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PODLASIE – WEEKEND
W POLSKIEJ AMAZONII
Miłośnikom nieskażonej cywilizacją przyrody nie trzeba przedstawiać największych naturalnych atrakcji
Podlasia. Tysiące hektarów rozlewisk w dolinie Biebrzy i Narwi to niedostępny dla człowieka dom dziesiątków
gatunków ptaków, ssaków i owadów. Tereny te znane są przyrodnikom z całej Europy, a turyści mogą
zapuszczać się tu wyłącznie na określonych zasadach, tak aby przyroda mogła rozwijać się własnym,
odwiecznym rytmem, niezakłóconym ludzką ingerencją. Zapraszamy do wspaniałej krainy bagien, moczarów
i magicznych porannych mgieł…

Biebrzański Park Narodowy

1 dzień | U ok. 8 godz.
Grzędy: Czerwone Bagno
Grobla Honczarowska

Budy: Sucha Barć

Grzędy: Czerwone Bagno U 2 godz.
Czerwone Bagno leży na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.
To jeden z kilku parkowych obszarów ochrony ścisłej, o powierzchni ponad
2500 ha. Stanowi pierwotną ostoję łosia w Polsce – II wojnę światową przetrwało tu tylko kilka osobników. Dzięki opiece ludzi zwierzęta rozprzestrzeniły się później na bagienne tereny w całym kraju. Żyją tu też m.in.
wilki, orliki grubodziobe, puchacze i borsuki.
Miejscem, z którego należy rozpocząć wyprawę do Rezerwatu Czerwone Bagno, jest leśna osada, położona w centralnej części parku, o nazwie
Grzędy. Znajduje się tutaj Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt, w którym można
obserwować aktualnych pensjonariuszy. Do tego celu służy specjalnie
przygotowana platforma widokowa. Jest tu też Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego, czyli 190 ha łąk i brzezin przystosowanych
do celów hodowlanych.
W leśniczówce w Grzędach należy kupić bilet uprawniający do wstępu na teren BPN, po czym podążać niebieskim szlakiem ok. 4 km, następnie wejść na drewnianą kładkę o długości 1 km. To właśnie nią
dojdziemy do Czerwonego Bagna. Mieści się tam wieża widokowa, z której
rozciąga się malowniczy widok na okolicę. Tą samą kładką należy wrócić,
po czym podążać czerwonym szlakiem przez ok. 4 km, by wrócić do miejsca startu.

Największy park narodowy w Polsce zajmuje niemal
600 km 2 Kotliny Biebrzańskiej. To największy i najlepiej
zachowany w Europie kompleks torfowisk. Objęto go
międzynarodową konwencją, która chroni szczególnie
wartościowe obszary podmokłe. Co ciekawe, jest
to jedno z najchłodniejszych miejsc w Polsce. Żyje
tu około 270 gatunków ptaków, a spośród ssaków można
spotkać m.in. łosie i wilki.
Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego wyznaczono 457,5 km szlaków. Turyści do dyspozycji mają:
szlaki kajakowe o łącznej długości 223,2 km, szlaki rowerowe (38 km Szlaku rowerowego Polski Wschodniej
Green Velo oraz ścieżki piesze dostępne dla turystyki
rowerowej), szlaki piesze, ścieżki edukacyjne oraz szlak
konny.

Zdjęcie użyte za zgodą właściciela
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i  Leśniczówka, Grzędy 2, %85 738 30 40. Dojazd z miejscowości

Woźnawieś lub Kuligi/pow. Grajewo (o drogę trzeba pytać na miejscu).

i  Ze względu na lokalizację na obszarze BPN wejście na teren
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Rezerwatu Czerwono Bagno jest odpłatny. Należy kupić 1-dniową
kartę wstępu na szlaki lądowe w cenie 8/4 zł. Proponowana trasa
wiedzie zaledwie fragmentami wytyczonych szlaków, ale chętni mogą
przemierzyć je w całości. Obok leśniczówki Grzędy przebiegają szlaki:
czerwony (41.6 km), zielony (7 km), oraz niebieski (7,5 km).
i  Udając się w dalszą drogę warto wstąpić na posiłek do położonego
w połowie drogi, niedaleko Twierdzy Osowiec, Grajewa.

Biebrzański Park Narodowy

Grzędy à Budy 68 km/ K 1 godz.

Budy: osada Sucha Barć U 1 godz.
Leśna osada „Sucha Barć” w Budach ma jednego stałego mieszkańca,
dawnego warszawskiego antykwariusza Krzysztofa Kawenczyńskiego,
zwanego „Królem Biebrzy”, który założył tu gospodarstwo agroturystyczne. Sam mieszka w drewnianej chałupie, która stanowi prawdziwe muzeum.
Jest tu całe mnóstwo drewnianych ozdób oraz tradycyjnych przedmiotów
codziennego użytku, które właściciel skupuje od miejscowej ludności.
Całość ma formę niewielkiego skansenu. Z Bud wychodzą szlaki w głąb
bagien, niekiedy właściciel gospodarstwa osobiście oprowadza swoich
gości po mokradłach.
i  Gospodarstwo Agroturystyczne „Sucha Barć”. Budy 4, Trzcianne,

Czerwone Bagno

%85 738 50 09. Wskazówki dotyczące dojazdu: jadąc Carską Drogą
w kierunku Grudziądza minąć należy restaurację Dwór Dobarz.
Po 820 m trzeba odbić z drogi głównej w lewo, w leśny trakt
i jechać prosto przez 2 km. Na ostatnim odcinku droga wiedzie
po łuku, doprowadzając do miejsca docelowego.
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Twierdza Osowiec
Jadąc z Grzęd do Bud warto odwiedzić Twierdzę Osowiec.
Fortyfikacja powstała pod koniec XIX w. jako jedna z 14
warowni między Niemnem a Wisłą, mających chronić
zachodnie krańce imperium rosyjskiego. W jej skład wchodziły cztery forty, każdy otoczony przez fosy i wały.
W środku znajdowały się m.in. koszary, prochownie, schrony i place do ćwiczeń. Ceglane ściany obłożone zostały
dodatkowo betonową okładziną o grubości 2 m,
a wewnątrz umieszczono metrową warstwę piasku.
W czasie II wojny światowej stacjonowały tu wojska hitlerowskie, a w 1953 r. wprowadziła się polska jednostka.
Na terenie fortu zorganizowano muzeum, w którym eksponowane są militaria od czasów carskich po współczesne.
i  Zwiedzanie tylko w lecie w dni powszednie, w godz. 10.0015.00, w grupach zorganizowanych z przewodnikiem, po
umówieniu: %600 941 954 (w sezonie wystarczy 20 minut
przed przybyciem).

Osada Budy

Grobla Honczarowska
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Budy à Grobla Honczarowska 12 km / K 15 min
U ok. 3 godz.

Ścieżka Grobla Honczarowska ma swój początek przy Carskiej Drodze.
Z Suchej Barci pojechać należy w kierunku Dworu Dobarz, a następnie
Carską Drogą ok. 8 km na północ (kierunek na Sękową Górę). Miejsce
docelowe wskaże drogowskaz sygnalizujący początek oznaczonej kolorem niebieskim i prowadzącej w głąb torfowisk, w kierunku rzeki Biebrzy,
ścieżki edukacyjnej Grobla Honczarowska. Obok drewnianej wiaty jest
kilka miejsc parkingowych.
Ścieżka prowadzi przez bagno Ławki do wieży widokowej przy Batalionowej Łące na odcinku ponad 3 km. W pobliżu wieży corocznie na początku września odbywają się mistrzostwa w koszeniu łąk – „Biebrzańskie
sianokosy”. To impreza mająca na celu popularyzację czynnej ochrony zarastających terenów otwartych. Spacer groblą to doskonała okazja do obserwacji okolicznej flory, często o unikatowych walorach. W okolicach ścieżki
ma swoje tereny lęgowe m.in. błotniak stawowy, bekasik, sowa błotna
i wodniczka.
i  Przejście groblą w jedną stronę to dystans około 3,5 km. Trasa nie

2 dzień | U ok. 6 godz.
Morusy

Kurowo

Waniewo: kładka nad Narwią

Morusy: Chata Puchalskiego

U 1 godz.

Wieś Morusy, położona na północ od Tykocina, otoczona jest przez dwa
parki narodowe i puszczę. Jest tu czyste powietrze, przepiękne lasy, łąki
i pełne ryb rzeki z krystaliczną wodą.
Warto zajrzeć do tej wioski, gdzie każdej wiosny, przez wiele lat, w drewnianej chałupie zatrzymywał się prekursor polskiego filmu przyrodniczego, fotografik i wielki miłośnik przyrody, Włodzimierz Puchalski
(1908–1979). Powstało tu mnóstwo jego zdjęć i filmów, głównie poświęco-
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Wikipedia Dariusz Kowalczyk

zatacza koła, więc pozostawiając samochód na parkingu drogę należy
pokonać tam i z powrotem.
i  Na nocleg pierwszego dnia można udać się do wsi Morusy lub
skorzystać z gościny gospodarstwa agroturystycznego „Sucha Barć”,
a rano udać się do Morusów (33 km).

Twierdza Osowiec

Widok z Grobli Honczarowskiej na Carską Drogę

Grobla Honczarowska à Morusy
31 km/ K 45 min
Chata Puchalskiego
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nych lokalnej awifaunie. Na parterze znajdują się eksponaty związane
z życiem i pracą przyrodnika, są jego albumy i obrazy pędzla jego żony.
Dziś chata pełni funkcję izby pamiątkowej, a zwiedzać ją można dzięki
uprzejmości państwa Buraczewskich – właścicieli gospodarstwa agroturystycznego „Ostoja” usytuowanego po sąsiedzku.
i  Zwiedzanie Chaty Puchalskiego umożliwia „Ostoja w Morusach”,

ich naturalne środowisko życia, np. bobra możemy podziwiać w żeremiu,
czy czaplę w zaroślach.
Zabudowania otoczone są pięknym parkiem ze starodrzewem. Spod
dworku można dojść kładką do wieży widokowej. Ciekawym miejscem jest
też grobla pod Kurowem, czyli nasyp, którym dawniej wiodła szosa. Rozciągają się stąd widoki na liczne koryta Narwi.
i  Zwiedzanie ekspozycji w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego,
Kurowo 10, %85 718 14 17; pn.–pt. 7.30–15.30, V–VIII też w weekendy
10.00–18.00.

Zdjęcie użyte za zgodą właściciela

Shutterstock © JDziedzic

Morusy 2, %85 716 91 97, www.ostojawmorusach.pl

Narwiański Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy
Dworek w Kurowie. Siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego

Spływ „pychówką” U 2–3 godz.

Najbardziej znaną atrakcją parku są wycieczki „pychówkami”, czyli tradycyjnymi płaskodennymi łodziami rzecznymi (od 4 do 8 m długości).
Pozwalają one na dotarcie do najbardziej niedostępnych miejsc rzeki.
Przez wieki były one używane przez mieszkańców do prac gospodarczych, połowów ryb i transportu. Nazwa wywodzi się od techniki pływania, polegającej na odpychaniu się od dna długą tyczką lub wiosłem.
Wokół parku wiedzie tzw. wodna „obwodnica narwiańska” (ok. 90 km
długości), choć mało kto wybiera się w aż tak długą podróż. 2-godzinna
wyprawa łodzią dostarcza niesamowitych wrażeń i pozwala na obserwowanie z bliska miejscowej fauny i flory.
i  Koszt 2-godzinnego spływu wynosi ok. 45 zł. Organizacją wycieczek
w Kurowie zajmują się Wiesław Rutkowski (%86 476 47 86) oraz
Tadeusz Bańkowski (%86 476 49 35).

Kurowo à Waniewo

8 km/ K 12 min
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Jeden z najmłodszych parków narodowych w Polsce
powstał w 1996 r. na powierzchni 6810 ha. Obejmuje bagienną dolinę górnej Narwi, zwaną „polską Amazonią” – to jedna
z ostatnich w Europie naturalnych, regularnie zalewanych
dolin, z siecią rozgałęziających się koryt rzecznych. Dolina
ma w granicach parku 35 km długości i meandruje kierując
się z grubsza na południe. Sama Narew jakieś 4,5 tys. lat
temu zmieniła się na tym odcinku w rzekę wielokorytową,
co przyczyniło się do powstania bagien. Świat zwierząt
reprezentują przede wszystkim ptaki, których naliczono tu
ponad 200 gatunków. Do najciekawszych należą bataliony,
brodźce, czy rzadkie gatunki kaczek, jak płaskonosy i świstuny. Symbolem parku jest drapieżny błotniak stawowy. Ssaki
to przede wszystkim wydry i bobry, okazjonalnie można też
spotkać łosia.
W Narwiańskim PN nie wyznaczono szlaków pieszych, natomiast są tu znakowane trasy służące do uprawiania tego
rodzaju turystyki. Przebiegają przez otulinę parku, a należą do nich: Szlak im. W. Puchalskiego (41 km, znaki czerwone), Szlak im. Z. Glogera (47 km, znaki zielone), Szlak
Nadnarwiański (35 km, znaki żółte), Szlak Włókniarzy
(68 km, znaki niebieskie). W pobliżu szlaków znajduje się
kilka wież widokowych. Park obejmuje swoim zasięgiem
obszary bagienne, więc najlepiej poznawać go z wody
podczas spływów kajakowych lub wycieczek łodziami.
Szczegółowe informacje na stronie www.npn.pl.

Morusy à Kurowo 20 km/ K 20 min

Kurowo
Wieś i okolice U 1 godz.

W Kurowie, w dworku pochodzącym z XIX w., znajduje się siedziba dyrekcji Narwiańskiego Parku Narodowego. Na piętrze dla zainteresowanych
uruchomiono niewielką wystawę przyrodniczą, przedstawiającą ekosystem
Narwiańskiego Parku Narodowego. Prezentowanych jest tu wiele gatunków ptaków i ssaków zamieszkujących tereny bagiennej doliny Narwi.
Okazy nie są umieszczone w gablotach, ale w ekspozycjach ukazujących

Pychówki na Narwi
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Waniewo: kładka nad Narwią U 1 godz.
Jedną z największych lądowych atrakcji parku jest spacer kładką edukacyjną, zbudowaną między wioskami Waniewo i Śliwno. To nie jest zwykły
pomost, ale kładka, na której trzeba się nieco pogimnastykować, w zamian
za zapierające dech w piersi widoki. Prowadzi ona ponad rozlewiskami
Narwi, a dodatkową atrakcję stanowią pływające platformy, którymi trzeba przeprawiać się korzystając z siły własnych mięśni.
Mniej więcej w połowie trasy znajduje się wieża obserwacyjna, z której
oglądać można ciągnące się aż po horyzont wspaniałe krajobrazy. To też doskonały punkt obserwacji ptaków. Trasa nad rozlewiskami ma ok. 1 km długości.
i  Kładka znajduje się na terenie NPN, żeby ją pokonać należy kupić bilet
uprawniający do wstępu na teren parku w cenie 5/2,5 zł. W sezonie
letnim czynny jest punkt sprzedaży usytuowany tuż przy kładce, poza
sezonem bilety do nabycia w siedzibie NPN w Kurowie.

Ruchomy pomost na kładce nad Narwią

PRZYDATNE INFORMACJE
5 GDZIE ZJEŚĆ

6GDZIE SPAĆ

DZIEŃ 1

NOCLEG GŁÓWNY

Spółdzielcza 1, ul. Spółdzielcza 1, Grajewo. Można tu zjeść
smaczny obiad, wypić aromatyczną kawę. Na miejscu jest
też kręgielnia.
Bar Cezar, ul. Wojska Polskiego 39, Grajewo. Szybkie, proste,
smaczne fast foody.
Folkowa, ul. Kopernika 45, Grajewo. Tradycyjna smaczna kuchnia
za rozsądną cenę.

Sucha Barć, Krzysztof Kawęczyński, Budy 4, k. Trzcianny,
%85 219 50 09, cena do uzgodnienia.
Gospodarstwo Agroturystyczne „Ostoja w Morusach”, Morusy 2,
www.ostojawmorusach.pl, %85 716 91 97, od 45 zł.

DZIEŃ 2

Okolice Kurowa nie obfitują w punkty gastronomiczne, dobrze jest
więc zaopatrzyć się w odpowiednią ilość suchego prowiantu,
skorzystać z bazy gastronomicznej w mijanym po drodze Tykocinie
lub z jednej z dwóch restauracji położonych przy drodze S8.
Leśne Runo, Radule 90, k. Tykocina. Sieciówka ze smacznym,
świeżym i niedrogim jedzeniem.
Restauracja w hotelu Atlanta, Jeżewo Stare. Kuchnia tradycyjna,
podlaskie specjały, ryby i pierogi.
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OPCJONALNIE NOCLEG PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU TRASY

Pole namiotowe „Grzędy”, Grzędy, %85 738 30 40. Pole
namiotowe jest czynne od 30 IV do 30 IX przez całą dobę.
Gospodarstwo Agroturystyczne Magiczny Zakątek, Waniewo 64,
Sokoły, www.magicznyzakatek24.pl, %782978440 cena do
uzgodnienia.

Opracowane dla marki Zagrodowy
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