokowe – pawilon włoski i toskański.

Pierwotnie w XVI wieku obiekt był zamkiem obronnym wybudowanym przez rodzinę Wiesiołowskich – ówcze-
snych właścicieli Białegostoku. Największy rozkwit rezydencji i  otaczających ją ogrodów przypadł w  okresie 
panowania rodu Branickich. W  latach 90. XVII w. Stefan Mikołaj Branicki rozpoczął przebudowę zamku na 
barokowy pałac. Jego syn – Jan Klemens Branicki kontynuował rozbudowę jeszcze przez pięćdziesiąt lat. W tym 
czasie zarówno pałac, piękne ogrody jak i samo miasto Białystok nabrały 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 spowodo-
wało, że pałac utracił swój rezydencjonalny charakter. Dziś w Pałacu siedzibę ma rektorat Uniwersytetu Medycz-
nego. Miasto sukcesywnie prowadzi prace renowacyjne na terenie Rezydencji Branickich.

Białystok 
Pałac  

Branickich fot. D. Sołowiej
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Dworska Choroszcz
 Gmina Choroszcz położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Białegostoku. 
Zachodnia granica biegnie bagienną doliną Narwi, wśród labiryntu wodnego 
„polskiej Amazonii” Narwiańskiego Parku Narodowego. W  1507 roku Cho-
roszcz otrzymała od Zygmunta Starego prawa miejskie, natomiast od początku 
XVIII wieku należała do rodu Branickich. Jan Klemens ufundował kościół, 
szpital, cerkiew oraz zbudował letnią rezydencją rodu, w której obecnie mie-
ści się muzeum. Mały pałacyk położony jest pośród zieleni okalającego go 
parku z fosami, kanałami wodnymi, alejkami i mostkami. Miejsce to jest uro-
cze, spokojne, doskonałe na spacery. W muzeum mieści się stała ekspozycja 
wnętrz pałacowych z XVIII i XIX wieku. Gromadzi ono eksponaty i dokumenty 
związane z historią pałacu i  jego właścicieli oraz meble i wyroby rzemiosła 
artystycznego z XVIII i XIX wieku. W połowie XIX wieku miasteczko stało się 
osadą fabryczną. Mieściła się tu, jedna z  największych w  tamtych czasach, 
fabryka sukna i kortów, należąca do Christiana Augusta Moesa.

PERŁA 2  
Zespół pałacowo-parkowy  
Branickich z Muzeum Wnętrz  
Pałacowych w Choroszczy

Pałac został wybudowany w latach 1725-1730 i stanowił letnią rezydencję rodu Branickich. Według 
XVII-wiecznych wzorów francuskich stanął on na sztucznie usypanej wyspie. Podczas pierwszej 
wojny światowej, w 1915 roku, pałacyk został spalony przez Rosjan. W latach 60. XX wieku rezyden-
cję odbudowano według projektu Stanisława Bukowskiego. Park pałacowy został przebudowany 
przez Moesa na przełomie XIX i XX wieku.

Obecnie w  budynku pałacu mieści się Muzeum Wnętrz Pałacowych, filia Muzeum Okręgowego 
w  Białymstoku z  ekspozycją mebli, wyrobów porcelanowych, zabytkowych zegarów, lichtarzy 
i  kobierców. Z  czasów świetności pałacu zachowały się tylko dwie płyty kominkowe z  herbami: 
Gryfem Branickich i Ciołkiem Poniatowskich. Zgromadzone meble pochodzą głównie z XVIII i XIX 
wieku. Całości dopełnia galeria obrazów.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w  Choroszczy to jednopiętrowy budynek z  licznymi dekoracjami 
fasadowymi. Za czasów Branickich mieścił w sobie dwadzieścia dwa pomieszczenia, z czego więk-
szość miała charakter reprezentacyjny. Piętro pałacyku zajmowały apartamenty gościnne, zaś 
dolną część – apartamenty Branickich.

Obecny wystrój i wyposażenie odzwierciedla jedynie wystrój XVIII-wiecznych wnętrz, ponieważ 
majątek Branickich został rozprzedany po śmierci Izabeli Branickiej. Na parterze zachowano pier-
wotny rozkład pomieszczeń.

Pałacyk w Choroszczy pełnił w czasach mecenatu Branickich funkcję letniej rezydencji rodu. Bra-
niccy przyjmowali tu wielu znakomitych gości, w tym króla Augusta III.



W czasach świetności za pałacem rozciągał się reprezentacyjny salon ogrodowy. Dziś ogrody pałacowe przypo-
minają bardziej park krajobrazowy, jednak spacer po tym terenie jest bardzo przyjemny. Park z mostkiem nad 
kanałem krzyżowym, stawem prostokątnym i wzgórzem widokowym na pałac jest często wykorzystywany do 
ślubnych sesji fotograficznych.

Zespół  
pałacowo- 
parkowy  

Branickich  
w Choroszczy

Park  
przy Zespole  

pałacowo- 
parkowym  
Branickich  
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fot. A. Świderska
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Kolejarskie Łapy 
Łapy to miejsce, w którym z jednej strony żyje się z dala od zgiełku wielkich 
miast, od korków, od zanieczyszczonego powietrza, a zarazem jest to miejsce 
niezwykle urokliwe, spokojne i blisko natury. Jednocześnie są miastem rozwi-
jającym się, które próbuje połączyć nowoczesność z tradycją i ekologią przy 
zachowaniu niepowtarzalnej atmosfery przepięknej krainy.

 Gmina Łapy dysponuje dużym potencjałem turystycznym. Warunki klima-
tyczne i ukształtowanie powierzchni umożliwiają uprawianie turystyki prak-
tycznie przez cały rok. Największą atrakcję turystyczną stanowią walory natu-
ralne, oferujące doskonałe tereny dla wycieczek pieszych i rowerowych, zaś 
dolina rzeki Narew jest atrakcyjna dla ornitologów, kajakarzy czy wędkarzy. 
Czyste, nieskażone działalnością człowieka środowisko, cisza, spokój, pozwa-
lają oderwać się od stresującego życia codziennego. Dziewicze tereny 
i  malow nicze krajobrazy stanowią nieodłączny element atrakcyjności tury-
stycznej gminy.

PERŁA 3  
Osiedle kolejarskie Łapy Osse 
Mimo niewątpliwej atrakcyjności środowiska przyrodniczego, najciekawszą atrakcją Łap jest kole-
jarska przeszłość. Łapy swój rozwój zawdzięczają oddaniu 15 XII 1862 roku linii kolei warszawsko-
-petersburskiej ze stacją kolejową w  Łapach oraz wybudowaniu przez francuzów w  1870 roku 
zakładów naprawy wagonów „Depo”. Wraz z ich powstaniem do Łap przyjechali i osiedli się rze-
mieślnicy oraz robotnicy z okolicznych wiosek. Pod koniec XIX wieku powstała kolejna linia kole-
jowa biegnąca przez Łapy na trasie Brześć – Ostrołęka – Grajewo. 

Największy rozwój miejscowości przypada na lata po I wojnie światowej, kiedy to warsztaty kole-
jowe przekształcono w duże i prężnie działające Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Obsługu-
jącym je pracownikom wybudowano na początku okresu międzywojennego dwa osiedla kolejar-
skie: „Osse” i  „Wygwizdowo”. Domy w  Łapach Osse są murowane, na Wygwizdowie drewniane 
(mają w  sobie cechy modnego wówczas stylu zakopiańskiego). Niemniej wszystkie zachowane 
z tamtych lat budynki są przykładem „stylu polskiego”, będącego poszukiwaniem współczesnego 
wyrazu polskości w architekturze. Stanowią one malownicze połączenie form architektonicznych 
baroku, renesansu i klasycyzmu. Od lat 20. XX wieku budynki osiedli kolejowych stały się charakte-
rystycznym elementem krajobrazu Łap, zarówno dla osób przejeżdżających przez Łapy pociągiem, 
jak również dla innych podróżnych.

W pierwszej połowie XVI wieku istniało 8 wsi o nazwie Łapy, pochodzących od popularnego nazwi-
ska szlacheckiego Łapiński. W roku 1676 takich wsi o dwuczłonowych nazwach było już 14. Rozwój 
osady, złożonej z połączonych wsi, przyśpieszył po wybudowaniu kolei warszawsko-petersburskiej 
w latach 1862-1864, szczególnie dzięki warsztatom kolejowym, dającym zatrudnienie 270 osobom, 
zwanym „Depot de Lapy”. Po pierwszej wojnie światowej zostały one przekształcone w  Zakłady 
Naprawcze Taboru Kolejowego.
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Myśliwska  
Turośń Kościelna

Obszar gminy Turośń Kościelna posiada sprzyjające rozwojowi turystyki 
walory przyrodnicze. Około 30% powierzchni gminy leży na terenie Narwiań-
skiego Parku Narodowego lub w  jego otulinie. Północno-wschodnie frag-
menty gminy wchodzą w leśny pas ochronny Białegostoku. Wody na terenie 
gminy to rzeka Turośnianka, Czaplinianka oraz glinianki w Markowszczyźnie. 
Zróżnicowana rzeźba terenu ma charakter falisty i  pagórkowaty, schodzący 
wyraźnie zboczem ku dolinie Narwi. W  trwale podmokłych torfowiskach 
bytuje ponad 150 gatunków ptaków.

PERŁA 4  
Dwór myśliwski w Turośni Kościelnej
Dwór myśliwski zbudowano w  końcu lat 60. XVIII wieku na podstawie planów Jana Henryka 
Klemma, tego samego, który projektował letnią rezydencję Branickich w Choroszczy. Właścicielem 
dóbr turośniańskich był wówczas Wiktoryn Jan Zaleski, starosta borecki w województwie ruskim, 
który postanowił przebudować w stylu późnego baroku istniejące od początków XVI stulecia rene-
sansowe założenie dworsko-ogrodowe. Zatrudnił odpowiednich fachowców, którzy wznieśli baro-
kowy pawilon w  centralnej kwaterze dawnego ogrodu włoskiego. Po jego śmierci w  1798 roku 
posesorką majątku została bratanica Marianna, córka generała Piotra Zaleskiego, a  żona Józefa 
Kajetana hr. Ossolińskiego (właściciela Rudki). Józef Kajetan Ossoliński i jego syn Wiktor Maksymi-
lian, właściwy dziedzic turośniańskich włości, mieszkali na stałe w Rudce. W tym czasie z wyjątkiem 
barokowego pawilonu inne dworskie zabudowania były zaniedbane – Ossolińscy podczas krótkich 
pobytów w  Turośni zatrzymywali się tylko w  nim. Wyruszali wówczas na polowania i  prawdo-
podobnie od tego czasu ogrodowy pawilon zaczął być powszechnie nazywany dworem myśliw-
skim.

Po Ossolińskich właścicielami Turośni Kościelnej, w krótkich odstępach czasu, byli: Potoccy, Jabło-
nowscy, Zamoyscy i Grunnerowie. Ci ostatni popadli w długi i majątek został zlicytowany. W wyniku 
licytacji uległ on znacznemu rozdrobnieniu i przeszedł w ręce Zimnochów, Michała Bartosiewicza, 
Onufrego Zabrodzkiego, Juszczuków oraz Józefa i Marii Szrzedzińskich. Pawilon myśliwski nabyli 
Juszczukowie i byli jego właścicielami aż do końca lat 70. XX wieku, kiedy to sprzedali go Urzędowi 
Gminy.

Obecnie, mimo tylu przejść, dwór dobrze prezentuje swoje późnobarokowe walory. Jest budowlą 
jednopiętrową, zwieńczoną czterospadowym, łamanym dachem, pokrytym dachówką. Nie 
posiada fasady, a poszczególne elewacje różnią się od siebie tylko liczbą okien i obecnością drzwi. 
Płaskie pilastry, wąskie otwory okienne w  kształcie prostokątów zamkniętych łukiem, stanowią 
charakterystyczne elementy późnego baroku. Budynek jest rzadkim już dzisiaj w Polsce przykła-
dem dworu myśliwskiego zbudowanego w XVIII wieku.



Turośń  
Kościelna 

dwór myśliwski fot. T. Poskrobko
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Nadnarwiańskie Wojszki 
w gminie Juchnowiec 
Kościelny

Gmina Juchnowiec Kościelny leży w  południowej części BOF, na obszarze 
dwóch mezoregionów: Doliny Górnej Narwi i  Wysoczyzny Białostockiej. 
Na  terenie gminy przeważają obszary równinne, częściowo zalesione. Naj-
większe skupisko leśne znajduje się w jej północnej części. Zalesienia pełnią 
rolę lasów ochronnych miasta Białegostoku. 

Gmina posiada wiele miejsc rekreacyjnych. Doceniają to nie tylko mieszkańcy 
gminy, ale również przyjezdni (głównie białostoczanie), z  przyjemnością 
odpoczywający w  takich miejscowościach letniskowo-wypoczynkowych jak 
Wojszki, Czerewki, Kożany czy Zajączki. Główną atrakcją tych okolic jest prze-
pływająca wzdłuż południowej granicy rzeka Narew, która wraz z okolicznymi 
lasami stwarza dobre warunki do rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej.

PERŁA 5  
Drewniana zabudowa wsi Wojszki

Osobom lubiącym starą zabudowę oraz spokojne miejsca, w  których czas jakby się zatrzymał, 
spodoba się na pewno wieś Wojszki. Miejsce o autentycznej naturalności, ciszy, sprawiające wraże-
nie wolniejszego i  przyjemniejszego upływu czasu. Charakteryzuje się przede wszystkim starą, 
oryginalną architekturą. Domy i zabudowania gospodarcze są wyjątkowe – ich specyfika polega na 
bogatej dekoracji zewnętrznej. Zdobienia snycerskie wprawiają w zachwyt każdego, piękna orna-
mentyka w formie nad- i podokienników, okiennic, wiatrownic, narożników, a także dekoracyjnego 
oszalowania elewacji i szczytów daje możliwość zobaczenia żywej tradycji, a nie tylko zachowanej 
w skansenie.

Dziewiętnasto- i  dwudziestowieczna zabudowa zachowuje najstarsze układy w  rozplanowaniu 
pomieszczeń i kształtach budynków. Bogate formy ornamentalne, o charakterystycznym i bogatym 
wyrazie plastycznym, są rezultatem złożonych przemian społecznych i politycznych oraz specy-
ficznych metod organizacji pracy na początku XX wieku. Dodają one niewątpliwej magii całej wsi, 
której zabudowania zlokalizowane są wzdłuż jednej ulicy o długości około 1,5 km.

Wybuch pierwszej wojny światowej całkowicie zahamował rozwój wsi. W 1915 roku prawie wszyscy 
mieszkańcy musieli wyjechać w głąb Rosji i dopiero po 5-6 latach zaczęli wracać na rodzinną zie-
mię. Wieś w większej części została spalona lub zdewastowana. Nie wszystkim też dane było wrócić 
w rodzinne strony, gdyż wiele osób, a nawet całych rodzin, zostało w Rosji na zawsze. Wielu zginęło 
na frontach lub zmarło, a tych co wrócili dziesiątkowały choroby. Jednak mieszkańcy dzięki swojej 
ciężkiej pracy, stopniowo odbudowywali zniszczone budynki, orali odłogi i siali zboża.



Druga wojna światowa dotknęła Wojszki niezbyt mocno. Front przetaczał się trzykrotnie – w 1939, 1941 i 1944 
roku. 25 czerwca 1941 roku na terenie Wojszek doszło do bitwy obronnej między wojskami ZSSR a Niemcami na 
uroczysku Komarówka, wzdłuż drogi do Kaniuk. Przez 5 lat działań wojennych w różnych okolicznościach zgi-
nęło 29 osób i spłonęło 21 gospodarstw. Później 14 rodzin wyjechało do ZSRR i tam zamieszkało na stałe. Okres 
drugiej wojny światowej odbił się negatywnie na rozwoju ekonomiczno-gospodarczym wsi. Warunki polityczne 
również nie były sprzyjające dla rolnictwa (wieś typowo rolnicza). Wszystko to zahamowało rozwój gospodarczy 
Wojszek. Dopiero w kilka lat po wojnie gospodarka ożywiła się, zaczęto budować obszerniejsze domy miesz-
kalne i budynki gospodarcze. W roku 1954 wieś podłączono do sieci elektrycznej. W 1990 roku zbudowano we 
wsi wodociąg, doprowadzając wodę do każdego gospodarstwa.

Wojszki  
drewniany 

dom fot. R. Ziółkowski
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Mozaika kultur miasta 
Zabłudów

Gmina Zabłudów położona jest pośród różnorodnych kompleksów leśnych, 
pól i  łąk. Swoje piękno zawdzięcza krajobrazom Puszczy Knyszyńskiej oraz 
rozlewiskom rzeki Narew.  Miejsca o  wyróżniających się cechach turystycz-
nych zlokalizowane są w  dwóch rejonach: północnym, obejmującym leśne 
tereny Puszczy Knyszyńskiej i stanowiącym w większości otulinę Parku Krajo-
brazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz południowym, leżącym w bezpośred-
nim sąsiedztwie rzeki Narew i  stanowiącym część Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Doliny Narwi. Atrakcyjność tych terenów sprzyja rozwojowi 
budownictwa letniskowego. 

PERŁA 6  
Zabytkowy układ  
urbanistyczny miasta 
Szczególną uwagę zwraca układ urbanistyczny Zabłudowa. 
Zaprojektowany w XVI wieku rynek i przylegająca do niego 
prostokątna sieć ulic zachowały swój niezmieniony kształt 
do dzisiaj. Część miasta stanowi cenny przykład współistnie-
nia na jednym terenie zespołu wiejskiego i  rezydencjonal-
nego. Granica obszaru ochronnego biegnie wzdłuż granicy 
ulicy 3 Maja, na tyłach parcel położonych w  jej północnej 
pierzei, do rzeki Rudni, dalej wzdłuż jej biegu do linii drogi 
polnej, która dochodzi do szosy do Michałowa, obiega teren 
ruin dawnego zaboru oraz parku podworskiego, stąd wzdłuż 
ul. Podrzecznej i ul. Sikorskiego do ul. Św. Rocha, dalej ul. Św. 
Rocha do cmentarza, który jest włączony do strefy, stąd ul. 
Św. Rocha do ul. 3 Maja. Spacer tymi uliczkami, które w dal-
szym ciągu częściowo są tradycyjnymi „kocimi łbami”, odda-
lenie się od szumu trasy przejazdowej Białystok – Bielsk Pod-
laski, wsłuchanie się w lokalne dźwięki, powoduje odczucie 
klimatu minionych lat: że oddycha się XIX-wiecznym powie-
trzem, że za chwilę usłyszymy gwar (minionego) targowiska.

Aktualnie ochronie konserwatorskiej na terenie Zabłudowa 
podlegają:

• część miasta, XVI-XVIII wiek, 
• kościół par. p.w. Piotra i Pawła, lata 1805-1840,



• cerkiew prawosławna par. p.w. Mikołaja, lata 1847-1855, 
• kaplica cmentarna p.w. św. Marii Magdaleny (na d. cmentarzu unickim), 1848 rok, 
• cmentarz rzym.-kat. p.w. św. Rocha (nieczynny), ul. Surażska/św. Rocha, pocz. XIX wieku, 
• kaplica p.w. św. Rocha, 1850 rok, 
• park dworski, ul. Mickiewicza – rzeka Rudnia, XIX wiek.

Twórcą miasta i jego urbanistycznego kształtu był Grzegorz Chodkiewicz. Zabłudów otrzymał prawa 
miejskie dopiero w połowie XVI wieku. Lokacja miasta na prawie magdeburskim w 1553 roku zbiegła 
się w czasie z tworzeniem centralnej rezydencji Zygmunta II Augusta w Knyszynie, gdzie pierwszym 
starostą był właśnie Aleksander Chodkiewicz.

Dziełem Chodkiewicza było zagospodarowanie przestrzenne miasta. Siedzibę dworską (dwór istniał 
już w 1550 roku) oddzielały od miasta rzeka i staw. Dość spory – jak na ówczesne czasy – rynek kształ-
tem zbliżony był do kwadratu. W jego krańcach wyznaczono pary ulic wychodzące z każdego rogu, 
które zbiegały się pod kątem prostym. We wschodniej części rynku usytuowano kościół parafialny 
pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Ze względu na fakt osiedlania się we włościach zabłudowskich 
ludności ruskiej Grzegorz Chodkiewicz ufundował w 1567 roku cerkiew pod wezwaniem Uśpienia 
i św. Mikołaja. W tym samym roku założył szpital – przytułek dla ubogich wyznawców obu religii oraz 
ustanowił bakałarza do prowadzenia szkoły.

Zabłudów 
zabytkowy  

układ  
urbanistyczny 

miasta
fot. D. Sołowiej
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Fabrykancki Supraśl
Miasto Supraśl jest znaną miejscowością uzdrowiskową położoną w bezpo-
średnim sąsiedztwie Białegostoku, na terenie największego leśnego parku 
krajobrazowego w Polsce. Atrakcyjne usytuowanie miasta, otoczonego borami 
sosnowymi Puszczy Knyszyńskiej, czyni z niego miejsce do spokojnego wypo-
czynku, posiadające leczniczy mikroklimat wzbogacony w fito aerozole i lecz-
nicze borowiny. Supraśl jest miejscem przepełnionym historią i otoczonym 
przyrodą. Oprócz unikalnego krajobrazu, świeżego powietrza, możliwości 
całorocznego wypoczynku w lasach Puszczy Knyszyńskiej, można tu też sko-
rzystać z  dobrze rozwiniętej infrastruktury turystycznej, w  szczególności 
uzdrowiskowej.

Charakterystyczna dla tego miasta jest Sosna Supraska. Pod względem jakości 
surowca jest jedną z  najlepszych w  Europie, była od wieków przedmiotem 
handlu z  licznymi krajami. Już w  XVI wieku spławiano ją rzeką Supraśl do 

Narwi, a dalej Wisłą do Gdańska. Ceniona ze względu na strzelistość i brak sęków, była swego czasu 
eksportowana do Anglii i Hiszpanii, przede wszystkim na maszty okrętów żaglowych. Do dziś sosna 
ta, ze względu na swe cenne własności genetyczne, techniczne i ekologiczne stanowi bardzo cenny 
obiekt przyrodniczy, hodowlany i gospodarczy.

W Puszczy Knyszyńskiej można natknąć się na stare, okazałe okazy sosny masztowej, na których 
wiszą drewniane kapliczki. Zgodnie ze starym miejscowym zwyczajem kapliczki te wieszane są 
w konkretnej intencji, np. ku pamięci osób zaginionych lub członków rodziny. Drzewo, na którym 
powieszono kapliczkę zostaje tym uświęcone i zgodnie z tradycją nie można go ściąć. Najstarsza 
zachowana kapliczka znajduje się w muzeum i pochodzi z 1827 roku. W lesie nadal można znaleźć 
kapliczki pochodzące z drugiej połowy XIX wieku.

PERŁA 7  
Domy Tkaczy w Supraślu
Zabytkowe Domy Tkaczy są zlokalizowane przy klimatycznej uliczce 3 Maja, przy której można 
zjeść regionalne potrawy, wypić kawę i kupić pamiątki. Stanowią charakterystyczny element budu-
jący wizerunek Supraśla i atmosferę ulicy, przy której codziennie spacerują mieszkańcy i turyści. 

Domy Tkaczy chakateryzują się niską drewnianą zabudową, prostokątną bryłą oraz dwuspado-
wym dachem z naczółkami. Pierwotnie ściany były bielone wapniem, a dach kryty gontem (dziś 
ściany są obite deskami, a dach pokryty dachówką). Na środku parteru sień wytyczała oś, od której 
odchodziły symetrycznie pomieszczenia. Taki dom służył przeważnie 2 rodzinom. Z jednej strony 
budynku na parterze mieściły się pokoje mieszkalne, z drugiej – tkackie, a oddzielała je sień. Cie-
kawe w Domach Tkaczy są kominy, tzw. nogawice i masywne okiennice na oknach.

Domy Tkaczy powstały z inicjatywy Wilhelma Fryderyka Zacherta – właściciela pierwszej manufak-
tury włókienniczej w Supraślu. Sprowadziła go tu ze Zgierza wizja bankructwa, na które po klęsce 
powstania listopadowego w 1831 roku narażeni byli fabrykanci. Na granicy Królestwa Polskiego na 
przedsiębiorców nałożono 30% podatek na sukno eksportowane do Rosji oraz zakaz tranzytu pol-
skiego sukna na rynki wschodnie do Chin. Leżący w Cesarstwie Supraśl okazał się idealnym miej-
scem na przeniesienie biznesu. Dzięki temu, że fabrykanci z Łodzi i ze Zgierza tu właśnie zainsta-
lowali swoje interesy, Supraśl zwielokrotnił swoją populację, stając się prężnie działającym ośrodkiem 
przemysłowym.
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Rzeczpospolita  
Rzemieślnicza w gminie 
Czarna Białostocka

Gmina Czarna Białostocka jest położona wśród lasów Puszczy Knyszyńskiej. 
Ponad 75% powierzchni gminy to tereny leśne. To sprawia, że obszar ten cha-
rakteryzuje się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi z  wyznaczonymi 
rezerwatami przyrody, których celem jest ochrona fragmentów puszczy 
z naturalnymi zbiorowiskami leśnymi, torfowiskami, źródliskami – osobliwo-
ściami na skalę kraju. Specyficzny mikroklimat, będącym efektem leśnej otu-
liny, zachęca do wypoczynku, pieszych i rowerowych wędrówek, obserwacji 
przyrody, uprawiania łowiectwa oraz zbioru runa leśnego. 

 Mimo dominującego waloru przyrodniczego gmina posiada również intere-
sujące walory historyczne, kulturowe i  religijne. Przez puszczańskie tereny 
prowadziły szlaki bitew i potyczek okresu powstania styczniowego. Tu znaj-
dują się pomniki, mogiły i krzyże przypominające historię Polaków walczą-
cych o  niepodległość Ojczyzny – Mogiłkę, Ogóły i  Taboły. Ponadto jest to 
obszar wyjątkowo bogaty pod względem zachowanego dziedzictwa kulturo-
wego – ostoja artystów ludowych, reprezentujących ginące zawody.

PERŁA 8  
Centrum Rękodzieła Ludowego 
w Niemczynie 
Gmina Czarna Białostocka jest obszarem wyjątkowo bogatym pod względem zachowanego dzie-
dzictwa kulturowego. Jest to prawdziwa ostoja artystów ludowych, reprezentujących ginące 
zawody, stare, rękodzielnicze techniki i umiejętności: kowalskie, garncarskie, tkactwa dwuosnowo-
wego, łyżkarskie, pisankarskie i  inne. Miejscem integrującym te aktywności stało się Centrum 
Rękodzieła Ludowego w Niemczynie, w którym podjęto próbę zachowania i propagowania giną-
cych zawodów. Przygotowano ofertę pozwalającą zapoznać się z tradycyjnym rzemiosłem, twór-
cami oraz ich pracowniami. W  wyremontowanym przedwojennym budynku szkoły każdy sam 
może spróbować swych sił podczas warsztatów rękodzieła, dając upust wyobraźni, talentom oraz 
spontaniczności. Ośrodek posiada bogatą ofertę zajęć, skierowanych zarówno do dzieci i  mło-
dzieży, jak też do osób dorosłych, które prowadzone są przez lokalnych twórców ludowych oraz 
wykwalifikowanych instruktorów rękodzieła.

Centrum Rękodzieła Ludowego to miejsce ekspozycji, organizowania warsztatów (tkactwa, batiku, 
witrażu i innych), pokazów oraz przyjmowania wycieczek. To również doskonałe miejsce na orga-
nizację różnego rodzaju plenerów (fotograficznych, malarskich, rzeźbiarskich i innych). Znajduje 
się w nim 15 miejsc noclegowych w 3-osobowych pokojach.



Niemczyn  
Centrum  

Rękodzieła  
Ludowego

fot. D. Sołowiej

Czarna  
Białostocka 

garncarstwo  
w Gminie

fot. T. Poskrobko
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Kopalnie Krzemienia  
w gminie Dobrzyniewo Duże

Gmina Dobrzyniewo Duże to obszar o wybitnych walorach przyrodniczych, 
kierujący się zasadą zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach swo-
jej funkcjonalności z uwzględnieniem dziedzin gospodarczych, kulturalnych 
i turystycznych. Wśród celów zagospodarowania przestrzennego gminy znaj-
duje się wykorzystanie potencjału rekreacyjno-turystycznego, zwłaszcza roz-
wój indywidualnych form rekreacji, w tym agroturystyki oraz turystyki przy-
rodniczej i  kwalifikowanej. Jednym z  elementów atrakcji turystycznych jest 
sieć szlaków turystycznych, biegnących przez najciekawsze przyrodniczo 
i  historycznie tereny. Czystość ekologiczna obszaru dodatkowo stwarza 
korzystne warunki do uprawiania turystyki wycieczkowej. Szeroka oferta 
szlaków pozwala na uprawianie turystyki aktywnej: pieszej, rowerowej i kaja-
kowej.

PERŁA 9  
Kopalnie krzemienia 
w rezerwacie  
„Krzemianka” 
Rezerwat leśno-archeologiczny utworzono w  1988 roku. 
Występuje tu bardzo bogata szata roślinna o wysokim stop-
niu naturalności oraz liczne źródła zasilające rzekę Krze-
miankę. Rezerwat tworzy rozległa zabagniona dolina z licz-
nymi źródliskami otwartymi, mulistymi i torfowiskowymi. 
Źródła to naturalne wypływy wody, świadczące o wyjątkowej 
zdolności terenów leśnych Parku Krajobrazo wego Puszczy 
Knyszyńskiej do gromadzenia wód pod ziem nych. Tworzą 
one malownicze zespoły dużych nisz źródliskowych z orygi-
nalną szatą roślinną. Ocenia się, że na terenie PKPK wystę-
puje ponad 450 źródeł.

Przez najciekawsze fragmenty rezerwatu prowadzi ścieżka 
przyrodnicza (około 4 km) prezentująca walory przyrodni-
cze rezerwatu „Krzemianka”, a  także specjalne atrakcje 
w postaci barci z pszczołami i prehistorycznymi kopalniami 
krzemienia. Wzdłuż ścieżki dydaktycznej ułożone są co kil-
kaset metrów kłody drewna, służące jako ławki, na których 
można odpocząć. Przez bardziej podmokłe tereny przerzu-
cono kładki.



Dobrzyniewo  
Duże  

ścieżka  
przyrodnicza  
w Rezerwacie  
„Krzemianka”

fot. T. Poskrobko

Ścieżka umożliwia podziwianie piękna tego niezwykłego terenu, dotarcie do trudnodostępnych 
miejsc. Spacer ścieżką dydaktyczną urozmaica kolorowa, zróżnicowana roślinność. Na trasie 
można natknąć się na przeszkodę w postaci powalonego drzewa, co oddaje wspaniały, dziewiczy 
klimat tego miejsca. Wywrócone drzewa stanowią także element edukacyjny, ponieważ dostar-
czają niepowtarzalnej możliwości przyjrzenia się z bliska ich systemowi zakorzeniania.

Na terenie rezerwatu znajdują się: skansen pszczelarski, drzewa bartne, wieża widokowa oraz 
kopalnie krzemienia odkryte w 1991 roku przez leśnika Romana Pruskiego. W 1992 roku prowa-
dzone w nich były badania ekipy z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, które 
pozwoliły stwierdzić, że około 3000 lat temu funkcjonowało tu całe zagłębie wydobywcze i prze-
twórcze (około 300 kopalń oraz kamieniołomy), gdzie wydobywano surowiec do produkcji 
kamiennych narzędzi. Ślady po dawnych kopalniach pokrywają południowy stok wzgórza – od 
szczytu do podnóża widoczne są liczne zagłębienia i hałdy. Co ciekawe, owe kopalnie przetrwały 
do dziś w niemal nienaruszonym stanie.
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Tradycja i folklor  
w gminie Wasilków 

Gmina Wasilków to przede wszystkim rozlegle tereny leśne i miejsca o dużych 
walorach przyrodniczych. Płynąca ze wschodu na zachód malownicza rzeka 
Supraśl, z północnym dopływem rzeką Czarną, tworzą bardzo dobre warunki 
do rozwoju rekreacji i turystyki. Miasto od zachodu, północy i wschodu oto-
czone jest Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, dzięki czemu 
mieszkańcy oraz turyści mają możliwość korzystania z  licznych turystycz-
nych szlaków pieszych, rowerowych i  konnych. Tereny gminy zachęcają do 
zajmowania się formami turystyki specjalistycznej, takimi jak: wędkarstwo, 
myślistwo, kajakarstwo – szlak kajakowy na Supraśli (wypożyczalnia kajaków 
nad zalewem, wypożyczalnia canoe, wyciąg nart wodnych) oraz jeździectwo. 

PERŁA 10  
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest usytuowane przy ul. Leśnej w  Wasilkowie. Gromadzi 
i udostępnia zwiedzającym zabytkową drewnianą architekturę wsi podlaskiej, którą współcześnie 
można podziwiać już tylko w  muzeach na wolnym powietrzu. W  skansenie (założonym w  1982 
roku) znajdują się zarówno obiekty zaliczane do tak zwanej małej architektury, a  więc krzyże, 
kapliczki, studnie, jak i  budynki mieszkalne i  gospodarcze, a  także dziewiętnastowieczny dwór 
z Bobry Wielkiej. Muzeum rozwija się, przenoszone są wciąż nowe obiekty z terenu województwa 
podlaskiego. 

Pierwszy budynek przeniesiono na teren skansenu w 1984 roku, była to kuźnia z Gródka. Inten-
sywne prace budowlane trwały do 1991 roku. Do tego czasu udało się przenieść trzy kompletne 
zagrody, gdzie odtwarzano przysiółek drobnoszlachecki, zagrodę leśną i dwór wraz ze spichlerzem. 
Do skansenu translokowano również wiatrak, młyn wodny oraz kuźnię. Ogółem udało się prze-
nieść do początku lat dziewięćdziesiątych blisko trzydzieści budynków. 

W listopadzie 1994 roku wybuchł pożar, w wyniku którego spłonęło doszczętnie dziewięć budyn-
ków, dziesiąty udało się uratować, ale z przeznaczeniem już tylko na cele pozaekspozycyjne. Wśród 
straconych budynków był najstarszy obiekt w skansenie – stodoła z połowy XVIII wieku, a także 
dwa unikalne maneże służące do ochrony drewnianych kieratów. Strata blisko jednej trzeciej 
posiadanych obiektów oraz brak możliwości realizacyjnych, wynikający głównie z ograniczonych 
środków finansowych, przyczyniły się do znacznego ograniczenia ambitnych planów przyjętych 
do realizacji w latach osiemdziesiątych. Obszar skansenu ograniczono do blisko trzydziestu hekta-
rów, rezygnując z odtworzenia dalszych układów osadniczych poza istniejącym już przysiółkiem 
drobnoszlacheckim. 

Od końca lat dziewięćdziesiątych rozpoczęto ponowne translokowanie do skansenu obiektów 
architektonicznych, w tym chałupy ze Starej Grzybowszczyzny, trzech stodół oraz dwóch spichle-
rzy i dwóch niewielkich wiatraków. Ograniczenie powierzchni skansenu wiązało się z rezygnacją 
z  odtwarzania całych zespołów osadniczych (o  charakterze ulicówki i  szeregówki). Pojedyncze 
zagrody związane z tymi układami osadniczymi rozmieszczono pomiędzy już istniejące zespoły 
zabudowy. 



W Muzeum jest udostępnionych 50 budynków, budowli i obiektów. Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 
zajmuje około dwóch godzin. Spacer po skansenie bez przewodnika jest również atrakcyjnym sposobem na 
poznanie historii, a przede wszystkim architektury podlaskiej wsi, jednak wówczas nie ma możliwości wejścia 
do środka budynków. W skansenie organizowane są wydarzenia kulturalno-historyczne, warsztaty oraz lekcje 
edukacyjne. Interesujące są stałe wystawy, pozwalające lepiej poznać i zrozumieć charakter wsi podlaskiej. 

Podlaskie  
Muzeum Kultury 

Ludowej 
Jedna z chat

Podlaskie  
Muzeum Kultury 

Ludowej 
Wnętrze  

domu

fot. R
. Ziółkow

ski

fot. D. Sołowiej
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Zapraszamy do obejrzenia filmów 
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promujących szlak Perły BOF 
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Trasa rowerowa

Trasa rowerowa „Perły BOF” łączy kluczowe atrakcje kulturowe z walorami przyrodniczymi, kultu-
rowymi i historycznymi. 

Trasa jest podzielona na trzy etapy:

Etap 1.    Barokowy BOF. Trasa przejazdu liczy około  50 km i prowadzi przez: Pałac 
Branickich w Białymstoku, Starosielce, Sienkiewicze, Choroszcz, Kru-
szewo, Śliwno. Trasę można pokonać w jeden dzień. 

Etap 2.    Domy i  dwory. Trasa przejazdu liczy około 145 km i prowadzi przez: 
Śliwno, Topilec, Baciuty, Płonkę Kościelną, Łapy, Borowskie Gziki, Turośń 
Kościelną, Pomigacze, Niewodnicę Korycką, Niewodnicę Kościelną,  
Klepacze, Turczyn, Horodniany, Hryniewicze, Juchnowiec Kościelny, 
Kożany, Zajączki, Wojszki, Pawły, Ryboły, Koźliki, Zabłudów, Supraśl. 
Pokonanie trasy warto podzielić na trzy dni. 

Etap 3.    Rzemiosło. Trasa przejazdu liczy około 100 km i prowadzi przez: Supraśl, 
Studzianki, Czarną Białostocką, Czarną Wieś Kościelną, Niemczyn,  
Zamczysk, Przewalankę, rezerwat przyrody Krzemianka, Letniki, Dobrzy-
niewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże, Jaworówkę, Fasty, Osowicze, Siela-
chowskie, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Wasilków, Świętą Wodę, 
Nowodworce, Białystok. Pokonanie trasy warto podzielić na dwa dni. 



Etap 1.  Barokowy BOF 
miasto Białystok i gmina Choroszcz

1.   Zespół pałacowo-parkowy Branickich w Białymstoku 
Na terenie zespołu pałacowo-parkowego Branickich znajdują się:

1.  Brama Wielka. Wprowadza na teren pałacowo-par-
kowy robiąc na zwiedzających wrażenie – 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 ją 
podziwiać w aranżacji świetlnej. Wejście do Bramy 
Wielkiej usytuowane jest od strony ul. Pałacowej. 
Jest to zalecane miejsce do rozpoczęcia spaceru po 
zespole parkowo-pałacowym.

2.  Pałacowe dziedzińce. Składają się z dwóch części: wstępnej i paradnej (honorowej). Część wstępna znaj-
duje się tuż za Bramą Wielką, natomiast dziedziniec paradny mieści się przed samym pałacem, z  trzech 
stron otaczają go budynki: na wprost Pałac, po prawej stronie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, zaś po 
lewej Aula Wielka.

3.  Pałac Branickich. Obecnie znajduje 
się tu siedziba władz Uniwersytetu 
Medycznego. Wnętrza zachowały styl 
barokowy pałacu, a  w  pomieszcze-
niach znajdują się oryginalne sztuka-
terie, 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 stro-

nie Sieni),
• Aula Wielka,
• Kaplica.

4.  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 w zbiorach manuał ma 
ponad 100 lat.

5.  Ogrody Górny i Dolny Piętrowy. Podział terenu wokół pałacu na ogrody Górny i Dolny powstał w końcu 
XVII wieku i  jest zachowany do dziś. Część górna ogrodu 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 wod-
nym oraz zespołem kamiennych rzeźb zachował się do dziś. Wzdłuż alei głównej salonu ogrodowego Pałacu 

Brama Wielka przy Zespole pałacowo-parkowym w Białymstoku 
(fot. D. Sołowiej)

Pałac Branickich w Białystoku (fot. T. Poskrobko)
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Branickich urządzono osiem bukszpanowych, strzyżonych parterów dywanowych, wysypywa-
nych białym i czerwonym piaskiem. Aleję zdobią ustawione na postumentach odrestaurowane, 
kamienne rzeźby. Jest ich 16, a dziesięć spośród nich pochodzi z XVIII wieku. Są to: Bachus, 
Diana, Nimfa z orszaku Diany i Flora, 2 wazy ze smokami, 2 wazy z maszkaronami i 2 wazy 
z głowami faunów. Pozostałe 6 rzeźb zostało zrekonstruowanych w 1954 roku i są to: Akteon, 
Apollo, Adonis, Wenus oraz 2 wazy z głowami faunów. Ta spacerowa ścieżka kończy się mostem 
flankowanym.

6.  Arsenał z oficyną to obiekty wybudowane w połowie XVIII wieku. Obecnie mieszczą się w nich 
Galeria Sztuki Współczesnej Arsenał oraz restauracja.

7.  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.

2.  Pałacyk Gościnny
Barokowy pałacyk zamykający perspektywę widokową ulicy Kilińskiego od strony Rynku Kościuszki 
jest dziś siedzibą miejskich instytucji, a zaplanowano go jako maison du plaisance dla Izabeli Bra-
nickiej, czyli miejsce odosobnienia i odpoczynku od dworskiej etykiety. Pałacyk, którego budowę 
rozpoczęto w roku śmierci Branickiego (1771), nigdy nie został wykończony. Przez następne stule-
cia mieściły się w tym obiekcie mieszkania, restauracje, muzea, wreszcie na początku XXI wieku 
dokonano aranżacji wnętrz przypominającej stan, jaki mógłby powstać w XVIII wieku, gdyby pała-
cyk ukończono. Na górze znajdują się pomieszczenia reprezentacyjne Kancelarii Prezydenta Białe-
gostoku, utrzymane w stylistyce klasycyzującego baroku, z portretami Branickich, ich rezydencji 
i symbolicznymi przedstawieniami zaczerpniętymi z mitologii. Dół pałacyku zajmują pomieszcze-
nia urzędu stanu cywilnego pozostające w nurcie kwiecistego rokoka. Dwie sale przeznaczone na 
ceremonie zaślubin nawiązują do tzw. pokojów ogrodowych, ozdobionych malowidłami egzotycz-
nych roślin, antycznych ruin i perspektyw ogrodowych.

3.  Plebania
XVIII-wieczna plebania, dziś reprezentacyjna siedziba Kurii Arcybiskupiej została ufundowana 
przez Branickiego na potrzeby sprowadzonych do miasta Księży Komunistów, którzy przez jakiś 
czas prowadzili duszpasterstwo parafialne. Dziesięcioosiowa bryła przykryta jest czterospadowym 
dachem, a nad wejściem głównym widnieje symbol kapelusza kardynalskiego. Wewnątrz, w jed-
nym z  pomieszczeń, nad kominkiem znajduje się fresk namalowany przez nadwornego artystę 
Branickich, Antoniego Herliczkę, przedstawiający wizytę trzech aniołów u Abrahama.

Ogród Górny wraz Pawilonem pod Orłem – Zespoł pałacowo-parkowy Branickich w Białymstoku (fot. A. Świderska)



4.  Stary kościół farny
Najstarszy zabytek w Białymstoku pochodzący z I połowy XVII wieku stanowi dziś jedno z najcenniejszych i naj-
ważniejszych miejsc w mieście związanych z Branickimi. Kościół został przebudowany przez Jana Klemensa 
Branickiego i wyposażony w stylu barokowym, a na początku XX wieku dokonano jego słynnej „rozbudowy”, 
czyli dostawienia neogotyckiej „dobudówki”. Wnętrza kościoła skrywają monumenty serc ojca i babki Branic-
kiego (czarny marmurowy pomnik z kolumnami po prawej stronie ołtarza), a także monument serca samego 
Jana Klemensa (skrzynia z czerwonego marmuru wsparta na dwóch gryfach po lewej stronie od ołtarza). W tzw. 
krypcie fundatorów pod kościołem została pochowana Izabela Branicka, a na prawej ścianie świątyni znajduje 
się specyficzne epitafium – w formie haftowanego obrazu – poświęcone dobrodziejce Białegostoku. Kościół jest 
otwierany na niedzielne nabożeństwa oraz uroczystości w trakcie tygodnia.

5.  Dawny szpital
Budynek z trójkątnym ryzalitem został ufundowany w 1762 roku przez J. K. Branickiego jako szpital – przytułek 
na „ubogich dziadów siedmiu i bab starych sześć”. Chorymi opiekowali się najmowani przez Branickiego leka-
rze i siostry miłosierdzia. W XIX wieku w budynku działało Białostockie Towarzystwo Dobroczynności, które 
wynajmowało pomieszczenia m.in. na sklepy, zakłady, drukarnię itd. W okresie międzywojennym do bryły szpi-
tala dobudowano salę z widownią i otwarto kinoteatr „Świat”, na deskach którego wystąpili m.in. Hanka Ordo-
nówna czy Melchior Wańkowicz. Gmach przetrwał II wojnę światową i już w 1944 roku zainaugurował w nim 
swoją działalność Teatr Miejski. Obecność sali z dużą widownią wpłynęła na decyzję władz o wykorzystaniu 
budynku do przeprowadzania pokazowych procesów żołnierzy podziemia niepodległościowego. O  tych tra-
gicznych wydarzeniach informują pamiątkowe tablice umieszczone przy wejściu. Od 1956 roku działało tu kino 
„Ton”, jednak pod koniec pierwszej dekady XXI wieku zamknęło ono swoje podwoje. W międzyczasie, w 1990 
roku, własność budynku została zwrócona białostockiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Obecnie w wyremon-
towanej sali kina odbywają się seanse, koncerty, wykłady i wydarzenia organizowane przez parafię i instytucje 
współpracujące. Ponadto działa tu księgarnia katolicka.

6.  Cekhauz
Jest to j budynek przypominający o karierze militarnej hetmana Jana Klemensa Branickiego. Zbrojownia ufun-
dowana w połowie XVIII wieku była pomieszczeniem dla warty, magazynem wyposażenia wojennego, ale prze-
chowywano w niej także „bosaki i sikawki” straży ogniowej. Pierwotny budynek uległ zniszczeniu podczas II 
wojny światowej, a odbudowano go prawie całkowicie zmieniając kształt i formę architektoniczną. Został także, 
z uwagi na potrzebę powiększenia powierzchni rynku, cofnięty nieco w głąb posesji. Pierwotne umiejscowienie 
zaznaczone jest czerwonymi płytami chodnikowymi. Dziś budynek jest siedzibą Galerii im. Sleńdzińskich.

7.  Klasztor sióstr miłosierdzia
Został ufundowany w latach 1768-1769 dla sprowadzonych przez Branickiego Sióstr Miłosierdzia św. Wincen-
tego à Paulo (szarytek). Uwagę zwraca barokowa, choć już nieco klasycyzująca w formach bryła budynku z trój-
kątnym tympanonem nad głównym wejściem, gdzie widnieje owalny medalion z wizerunkiem św. Marcina. 
Siostry szarytki, pomimo zawirowań historii i częstych w XIX i XX wieku zmian przeznaczenia budynku (był tu 
m.in. znany hotel), ponownie są jego właścicielkami i prowadzą przedszkole oraz działalność charytatywną.

8.  Kamienica dworska
Barokowy budynek przykryty mansardowym dachem z  lukarnami i  ściętym narożnikiem to wzmiankowana 
w XVIII-wiecznych źródłach „kamienica dworska”. W kolejnych stuleciach budynek pełnił różne funkcje i zmie-
niał przynależność własnościową. W okresie międzywojennym działały tu m.in. znane apteki, a właścicielem 
jednej z nich był Feliks Filipowicz, pierwszy po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku prezes białostockiej rady 
miejskiej (na budynku znajduje się tablica pamiątkowa ku jego czci). Zabytkowa kamienica i dostawiony do niej 
współcześnie nowoczesny budynek stanowią kompleks, który obecnie zajmuje centrum kulturalne „NIEteatr”. 
Białostoczanie przywykli oba budynki nazywać „Astorią” od mieszczącej się tu wiele lat restauracji o tej nazwie.
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9.  Ratusz
Centrum trójkątnego rynku zajmuje alkierzowy ratusz z połowy XVIII wieku, ufundowany przez 
Branickiego – bardziej jako symbol statusu, niż z  potrzeby posiadania pomieszczeń dla rajców 
miejskich. Od czasu powstania praktycznie do II wojny światowej budynek pełnił funkcje han-
dlowe, mieściły się w nim niezliczone sklepiki. W 1940 roku ratusz został rozebrany, a na placu miał 
stanąć pomnik Stalina lub inny, podkreślający związek ziem „Zachodniej Białorusi” z  ZSRR. 
Na szczęście tego pomysłu nigdy nie zrealizowano, a plac pozostawał pusty do połowy lat 50-tych, 
kiedy to ratusz został odbudowany. Mieści się w nim dziś Muzeum Podlaskie z galerią malarstwa 
polskiego, z między innymi portretami Jana Klemensa Branickiego i jego żony Izabeli. Można tu 
kupić wyjątkową czekoladę „Podarunek hetmana” inspirowaną historycznymi recepturami kuli-
narnymi znanymi na dworze Branickich. 

10.  Klasztor dominikański
Ufundowany został przez Jana Klemensa Branickiego dla dominikanów sprowadzonych do Cho-
roszczy już w połowie XVII wieku. Ich działalność miała ogromne znaczenie dla rozwoju miasteczka 
i rozkwitu religijności.

Klasztor dla 12 dominikanów ufundował i uposażył w 1654 roku Mikołaj Stefan Pac, kasztelan (póź-
niejszy biskup) wileński, przy kościele wzniesionym przez swoich rodziców. Pierwszym przeorem 
w ukończonym w 1658 roku klasztorze był o. Petroniusz Kamieński, będący wcześniej pierwszym 
prowincjałem litewskim. Budynek klasztorny spłonął wraz z  kościołem w  1683  roku podczas 
pożaru miasta. Kolejny drewniany kościół wraz z budynkami klasztornymi spłonął w 1704 roku. 
Nowy okres w dziejach miasta i konwentu dominikanów związany był z nabyciem dóbr choroskich 
przez Branickich. Jan Klemens Branicki ufundował murowany kościół (1753-1758), a  następnie 
budynek klasztorny według projektu Jana Henryka Klemma, ukończony zapewne przed  1770 
rokiem. Budowle te tworzyły zamknięty czworobok wokół wewnętrznego dziedzińca. Dominika-
nie obsługiwali parafię, opiekowali się szpitalem dla ubogich, w klasztorze założyli dwuklasową 
szkołę, mieli także pokaźną bibliotekę. Sprowadzili do kościoła liczne relikwie, w tym zachowane 
do dziś relikwie św. Kandyda. W  latach 1812-1817 w  klasztorze znajdował się szpital wojskowy. 
W 1832 roku nastąpiła kasata klasztoru, zakonnicy zostali wysiedleni do Różanegostoku. Kościół 
został przekazany księżom diecezjalnym, a klasztor w latach 1865-1917 przejęło duchowieństwo 
prawosławne. W  1915  roku podczas działań wojennych budynek klasztorny został częściowo 
zniszczony. W 1918 roku podczas remontu kościoła wyburzono skrzydło wschodnie oraz północną 
część skrzydła zachodniego klasztoru. W latach 1939-1946 w budynku urządzono szkołę podsta-
wową, w  latach  70. XX  wieku mieściły się tu mieszkania, sklepy, magazyny oraz pomieszczenia 
użytkowane przez parafię. Remontowany od lat 80. XX wieku, w 2010 roku w odbudowanym skrzy-
dle wschodnim urządzono kaplicę pogrzebową.

11.   Zespół zabudowań dawnej fabryki włókienniczej 
Moesów

Powstanie fabryki włókienniczej w Choroszczy związane jest z Chrystianem Augustem Moesem, 
fabrykantem ze Zgierza, który przeniósł produkcję na wschód z powodu wprowadzenia przez wła-
dze carskie granicy celnej pomiędzy Królestwem Polskim a Rosją. W 1840 roku najpierw wydzier-
żawił, potem wykupił (od spadkobierców Branickich – Marianny z Potockich Mostowskiej, następ-
nie jej zięcia Aleksandra Komara) – majątek choroski. Moes początkowo zbudował dwa trzypiętrowe 
budynki tkalni, w 1845 roku fabryka mieściła się już w siedmiu murowanych budynkach i jednym 
drewnianym. Wyposażona była w 125 warsztatów tkackich, a pracowało w niej ponad 1500 robot-
ników. W połowie XIX w. zaczęła powstawać osada przyfabryczna – zbudowano drewniany kościół 
ewangelicki dla niemieckich robotników i  szkołę. W  1850  roku pożar strawił główny budynek 
fabryczny, który został szybko odbudowany i wyposażony. Zakład ciągle się rozwijał i w 1860 roku 
zajmował pierwsze miejsce w okręgu białostockim pod względem produkcji i ilości zatrudnionych 



robotników. Swoje wyroby Moesowie wysyłali w głąb Rosji za pomocą transportu konnego, dlatego posiadali też 
własną hodowlę koni pociągowych rasy meklemburskiej. W  1889  roku fabryka mieściła się w  11 budynkach 
murowanych, rozbudowywała się osada mieszkaniowa, w  1892  r. powstała murowana szkoła i  poczta. 
W latach 90. XIX w. właścicielem został Karol August Moes. W 1892 roku zbudowano murowaną stajnię dla koni 
pociągowych. W  1912  roku rozebrano drewniany kościół i  postawiono murowany. Przed I  wojną na terenie 
zespołu fabrycznego było 20 budynków produkcyjnych, 18 budynków pomocniczych, 11 budynków mieszkal-
nych, szkoła, kościół, piekarnia, sklepy i poczta. W 1915 roku fabryka została zlikwidowana, maszyny wywie-
ziono do Rosji. W  1929  roku teren dawnej fabryki przeznaczono na tutworzenie zakładu psychiatrycznego. 
W latach 1930-1933 prowadzono prace adaptacyjne 4 budynków pofabrycznych na potrzeby szpitala, który-
funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

12.   Zespół pałacowo-parkowy Branickich z Muzeum Wnętrz 
Pałacowych w Choroszczy 

W Muzeum Wnętrz Pałacowych znajdują się następujące sale:
•  Westybul – przedsionek pałacowy z przyciągającą uwagę figurą murzyna trzymającego latarnię. Dawniej 

ściany sieni zdobiły poroża i obrazy o tematyce myśliwskiej;
•  Garderoba w konserwatywnym barokowym stylu;
•  Pokój Jaśnie Pana – w czasach Branickich pełnił rolę apartamentu recepcyjnego. W pomieszczeniu znaj-

dują się stylowe krzesła, sekretera oraz portret przedstawiający Jana Klemensa Branickiego;
•  Przedpokój – dawniej pełnił rolę poczekalni, współcześnie jest miejscem ekspozycji rokokowych mebli;
•  Salon – największa sala w pałacu, ozdobiona dużymi lustrami oraz wytwornymi meblami; na ścianach wid-

nieją portrety przedstawiające właścicieli rezydencji – Jana Klemensa oraz Izabelę Branickich;
•  Pokój Jaśnie Pani – pełnił funkcję sypialni Izabeli Branickiej; wśród złoconych rokokowych mebli widnieją 

dwa portrety: Izabeli Branickiej i jej brata Stanisława Augusta Poniatowskiego;
•  Gabinet – pokój ozdobiony damskim sekretarzykiem z lustrem, wygodnym fotelem oraz parawanem;
•  Hol – na który prowadzą dębowe schody z ozdobną żeliwną balustradą; wyposażony w meble charaktery-

styczne dla epoki cesarstwa Napoleona I;
•  Sala Zielona – odzwierciedla styl Ludwika XVI ze ścianami udekorowanymi portretami dam; szczególną 

uwagę przyciąga marmurowa rzeźba 
„Wenus i Adonis”;

•  Salon na piętrze – został ozdobiony 
obrazami ze scenami rodzajowymi; 
w dwóch serwantkach zaprezento-
wano wyroby ze szkła z XVIII i XIX 
wieku;

•  Salonik – zgromadzenie mebli  
w różnych stylach;

•  Sala Angielska – zaprezentowano 
w niej klasyczne meblarstwo  
angielskie.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy (fot. D. Sołowiej)
Wykorzystano wizerunek ekspozycji Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy  
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (Umowa MBI/L/64/2021).
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13.   „Szubienica”
Miejsce pamięcią narodowej – wzgó-
rze straceń powstańców stycznio-
wych z maja 1863 roku. Zlokalizowana 
jest wzdłuż tzw. Szosy Kruszewskiej 
na trasie Białystok-Choroszcz. Obec-
nie to jedyny na Białostocczyźnie tak 
okazały pomnik poświęcony pow-
stańcom styczniowym 1863 roku.

Choroszczańska „Szubienica” to nie-
wielkie wzniesienie, na którym w 1984 
roku choroszczanie Lucjan i  Jan 
Adamscy postawili 2,5-metrowy brzo-
zowy krzyż. Obok niego powstała 
symboliczna mogiła. 8 października 1989 roku odsłonięto i poświęcono tu kamienny pomnik, przy 
którym w 2013 roku dołączono tablicę z nazwiskami osób biorących udział w Powstaniu Stycznio-
wym. Na wzgórzu ustawiono też 17 brzozowych krzyży. Jedenaście z nich upamiętnia powstańców 
powieszonych na „Szubienicy”, trzy są pamiątką po powstańcach rozstrzelanych nad rzeką Horod-
nianką, dwa symbolizują braci Kudelskich straconych na Cytadeli, a ostatni poświęcony jest żoł-
nierzowi poległemu pod Mężeninem. Na „Szubienicy” ustawiono też maszt na flagę powstańczą 
oraz kamienny znicz. Na jednej z pobliskich sosen zamontowano pamiątkową datę 1863 roku oraz 
kuty krzyż o ramionach zakończonych lilią andegaweńską; na drugiej – umocowano krzyż pocho-
dzący z choroszczańskiego cmentarza, tabliczki z wyrytymi nazwiskami poległych i uratowanych 
powstańców oraz Dzwon Powstańczy z 1983 roku. W 1984 roku po raz pierwszy na wzniesieniu 
rozległ się dźwięk Dzwonu Wolności, tzw. Głosu Sumienia. Od tamtej pory każdego roku dzwon 
wybija kolejną rocznicę upamiętnienia Powstania Styczniowego. Na skarpie od strony drogi wybe-
tonowano godło powstańcze, a obok ustawiono tablicę informacyjną.

14.   „Babia Góra”
To miejsce dawnego kultu pogańskiego – wzniesienie położone na południowy zachód od Cho-
roszczy, osiągające 163 m n.p.m. (dawniej Świtkowizna), dawne miejsce kultu Słowian. Na górce 
umiejscowiona jest replika posągu Światowida ze Zbrucza. Niedaleko szczytu wzniesienia znajdują 
się mogiły żołnierzy poległych w tym miejscu w sierpniu 1915 roku: czterech Rosjan, pięćdziesięciu 
sześciu Niemców i dwóch Polaków. 

Według miejscowych legend, wzgórze miały usypać stwory duchowe: rusałki i latawce. Miejscowa 
ludność pozostawiała ofiary na szczycie wzgórza jeszcze przez wiele wieków po przyjęciu chrześci-
jaństwa. Na Babiej Górze w 1998 roku ustawiono replikę posągu Światowida. Badania radiestezyjne 
przeprowadzone przez Leszka Matela wykazały, że jest to najsilniejsze miejsce mocy w okolicach. 
Moc promieniowania osiąga tutaj ponad 58000 jednostek Borisa. Kolorem promieniowania, domi-
nującym na wniesieniu, jest zieleń, barwa odnowy i odrodzenia. Na wzgórzu krzyżują się trzy linie 
geomantyczne, a pod ziemią występują cieki wznoszące. Różdżka rezonansowa pokazuje wartość 
4,4 jednostek.

15.   Kruszewo – „zerwany most”
Miejscowa legenda związana z „zerwanym mostem” głosi, że w XX wieku postanowiono wybudo-
wać trasę łączącą Białystok z Jeżewem. Przez wzgląd na rzekę Narew, nie mogło się to odbyć bez 
budowy mostu, który miał połączyć dwa brzegi rzeki. 

Prace bardzo się przeciągały, a w budowę przeprawy zaangażował się sam diabeł. Budowa mostu 
trwała bardzo długo, robotnicy byli już wyczerpani uciążliwą pracą, a ludność z nadzieją oczeki-

„Szubienica” (fot. z archiwum Urzędu Gminy w Choroszczy)



wała mostu łączącego dwa brzegi rzeki. Pewnego dnia na placu budowy zjawił się nieznajomy mężczyzna i zło-
żył robotnikom kuszącą propozycję. Obiecał, że za jego przyczyną most stanie w ciągu kilku dni. Postawił jednak 
dziwny warunek: pierwszy człowiek, który przejdzie mostem, odda mu swoją duszę. Tajemniczym mężczyzną 
okazał się być diabeł. Robotnicy, nie zważając na to, przystali na czarcią propozycję. Most, zgodnie z umową, 
stanął w iście ekspresowym tempie. Gdy przyszła pora dotrzymania obietnicy, okazało się, że perspektywa nie-
woli u diabła była na tyle przerażająca, że nie znalazł się żaden śmiałek, który pierwszy przeprawiłby się mostem. 
Po długim namyśle, budowniczowie wpadli na pomysł oszukania czarta: zamiast człowieka postanowili puścić 
mostem starego, ślepego i  kulawego konia. Diabeł okrutnie zezłościł się za to i  ukarał ludzi groźbą: „Każdy 
wybudowany w tym miejscu most będzie stał jedenaście lat, po czym zniszczy go wielka wojna”. Tak też się stało. 

Pierwszy most w Kruszewie był budowany w latach 1900-1904, ale inwestycja ze względu na bagienny charakter 
terenu powstawała bardzo powoli. Miał długość 365 metrów. Wznosił się 7,5 m nad lustrem wody. Dokładnie po 
11 latach wybuchła I wojna światowa. Został spalony 25 sierpnia 1915 roku przez cofające się wojska rosyjskie.  
Po raz drugi most postawiono w 1928 roku, ale po kolejnych 11 latach wybuchła II wojna światowa: we wrześniu 
1939 roku most został zniszczony przez wycofujące się w kierunku Białegostoku jednostki wojska polskiego. 

Od tamtego czasu most nigdy nie został odbudowany z obawy przed wybuchem kolejnej wojny.

16.   Wieża widokowa Kruszewo
Wieża widokowa w  Kruszewie, to najwyższy punkt, z  którego można 
podziwiać piękny krajobraz Narwiańskiego Parku Narodowego. Obiekt 
położony jest w sercu Parku nad samą rzeką Narew. Jest to niezwykłe miej-
sce, w którym można odpocząć rozkoszując się unikalnym krajobrazem 
dzikiej doliny Narwi.

Warto tu zajrzeć o każdej porze roku. Wiosną pięknie prezentują się szero-
kie na ponad kilometr rozlewiska. Najłatwiej jest wtedy zaobserwować 
przybywające na te tereny dzikie ptaki. Latem Narew zmienia się w ogromną 
dżunglę, w której bez znajomości terenu bardzo trudno jest się odnaleźć. 
Nie bez powodu rzeka ta nazywana jest polską Amazonką.

Jesienią krajobraz mieni się intensywnością barw nadając temu miejscu 
baśniowy i tajemniczy klimat. Zimą można podziwiać duże przestrzenie 
oraz odbyć niezwykle emocjonujący spacer po zamarzniętej rzece.

17.   Kładka Waniewo – Śliwno
Drewniana kładka turystyczno-edukacyjna jest rozpięta nad rozlewiskami rzeki Narew. Łączy dwie miejscowo-
ści: Śliwno i Waniewo, dwie gminy: Choroszcz i Sokoły, dwa powiaty: białostocki i wysokomazowiecki. Jest to 
ścieżka turystyczno-edukacyjna prezentująca walory przyrodnicze Narwiańskiego Parku Narodowego oraz cie-
kawostki historyczne miejscowej okolicy.

Kładka jest unikalnym w  skali 
województwa obiektem architek-
tonicznym. Konstrukcja została 
dostosowana do warunków śro-
dowiskowych i  potrzeb ochrony 
środowiska. Turystyczno-eduka-
cyjny trakt rozciąga się nad rozle-
wiskiem Narwi, został udostęp-
niony turystom w 2009 roku, a po 
10 latach gruntowanie zmoderni-
zowany.

Wieża widokowa w Kruszewie  
(fot. A. Świderska)

Kładka Waniewo-Śliwno (fot. A. Świderska)
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Kładka mierzy ok. 1100 m długości. Zbudowana jest z drewnianych pomostów i łączących je czte-
rech ruchomych przepraw na pontonach. To ulubione miejsce wypraw turystów pieszych i rowe-
rowych.

Etap 2.  Domy i dwory 
gminy: Łapy, Turośń Kościelna,  
Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, 
Supraśl

1.   Cerkiew pw. św.  
Mikołaja Cudotwórcy 
w Topilcu

Prawosławna parafia w  Topilcu, związana 
z monasterem w Supraślu, istniała w I poło-
wie XVI wieku. Po 1635 roku przyjęła unię, na 
prawosławie przeszła ponownie w 1839 roku, 
na mocy postanowień synodu połockiego. 
Budynek cerkwi pochodzi z lat 1870–1872.

2.   Cmentarz wojenny 
w Topilcu

W  samym centrum wsi znajduje się stary 
cmentarz z 1915 roku, otoczony kamiennym 
murem z żelazną, masywną bramą. Na środku 
stoi obelisk, na którym wypisano nazwiska 
poległych żołnierzy niemieckich i rosyjskich.

3.   Kaplica pw. św. Barbary w Baciutach
Osiemnastowieczna budowla, początkowo grekokatolicka, po 1839 roku prawosławna. Jest prawo-
sławną kaplicą filialną parafii św. Mikołaja w Topilcu. Kaplicą od lat opiekują się mieszkańcy oko-
licznych wsi. W 1983 roku została wpisana do rejestru zabytków.

Cerkiew pw. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu (fot. R. Ziółkowski)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Monaster_Zwiastowania_Przenaj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Bogurodzicy_i_%C5%9Bw._Jana_Teologa_w_Supra%C5%9Blu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_brzeska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Synod_po%C5%82ocki


4.    Sanktuarium Matki Boskiej Płońskiej
Początek istnienia kościoła parafialnego na tym terenie nie jest dokładnie znany. Historycy przyjmują kilka dat, 
od XIV do początków XVI wieku. Wiadomo, że uposażenie w  dobra ziemskie parafii nastąpiło w  1502 roku. 
Obecna świątynia nie jest pierwszym obiektem na tym terenie, w tym miejscu istniały przynajmniej dwa drew-
niane kościoły.

Sanktuarium w Płonce Kościelnej nazywane czasami Jasną Górą Podlasia, ma swój początek w 1673 roku, kiedy 
to mieszkanka Płonki Katarzyna Roszkowska staje się świadkiem objawień maryjnych. Wtedy powstaje pierw-
szy kościół i zaczyna rozwijać się ruch pielgrzymkowy. Obecna świątynia w stylu neogotyckim została wybudo-
wana w latach 1905-1913, a o tym jak mógł wyglądać stary (XVII w.) kościółek możemy się domyślać oglądając 
obraz Wniebowzięcia Matki Bożej autorstwa Teodora Łosickiego, na którym została namalowana scenka rodza-
jowa przedstawiająca procesję.

Przed wejściem do obiektu znajduje się pomnik Jana III Sobieskiego. Według lokalnej tradycji król miał odwie-
dzić tutejsze sanktuarium.

5.   Cudowne źródełko na Łasku
W kierunku zachodnim od frontu kościoła przy drodze do Płonka – Matyski w miejscu zwanym „łaskiem” znaj-
duje się cudowne źródło, przy nim krzyż drewniany i kaplica. Obok drogi do źródełka ustawione zostały kapliczki 
z obrazami 15 tajemnic różańcowych. Drewniane kapliczki z rosnącymi przy nich drzewkami są pomocą i dro-
gowskazem w odmawianiu różańca pielgrzymom do cudownego źródełka. Woda z tego źródła od dawna uzna-
wana jest za cudowną. Podanie głosi, że źró-
dło wytrysnęło w czasie, gdy przy cudownym 
obrazie NMP zaczęły dziać się cuda. Od 
ponad trzech stuleci wierni przybywający do 
Płonki na odpusty odwiedzają też źródełko. 
Obmywają w  nim chore członki, czerpią 
wodę i zabierają do domu.

W aktach dotyczących cudów w Płonce jest 
zapis o cudownym uzdrowieniu przy źródle 
w 1780 roku. Przez trzy stulecia wierni, nawet 
z  odległych okolic, przyjeżdżali na odpusty 
do Płonki, odwiedzając źródło na łasku. 
W miejscu gdzie bije źródło, wykonano koli-
ste ogrodzenie, na którego zwieńczeniu 
umieszczono figurkę Matki Boskiej.

Dzwony przy Sanktuarium Matki Boskiej Płońskiej (fot. A. Świderska)

Cudowne źródełko na Łasku – Płonka (fot. R. Zółkowski)
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6.   Osiedla kolejarskie Łapy Osse i Łapy Wygwizdowo 
Bliżej centrum miejscowości znajduje się osiedle kolejowe zwane Wygwizdowo, położone między 
rozbiegającymi się torami linii kolejowych, prowadzącymi w  kierunku Warszawy i  Ostrołęki. 
Powstało w roku 1924 i pierwotnie składało się z 6 drewnianych domów, dziś można oglądać 4. 
W każdym domu znajdowały się mieszkania dla 4 rodzin, w latach dwudziestych stanowiące pew-
nego rodzaju luksus. Mieszkali tu pracownicy zakładów kolejowych.

Osiedle kolejowe w Łapy Osse, położone jest w kierunku zachodnim w stosunku do Wygwizdowa 
i jest od niego większe. Osiedle domów w Łapach Osse zostało wybudowane w latach 1921-1926 
przez warszawską firmę budowlaną Wiśniewski i Wolski. Osiedle kolejarskie, równo rozplanowane 
po obu stronach torów, składa się z  27 domów, które wówczas zamieszkiwało około 700 osób. 
Domy zbudowane są z cegły, tynkowane na biało, posiadają charakterystyczne wysokie czerwone 
dachy (w większości). W każdym domu mieszkało 6 rodzin (4 na parterze i 2 na poddaszu). Począt-
kowo domy te przeznaczone były dla kierownictwa i wykwalifikowanych robotników z warsztatów. 
Przy każdym domu kolejowym była studnia, każdy ogrodzony był jednakowym płotkiem i otoczony 
ogródkiem gdzie zasadzone były drzewa. Z Ossego do Łap kursowała drezyna „Byk”, która dowoziła 
pracowników.

7.   Mały Katyń
Działania represyjne a  na terenie Gminy Turośń Kościelna odnajdujemy w  lesie w  okolicy wsi 
Borowskie Gziki, w miejscu potocznie nazywanym przez mieszkańców „Podlipie”. Wiosną 1941 
roku funkcjonariusze NKWD aresztowali w okolicach wsi Borowskie Gziki 15 przypadkowych osób. 
Przed egzekucją, która miała miejsce w pobliskim lesie ofiary musiały wykopać dół. Ręce związano 
im drutem kolczastym, a oczy przewiązano, strzelając w tył głowy. Po egzekucji wrzucono do wyko-
panego dołu. Pomnik odsłonięto w 68 rocznicę wydarzeń – w 2009 roku.

8.   Dwór myśliwski w Turośni Kościelnej 
Budynek zwrócony jest frontem do drogi, która przechodziła niegdyś przez dziedziniec pałacowy 
(pozostałością tego jest fragment zachowanej bramy, która zagradzała przejazd drogą). Obiekt jest 
murowany z cegły, tynkowany, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny, pierwotnie na rzu-
cie kwadratu, obecnie prostokąta. W  XX wieku od strony północno-zachodniej dobudowano 
murowane pomieszczenie gospodarcze, z jednospadowym dachem parapetowym. W bryle budy-
nek przedstawia sześcian nakryty dachem mansardowym, krytym dachówką ceramiczną („holen-
derką”). Na narożach i filarach międzyokiennych widnieją pilastry, gzyms wieńczący profilowany. 
Dach zabytku jest łamany, mansardowy, czterospadowy z dwoma kominami. Wnętrze ma charak-
ter trzytraktowy. Stropy nad parterem i piętrem balkowane, drewniane. W pokojach biała podłoga 
zrobiona jest z desek dębowych. Na piętrze zachowała się barokowa stolarka drzwiowa.

9.   Kościół pw. św. Antoniego w Niewodnicy  
Kościelnej

Wartym obejrzenia miejscem jest Kościół parafialny pw. św. Antoniego. Mieszkańcom okolicznych 
wiosek znany przede wszystkim z  patrona świętego Antoniego z  Padwy, którego święto obcho-
dzone jest 13 czerwca. To piękna neogotycka świątynia o  czterystuletniej tradycji. Na terenie 
kościóła znajduje się ołtarz, przy którym odprawiane są msze w okresie letnim, zabytkowa pleba-
nia, kaplica cmentarna, zespół grot oraz naturalnej wielkości figury uwieczniające trzynaście stacji 
drogi krzyżowej.

Parafia powstała w 1596 roku. W tym też roku dziedzicowie na Czaplinie i Niewodnicy Koryckiej 
Andrzej i Teresa z Karpiów Koryccy, ufundowali drewniany kościół pw. Świętej Trójcy. W 1844 roku 
świątynia została mocno uszkodzona przez wichurę. Ówczesny proboszcz ks. Antoni Dowbor 
zabiegał o uzyskanie pozwolenia na budowę nowego kościoła. Projekt niewielkiej budowli z ele-



mentami stylu neoromańskiego i  neogotyckiego 
sporządził architekt Romuald Lenczewski. Świą-
tynię wybudowano w latach 1887-89. W dniu 22 IX 
1889 roku kościół został poświęcony pw. św. Anto-
niego z  Padwy. Na uroczystość odpustową tego 
Patrona do Niewodnicy przybywają każdego roku 
wielkie rzesze wiernych.

10.   Dwór szlachecki 
w Horodnianach 

Historia dworu w Horodnianach jest dość długa, 
zaczyna się na przełomie XIV i XV wieku, kiedy to 
książę Witold nadał litewskim bojarom ziemię 
nad Horodnianką. Nazywali się oni Horodeńscy, 
nie wiadomo jednak, czy ich nazwisko wywiodło 
się od nazwy rzeczki, czy rzeczka wzięła od nich 
nazwę. Wiadomo natomiast, że założyli wieś 
i  zbudowali siedzibę dworską na niewielkim 
wzgórzu, w której mieszkali ponad trzysta lat. Dorobili się w tym czasie solidnych zabudowań gospodarczych 
i gorzelni, założyli stawy i rozległy ogród. Ostatni z Horodeńskich, Józef Karol, przestał był dziedzicem w Horod-
ninach w 1869 roku sprzedając włości Adolfowi Reingardtowi. Nowy właściciel nie mieszkał długo w starym 
dworze, postawił sobie nową siedzibę w innym miejscu – kilkaset metrów na północ od starego siedliska. Prze-
trwała ona do naszych czasów, ale bardzo zmieniona licznymi przebudowami. Wzniesienie nowego, murowa-
nego dworu oraz kilku budynków gospodarczych wpędziło Reingardta w długi, których nie potrafił spłacić, i po 
20 latach majątek stał się przedmiotem publicznej licytacji. Nabyła go Nadzieja Rajewska, by wkrótce rozpocząć 
stopniową wyprzedaż gruntów, jako że wartość ich ciągle rosła w związku z rozbudową koszar na Nowym Mie-
ście i  szybkim zbliżaniem się Horodnian do miejskich granic Białegostoku. W  1932 roku resztówkę majątku 
Nadziei Rajewskiej kupił – znowu na drodze publicznej licytacji – niejaki Landsberg, który nie zamieszkał jed-
nak nigdy w horodniańskim dworze. W lipcu 1937 roku jego właścicielem stał się Stanisław Maciejowski, eme-
rytowany urzędnik z Łodzi. Kupił go dla niego jego syn Józef, oficer Korpusu Ochrony Pogranicza.

Po zakończeniu wojny dwór niszczał. Dopiero na początku lat 80. XX wieku nowy właściciel zajął się do jego 
odbudową. Rozebrał rozsypujący się dach, przegniłe stropy i  zagrzybione ściany działowe, skuł zewnętrzne 
tynki, zlikwidował zniszczone piece, zmienił układ wewnętrznych pomieszczeń, obniżył sufity. Najwięcej troski 
poświęcił elewacjom. Odtworzył oryginalne gzymsy, wstawił nowe okna i drzwi, wzniósł od strony południowej 
ganek z balkonem, a od północnej – imponujący ryzalit z tarasem na parterze, balkonem na piętrze i tympano-
nem podpartym czterema kolumnami. Prace budowlane trwały 15 lat. Dzisiaj dwór nawiązuje do swojej dawnej 
świetności. 

11.   Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Juchnowcu
Początki parafii w Juchnowcu Kościelnym łączą się z fundacją Stanisława Włoszka, podskarbiego litewskiego 
z 12 XI 1547 roku. On to zbudował pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej, Najświętszej 
Maryi Panny i Wszystkich Świętych. W tym kościele znajdował się później obraz Matki Bożej, który od lat 1639-
1640 zaczął doznawać wielkiej czci. Uznawano go za cudowny i garnęli się do niego wierni różnych stanów, 
składając bardzo wiele wot złotych i srebrnych. Budowę nowego murowanego kościoła rozpoczął w 1764 roku 
ks. proboszcz Jozafat Wołłosowicz, a kontynuował i dokończył ks. proboszcz Jan Daniszewski, kanonik inflancki. 
Świątynię w stylu barokowym wzniesiono w miejscu drewnianego kościoła. W nowej świątyni cudowny obraz 
Matki Boskiej umieszczono w głównym ołtarzu nad tabernakulum. W 1906 roku, za ks. proboszcza Antoniego 
Dalinkiewicza, dobudowano masywną wieżę. W 1971 roku wykonano polichromię we wnętrzu kościoła. W 1992 
roku ks, proboszcz Kazimierz Fiedorowicz wybudował nową, murowaną plebanię, starą zaś zaadaptowano na 
dom pielgrzyma. Trzeba odnotować, że w 1997 roku kościół w Juchnowcu zaliczono do sanktuariów Archidie-
cezji Białostockiej, a słynący łaskami obraz MB Juchnowieckiej otrzymał tytuł Matki Bożej Królowej Rodzin.

Widok z ‘lotu ptaka” na Kościół pw. św. Antoniego w Niewodnicy  
Kościelnej (fot. z archiwum Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej)
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12.  Prawosławna cerkiew 
par. pw. Podwyższenia 
Krzyża Pańskiego 
w Kożanach 

Cerkiew prezentuje tzw. typ rosyjski, rozpo-
wszechniony w architekturze cerkiewnej Pod-
lasia w II połowie XIX wieku. Charakteryzuje 
się on wyraźnym rozczłonkowaniem bryły 
świątyni i wyodrębnieniem jej poszczególnych 
członów: prezbiterium, nawy i  przedsionka-
-dzwonnicy. Cerkwie tego typu zdobiono bar-
dzo bogato przy pomocy szalunku o zróżnico-
wanym układzie oraz wycinanych w  deskach 
ażurowych ornamentów – w przyypadku cer-
kwi w Kożanach ograniczonych do wiatrownic 
i opasek okiennych.

Cerkiew w Kożanach wspominana jest w doku-
mencie z 1621 roku w związku z nadaniem jej 

¾ włóki gruntu przez Macieja Lewickiego, cześnika podlaskiego. Prawdopodobnie istniała jednak 
już wcześniej. W XVII i XVIII wieku pełniła rolę świątyni unickiej. Nosiła wówczas wezwanie św. 
Jerzego Męczennika. W 1795 roku zbudowano w Kożanach nową drewnianą świątynię na planie 
ośmioboku. W 1829 roku zlikwidowano unicką parafię kożańską, a w 1835 roku należące do niej 
wsie dołączono do parafii w Rybołach. Od 1839 roku cerkiew prawosławna. Świątynia w Kożanach 
została rozebrana, a materiał z niej pochodzący wykorzystano w latach 1873-1874 do budowy cer-
kwi cmentarnej pw. św. Jerzego w  Rybołach. Obecną cerkiew zbudowano w  latach 1883-1886. 
W 1905 roku erygowano parafię prawosławną w Kożanach. W 1993 roku artyści z Sankt Petersburga 
wykonali polichromię wnętrza. W 2010 roku wymieniono szalunek zewnętrzny. W 2014 roku miał 
miejsce remont wnętrza polegający na oczyszczeniu ścian i sufitu oraz wymianie niektórych bali 
zrębu i wewnętrznego szalunku.

13.   Drewniana zabudowa wiejska w Wojszkach 
w gminie Juchnowiec Kościelny 

Wieś Wojszki, położona na terenie gminy 
Juchnowiec Kościelny, jest ulicówką – 
zabudowania występują w  zwartych 
zespołach usytuowanych wzdłuż drogi. 
Charakterystyczna dla Wojszek jest bardzo 
interesująca zabudowa regionalna: drew-
niane domy, malowane na różne kolory, 
z  niezwykle ozdobnymi okiennicami 
i narożnikami, z dwuspadowymi dachami, 
najczęściej krytymi blachą, rzadko 
dachówką. Przy zabudowaniach znajdują 
się przydomowe ogrody. Wojszki, ze 
względu na specyfikę zabudowań, mają 
wybitne walory krajobrazowo-kulturowe. 
Malowniczość wsi urzekła Henryka Sien-
kiewicza, który umieścił ją w „Potopie”. 

Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach 
(fot. z archiwum Urzędu Gminy w Juchnwcu Kościelnym)

Jeden z drewnianych domów w Wojszkach (fot. D. Sołowiej)



14.   Cerkiew cmentarna p.w. św. Jana Teologa 
Inicjatorem wzniesienia wolnostojącej cerkwi na cmentarzu w  Pawłach był ks. Lew Markiewicz, proboszcz 
parafii w Rybołach. Budynek został wzniesiony w 1824 roku jako świątynia unicka. Początkowo jej patronem był 
św. Jozafat, jednak w prasie cerkiewnej z 1858 roku znajduje się informacja o nowym wezwaniu – św. Jana Teo-
loga. Wcześniej (w latach czterdziestych) budynek został wyremontowany, wymieniono wówczas znajdujący 
się w nim ikonostas. Remont kapitalny przeszedł w 1869 roku, za pieniądze parafian. W 1883 roku, po kolejnej 
przebudowie, cerkiew została ponownie poświęcona. Znalazły się w niej nowe dzwony, zaś nad wejściem usy-
tuowano cebulastą kopułę. Wzbogacane było również wyposażenie obiektu o  świeczniki, zaś w  1901 roku 
o ikony św. Pantelejmona i Matki Bożej, napisane w monasterze św. Pantelejmona na Górze Athos. W 1911 roku 
obiekt został pokryty blachą cynkową.

W okresie bieżeństwa cerkiew została porzucona, co doprowadziło do zupełnej dewastacji jej wnętrza. Stara-
niem prawosławnych mieszkańców okolicy została jednak odnowiona w  kolejnych latach. W  1964 Katalog 
zabytków sztuki w Polsce odnotował istnienie w niej zespołu zabytkowych ikon z XVIII i XIX wieku, w tym wize-
runków Pantokratora, św. Jana Teologa, Matki Bożej, św. Pantelejmona, św. Izydora, św. Jerzego, św. Rozalii i św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej. W  latach 80. obiekt został zelektryfikowany, zaś w  latach 90. przeszedł kolejny 
remont. W 1993 roku cerkiew padła ofiarą kradzieży, tracąc 9 ikon.

15.   Cerkiew prawosławna  
pw. św. Kosmy i Damiana – 
Ryboły

Ryboły to wieś o zachowanym historycznym układzie urba-
nistycznym oraz dużą ilością starej, oryginalnej zabudowy. 
W  środku miejscowości znajduje się zabytkowa cerkiew 
prawosławna parafialna p.w. Kosmy i  Damiana, zbudo-
wana w latach 1874-1879. Na terenie miejscowości, której 
początki powstania siegają połowy XV wieku, istniały cer-
kwie drewniane. W 1750 roku pożar zniszczył wieś, pochło-
nął również świątynię. Według przekazów, już rok później 
wzniesiona została nowa cerkiew pw. Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny i  św. św. Męczenników Kosmy 
i Damiana. Obecny obiekt z XIX wieku powstał prawdopo-
dobnie na jej miejscu.

16.   Muzeum Kultury Materialnej 
„Baćkauszczyna”

Nie bez powodu w nazwie pojawiło się słowo potocznie używane w tych okolicach „Baćkauszczyna” (Baćka – 
ojciec, Baćkauszczyna – ojcowizna). Głównymi eksponatami w  tym muzeum są przedmioty pochodzące 
z pobliskich terenów (Ryboły, Ciełuszki, Wojski, Pawły) i nierozerwalnie z nimi związane. 

Historia muzeum rozpoczyna się w 2009 roku, kiedy to zostało powołane do życia w budynku dawnej szkoły. 
Inicjatorami i koordynatorami przedsięwzięcia byli: proboszcz tamtejszej parafii prawosławnej Grzegorz Sosna, 
szefowa lokalnego ośrodka kultury Lidia Martyniuk oraz pani Antonina Troc-Sosna (matuszka na parafii prawo-
sławnej), która podkreśla, że jest to jedyne parafialne muzeum na Podlasiu tego typu. Dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu miejscowych parafian i  wielu ludzi dobrej woli, udało się  zgromadzić liczną kolekcję przedmiotów 
codziennego użytku, które powoli odchodzą w zapomnienie. Wszystkie przekazane eksponaty są pieczołowicie 
opisywane, odnotowane jest miejsce ich pochodzenia i ofiarodawca. Misja muzeum, polegająca na ocaleniu od 

Cerkiew pw. św. św. Kosmy i Damiana w Rybołach  
(fot. R. Ziółkowski)
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zapomnienia przedmiotów, niekiedy już unikatów, została pozytywnie przyjęta przez mieszkań-
ców okolicznych miejscowości. Zauważają oni wartość tych niby zwykłych przedmiotów i przy-
wracają im drugie życie (większość z nich prawdopodobnie zniknęłaby niedługo bezpowrotnie). 
Kustoszka dokładnie opowiada o  swoich eksponatach i  zwraca uwagę na te szczególnie cenne. 
Wszystkie szkolne pomieszczenia są tematycznie wypełnione żarnami, garnkami, dzbanami, 
kopańkami, koszami, kuframi, masłobojkami, sierpami, kosami, prasą do odciskania sera, a nawet 
aparaturą do produkcji bimbru. W kuchni znajdziemy typowe elementy jej wyposażenia, jest kuź-
nia wraz z przedmiotami, które każdy gospodarz miał w swoim „kąciku majsterkowicza”, sypialnia 
z bogato wyszywanymi nakryciami skrzyniami i różnymi wyszywanymi cudeńkami, pomieszcze-
nie gdzie w czasie wolnym od pracy w gospodarstwie gospodynie przędły, wytwarzały płótna i tkały 
piękne dzieła oraz sala ze znanymi (i  nieznanymi) zbiorami z  dziedziny techniki. Nie sposób 
wszystkiego wymienić – trzeba to samemu zobaczyć i wysłuchać Pani Antoniny Troc-Sosny, która 
potrafi barwnie opowiadać o zanikającej kulturze ludowej. 

17.   Układ urbanistyczny Zabłudowa 
Zabłudów jest miastem nieprzerwanie od 1553 roku. Zaprojektowany w XVI wieku zabłudowski 
rynek i przylegająca do niego prostokątna sieć ulic zachowały swój niezmieniony układ do dnia 
dzisiejszego. Charakterystyczny kształt części zabłudowskich zagród (przypominających wycią-
gnięte prostokąty), formujących tzw. wsie ulicówki są pozostałością rządów Królowej Bony. To z jej 
inicjatywy w XVI wieku przeprowadzono tzw. pomiarę włóczną. Znanym mieszkańcem Zabłudowa 
był autor popularnej kolędy „Bóg się rodzi” Franciszek Karpiński. Jego przybycie stało się za sprawą 
króla Augusta Poniatowskiego, gospodarza słynnych czwartkowych obiadów, podczas których Kar-
piński dał się poznać jako wybitny poeta, ale też jako gość źle zanoszący środowisko dworskie. 
Wiedząc to król zaprosił go do Izabeli Branickiej, swojej siostry. Poeta z zaproszenia chętnie korzy-
stał wielokrotnie spędzając wakacje w Białymstoku. Tu otrzymał propozycję pracy jako guwerner 
księcia Dominika Radziwiłła w Zabłudowie. Karpiński jest patronem miejscowej szkoły podstawo-
wej oraz autorem hejnału miasta.

Muzeum Kultury Materialnej „Baćkauszczyna” w Rybołach (fot. A. Świderska)



Etap 3.  Rzemiosło 
gminy: Czarna Białostocka,  
Dobrzyniewo Duże, Wasilków

1.    Supraski System Wodny 
Stworzony był przez zakonników w XVI-XVII wieku rozciąga się między Supraślem a Cieliczanką. Składa się 
z kanału długości 2,5 km, grobli oraz stawu młynowego. Jest to unikalny obiekt staropolskiej myśli hydrotech-
nicznej. Warto się mu przyjrzeć – zachęca do tego wygodna droga dla pieszych i rowerzystów. Dzięki temu sys-
temowi Klasztor o. Bazylianów rozbudował szereg urządzeń poruszanych siłą kół młyńskich. 

2.   Domy Tkaczy w Supraślu 
Domy Tkaczy są jednym z ważniejszych, ale nie jedynym, elementem wizerunku fabrykanckiego miasta. Pozna-
wanie włókienniczej historii Supraśla powinno uwzględniać również inne obiekty, w szczególności są to:

Pałac Buchholtzów – datowany jest na koniec XIX /początek XX wieku. Jest pamiątką aktywności fabrykantów, 
rodziny Zachertów i Buchholtzów. Pałac początkowo należał do Wilhelma Zacherta, będąc o wiele skromniej-
szym. Dopiero gdy odkupił go Adolf Buchholtz junior w związku ze swoim ślubem z Adelą – córką łódzkiego 
potentata Scheiblera – rozbudował go do obecnych rozmiarów. Przebudowa (trwająca 13 lat) była konieczno-
ścią i warunkiem ożenku. 

Do pałacu prowadzi ulica 3 Maja z Domami Tkaczy. Sam budynek w eklektyczny sposób łączył cechy włoskiego 
i  francuskiego renesansu. Zwraca uwagę bogatym wystrojem i  zdobieniami w  duchu secesji, toskańskimi 
kolumnami i półkolumnami, balkonami w kształcie muszli, głowicami pilastrów dekorowanymi słonecznikami, 
tulipanami i makami. Figury Atlantów na kolumnach portyku zapraszają do wejścia. Dach pokryty miedzianą 
blachą, z  facjatami i  lukarnami. Z  dawnego pałacu zachowały się ściany zewnętrzne, sala bankietowa, teatr 
domowy, secesyjna klatka schodowa, sztukaterie, gabinet dawnego właściciela Adolfa Buchholtza oraz wozow-
nia i stajnie mieszczące obecnie szkolne warsztaty tkackie i salę gimnastyczną. 

Od 1959 roku zespół pałacowo-parkowy jest siedzibą Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera. Mury tej arty-
stycznej szkoły opuściło wielu utalentowanych uczniów, spośród których niektóre nazwiska są znane w świecie 
sztuki (między innymi Leon Tarasewicz).

Elementy Supraskiego Systemu Wodnego (fot. A. Świderska)
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Dom Kleina – zbudowany w  XIX wieku jako dom administratora fabryki Buchholtzów, później 
przeznaczono go na dom parafialny gminy ewangelicko-augsburskiej. Obecnie jest siedzibą Cen-
trum Kultury i Rekreacji. W środku znajduje się galeria Wiktora Wołkowa – uznanego fotografika, 
który dokumentował piękno krajobrazów Podlasia oraz restauracja tatarska Tatarynka, w  której 
gotuje prawdziwa Tatarka. 

Biały Dworek (nazywany również Dworkiem Zachertów) – przez długie lata należał do fabrykanc-
kiej rodziny Zachertów. Fryderyk Wilhelm Zachert objął od władz rosyjskich Pałac Opatów, część 
zabudowań klasztornych, folwark i właśnie ten dworek. Sam w nim nie zamieszkał, najprawdopo-
dobniej osadzając tu zarządcę swojego majątku. Dworek jest obecnie siedzibą Parku Krajobrazo-
wego Puszczy Knyszyńskiej. Jego białe, tynkowane ściany pięknie odbijają słońce, stanowiąc kon-
trastujące tło dla ceglastych dachówek. 

Ratusz Miejski – budynek, w którym obecnie mieści się Urząd Miejski, od początku swego istnie-
nia przeznaczony był na cele oświatowe. Józefina Zachert ufundowała ten obiekt w 1906 roku jako 
pierwszą polską szkołę. Zbudowała ją i utrzymywała z własnego majątku. Udało się jej uzyskać od 
władz carskich pozwolenie na naukę języka polskiego i historii, co było ewenementem na skalę 
całego Cesarstwa Rosyjskiego.

Kaplica rodziny Zachertów – została wzniesiono w  1885 roku w  neoklasycystycznym stylu. 
Na froncie znajduje się herb rodzinny. Leżą tu między innymi Fryderyk Wilhelm Zachert (pierwszy 
fabrykant, zm. w 1885 roku), oraz jego żona Józefina Zachert (działaczka, aktywistka, zm. w 1924 
roku).

Kaplica Buchholtzów – kaplica-mauzoleum w stylu neogotyckim, zaprojektowana przez warszaw-
skiego architekta Hugo Kudera. Zbudowana w 1904 roku na zlecenie Adeli Buchholtz, której mąż 
Adolf zginął w tragicznym wypadku podczas przejażdżki konnej.

Jeden z domów tkaczy w Supraślu (fot. D. Sołowiej)



3.   Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
Obecny kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski pierwotnie był zborem ewangelicko-augsburskim zbudo-
wanym dla supraskich ewangelików. Zorganizowana w 1832 roku w Białymstoku parafia ewangelicko-augsbur-
ska obejmowała swoim zasięgiem Supraśl i Choroszcz. Już w 1833 roku ewangelicy wykorzystywali byłą unicką 
kaplicę p.w. Św. Jana Ewangelisty, znajdującą się w Pałacu Opatów (będącego wówczas rezydencją fabrykanta 
Fryderyka Wilhelma Zacherta). W 1885 roku wyświęcono w Supraślu nową świątynię p.w. Zmartwychwstania 
Pańskiego. W  powstanie neogotyckiej świątyni szczególnie zasłużyli się: Baron Imperium Rosyjskiego W.F. 
Zachert (podarował plac pod jej budowę); cesarski radca dworu Melchior Grüber (ofiarował 10 000 rubli), 
a także suprascy fabrykanci: Johann Jansen, Alfons Alt oraz żona A. Buchholza Adela z domu Scheibler. 

Wraz z wybuchem I wojny światowej zmieniło się położenie ewangelików, traktowanych przez władze rosyjskie 
jako potencjalnych dywersantów. Poborowych mężczyzn zmobilizowano do carskiej armii, a pozostałe osoby 
postanowiono wysiedlić. Wówczas ucierpiała też kircha, którą ograbiono z dwóch dzwonów. W okresie między-
wojennym wróciło życie w parafii ewangelickiej. W 1928 roku przeprowadzono remont kościoła i przystąpiono 
do budowy domu parafialnego, której jednak nie ukończono. W  1939 roku, na mocy postanowienia między 
sowietami i hitlerowcami, przeprowadzono ewakuacje supraskich Niemców (w większości ewangelików) do III 
Rzeszy. W czasie przebywania Rosjan w Supraślu (lata 1939-1941) świątynia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego 
została zdewastowana i zamieniona na kino-teatr „Krasnyj Ugołok”. Sowieci usunęli ze świątyni symbole reli-
gijne. Z iglicy zboru znikł krzyż, którego miejsce zajęła czerwona gwiazda. Zniszczono również zegar odmierza-
jący supraślanom tzw. „czas miejski”. 

Po ponownym wkroczeniu Armii Czerwonej do Supraśla w 1944 roku zbór p.w. Zmartwychwstania Pańskiego 
był magazynem broni i amunicji. W latach 1945-1968 Kościół poewangelicki służył kolejno jako magazyn ziół, 
materiałów budowlanych, nawozów sztucznych. Niewłaściwe użytkowanie i  brak nadzoru doprowadziły do 
zawalenia dachu budynku.

Później co do dalszych losów zniszczonego obiektu zapadały różne decyzje. Najpierw w 1966 roku miał on być 
przebudowany na halę gimnastyczno-sportową, następnie próbowano nadać mu charakteru sali koncertowo-
-wystawienniczej, był też pomysł rozebrania całości, pozostawiając jedynie wieżę jako punkt widokowy. Osta-
tecznie dzięki mieszkańcom kościół został uratowany i w 1980 roku przystąpiono do jego remontu. Po nieukoń-
czonym remoncie kościół wraz z cmentarzem zostaje przekazany przez konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego 
Kurii Biskupiej w Białymstoku. W 1990 roku przystąpiono do generalnego remontu, a w 2005 roku erygowano 
parafię p. w. NMP Królowej Polski. 

4.   Teatr Wierszalin
Pierwotnie był to dom kolonijny dla młodzieży, zbudowany w  okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
W  okresie powojennym dalej pełnił funkcję ośrodka kolonijnego, a  następnie Gminnego Ośrodka Kultury. 
Od 1994 roku. Jest to siedziba Teatru „Wierszalin” – jednej z bardziej znanych i uznanych współcześnie scen.

Często wiodącymi motywami spektakli jest tematyka podlaskiego pogranicza etniczno-religijnego-kulturo-
wego, co w połączeniu z oryginalną scenografią i reżyserią oraz ekspresyjną grą aktorów tworzy bardzo charak-
terystyczny klimat przedstawień. Teatr wielokrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia na krajowych, europej-
skich i światowych festiwalach.

5.   Muzeum Ikon
Muzeum Ikon w Supraślu jest usytuowane na terenie klasztoru w budynku dawnego Pałacu Archimandrytów 
(przeorów zakonu Bazylianów). Obiekt funkcjonuje od października 2006 roku i ma w swojej kolekcji około 
1200 XVIII- i XIX-wiecznych ikon, przedmiotów sakralnych i unikalnych fresków. Muzeum ma niezwykły cha-
rakter, atmosferę i umożliwia bardzo interesujące formy zwiedzania. Jest to pierwsze w Polsce interaktywne 
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muzeum prezentujące sztukę sakralną prawosławia. Wystawy mają oprawę świetlną, obrazową 
i  dźwiękową. Ponadto zwiedzający mają możliwość zobaczyć mnicha piszącego ikony w  swojej 
celi. Wszystko to nadaje niezwykły charakter całości i pozwala poczuć atmosferę i zrozumieć rolę 
ikony w Prawosławiu. Muzeum oferuje także inne możliwości zwiedzania, np. oglądanie filmów 
o pisaniu ikon, o historii klasztoru i cerkwiach na Podlasiu. Obiekt zawiera 9 sal, których wnętrza 
są zorganizowane w różnych stylach: na przykład pustelniczej pieczary, cerkwi lub chaty wiejskiej 
z domowym ołtarzykiem. Historię klasztoru obrazują XVI-wieczne freski zachowane z ruin cerkwi 
p.w. Zwiastowania NMP w Supraślu. Muzeum to jest oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białym-
stoku.

6.   Muzeum Sztuki Drukarskiej
Muzeum Sztuki Drukarskiej i  Papiernictwa w  Supraślu funkcjonuje od maja 2014 roku. Dzięki 
miłośnikom drukarstwa i jego historii, w supraskim klasztorze powstały 2 sale z niezwykłymi eks-
ponatami związanymi z drukarstwem. 

Muzeum mieści się w klasztorze supraskim, ponieważ to właśnie tu, w 1695 roku ojcowie Bazylia-
nie uruchomili unicką drukarnię, a zaledwie 15 lat później także młyn papierniczy na rzece Supraśl. 
Ekspozycja muzealna to między innymi maszyny drukarskie (najstarsza z  połowy XVIII wieku), 
repliki pras drukarskich oraz niemiecki tygiel drukarski z XIX wieku. Pracownicy muzeum prezen-
tują rozmaite techniki druku: miedzioryt, litografię czy druk offsetowy. Najciekawszą i  zarazem 

Muzeum Sztuki Drukarskiej (fot. A. Świderska)

stanowiącą duży walor edukacyjny atrakcją jest możli-
wość wykonania w  muzeum własnej kartki papieru. 
Możliwość tak bezpośredniego poznania tajników 
produkcji papieru z  pewnością na długo pozostanie 
w pamięci. Zwiedzający, niczym Jan Gutenberg, mogą 
wykonać odbitki na replice XV-wiecznej prasy drukar-
skiej. To zdecydowanie zachęca turystów do odwie-
dzenia tego miejsca.

Muzeum Sztuki Drukarskiej i  Papiernictwa to wyjąt-
kowe miejsce – bezwzględnie warto zajrzeć do sal 
muzeum, które powstało ku pamięci pionierów sztuki 
drukarskiej na świecie i w naszym regionie.

http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-turystyczne/monaster-w-supraslu/


7.   Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu
Kompleks budynków pobazyliańskich wraz z rekonstruowaną cerkwią obronną w stylu gotycko-bizantyjskim 
(wzniesioną w  latach 1503-1511) oraz Pałacem Opatów (1635-1655), w  którym mieści się obecnie Punkt  
Muzealny i brama z dzwonnicą (1752).

Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu to jeden z pięciu prawosławnych monasterów męskich na tere-
nie Polski. Ufundowany na początku XVI wieku przez marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksandra 
Chodkiewicza i  prawosławnego biskupa Józefa Sołtana.  Specjalny tomos sankcjonujący jego budowę wydał 
patriarcha Konstantynopola Joachim I, akt erekcyjny został potwierdzony również przez króla Aleksandra 
Jagiellończyka.

W 1501 roku powstała tu drewniana cerkiew pw. św. Jana Teologa. W dwa lata później rozpoczęto budowę cerkwi 
murowanej pw. Zwiastowania NMP. W 1516 roku wyświęcono cerkiew Błagowieszczeńską. W potężnej obronnej 
budowli skrzyżowały się wpływy stylu bizantyjskiego i gotyckiego. Później budynki monasteru wzbogaciły się 
o cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, której integralną częścią były katakumby. Z biegiem ośrodek lat stał się 
ważnym punktem kulturalnym i religijnym, m.in. ze względu na bogatą bibliotekę, która w 1557 roku liczyła już 
200 pozycji oraz rozwinięte kontakty z innymi ważnymi ośrodkami prawosławnymi, jak Góra Athos, czy Ławra 
Pieczerska. Wyrazem tego było nadanie ihumenowi Sergiuszowi (1532-1565) tytułu archimandryty. Odwiedza-
jąc monaster w 1582 roku patriarcha Serbii i Bułgarii Gabriel podnosi go do rangi „Ławry” i nadaje archiman-
drycie Tymoteuszowi (1575-1590) mitrę. Powracający z Moskwy patriarcha Konstantynopola Jeremiasz II w 1589 
roku przybył do Ławry supraskiej. Klasztor staje się znaczącym ośrodkiem kultury i oświaty. Na antyunijnym 
soborze brzeskim w  1596 roku ihumen monasteru Hilarion Masalski przeciwstawił się podpisanemu przez 
część hierarchii samowolnemu i niekanonicznemu aktowi unijnemu z Kościołem rzymskokatolickim. Na sku-
tek nacisków ze strony króla Zygmunta III, a także unickiego metropolity kijowskiego Hipacego Pocieja, ihumen 
Hilarion został skazany na banicję, a na Ławrze wymuszono przejście na unię w 1609 roku. Bazylianie rozbudo-
wują kompleks klasztorny i rozwijają działalność wydawniczą. W 1796 roku dobra klasztoru konfiskują władze 
pruskie. W 1823 roku w bibliotece klasztornej profesor wileńskiego uniwersytetu Michał Bobrowski znajduje 
jedenastowieczną OCS księgę. W 1839 roku na prośbę ostatniego opata unickiego wspólnota powraca do pra-
wosławia. Znaczna część budynków klasztornych zostaje przekazana fabrykantom, którzy rozpoczynają w nich 
produkcję sukna. W 1875 roku zbudowana zostaje cerkiew św. Pantelejmona, w 1889 roku – Jana Teologa, a 1901 
roku – św. Jerzego Zwycięzcy. W 1910 roku następuje renowacja szesnastowiecznych fresków. Działania I wojny 

Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu (fot. T. Poskrobko) (fot. A. Świderska)
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światowej powodują ucieczkę mnichów w głąb Rosji (bieżeństwo); mnisi zabierają ze sobą cudowną 
Supraską Ikonę Matki Bożej. W II Rzeczypospolitej budynki klasztorne zostają przekazane salezja-
nom, którzy prowadzą w nich sierociniec. W 1944 roku wojska niemieckie niszczą cerkiew Zwiasto-
wania NMP. Po wojnie znajduje tu swoją siedzibę szkoła rolnicza. Od lat 80. XX wieku w  Polski 
Autokefaliczny Kościół Prawosławny stopniowo odzyskiwał budynki klasztorne i prowadził prace 
konserwatorskie i remontowe. Prace remontowe w Ławrze trwają do dzisiaj.

8.  Cerkiew prawosławna 
pw. Świętych Niewiast 
Miro Niosących  
w Czarnej Białostockiej

Malowniczo położona na wzgórzu cerkiew 
z żółtymi, charakterystycznymi kopułami, zbu-
dowana w  latach 1984-1996. Wewnątrz znaj-
duje się nowoczesny ikonostas.

9.  Kościół pw.  
Jezusa Miłosiernego  
w Czarnej Białostockiej 

Jest to oryginalny kościół, w  kształcie okrętu 
z  wielką kotwicą umieszczoną nad głównym 
wejściem. Wybudowany w zaanektowanej nie-
czynnej kotłowni w  latach 2005-2009. Wokół 
znajduje się ogrodzenie przypominające wzbu-
rzone fale.

10.   Kościół  
pw. Świętej 
Rodziny 
w Czarnej  
Białostockiej 

Kościół wybudowano w  1976 
roku, w  ciągu 8 miesięcy, 
wspólnym wysiłkiem miesz-
kańców. Wnętrze świątyni 
nawiązuje do otaczającej Pusz-
czy Knyszyńskiej. Zdobią go 
poroża (około 700 szt.). 
W nawie bocznej jest obraz św. 
Eustachego – patrona myśli-
wych. W pobliżu kościoła znaj-
duje się pomnik upamiętnia-
jący lotników Żwirkę i Wigurę.

Cerkiew pw. Świętych Niewiast Miro Niosących  
w Czarnej Białostockiej (fot. R. Ziółkowski)

Ośrodek Edukacji Leśnej „Stara Wyłuszczarnia” w Czarnej Białostockiej  
(fot. A. Świderska)



11.   „Stara Wyłuszczarnia” im. Leśników Puszczy  
Knyszyńskiej

Ośrodek Edukacji Leśnej „Stara Wyłuszczarnia” im. Leśników Puszczy Knyszyńskiej jest obiektem z zabytkową 
wyłuszczarnią nasion z 1934 roku i salą konferencyjno-edukacyjną. Jest atrakcją zarówno dla szkolnych wycie-
czek, jak i indywidualnych turystów. W wyłuszczarni można dowiedzieć się wszystkiego o lasach, poznać lokalną 
historię i poczuć atmosferę panującą niegdyś wśród leśników. Atrakcją jest lokomotywa parowa – relikt leśnej 
kolejki wąskotorowej.

12.   Zalew Czapielówka 
Zalew Czapielówka został otwarty po gruntownej modernizacji w  maju 2021 roku. Wokół akwenu powstały 
ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, ciągi pieszo-jezdne, wieża widokowa, place z miejscami do odpoczynku, 
kładki drewniane oraz miejsca na ogniska. 

13.   Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej w Czarnej Wsi  
Kościelnej – neogotycki kościół

Kościół wybudowano w latach 1913-1921. Został on wpisany do rejestru zabytków. Reprezentuje typ tzw. wiej-
skich katedr, które powstawały na terenie zaboru rosyjskiego. Obok kościoła drewniana plebania z 1912 roku.

14.   Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie  
w gminie Czarna Białostocka 

Centrum Rękodzieła Ludowego to doskonały punkt wypadu do sąsiadujących wsi. Można wybrać się do pobli-
skich pracowni i warsztatów, w których przedmioty nadal są produkowane tradycyjnymi metodami. Szczegól-
nie warte polecenia są:

1. Czarna Wieś Kościelna – wieś, w której funkcjonuje kilka warsztatów garncarskich. Pierwszym garncarzem 
we wsi był Antoni Piechowski, który przybył z Knyszyna do Czarnej Wsi Kościelnej w 1799 roku. Zajmował się on 

Widok na zalew „Czapielówka” w Czarnej Białostockiej (fot. A. Świderska)
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nie tylko toczeniem naczyń na kole garncarskim, ale także wypałem cegły i dachówki. W XIX wieku 
technika ceramiczna zainspirowała całą wieś, zaczęli się nią zajmować niemalże wszyscy. Najczę-
ściej wyrabiano dachówkę „esówkę”. Duży popyt stał się źródłem dochodu niektórych gospodarzy. 
Wybrakowanych dachówek używano wraz z  zaprawą wapienną do budowy domów, piwnic 
i  budynków gospodarczych, nadając oryginalny, nietypowy charakter oraz klimat miejscowości. 
Na początku XX wieku zaczęto wyrabiać ceramikę siwą i czerwoną zwaną czasem zgrzebną lub 
biskwitową, które różniły się między sobą jedynie końcowym etapem wypału. Wytwarzane we wsi 
naczynia spełniały głównie rolę użytkową. W  okresie międzywojennym zaczęto używać szkliw 
i  różnych dodatków nadających barw: wiśniowej, żółtej, ceglastej, zielonkawej czy  brązowej.  
Technologia wyrobu naczyń w działających pracowniach jest podobna i niezmieniana od lat. 

Używana do wyrobu naczyń glina pochodząca z miejscowych złóż wymaga odpowiedniego przy-
gotowania, które wpływa dodatnio na jej strukturę. Dawniej struganie, oczyszczanie i wyrabianie 
gliny odbywało się ręcznie, obecnie czynności te są zmechanizowane. Twórcy na kołach garncar-
skich toczą naczynia o  kształtach tradycyjnych dla tego ośrodka: smukłe „ładyszki” i  dzbanki, 
pękate „buńki”, przysadziste miski, garnki i dwojaki. Przy wyrobie naczyń wykorzystuje się stare, 
sprawdzone technologie, a pokazy toczenia i zdobienia naczyń pełnią funkcje edukacyjne. 

Na skraju Czarnej Wsi Kościelnej stoi kuźnia jednego z najbardziej prężnych kowali na Podlasiu, 
łącząca tradycje kowalstwa ludowego i artystycznego. Przed kuźnią oraz w galerii stoją świeczniki, 
rzeźby – czarownice, grający muzycy i chóry anielskie.

2. Zamczysk – ostatnia na Podlasiu tradycyjna pracownia łyżkarska. Przy pomocy prostych narzę-
dzi wytwarzane są w niej nie tylko łyżki, ale również inne przedmioty stosowane w kuchni. Położe-
nie na skraju Puszczy Knyszyńskiej oraz łatwość pozyskiwania surowca sprzyjały od XIX wieku 
produkcji drobnych drewnianych sprzętów niezbędnych w wiejskim gospodarstwie. Odwiedzając 
warsztat można obserwować, jak wprawnymi ruchami za pomocą tradycyjnych narzędzi i techno-
logii stosowanych od dawna, wydobywa się z kawałka drewna kształt łyżki.

Wyroby jednej z pracowni garncarskich w Czarnej Wsi Kościelnej (fot. T. Poskrobko)



15.   Rezerwat leśno-archeologiczny „Krzemianka” w gminie 
Dobrzyniewo Duże 

Rezerwat obejmuje zabagnioną dolinę strumienia Krzemianka, który jest zasilany obfitymi źródliskami położo-
nymi u podnóży wyniesień morenowych otaczających dolinę. Na terenie rezerwatu stwierdzono 14 gatunków 
roślin podlegających ochronie, wśród nich dwa gatunki podkolanu (biały i zielony), lilia złotogłów i kruszczyk 
szerokolistny. Same storczyki stanowią połowę całej liczby roślin chronionych. Przez podtopione dolinki rezer-
watu prowadzi drewniana kładka o długości około 1 kilometra, po przejściu której dochodzi się do dawnych 
kopalń krzemienia. Pokrywają one południowy stok wzgórza, od szczytu do podnóża widoczne są liczne zagłę-
bienia i hałdy. Co ciekawe, kopalnie przetrwały do dziś w niemal nienaruszonym stanie.

16.   Kościół Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym
Jest to świątynia wzniesiona w latach 1905-1910 według projektu architekta Romualda Lenczewskiego. Kościół 
został zbudowany w  stylu eklektycznym, posiada jedną wieżę i  układ halowy. Budowla została poświęcona 
w  dniu 29 września 1910 roku. Ze starej świątyni zostało przeniesionych pięć bocznych ołtarzy. W  nowym 
kościele zostały zawieszone obrazy autorstwa malarzy z Wilna: Józefa Bałzukiewicza i Łucji Bałzukiewicz. 

17.   Pomnik – obelisk w Jaworówce
Jaworówka – wieś, siedziba rodu Jaworowskich. Jako jedna z  trzech wsi szlacheckich w parafii Dobrzyniewo 
brała czynny udział w powstaniu styczniowym. W 1982 roku mieszkańcy postawili krzyż upamiętniający trage-
dię wsi, a w 1995 roku wzniesiono obelisk. Krzyż stojący na obelisku został znaleziony około 1930 roku przez 
grupę dzieci bawiących się na terenie gospodarstwa Piotra i Jadwigi Nagórskich. Wykopany z ziemi był przez 
wiele lat przechowywany do momentu, aż został umieszczony na obelisku. Krzyż ma około 40 cm. Jest kuty, 
z figurą ukrzyżowanego Chrystusa.

18.   Parafialna cerkiew w Fastach p.w. Podwyższenia  
Krzyża Pańskiego 

Cerkiew pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach – prawosławna cerkiew parafialna. Należy 
do dekanatu Białystok diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 
Murowana sześciokopułowa świątynia została wzniesiona w 1875 roku po pożarze drewnianej cerkwi, później 
wyremontowana. Wewnątrz mieści się okazały ikonostas. W latach 1937-1939 świątynia należała do Kościoła 
neounickiego. Cerkiew wpisano do rejestru zabytków.

19.   Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej 
W skansenie organizowane są liczne wydarzenie kulturalno-historyczne, warsztaty oraz lekcje edukacyjne. Bar-
dzo interesujące są stałe wystawy, które pozwalają lepiej poznać i zrozumieć charakter wsi podlaskiej. Są to 
między innymi: 

1.  Wystawa wnętrz dworskich we dworze z Bobry Wielkiej. Ekspozycja prezentuje trzy najbardziej charakte-
rystyczne pomieszczenia dworu wiejskiego z początku XX wieku: jadalnię, salon i kancelarię gospodarza. 
Niestety z  oryginalnego wyposażenia zachował się jedynie sekretarzyk. Pomieszczenia wypełnione są 
meblami, tkaninami i bibelotami charakterystycznymi dla wnętrz dworskich.

2.  Dziecięce troski i beztroski. Dziecko w społeczności wiejskiej Podlasia XIX / XX wieku. Wystawa ukazuje 
świat wiejskiego dziecka od czasu niemowlęctwa po lata nauki szkolnej. We wnętrzu wiejskiej chaty można 
zobaczyć przedmioty związane z życiem codziennym dziecka od najmłodszych lat, takie jak kołyski, wózki 
czy też chodziki. Niezwykle ważną rolę w życiu dzieci odgrywały zabawki, stąd też na wystawie starano się 
ukazać ich wyjątkową różnorodność, od prostych, wykonanych z kawałka tkaniny lub drewna, po porcela-
nowe lalki. Na ekspozycji przedstawiono dziecięce ubrania sprzed kilkudziesięciu lat. Wraz z  ekspozycją 
został udostępniony plac zabaw z wyposażeniem nawiązującym do dawnych wiejskich zabawek, np. koni-
kami na biegunach.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Lenczewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eklektyzm_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_halowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82tarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilno
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Ba%C5%82zukiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ucja_Ba%C5%82zukiewicz
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4.  Sochy, sierpy, stępy…, czyli o niegdysiejszym gospodarstwie. Wystawa prezentuje narzędzia 
i sprzęty związane z uprawą, przechowywaniem i obróbką zbóż w dawnym wiejskim gospodar-
stwie na Białostocczyźnie. Eksponaty pochodzą z okresu od końca XIX wieku do połowy XX 
wieku, a niektóre z nich używane były jeszcze kilkanaście lat temu.

5.  Środki transportu wiejskiego. Wystawa prezentuje wozy, sanie oraz bryczki, jakie były uży-
wane na Białostocczyźnie od końca XIX do połowy XX wieku. Na ekspozycji można zobaczyć 
także archaiczne urządzenia do transportu włócznego – samorodny włók krokwiowy oraz 
sanki, których używano latem, m.in. do przewożenia pługa lub radła na pole.

20.   Kościół pw. NMP Matki Miłosierdzia
Historia parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie rozpoczęła się od dekretu z 24.06.1983 roku, 
dotyczącego podziału parafii Przemienienia Pańskiego. Ksiądz biskup Edward Kisiel erygował dwie 
samodzielne parafie: parafię Przemienienia Pańskiego przy starym kościele parafialnym i parafię 
NMP Matki Miłosierdzia przy nowo zbudowanym kościele.

Kościół został wybudowany w latach 1958-1966 głównie dzięki staraniom ks. proboszcza Wacława 
Rabczyńskiego i parafian. W 1966 roku ks. bp. Adam Sawicki dokonał jego konsekracji. W 1995 roku 
tytuł kościoła został zmieniony na „NMP Matki Miłosierdzia”. Za patronów parafii przyjęto NMP 
Matkę Miłosierdzia oraz św. Jana Chrzciciela.

W kościele są przechowywane relikwie: błogosławionego księdza Michała Sopoćki (od 15 lutego 
2011 roku), Sióstr 11 męczennic z  Nowogródka oraz św. Kazimierza. W  podziemiach świątyni 
można zwiedzić Izbę Pamięci ks. Wacława Rabczyńskiego. Od 2013 roku przy kościele znajduje się 
krzyż upamiętniający represje, jakie dotknęły Wasilków po powstaniu styczniowym.

W kościele p.w. NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie co roku odbywa się Międzynarodowy Festi-
wal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Księdza Wacława Rabczyńskiego. Uczestnicy i wykonawcy 
podkreślają wyjątkową akustykę świątyni oraz dobre przygotowanie organów kościelnych. Impreza 
wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych Podlasia.

21.   Cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów  
Piotra i Pawła

Pierwsze wzmianki o jeszcze drewnianej cerkwi pochodzą z 1566 roku. Obecna murowana została 
wybudowana w 1853 roku w stylu bizantyjsko-ruskim. Wewnątrz znajduje się zabytkowy ikonostas 
z 1836 roku. Budynek postawiono na podmokłym terenie, dlatego grunt umocniono drewnianymi 
palami i kamieniami na zaprawie wapiennej. 

Dwadzieścia lat po postawieniu cerkwi zbudowano późnoklasycystyczną zabytkową bramę o uni-
kalnej architekturze, będącą jednocześnie cerkiewną dzwonnicą. Poświęcenie cerkwi miało miej-
sce 22 maja 1853 roku przez biskupa wileńskiego Józefa. 

W 1866 roku w cerkwi umieszczono kopię cudownej ikony Matki Bożej ze Świętej Wody, zwaną też 
Matką Boską Wasilkowską. W  1867 roku cerkiew uległa częściowemu spaleniu, a  rok później 
doszczętnie spłonęła od uderzenia pioruna. Ogień był tak gorący, że stopił nawet kościelne dzwony. 
W 1871 roku był gotowy projekt nowej cerkwi, jej odbudowa zakończyła się w 1875 roku, a poświę-
cenie miało miejsce 8 września tegoż roku. 

W 2007 roku, ze względu na zwiększającą się liczbę wiernych, do cerkwi dobudowano przedsionek 
o powierzchni 50 m². Cerkiew z dzwonnicą wpisano do rejestru zabytków 19 listopada 1993 roku.



22.   Cmentarz żydowski
Cmentarz żydowski w Wasilkowie położony jest na drodze do wsi Dąbrówki. Powstał pod koniec XIX wieku. 
Do dziś na jego terenie zachowało się kilkanaście macew, jednak pod grubą warstwą ziemi jest ich najprawdo-
podobniej więcej. W miejscu bramy wejściowej ustawiono metalowe gwiazdy Dawida. W czerwcu 2007 roku 
wykonano na cmentarzu kamienną ścieżkę oraz lapidarium upamiętniające Żydów mieszkających w Wasilko-
wie przed II wojną światową. Do budowy pomnika użyto m.in. odnalezionych fragmentów macew.

Pierwsi Żydzi osadzili się w Wasilkowie w 1650 roku. Przybyli oni z pobliskiej Choroszczy i w 1714 roku utworzyli 
niezależną gminę żydowską. Pod koniec XIX wieku w mieście liczącym 3800 mieszkańców aż 1470 osób było 
wyznania mojżeszowego. Przed II wojną światową mieszkało ich tu około tysiąca. Cmentarz jest szczególnym, 
historycznym miejscem oddającym cześć ofiarom okupacji niemieckiej i przyciągającym wyznawców wszyst-
kich religii.

23.   Cmentarz rzymskokatolicki
Największym zabytkiem Gminy Wasilków jest cmentarz rzymskokatolicki usytuowany w północnej części mia-
sta, zbudowany w końcu XIX wieku na powierzchni 4,5 ha. W 2002 roku został wpisany przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków. Na cmentarzu znajduje się siedem grup rzeźb nawiązujących 
tematyką do Pasji i Zmartwychwstania Jezusa, dwie fontanny i około sześćdziesięciu zabytkowych nagrobków, 
z  których najstarszy jest z  1896 roku. Oprócz scen pasyjnych są tam też posągi aniołów, bramy, balustrady 
i mury, na których są wyryte wersety z Pisma Świętego.

Przy wejściu na cmentarz znajduje się nagrobek ks. Wacława Rabczyńskiego, który swoją ciężką pracą przyczy-
nił się do wybudowania kościoła NMP Matki Miłosierdzia w latach 1958-1966, jak również kaplicy wraz z obiek-
tami towarzyszącymi w Świętej Wodzie. Dzięki niemu powstały owe niezwykłe rzeźby cmentarne. Na cmentarzu 
znajduje się również grób legionistów polskich Aleksandra i Michała Żukowskich, nagrobek z 1896 roku, grób 
34 mieszkańców Wasilkowa i Studzianek rozstrzelonych w 1943 roku oraz groby ofiar II wojny światowej.

Nagrobek ks. Wacława Rabczyńskiego na cmentarzu rzymskokatolickim w Wasilkowie (fot. A. Świderska)
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Wystrój cmentarza stanowi bogata w detale mała architektura: wieżyczki, tarasy i miniatury antycz-
nych świątyń. Pagórkowaty teren, który dostojnie porasta starodrzew, dodatkowo podnosi walory 
estetyczne tego miejsca. Urokliwe położenie cmentarza oraz bogata architektura rzeźb i nagrob-
ków sprawia, że jest to szczególne miejsce dla ocalenia pamięci naszych wybitnych i walecznych 
przodków. Pobyt na cmentarzu jest niewątpliwie niezwykłą przygodą duchową, pełną wyciszenia 
oraz refleksji nad życiem i śmiercią.

24.   Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej  
„Święta Woda”

Z Wasilkowem nierozerwalnie wiąże się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Jeśli 
jesteśmy w okolicy, powinniśmy odwiedzić to miejsce. Sanktuarium jest widoczne z drogi krajowej 
nr 19. Mimowolnie uwagę przyciąga znajdujące się na jego terenie wzgórze pątniczych krzyży – co 
roku przybywa tu tysiące pielgrzymów. Warto zaznaczyć, że kult maryjny w tym miejscu sięga XVIII 
wieku. 

Nazwa Sanktuarium pochodzi od cudownego źródełka, które według historii trzy wieki temu 
uzdrowiło niewidomego szlachcica. Na obszarze Sanktuarium znajdują się: kościół, grota, wzgórze 
krzyży, cudowne źródełko i kaplice Dróżek Boleści Maryi.

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie (fot. A. Świderska)

Wszystko mieści się na dużym, bardzo zadbanym terenie: alejki ułożone z kostki, bukiety i dywany 
kwiatów, drzewa i krzewy oraz piękny plac zabaw umilają pobyt w tym miejscu. Pielgrzymi mogą 
również skorzystać z Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego, które zapewnia noclegi i  usługi 
gastronomiczne.

Szczególnym znakiem Świętej Wody stała się Góra Krzyży, nazywana również Górą Bożego Miło-
sierdzia. Zaczęła powstawać w 1997 roku z krzyży wotywnych pątników na wzór analogicznego 
miejsca w Szawlach na Litwie. 



URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok 
tel.: +48 85 879 79 79, fax: +48 85 869 62 09 
prezydent@um.bialystok.pl
https://www.bialystok.pl/pl/dla_turystow

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY

ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 713 22 00, fax: +48 85 719 18 39
urzad@choroszcz.pl
https://www.choroszcz.pl/pl/turystyka/turystyka-1.html 
#main-content

URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ul. Torowa 14a, 16-020 Czarna Białostocka 
tel.: +48 85 713 13 40, fax: +48 85 713 13 49 
um@czarnabialostocka.pl
https://czarnabialostocka.pl/strona-104-turystyka_ 
i_sport.html

URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże
tel.: +48 85 742 81 55, fax: +48 85 719 71 47
kancelaria@dobrzyniewo.pl
https://dobrzyniewo.pl/dla-mieszkanca/ 
turystyka-i-rekreacja

URZĄD GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
tel.: +48 85 713 28 80, fax: +48 85 713 28 81
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl
http://www.turystykawgminie.pl/juchnowieckoscielny

URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
tel.: +48 85 715 22 51, fax +48 85 715 22 56
e-mail: sekretariat@um.lapy.pl
http://www.turystykawgminie.pl/lapy

URZĄD MIEJSKI W SUPRAŚLU

ul. J. Piłsudskiego 58, Supraśl
tel.+48 85 7132 700, fax: +48 85 
um@suprasl.pl
http://suprasl.pl/turystyka/index.php/pl/

URZĄD GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna
tel. : +48 85 715 80 00, fax: +48 85 715 80 01
sekretariat@turosnkoscielna.pl
https://www.turosnkoscielna.pl/archiwum/o-gminie/tury-
styka-i-rekreacja/agroturystyka.html

URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE

ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
tel.: +48 85 71 85 400, fax: +48 5 71 85 700
kancelaria@wasilkow.pl
https://www.wasilkow.pl/pl/firmyiinstytucje

URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
tel.: +48 85 71 88 100, fax: +48 85 71 88 100 wew. 44 
e-mail: um@zabludow.pl
http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl/pl/poznaj zabludow/
lokale-gastronomiczne-i-noclegow.html

Dane teleadresowe
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Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jest stowarzyszeniem 
gmin, powołanym w celu wspierania idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych 
interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz koordynacji wspólnych 
przedsięwzięć i inwestycji. Stowarzyszenie BOF zostało zarejestrowane 13 stycznia 
2014 roku. W jego skład wchodzą: stolica województwa podlaskiego – miasto Białystok  
oraz 9 gmin należących do powiatu białostockiego, w tym gminy miejsko-wiejskie:  
Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów oraz gminy  
wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna.


