
                 Piękno Podlasia 
 

Niedzielny, wiosenny poranek, program dla dzieci „Ziarno”, którego akcja działa 
się na Podlasiu - od tego wszystko się zaczęło 
- No przecież „Solidarność Glinika” tam jeszcze nie była – pomyślałam,  
 KM podjęła decyzję- jedziemy latem na Podlasie.                                                                         

 
I tak, 8 sierpnia wyruszyliśmy na 3-dniową wycieczkę po Podlasiu.  

Swoją wędrówkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Twierdzy Osowiec –twierdzy 
rosyjskiej, która nigdy nie została zdobyta. Warto nadmienić, że jest to również 
miejsce zimowania nietoperzy.  
Kolejnym miejscem zwiedzania była miejscowość Supraśl, przepiękne muzeum 
ikon; tych dawnych jak  i współczesnych .Spacerkiem przeszliśmy przez ulice, 
przy których kręcone były sceny do filmów takich jak : „U Pana Boga za piecem”  
czy „U Pana  Boga w ogródku”. Podziwialiśmy  prawosławny klasztor męski –
Monaster  Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy Św. Apostoła Jana. 

Z Supraśla udaliśmy  się do Świętej Wody – Sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej, gdzie wyruszyliśmy na Wzgórze Krzyży, a następnie do cudownego 
źródełka . 

W końcu przyszedł czas na odpoczynek. Udaliśmy się do hotelu „Ibis”. Po 
szybkim prysznicu  bardziej wytrwali wyruszyli na nocne zwiedzanie 
Białegostoku.  

Drugi dzień przywitał nas piękną pogodą, dlatego tym radośniej  
rozpoczęliśmy zwiedzanie Białegostoku .Pałac Branickich, przepiękne ogrody, 
katedra ,ratusz, cerkiew -  to tylko niektóre wspaniałe miejsca ,które mogliśmy 
podziwiać. 
Kolejno pojechaliśmy w odwiedziny do polskich Tatarów - do miejscowości 
Kruszyniany -  tam na spotkanie  z nami wyszedł przezabawny Dżamil. Zaprosił 
nas do meczetu, w którym poznaliśmy historię oraz kulturę religii. Zabrał nas na 
pobliski,  tatarski cmentarz – mizar. Będąc na szlaku tatarskim mieliśmy 
możliwość skosztowania tatarskich dań –zupy marchewkowej i belysza. 
Kolejnym miejscem zwiedzania była Sokółka. Miejsce  słynące z cudu 
Eucharystycznego, który miał miejsce w 2008r. 
Po wyczerpującym dniu powróciliśmy ok.20 do hotelu. I tak jak w dniu 
poprzednim ,grupka wytrwałych znów wybrała się na nocną integracje na rynku 
Białegostoku. Ach ciężki był dla nich  poranek dnia następnego, który  dział się 
w większości w Puszczy Białowieskiej . 



Tu mogliśmy podziwiać piękno natury, zwiedzaliśmy muzeum przyrodniczo-

leśne, uczestniczyliśmy w prezentacji multimedialnej , z wieży widokowej  

podziwialiśmy ogromne tereny Puszczy .Kolejno udaliśmy się na bliskie 

spotkanie z  żubrami, wilkami, rysiem, łosiem – mieszkańcami Rezerwatu 

Żubrów. 

Piękna pogoda ,przesympatyczni przewodnicy ,dobre jedzonko, ciekawe 

miejsca do zwiedzania, jakże wesoła ekipa autokaru często będzie powracać 

jako miłe wspomnienie wycieczki na Podlasie , zorganizowanej w sposób 

profesjonalny przez Iwonę Szary  właścicielkę biura Studia Active w Gorlicach-

DZIĘKUJEMY! 

Zainteresowanych odsyłam do galerii zdjęć. 
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