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PODLASIE – WEEKEND
NAD BUGIEM
Ze względu na swoje walory przyrodnicze i kulturowe nadbużańskie tereny są doskonałym miejscem
na wyprawy turystyczne. Zwiedzanie tej części Podlasia pozwala na obcowanie z nieskażoną przyrodą,
a tutejsze tereny tchną ciszą i spokojem. Warto wybrać się do Parku Krajobrazowego „Podlaski
Przełom Bugu”, gdzie można podziwiać przyrodę ostatniej naturalnej doliny dużej nizinnej rzeki
w Europie. Miłośnikom spacerów bez wątpienia przypadnie do gustu architektura tutejszych miast,
która urzeka spokojnym klimatem.
Wikipedia © Henryk Sadura

1 dzień | U ok. 7 godz.
Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”
Międzyrzec Podlaski
Siedlce

Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom
Bugu” U 1 godz. 30 min
Park powstał w 1994 r. i zajmuje powierzchnię 30 904 ha, otulina zaś liczy
17 131 ha. Krajobraz urozmaicają niewysokie, łagodnie zarysowane wzgórza, pozostałości po ostatnim zlodowaceniu. Głównym walorem przyrodniczym parku jest meandrujący Bug. Przyroda wolna od ludzkiej ingerencji
tworzy tu wiele unikalnych krajobrazów. Na terenie parku wytyczono kilka
ścieżek przyrodniczych o różnych długościach i stopniach trudności.
Dzień warto rozpocząć od spaceru ścieżką przyrodniczo-edukacyjną
„Szwajcaria Podlaska”. Jest to łatwa do przejścia trasa o długości 3 km,
ukazująca unikatowe bogactwo form i zjawisk (naturalna erozja wąwozu
rzeki) oraz wspaniałość szaty roślinnej. Na tym terenie występują rzadkie
gatunki drzew, takie jak dąb czerwony, czeremcha amerykańska, buk czy
mieszańce topoli. Miejscami ścieżka jest wąska i podmokła i towarzyszy
jej trudny do przebycia gąszcz krzewów trzmieliny, derenia i wierzby,
wszystko to jednak wynagradza piękny widok na zakole Bugu.
i  Ścieżka ma swój początek tuż za miejscowością Neple, jadąc drogą
nr 698 w kierunku Krzyczewa. Na poboczu umieszczony jest
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drogowskaz z oznaczeniem ścieżki, a nieopodal znajduje się parking.
Ścieżka nie zatacza koła, należy więc przewidzieć czas na powrót.
Została oznakowana zielonym liściem klonu na białym tle,
a poszczególne przystanki oznakowano cyframi rzymskimi.
i  Najbliższe, rekomendowane miejsce noclegowe znajduje się
w Kobylanach, oddalonych od parku o ok. 10 km.

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

zamieszkiwane przez człowieka już w okresie neolitu. Podczas spaceru
po mieście warto odwiedzić kilka interesujących zabytków oraz urokliwych miejsc.
Kościół św. Mikołaja (ul. Łukowska 6) to trójnawowa budowla w stylu
gotyckim, przebudowana w stylu barokowym. W ołtarzu głównym można
podziwiać obrazy, których autorstwo przypisywane jest Franciszkowi
Smuglewiczowi. Z lewej strony prezbiterium znajduje się epitafium wykonane w 1586 r. W ołtarzach bocznych wiszą XVIII- i XIX-wieczne obrazy.
Kolejna zabytkowa świątynia Międzyrzeca, kościół św. Józefa (pl. Jana
Pawła II 4), została wzniesiona w latach 1782–1784 jako cerkiew unicka.
Wewnątrz zachowały się trzy rokokowe obrazy pochodzące z końca XVIII w.
Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Lubelska 61) w 1774 r.
ufundował książę A. Czartoryski. Ołtarz główny świątyni utrzymany
jest w stylu empirowym. W 1875 r. budynek odebrał unitom rząd rosyjski i zamieniono go na cerkiew prawosławną. Podczas II wojny światowej był tu magazyn.
Najważniejszy plac w Międzyrzecu – Rynek Miejski– zachował wiele
ze swego dawnego uroku. Wytyczony już w XV w., zachował ówczesne
wymiary. W doskonałym stanie przetrwały również charakterystyczne
przejścia z łukami. Na placu wznosi się pomnik ku czci poległych w 1918 r.
Koniecznie trzeba zawitać do zespołu pałacowo-parkowego, który
powstał w XVIII w. O czasach dawnej świetności przypomina neogotycka
wieżyczka z 1840 r., budynki dawnych stajni i wozowni.

Międzyrzec Podlaski  Siedlce

Siedlce U 2 godz.

Przełom Bugu

Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”
 Międzyrzec Podlaski 44 km/K 40 min

Międzyrzec Podlaski

42 km/K 40 min

U 2 godz.

Ziemia międzyrzecka na przestrzeni wieków była terenem ścierania się
różnych kultur i narodowości. Są to bardzo stare tereny osadnicze,

Miasto na styku Mazowsza i Podlasia, na którego kształt w XVIII w. miała
hetmanowa Aleksandra Ogińska. Klasycystyczny pałac Ogińskich stoi
w parku miejskim, kiedyś jednym z najpiękniejszych ogrodów romantycznych w Polsce. Tu odbywały się spektakle teatralne, festyny dworskie,
wieczory poetyckie i koncerty, uświetniające okolicznościowe uroczystości, gościli tu Franciszek Karpiński, Julian Ursyn Niemcewicz a także Tadeusz Kościuszko i Stanisław August Poniatowski.
W pobliżu pałacu wznosi się kaplica Ogińskich. Oryginalna budowla na planie
ośmioboku zwieńczonego kopułą stała się po śmierci Aleksandry Ogińskiej
w 1798 r. jej kaplicą grobową, a następnie mauzoleum rodu Ogińskich.
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Gmach katedry Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Przy rynku stoi ratusz zwany „Jackiem”. Późnobarokowa budowla ma nietypowy kształt, m.in. ośmioboczną wieżę zwieńczoną posągiem Atlasa dźwigającego ziemski glob. Z ratuszowej wieży kuranty wygrywają poloneza
Kleofasa Ogińskiego Pożegnanie Ojczyzny. We wnętrzach mieści się obecnie
Muzeum Regionalne, w którego zasobach znajduje się ponad 13.000 obiektów
z dziedzin: sztuki, etnografii, historii, fotografii archiwalnej i archeologii.
Jest tu również Muzeum Diecezjalne im. Jana Pawła II, gdzie znajduje
się płótno El Greca, Ekstaza św. Franciszka, przypadkowo odkryte podczas
inwentaryzacji zabytków kościelnych w Kosowie Lackim w 1964 r. oraz
eksponaty z kolekcji pamiątek po papieżu.
Naprzeciwko muzeum wznosi się monumentalny gmach katedry Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To przepiękna, neogotycka
budowla, którą wieńczą dwie wieże, wznoszące się na wysokość 75 m,
co sprawia, że jest to jeden z najwyższych kościołów w Polsce. Ciekawostką jest, że zgodę na budowę świątyni od cara uzyskał w 1903 r. ksiądz Józef
Scipio del Campo.
i  Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1, %0256327470,

www.muzeumsiedlce.art.pl; IV–IX wt. i pt. 10.00–18.00, pn., śr., czw.
i nd. 10.00–16.00, X–III codz. oprócz sb. 10.00–16.00. Bilety 4/2 zł.
i  Muzeum Diecezjalne, ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 56, %0256449865,
www.muzeum.siedlce.pl; wt.–sb. 10.00–15.00. Bilety 12/6 zł.

2 dzień | U ok. 7 godz.
Liw

Siedlce  Liw

Liw

Węgrów

Ciechanowiec

i  Muzeum Zbrojownia na zamku w Liwie, ul. S. Batorego 2, Liw,

%0257925717, www.liw-zamek.pl, wt.–sb. 10.00–16.00, nd. 11.00-16.00,
od maja do września wt.-pt. 10.00-16.00, sb. 10.00-18.00, nd. I święta
11.00-18.00. Bilety 10/6 zł.

Liw  Węgrów 6 km/K 10 min

Węgrów U 1 godz.
Niewielkie miasteczko Węgrów, na granicy Mazowsza i Podlasia, skupione jest wokół dużego (160 m na 100 m) prostokątnego rynku, na którym
zbiegają się drogi dojazdowe. Plac nazywany jest Rynkiem Mariackim,
a jego niewątpliwą ozdobą jest barokowy kościół Wniebowzięcia NMP,
noszący tytuł Bazyliki Mniejszej. Duże wrażenie robi też przepiękna fontanna, zmieniająca strumienie natężenia wody i dostarczająca niesamowitą
gamę kolorów poprzez oświetlenie.
W rynku, pod nr. 11 stoi Dom Gdański, zwieńczony falistym szczytem,
który upodabnia go do bajkowego domku z piernika. Według tradycji został
on wzniesiony przez kupców gdańskich w I połowie XVIII w. Służył jako
zajazd dla znaczniejszych gości – podobno zatrzymał się w nim sam Napoleon podczas odwrotu spod Moskwy.

38 km/K 40 min
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Siedlce

Werpechowski. Wmówił on hitlerowskim decydentom, że budowla jest
pochodzenia krzyżackiego i wyjednał nawet pieniądze na remont.
We wnętrzach mieści się imponująca ekspozycja militariów i świetnych
portretów sarmackich z XVII i XVIII w.
Obecnie istniejący zespół zamkowy składa się z wieży, z której podziwiać
można krajobraz doliny Liwca, nieskażony cywilizacją i malowniczy, jak
z XVIII- wiecznych pejzaży, i murów pozostałych z obronnego zamku gotyckiego oraz barokowego dworu starostwa liwskiego. Dwór jest siedzibą
Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, a jego stale wzbogacana ekspozycja zawiera militaria od XV do XX w. oraz tkaniny meble i obrazy znanych
malarzy. Nawet Ci, którzy bywali wcześniej w liwskim zamczysku powinni odwiedzić ekspozycję z nowymi, wypożyczonymi z Muzeum Warszawy
i niezwykle interesującymi zabytkami.
Jednak tym, na co liwski zamek czeka cały rok, to odbywający się
tu cyklicznie w sierpniu turniej rycerski, w którym w szranki staje kwiat
rycerstwa polskiego, walcząc o tytuł Fechmistrza Liwskiego. Imprezie towarzyszą liczne atrakcje: pokazy walk, konkurs strojów, jarmark średniowieczny, warsztaty rzemiosła oraz pokaz ogni sztucznych. Nie mniej interesującą
imprezą jest Międzynarodowy Turniej Smaków na Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego dedykowany miłośnikom kuchni regionalnej, który odbywa
się cyklicznie na przełomie czerwca i lipca.

U 1 godz.
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Zamek książąt mazowieckich w Liwie to jeden z najcenniejszych zabytków
regionu. Już z daleka można dostrzec jego sylwetkę: krępą ceglaną wieżę
wspartą na masywnych przyporach, obok której usadowił się biały dworek.
Zamek, zbudowany na sztucznym podwyższeniu wśród podmokłych łąk,
w 1655 r. nie zdołał oprzeć się natarciu Szwedów. Podczas II wojny światowej groziła mu rozbiórka, jednak zapobiegł jej polski archeolog, Otto

Barokowy kościół Wniebowzięcia NMP

Węgrów Ciechanowiec

55 km/K 50 min

Ciechanowiec U 3 godz.

Zamek książąt mazowieckich w Liwie

Wybierając się na Podlasie, nie sposób pominąć jednego z najpiękniejszych
i najciekawszych miast w regionie. Ciechanowiec to niewielkie miasteczko oferujące moc atrakcji.
Przy rynku wznosi się XVIII-wieczny barokowy kościół Świętej Trójcy
z bogatym wyposażeniem: rokokowym ołtarzem i amboną oraz wspania-
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ustawianiu snopków, młócić cepami, wykonywać równianki. Imprezie
towarzyszą występy zespołów i kapel ludowych z Podlasia.
i  Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka, ul. Pałacowa 5, %0862771328,

www.muzeumrolnictwa.pl; pn.–sb. 8.00–16.00, nd. i święta 9.00–16.00,
V–X sb. i nd. 9.00–18.00; zwiedzanie z przewodnikiem.
Wikipedia © Stepniak

-łą dekoracją sztukatorską. Można tu także obejrzeć epitafium nagrobne
(1848) z marmurowym popiersiem ks. Krzysztofa Kluka. Przed świątynią
stoi jego pomnik z 1850 r. dłuta Jakuba Tatarkiewicza. Obok kościoła znajduje się zabytkowy zespół klasztorno-szpitalny z XVIII w. oraz wykonana
w stylu neogotyckim XIX-wieczna statua św. Floriana.
Ciekawym zabytkiem jest cerkiew prawosławna pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego (ul. Pińczowska 4), wybudowana w 1884 r. w miejscu rozebranego kościoła unickiego.
W ładnym bielonym pałacu mieści się Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka
(ul. Pałacowa 5). Zgromadzono tu zbiory obrazujące historię rolnictwa
w północno-wschodniej Polsce. W znajdującym się obok skansenie można
podziwiać zachowane do dziś obiekty dworskie, czynny drewniany młyn,
w którym znajduje się Muzeum Chleba, Muzeum Pisanki można obejrzeć
interesujące okazy z całego świata, pozostałości parku krajobrazowego
z połowy XIX w. oraz zabytkowe aleje lipowe na drogach prowadzących
do pałacu, którego neoklasycystyczną, asymetryczną bryłę zaprojektował
architekt Julian Ankiewicz. Czasy Kluka przypomina zielnik roślin lekarskich.
Jedną z największych organizowanych tu imprez jest sierpniowe Święto Chleba. Jej celem jest zachowanie i przekaz tradycji żniwnych oraz obrzędów jej towarzyszących, a interaktywny charakter sprawia, że chętnie
uczestniczą w niej całe rodziny. Można uczestniczyć w koszeniu zboża,

Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka

PRZYDATNE INFORMACJE
5 GDZIE ZJEŚĆ
Kredens Pod Złotą Kaczką, ul. Warszawska 49, Międzyrzec
Podlaski. Smaczna, tradycyjna kuchnia.
Kuchnia Polska „U Marzeny”, ul. Partyzantów 2, Międzyrzec
Podlaski. Dobre, barowe jedzenie w bardzo przyzwoitych cenach.
Pizzeria Dolce Vita, ul. Staromiejska 16, Międzyrzec Podlaski. Duży
wybór pizz, makaronów i sałatek.
Kochanówka Arka Tarczyńskich, ul. Jana Kochanowskiego 9,
Siedlce. Potrawy polskie, litewskie, również bezglutenowe. Warte
uwagi są niepowtarzalne kawy, zioła i herbaty najwyższej jakości.
Każdego dnia świeże pierogi, kibiny, kartacze pielmieni i czebureki.
Palce Lizać, ul. 3 Maja 50, Siedlce. Barowe jedzenie w świetnych
cenach.
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5, Siedlce. Lokal w manufakturze
piwa. Wysoka jakość i sezonowość potraw jest gwarancją
niezapomnianych kulinarnych wrażeń.
Piwnica Za Rogiem, ul. Sokołowska 23, Siedlce. Lokal stylizowany
na babciną kuchnię, w której – prócz wielu innych potraw –
skosztować można dziczyzny.
Hotel Nowodwory, ul. Pałacowa 7, Ciechanowiec. Dania, które
są połączeniem regionalnych i polskich smaków ze znanymi
daniami kontynentalnymi.
Pizzeria Positano, ul. Drohicka 3, Ciechanowiec. Przytulne wnętrze,
pizze do wyboru.
City Kebab, ul. Dworska 13, Ciechanowiec. Bardzo smaczny
fast-food.
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6GDZIE SPAĆ
NOCLEG GŁÓWNY

Wersal Siedlecki, ul. Łukowska 74, 08-110 Siedlce,
www.wersal.net.pl, ceny od 100 zł
Hotel Panorama, ul. Okrężna 25, 08-110 Siedlce,
www.panoramasiedlce.com, od 120zł ze śniadaniem
Villa Park, ul. Nauczycielska 12, 08-110 Siedlce, www.hotel.siedlce.
pl, od 100 zł
Hotel Janusz, u. Pusta 15, 08-110 Siedlce, www.janusz.pl, ceny od
149 zł.
Hotel Ibis Styles Siedlce, ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlcem,
www.ibisstylessiedlce.pl, ceny od 150 zł.
OPCJONALNIE NOCLEG PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU TRASY

Hotel Pod Dębami, ul. Warszawska 25, Kobylany,
www.hotelpoddebami.pl, ceny od 80 zł ze śniadaniem.
Hotel Arkadia, ul. Kuczyńska 76, Ciechanowiec, www.arkadiaciechanowiec.pl, od 80 zł.
Hotel Nowodwory, ul. Pałacowa 7, Ciechanowiec,
www.hotelnowodwory.pl, od 110 zł

Opracowane dla marki Zagrodowy
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