
Biebrza ński Park Narodowy

Program wyprawy: 23-30.05.2011

   Dzień pierwszy -  23 maj / poniedziałek

• Wyjazd z Torunia godz.8:00  do Ciszewa (koło Grajewa)

Do przejechania mamy 330 km. (5 - 6 godz. jazdy). Na miejscu będziemy około 14:00. Kto chce obiad je w
drodze.

Noclegi:  Ciszewo 32  - gospodarstwo agroturystyczne „Dom państwa Anny i Mariana Zawistowskich”  -
www.ciszewo.pl  Tel.511 044 973   stacj. (86) 273-31-91

• Rozlokowanie się.

• zwiedzanie okolicy (można przejechać się bryczką po okolicy, rowery, piesza wędrówka)

• Wieczorem wieczorek integracyjny przy uroczystej kolacji przygotowanej przez gospodynię.

   Dzień drugi – 24 maj / wtorek  

• Wyprawa z przewodnikiem na Czerwone Bagno o godz. 4:00

• Śniadanie

• obiad

• do wyboru: leniwy wypoczynek, wędkarstwo, rowery

• ognisko

   Dzień trzeci – 25 maj / środa

• Śniadanie

• Dzień na wodzie. Spływ tratwą po Biebrzy. Przewidujemy na te przyjemności pół dnia.

• Obiad

• Wędrówka ścieżką przyrodniczą Brzeziny Kapickie.

Ścieżka edukacyjna „Brzeziny Kapickie” zaczyna się na polanie przy leśniczówce ”Kapice” i prowadzi w
kierunku wsi Kapice (NE) wzdłuż Kanału Kapickiego. Trasa wiedzie przez zwarty kompleks leśny (jedna
strona 4.2km.) Jest to fragment czerwonego szlaku łączącego Goniądz z Rudą. Ścieżka dociera do
bagiennych łąk na skraju lasu, które są końcowym etapem trasy. Na końcu ścieżki usytuowana jest mała
czatownia, z której przy odrobinie szczęścia można podglądać łosie lub ptaki drapieżne polujące na
bagiennych łąkach. Powrót ta samą drogą do leśniczówki. Wyprawa zajmuje od 3 – 5 godz. 

• Kolacja we własnym zakresie

   Dzień czwarty – 26 maj / czwartek

•  Śniadanie
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• „Podglądanie ptactwa”. Całodzienne wędrówki z ornitologiem. Zaopatrzyć się w lornetki i suchy
prowiant!!!

• Ornitolog – Michał Polakowski Tel.604 108 003

Spotykamy się o godz.9:00 (czyli do 17:00) przed przed wejściem do Parku Narodowego (twierdzy) w
Osowcu. Wyprawa zajmie nam 8 godz. – zwiedzamy dolny basen Biebrzański aż po Narew i wracamy do
Osowca.

• Obiadokolacja około godz.20:00

   Dzień piąty – 27 maj / pi ątek

• Śniadanie

• zwiedzanie twierdzy Osowiec  w  godz.10:00 - 15:00

• alternatywnie dla tych, którzy nie są zainteresowani zwiedzaniem twierdzy Osowiec, wycieczka
piesza lub rowerowa nad jez. Dręstwo (około 12 km. w jedną stronę.

• Obiad

• Jedziemy zwiedzić Jagłowo – wieś rybacka – skansen

• Ognisko

  Dzień szósty – 28 maj / sobota

• Śniadanie

• Po śniadaniu wyjeżdżamy na całodzienną wyprawę do Supraśla, Wasilkowa (białostockie
muzeum wsi), Tykocina, Pentowa, Kiermus (zagroda szlachecka)

W obie strony mamy do przejechania 249 km.

Trasa: Ciszewo – Knyszyn – Supraśl (117km.) – Wasilków  -Tykocin (161km.)– Pentowo (wieś bociania)
(162km.)–  Kiermusy(5km. od Tykocina) – Ciszewo (249km.)

• Obiad w karczmie Nadawki

• Tykocin 

• Pentowo (wieś bociana) 

•  Kiermusy (szlachecka zagroda) 

Supraśl to niewielkie, bo liczące 4,5 tys. mieszkańców,  miasteczko położone na północ od
Białegostoku. W miasteczku  znajduje się Zespół Budynków Prawosławnego Męskiego Monasteru
pw. Zwiastowania NMP. Jego historia zaczyna się w XVI wieku. W całym  zespole budynków
dawny Pałac Archimandrytów zajmuje ciąg zabudowań po stronie wschodniej, bezpośrednio nad
skarpą rzeczną, a po przeciwległej stronie ma bramę dzwonnicę. W  ciągu zabudowań,
centralnym punktem jest, odbudowana po zniszczeniach wojennych, cerkiew pod wezwaniem
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i Pałac Opatów. Znajduje się tu także Zespół Klasztorny.
Ekspozycja ikon, licząca 1200 pozycji, mieści się w skrzydle Pałacu Archimandrytów. Jest to
bardzo nowocześnie urządzona wystawa, bo pokazywanym ikonom towarzyszy światło i dźwięk.
Sam początek zwiedzania jest już niesamowity. W ciemności rozlegają się śpiewy gregoriańskie i
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powoli z mroku wyłaniają się podświetlane ikony. To pierwsza sala przypominająca wystrojem
katakumby, nawiązująca do początków chrześcijaństwa. Najwięcej ikon przedstawia Świętego
Mikołaja. W czasie zwiedzania widzowie mogą zobaczyć trzy filmy: o pisaniu ikon, historii
supraskiego klasztoru oraz o cerkwiach na Podlasiu. Najcenniejszym zabytkiem jaki Muzeum
posiada są XVI-wieczne freski ocalałe z ruin cerkwi. 

Otwarte:  wtorek- niedziela ,godz.10.00-17.00,  bilet ulg. 5 zł.  Przewodnik: 20 zł.

Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejsze zgłoszenie,
tel. (85) 718-35-06, kom. 509 336 829

Tykocin:  zwiedzanie miasteczka zwanego „perłą baroku”:

Warto zobaczyć:

• Barokowy układ przestrzenny

• Stary rynek

• Zespół kościelno-klasztorny pomisjonarski: późnobarokowy kościół parafialny Świętej Trójcy z lat
1742-49, ufundowany przez J. K. Branickiego, budynek poklasztorny (obecnie plebania)

• Dawny alumnat wojskowy

• Zespół klasztorny bernardynów z lat 1771-90: kościół św. Elżbiety i klasztor 

• Barokową synagogę, pierwotnie z 1642 r., przebudowana w połowie XVIII w., odbudowana, obecnie
mieści się tutaj muzeum

• Drewniane domy z XVIII i XIX w., kramnice

• Cmentarz żydowski

• Pomnik Stefana Czarnieckiego z 1763 r.  

• Pomnik Orła Białego, na pamiątkę ustanowienia tu przez króla Augusta II Orderu Orła Białego

• Ruiny zamku wzniesionego w XV wieku przez wojewodę Marcina Gosztołda, rozbudowanego sto
lat później przez króla Zygmunta II Augusta, obecnie w odbudowie z prywatnych funduszy

• Obiad w restauracji serwującej dania żydowskie „Tejsza” / Tykocin / ul.Kozia 2

• - rezerwacje pod numerem telefonu- (085) 7187750 

wieś Pentowo (wizyta w Europejskiej Wiosce Bocianiej – ponad 25 zasiedlonych gniazd)

• Zwiedzamy wieś i dworek. Podglądamy bociany z platform widokowych.

• 2 godziny przed zmierzchem w każdą ostatnią sobotę miesiąca w Dworku Pentowo rozpoczyna się
koncert muzyki klasycznej na wolnym powietrzu. Kto ma ochotę zostać na koncercie – zostaje, kto
nie wraca do Ciszewa.

Pomysł koncertów plenerowych na terenie majątku: Pentowo, powstał w 1996 r, tego też roku
właściciele majątku, wraz z warszawską Unią Teatr Niemożliwy, zainaugurowali pierwszy występ
artystów muzyki klasycznej.
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Obecnie każdego roku odbywa się pięć koncertów, głównie w wykonaniu muzyków Filharmonii
Białostockiej oraz Łomżyńskiej i Warszawskiej Orkiestry Kameralnej, (od 2007 r. także jazzmani). 

Koncerty odbywają się na łąkach majątku, w pięknym otoczeniu przyrody Narwiańskiego Parku
Narodowego, a w wypadku niepogody, w salonie zabytkowego dworku. 

Na około godzinne koncerty zapraszamy w każdą ostatnią sobotę miesiąca, od maja do września.
Początek koncertu: dwie godziny przed zachodem Słońca.

• Powrót do Ciszewa

• Kolacja we własnym zakresie ( będzie zbyt późno na wspólną obiadokolację)

Kiermusy reklamowane są jako ostoja tradycji szlacheckiej i faktycznie coś w tym jest. Znajdziemy tu
bowiem kilka atrakcji charakterystycznych i kojarzonych ze szlachtą Polską. Ale od początku.

Gdy wjeżdżamy do Kiermus, parkujemy nasz samochód na parkingu po lewej stronie i naszym oczom
rzucają się natychmiast cztery domki "Dworskie Czworaki". Każdy z nich zdobiony w inny sposób przyciąga
swoim widokiem. Jeden to chata garncarza, drugi bartnika, trzeci tkacza a czwarty rolnika. Niestety
domków nie możemy zwiedzić od wewnątrz, ponieważ jest to część tutejszej bazy noclegowej.
Naprzeciw domków dumnie stoi "Dworek nad Łąkami", który stanowi główne centrum noclegowe Kiermus,
oraz tuż obok "Karczma Rzym", gdzie zgromadzeni goście mogą się posilić staropolskim jadłem. Po
obfitym posiłku powinniśmy się nieco zrelaksować i do tego przyszykowano odwiedzającym dwie atrakcje.
Po pierwsze jest to kryty basen, który znajduje się za dworkiem a po drugie... Altanę zdrowia i urody - SPA.
Wątpię aby ówczesna szlachta korzystała z dobrodziejstw takich jak jacuzzi, sauny, masaże i maseczki, ale
dlaczego my mamy tego nie zrobić?
Gdy już wystarczająco odpoczniemy możemy udać się na kilkuminutowy spacer pod zamek, gdzie nie tylko
zamek stanowi tutaj atrakcję. Poruszamy się bowiem po drewnianych mostkach i kładkach zlokalizowanych
na małym rozlewisku wodnym. Wycieczka bezpośrednio nad lustrem wody dostarcza bardzo przyjemnych
emocji oraz udanych zdjęć. Sam zamek "Jantarowy Kasztel" pochodzi z XV wieku. Otoczoną fosą
posiadłość niestety nie będzie nam dane na codziennie zwiedzać z wewnątrz, ponieważ jest ona
zamknięta dla turystów i możemy się jedynie napawać jej zewnętrzną częścią.
Ostatnią główną atrakcją turystyczną Kiermus jest otworzona dopiero w 2008 roku Zagroda Żubra po której
możemy swobodnie się poruszać podziwiając te zwierzęta. Dodatkowo będziemy mogli tutaj zobaczyć
owce wrzosówki, oraz akwen wodny z rzadkimi gatunkami ryb. Przygotowano również niespodziankę w
postaci przemiłego osiołka, którego wyjątkowo polecam Państwa uwadze.

   Dzień siódmy – 29 maj / niedziela

• Śniadanie

• Wyjazd do Augustowa i rejs kanałem Augustowskim 

Ciszewo  –  Augustów 38,5 km.

Trasa rejsu przebiega przez następujące akweny wodne:
Rzeka Netta – Jezioro Necko – Rzeka Klonownica – Jezioro Białe – Śluza w Przewięzi – Jezioro
Studzieniczne. Statki wypływają z Portu w Augustowie i powracają do tego samego miejsca. 

Rejs w obie strony trwa od 2,5 godz. do 3,5 godz. Całkowity czas rejsu jest uzależniony przede
wszystkim od czasu postoju. Rejs o stosunkowo długim czasie trwania ze względu na program
jest rejsem atrakcyjnym i edukacyjnym cieszącym się dużą frekwencją. W większości obsługiwany
jest przez statki 200 osobowe.
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• Obiad 

• Powrót do Ciszewa i czas wolny

• Uroczysta pożegnalna kolacja przygotowana przez gospodynię.

   Dzień ósmy – 30 maj / poniedziałek

• Śniadanie

• Około godz. 10:00 wyjazd powrotny do Torunia

• W drodze obiad
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