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PODLASIE – WEEKEND
NA STYKU KULTUR
Tym, co najmocniej cechuje Podlasie jest jego wielokulturowy charakter: doświadczymy tu świadectw
dziedzictwa żydowskiego, muzułmańskiego czy prawosławnego. Pozostałości tej mozaiki możemy
z łatwością odnaleźć dzisiaj. Wędrując po regionie co rusz natrafiamy na miejsca kultu prawosławnego
czy tatarskiego, zachowało się też stosunkowo dużo judaików. Podlasie to miejsce, gdzie możemy stać
się świadkami kultywowania multikulturowych obyczajów. Dodatkową atrakcją jest możliwość rozkoszowania
się wspaniałą, przesiąkniętą różnymi wpływami kuchnią regionalną.
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1 dzień |U ok. 8 godz.
Sokółka

U 1 godz.

Wieś Kruszyniany została założona w XVI w., a w następnym stuleciu
wyludniła się na skutek wojen. Jan III Sobieski nadał ją wtedy Tatarom
walczącym po stronie Rzeczypospolitej z Turkami, a po II wojnie światowej przesiedlono tu Tatarów z Wileńszczyzny.
We wsi stoi drewniany meczet z XVIII lub XIX w. Wzniesiono go na planie
prostokąta, a ściany pomalowane zostały na zielono (kolor islamu). Z północnej strony bryłę zdobią dwie wieże z cebulastymi hełmami i złoconymi
półksiężycami. Wnętrze tradycyjnie dzieli się na część męską i żeńską,
a kierunek Mekki wskazuje mihrab. Jest tu też minbar, czyli kazalnica oraz
dywany, na których odbywają się modły (do meczetu wchodzi się bez
obuwia).
Niedaleko meczetu można znaleźć mizar, czyli muzułmański cmentarz, założony w XVII w. Najstarszy czytelny nagrobek pochodzi z 1699 r.,
ale są też współczesne, z z arabskimi inskrypcjami i półksiężycem.
i  Meczet w Kruszynianach; %502 543 871; V–IX 9.00–19.00, po sezonie
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zwiedzanie po kontakcie telefonicznym; 5/3 zł

Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Krynkach

rozmieszczone okna wykończone półkolistymi zwieńczeniami oraz ozdobnymi gzymsami. Obecnie jest to siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Trzecia, Bożnica słonimskich Chasydów, znajduje się przy ulicy Czystej.
Została wzniesiona w XIX w. To dwukondygnacyjny budynek z półokrągłymi oknami, w której kiedyś mieściła się również szkoła religijna, a obecnie pełni funkcję magazynu.
W miejscowości widać ślady dawnej świetności, m.in. zabytkowy układ
przestrzenny i XVIII-wieczny rynek na planie sześcioboku z fragmentami
zabudowy. W pobliżu rynku wznosi się XIX-wieczna murowana cerkiew
prawosławna Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Obecny wygląd
zachowała z 1864 r. kiedy to jej drewniana konstrukcja została zastąpiona
murowaną. To budowla w stylu eklektycznym z przewagą cech neoromańskich i bizantyjskich.
Przy ul. Grodzieńskiej w północnej części Krynek położone są dwa cmentarze: prawosławny i żydowski. Na pierwszym stoi odrestaurowana XVIII-wieczna dawna kaplica unicka, zaś na XVII-wiecznym kirkucie,
największym w regionie, zachowało się ponad 3 tys. macew.

Krynki à Bohoniki 26 km/ K 20 min
Meczet w Kruszynianach

Kruszyniany à Krynki 11 km/ K 12 min

Krynki U 1 godz. 30 min
Historia przygranicznej wioski Krynki sięga XVI w. Malowniczo położona osada – niegdyś miasto królewskie, prawa miejskie utraciła w 1950 r.
Krynki mają tragiczną historię, której punktem kulminacyjnym była
II wojna światowa; przyniosła ona zagładę 60% mieszkańców miasteczka,
w większości Żydów.
Znajdowały się tu trzy synagogi. Pierwsza, Stara Synagoga z 1756 r. spłonęła, a na jej ruinach wzniesiono Wielką Synagogę, po której do dziś zostały tylko ruiny. Druga to „Kaukaski Beth Midrasz” (ul. Piłsudskiego 5)
datowana na połowę XIX w. Ma czterospadowy dach, nieregularnie

Bohoniki

U 1 godz. 30 min

Bohoniki to obok Kruszynian najważniejsza tatarska osada na Podlasiu.
Stoi tu unikatowy drewniany meczet, zbudowany pod koniec XIX w.
na planie prostokąta. Przykryty jest czterospadowym dachem, który wieńczy wieżyczka z kopułką i półksiężycem. Wnętrze tradycyjnie dzieli się
na część dla kobiet i dla mężczyzn. Wierni stoją obok siebie na rozścielonych na podłodze kobiercach. Wszyscy są zwróceni twarzą ku Mekce, którą
wskazuje mihrab (nisza z małym okienkiem). Na prawo od mihrabu stoi
minbar (kazalnica). Na ścianach wiszą muhiry, czyli tkaniny z wersetami
z Koranu. Przy wejściu należy zdjąć obuwie. Świątynią opiekuje się rodzina mieszkająca w domu naprzeciwko. Można tu poprosić o jej otwarcie
i oprowadzenie.
Pierwotnie meczet w Bohonikach znajdował się na obrzeżach miejscowości, prawdopodobnie w pobliżu mizaru, czyli największego muzułmańskiego cmentarza w Polsce. Mizar istnieje do dzisiaj i cały czas jest czynny.
Wchodzi się przez ładną bramę z napisami po polsku, arabsku i białorusku.
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Mizar ma około trzystu lat, a starsze nagrobki można poznać po dwóch
kamieniach: większym u wezgłowia i mniejszym u stóp zmarłego. Nowsze
groby podobne są do chrześcijańskich, tyle że z muzułmańską symboliką.

Bohoniki à Sokółka 8 km/ K 10 min

Sokółka

U 2 godz.

To licząca sobie ponad 400 lat miejscowość urokliwie położona w północnej części Niziny Podlaskiej. Od strony wschodniej graniczy z Białorusią,
od zachodniej – otacza ją Puszcza Knyszyńska. Leży na styku kultur Wschodu i Zachodu. Usytuowanie na obszarze przygranicznym i historyczne losy
sprawiły, że przez wieki krzyżowały się tutaj wpływy różnych narodowości: Polaków, Białorusinów, Żydów, Tatarów, Rosjan, Litwinów, Niemców.
Sokółka i jej okolice to prawdziwa mozaika kulturowo-etniczna.
W zabytkowym budynku z 1770 r. ma swoją siedzibę lokalne Muzeum
Ziemi Sokólskiej, którego ekspozycję zgromadzono w trzech działach: historycznym, etnograficznym i tatarskim. Ten ostatni to świetne miejsce do zapoznania się z tatarskim osadnictwem na terenie Polski i Litwy od 1679 r., kiedy
król Jan III Sobieski przyznał Tatarom kilka wiosek (w zamian za niezapłacony żołd). Zbiory muzeum przedstawiają historię Sokółki i okolic, potwierdzają zróżnicowanie wyznaniowo etniczne tego regionu Polski, a także
prezentują dawne życie codzienne podsokólskich wsi.
Wartym uwagi obiektem jest ulokowany przy ul. Grodzieńskiej 47 kościół
św. Antoniego Padewskiego. Jest to neoklasycystyczna świątynia wybudowana w 1848 r. Kościół charakteryzuje trójnawowa struktura, oraz jednokondygnacyjna fasada zwieńczona dwiema symetrycznie rozmieszczonymi wieżami na rzucie kwadratów.
Będąc tutaj nie sposób pominąć ulokowanej w centrum efektownej, pomalowanej na biało cerkwi św. Aleksandra Newskiego (ul. Józefa Piłsudskiego 4). W dzisiejszej postaci jest efektem odbudowy z lat 2010–2013.
Najcenniejszy element wyposażenia to ikonostas z 1905 r. Jest tu też ikona
świętych Mikołaja i Aleksandry: dar od cara Mikołaja II.
i  Muzeum Ziemi Sokólskiej; ul. Piłsudskiego 2, %85 711 24 86,

Shutterstock © HAL-9000

muzeumsokolka.pl; 15 VI–15 IX pn.–pt. 8.00–16.00, sb. i nd. 10.00–15.00,
16 IX–14 VI pn.–pt. 8.00–16.00, sb. 10.00–14.00; 6/4 zł

Cerkiew Aleksandra Newskiego

Supraśl

34 km/

K 35 min

U 1 godz.

Urocze miasteczko Supraśl leży nad rzeką Supraślą na terenie Puszczy
Knyszyńskiej. Jego najcenniejszym zabytkiem jest prawosławny klasztor
męski Zwiastowania NMP. W skład kompleksu klasztornego wchodzą barokowa brama-dzwonnica z końca XVIII w., cerkiew Zwiastowania NMP
z lat 1503–1511, manierystyczny pałac archimandrytów (opatów prawosławnych), XVIII-wieczne budynki klasztoru i cerkiew Jana Teologa
z 1890 r. Zrekonstruowana świątynia jest ciekawym przykładem XVI-wiecznej obronnej architektury sakralnej. Budowla łączyła elementy stylu bizantyjskiego z gotykiem. W nastrojowym, mrocznym wnętrzu cerkwi
regularnie odbywają się msze.
W pałacu archimandrytów urządzono ekspozycję muzealną obejmującą m.in. XVI-wieczne freski z pierwotnie istniejącej tu cerkwi oraz około
1200 ikon (spora część to ikony zatrzymane przez celników podczas prób
przemytu do Polski). Wystawa jest ciekawie zaaranżowana, przykładowo
jedna z sal przypomina pieczarę pustelnika.
Jednak nie dla samych zabytków warto zawitać do Supraśla. Jest
tu bowiem prawdziwa perełka tatarskiej tradycji kulinarnej. To wspaniała restauracja Tatarynka prowadzona przez prawdziwą mistrzynię kuchni tatarskiej. Serwuje się tu m.in. kołduny, pierogi z różnymi farszami, halwę
– tradycyjne dania, których receptury są pielęgnowane i przekazywane
kolejnym pokoleniom.
i  Muzeum Ikon; ul. Klasztorna 1, %509 336 829, muzeum.bialystok.pl; V–
VIII wt.–czw. i sb.–nd. 10.00–17.00, pt. 10.00–18.00, IX–IV wt.–nd.
10.00–17.00; 14/7 zł, czw. bezpł.
i  Restauracja Tatarynka, ul. Cieliczańska 1.
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Meczet w Bohonikach

Sokółka à Supraśl

Klasztor Zwiastowania NMP

Supraśl à Białystok 16 km/ K 20 min

2 dzień | U ok. 9 godz.
Białystok
Grabarka

Białystok

Bielsk Podlaski

Hajnówka

U ok. 3 godz.

O tym, że wielokulturowość jest bogactwem, nie trzeba nikogo przekonywać, a Białystok jest tego żywym przykładem. Bogactwo to jest spuścizną
historii miasta, które przez wieki zmieniało charakter, stale wzbogacając
swe oblicze kulturowe. Niewiele jest takich miejsc, gdzie obok siebie żyje
tylu wyznawców różnych religii. To miejsce gdzie dziś można szukać korzeni, tradycji, śladów i znaków pogmatwanych dziejów.
Białystok jest m.in. głównym ośodkiem kultury prawosławnej. Przy
ul. Świętego Mikołaja 5, znajduje się Centrum Kultury Prawosławnej o jest
to miejsce prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej wielu prawosławnych organizacji i instytucji. Odbywają się tu próby chórów, koncerty,
wystawy, prelekcje. Są tu też wygodne miejsca noclegowe.
Najważniejszą prawosławną świątynią Podlasia jest Sobór św. Mikołaja,
czyli cerkiew na prawach katedry. Wzniesiono go w latach 1843–1846, na miej-
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i  Sobór św. Mikołaja Cudotwórcy, ul. Lipowa 15.
i  Cerkiew św. Ducha, ul. Antoniuk Fabryczny 13.
i  Muzeum Historyczne, ul. Warszawska 37, czynne codz. oprócz pn. i dni

Wikipedia © Marownia

świątecznych w godz. 10.00 -17.00 , 10/5 zł, rodzinny 20 zł.

Wnętrze cerkwi Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim

architekt Szymon Bogumił Zug. Wewnątrz warto obejrzeć drewniany strop
oraz obrazy (w ołtarzu głównym wizerunek Matki Boskiej nawiedzającej
św. Elżbietę, pędzla Sylwestra A. Mirysa, nadwornego malarza Branickich
i Ukrzyżowanie – powstałe w I poł. XVII w. z epitafium poświęconym Hannie
Kadłubowskiej, żonie bielskiego pisarza Stanisława Kuleszy).
Przy ul. Żwirki i Wigury położony jest zespół klasztorny Karmelitów. To
pamiątka po sprowadzonych tu w XVII w. zakonie karmelitów trzewiczkowych. Barokowy kościół powstał pod koniec XVII w. W XIX w. dobudowano kaplicę i wieże.
W centrum, w późnobarokowym ratuszu z wieżyczką zegarową znajduje się Muzeum Regionalne. Ekspozycja obejmuje najrozmaitsze pamiątki
z regionu, dokumenty, narzędzia rolnicze, kolekcję naczyń oraz rekonstrukcję warsztatu tkackiego.
i  Muzeum Regionalne, ul. Mickiewicza 45, %857302244; wt.–nd.
10.00–17.00, 8/4 zł, zamkn. pn. i dni poświąteczne.

Bielsk Podlaski à Hajnówka 23 km/ K 30 min

Hajnówka U 1 godz.
To największe miasto w rejonie Puszczy Białowieskiej, nazywane bramą
do puszczy, słynie również z pięknej nowoczesnej cerkwi, w której odbywają się Międzynarodowe Festiwale Muzyki Cerkiewnej.
Sobór Świętej Trójcy wzniesiono w 1981 r. według projektu Aleksandra
Grygorowicza, który otrzymał za niego prestiżową Nagrodę im. Brata Alberta. Dwupoziomowa świątynia, jedna z największych w Polsce, to bardzo
ciekawy przykład współczesnej architektury. Dach składa się z nieregularnie przenikających się betonowych łupin zwieńczonych dwiema różnej
wielkości wieżami, nakrytymi baniastymi hełmami. W kolorowym wnętrzu
warto przyjrzeć się wspaniałej greckiej polichromii, ciekawym witrażom,
współczesnemu ikonostasowi (ikony zostały wykonane przez artystów
polskich, greckich i rosyjskich) oraz ogromnemu żyrandolowi w kształcie
prawosławnego krzyża.

Sobór św. Mikołaja Cudotwórcy

43 km/

K 45 min
hutterstock © Stepniak

Białystok à Bielsk Podlaski

Wikipedia © Jolanta Dyr

scu istniejącej tu wcześniej świątyni unickiej. W 1951 r. został podniesiony
do rangi katedry diecezji białostocko-gdańskiej. Pod względem konstrukcyjnym reprezentuje styl klasycystyczny, popularny w architekturze sakralnej imperium rosyjskiego przełomu XVIII i XIX w. Korpus stoi na planie
krzyża greckiego, a wieńczą go smukła wieża i kopuła (tzw. styl krzyżowo-kopułowy; spuścizna po architekturze bizantyjskiej). Wnętrze ozdabia
barwna polichromia z lat 70. XX w., będąca dziełem Józefa Łotowskiego.
Malowidła z 1910 r., będące kopią fresków z soboru kijowskiego, zachowały się tylko szczątkowo. W najważniejszym miejscu umieszczono bogato
zdobiony ikonostas. Jest to dzieło szkoły wileńskiej, wykonane w 1846 r.
Warta uwagi jest cerkiew św. Ducha. To jedna z największych prawosławnych świątyń w Europie, największa w Polsce. Zaprojektowana została przez Jana Kabaca, a wznoszona od lat 80. XX w. Jest to jeden z najbardziej
charakterystycznych obiektów miasta, rokrocznie przyciągający tłumy
turystów. Charakterystyczne, cebulaste kopuły, strzelista dzwonnica i jedyna w swoim rodzaju fasada wprawiają w podziw zwiedzających. Wyposażenie wnętrza jest współczesne, wykonane jednak w oparciu o tradycyjne
wzorce sztuki cerkiewnej. Freski w świątyni wykonał zespół ikonografów
pochodzących z Doniecka. Budowla powstała ogromnym wysiłkiem parafian i całej społeczności prawosławnej.
W poszukiwaniu tatarskich pamiątek należy skierować kroki do Muzeum
Historycznego, gdzie zebrano orientalne pamiątki po Tatarach na Podlasiu. W kolekcji muzeum znajduje się zbiór pamiątek związanych z życiem
i religią Tatarów. Gromadzenie eksponatów rozpoczął w latach 70-tych
popularyzator wiedzy o historii Tatarów – Maciej Konopacki. Na kolekcję
składają się w większości przedmioty o charakterze religijnym. Warto
również wstąpić do Muzułmańskiego Domu Modlitwy (ul. Hetmańska 63)
i Tatarskiego Domu Modlitwy (ul. Grzybowa 42). Można tam dowiedzieć
się wielu ciekawych rzeczy na temat islamu, a także zapoznać się z interesującą literaturą.

Bielsk Podlaski U 1 godz. 30 min
To historyczne miasteczko położone nad rzeką Białą, gdzie zachowały się
cztery drewniane cerkwie, a jedna z nich, pod wezwaniem św. Michała
Archanioła (ul. Mickiewicza 36), pełni funkcję soboru i jest jedynym przykładem drewnianej cerkwi katedralnej w Polsce. Zbudowana w 1789 r., ma
piękny korpus przyozdobiony wieloma kopułami. Kolejne dwie świątynie
to cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego (ul. Traugutta), gdzie szczególnym kultem otaczane są dwie ikony: św. Męczennicy Barbary i św. Jerzego Zwycięzcy oraz cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (róg
Jagiellońskiej i 3 Maja). Jest to najstarsza drewniana świątynia w mieście.
Pierwotną fundatorką czwartej cerkwi, pod wezwaniem Trójcy Świętej,
znajdującej się na prawosławnym cmentarzu, była sama królowa Bona.
Przy ul. Kościuszki stoi XVIII-wieczny klasycystyczny kościół Narodzenia NMP i św. Mikołaja. Fasadę i wnętrze świątyni zaprojektował znany

Cerkiew Świętej Trójcy w Hajnówce
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i  Sobór Świętej Trójcy, ul. Księdza Dziewiatowskiego 15. Zwiedzanie

w godz. 10.00-13.00 i 14.00-17.00 oprócz niedziel i świąt. Grupy
zorganizowane po uzgodnieniu %858732971, turystów indywidualnych
oprowadza pani ze sklepiku obok cerkwi; obowiązuje odpowiedni strój.
i  Muzeum Kultury Białoruskiej, ul. 3 Maja 42, %856822889; pn.–pt.
8.00–16.00, sb. i nd. 12.00–17.00, 8/5 zł.

Hajnówka à Grabarka

wojnie światowej przybyły tu siostry z prawosławnego zgromadzenia św.
św. Marty i Marii, które opiekują się Świętą Górą do dziś.
W pobliżu Grabarki wznosi się Wzgórze Pokutników, na którym przez
lata ustawiano różnej wielkości krzyże wotywne z drewna lub metalu.
Na szczycie pagórka stoi odbudowana po pożarze w 1990 r. XVIII-wieczna cerkiew i zabudowania klasztorne.
Najlepiej odwiedzić Świętą Górę 18–19 sierpnia (Święto Przemienienia
Pańskiego oraz Święto Ikony Matki Bożej Iwierskiej na Górze Grabarce )
lub 6 listopada (Święto Ikony Matki Bożej „Radość Wszystkich Strapionych”).

hutterstock © Stepniak

W centrum wznosi się gmach Muzeum Kultury Białoruskiej, które organizuje wystawy czasowe poświęcone kulturze regionu. Zgromadzono
tu sprzęty i stroje związane z kulturą miejscowych Białorusinów. Można
tu zobaczyć dzieła artystów dawnych i współczesnych, charakterystyczne dla kultury kresowej sprzęty domowe, książki. Organizowane są również
spotkania literackie.

60 km/ K 50 min

Grabarka U 1 godz
Na wschód od Siemiatycz leży niewielka wieś Grabarka zwana „Częstochową prawosławia”. Jest to miejsce kultu Spasa Izbawnika (Chrystusa Zbawiciela) i zarazem najważniejsze w Polsce święte miejsce wyznawców
prawosławia. Święta Góra zasłynęła jako miejsce cudu w 1710 r. podczas
szalejącej epidemii cholery. Wtedy to mieszkaniec Siemiatycz doznał objawienia, że uratować się można tylko na Świętej Górze. Rzeczywiście,
po przybyciu pielgrzymów w to miejsce i ustawieniu krzyża, epidemia przestała zbierać swe śmiertelne żniwo. W tym samym roku stanęła tu pierwsza drewniana kaplica jako wotum za uratowanie od cholery. Pod koniec
XVIII w. Grabarka była już znaczącym miejscem pielgrzymkowym. Po II

Święta Góra Grabarka

PRZYDATNE INFORMACJE
5 GDZIE ZJEŚĆ
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DZIEŃ 1

NOCLEG GŁÓWNY

Dom Pielgrzyma, Bohoniki, naprzeciwko meczetu. Można tam
posmakować tradycyjnej kuchni tatarskiej. Szczególnie warte
uwagi są regionalne mięsne, kołduny czy pierekaczewnik.
Tatarska Jurta, Kruszyniany 58. To miejsce, które koniecznie trzeba
odwiedzić. Każdego lata organizowany jest tu Festiwal Kultury
i Tradycji Tatarów Polskich. Warte grzechu są prawdziwe tatarskie
potrawy np. czibureki (pierogi z mięsem), czynaki (zupę
gulaszową) czy miodowe ciasteczka czak-czak.
Tatarynka, ul. Cieliczańska 1, Supraśl. Mistrzowska kuchnia
narodowa w najlepszym wydaniu.
Spiżarnia smaków, 3 Maja, Supraśl. Kto był, ten mówi, że to istne
niebo w gębie. Pysznie, świeżo, regionalnie.

Noclegi Jagiellońska 49, Jagiellońska 49, 15-263 Białystok, od 70 zł.
Willa Marcella, Zwierzyniecka 64, 15-247 Białystok,
www.willamarcella.pl, od 90 zł.
Hotel 3 Trio - hotel Białystok, ul. Hurtowa 3, 15-399 Białystok,
www.hotel3trio.pl , od 150 zł.
OPCJONALNIE NOCLEG PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU TRASY

Eko-wczasy u Eli, Kruszyniany 38, www.kochamkruszyniany.pl,
cena do ustalenia.
Zajazd Tatarski „Na Końcu Świata”, Kruszyniany 32,
www.zajazdtatarski.infoturystyka.pl, cena od 65 zł ze śniadaniem.
Dom Pielgrzyma, Grabarka, www.grabarka.pl.

DZIEŃ 2

Restauracja Camelot, ul. Młynowa 24, Białystok. Restauracja
proponuje kuchnię kresową, polską i śródziemnomorską.
Doskonałe kołduny w rosole, pieremiacze z kuchni tatarskiej,
słynna kaczka po polsku, ale też tagliatelle z borowikami
i parmezanem.
Restauracja Babka, Lipowa 2, Białystok, cieszy oczy wystrojem,
a w klasyki kuchni podlaskiej, litewskiej czy białoruskiej, m.in.
pielmieni, kartacze, solanka i czebureki.
Bar Anastazja, Jagiellońska 15, Bielsk Podlaski. Lokal usytuowany
w centrum miasta, dobre, domowe jedzenie.
Restauracja Podlasianka, ul. Mickiewicza 37, Bielsk-Podlaski.
Proste, pyszne, niedrogie posiłki..
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