Województwo podlaskie
W królestwie zwierząt

W północno-wschodniej części Polski rozciąga się bajeczna kraina, która ustrzegła się przed zbytnią ingerencją człowieka i zachowała naturalny wygląd. To Podlasie, które nazywa się czasem zielonymi płucami Polski. Północną część
województwa podlaskiego, czyli sam róg naszego kraju,
wypełnia Suwalszczyzna – region wzgórz, jezior, cichych
wiosek i miasteczek. Na Suwalszczyźnie leży najgłębsze jezioro w Polsce – Hańcza. Znajduje się tu także prawdziwy
cud techniki – słynny Kanał Augustowski z niesamowitymi
śluzami. A pomiędzy Puszczą Augustowską i Puszczą Białowieską rozciąga się właściwe Podlasie, miejsce spotkania
kultury polskiej z białoruską (Hajnówka), litewską (Puńsk),
tatarską (Bohoniki, Kruszyniany), żydowską (Sejny, Tykocin),
staroobrzędowców (Wodziłki), gdzie usłyszysz wiele języków, spróbujesz potraw rozmaitych kuchni, dowiesz się
mnóstwo o różnych religiach i obyczajach.
Wśród przyrodniczych cudów Podlasia na pierwsze miejsce wysuwa się Puszcza Białowieska.
Obejmujący jej najcenniejszą część Białowieski Park Narodowy to jeden z najsłynniej-
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Czarna Hańcza
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Żurawie w Biebrzańskim
Parku Narodowym

Dolina Biebrzy
szlakami. Pamiętaj, że niektórymi
szlakami, prowadzącymi do ścisłych
rezerwatów przyrody, można chodzić
wyłącznie pod opieką przewodnika. Gdy odwiedzisz Rezerwat Pokazowy Żubrów, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym miejscu.
Równie fascynującym miejscem jest dolina Biebrzy. Znajduje się tutaj najrozleglejszy w Europie
kompleks torfowisk niskich, a Czerwone Bagno to
największa ostoja łosia w Polsce. Większość szlaków turystycznych prowadzi przez drewniane kładki,
które pozwalają suchą nogą przejść przez podmokłe, bagienne tereny. Warto zapuścić się w okolice
ogromnego Bagna Ławki lub przejść najpopularniejszą ścieżką edukacyjną, zwaną po prostu Kładką. Jeśli
się tam wybierzesz, pamiętaj o środkach na komary!

szych parków narodowych nie tylko
w Polsce, ale w całej Europie. Sławę
zawdzięcza największemu obszarowi lasu
pierwotnego zachowanego na naszym kontynencie,
a także pewnym groźnie wyglądającym, spoglądającym
spode łba wielkim zwierzętom – żubrom. W Białowieskim Parku Narodowym występuje obecnie największa
na świecie populacja żubrów żyjących na wolności. Nie
myśl jednak, że mieszkają tam tylko królowie puszczy.
W okolicach Białowieży występuje ponad 12 tysięcy
gatunków zwierząt! Ponieważ jest to park narodowy,
można się po nim poruszać wyłącznie oznakowanymi

Kładka
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Białystok – Pałac Branickich

Ratusz w Białymstoku
Najważniejszym miastem Podlasia jest Białystok. Legenda
o jego powstaniu głosi, że w danych czasach, kiedy te ziemie były porośnięte przez nieprzebyte puszcze, wielki książę
litewski Giedymin udał się na polowanie. Po owocnych łowach usiadł zmęczony na brzegu rzeki. Zachwycony wartko
płynącą, spienioną na biało wodą, postanowił, że tutaj, nad
tym „białym stokiem” powstanie gród. Dziś w Białymstoku nie brakuje wspaniałych zabytków przypominających
o dawnym znaczeniu miasta. Należą do nich pałac Branickich
zwany Wersalem Podlaskim, a także wille fabrykanckie, pozostałe po okresie popularności tutejszego włókiennictwa na
przełomie XIX i XX wieku. Dzieciom Białystok słusznie kojarzy
się z teatrem – to stolica polskiego lalkarstwa.

Miejscem, które dobrze ukazuje zróżnicowanie tej części Polski, są Sejny – niewielkie miasteczko na pograniczu,
w którym możemy się poczuć jak mieszkańcy dawnych
Kresów. Wyróżnia je wielokulturowość, co oznacza, że nadal mieszkają tu obok siebie przedstawiciele różnych narodowości, a kiedyś też – przedstawiciele różnych religii.
W niewielkiej odległości od wspaniałego klasztoru Dominikanów stoi duża murowana synagoga, czyli żydowski dom modlitwy – jedna z największych zachowanych
w tej części Polski. Druga, jeszcze piękniejsza synagoga,
znajduje się w Tykocinie. W karczmie „Dom Litewski” warto spróbować litewskich smakołyków: cepelinów, chłodnika i soczewiaków.

Białystok. Rzeźba
znajdująca się przed
Teatrem Lalek

Synagoga w Tykocinie
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Shutterstock.com, (rzeźba) Shevchenko Andrey/Shutterstock.com,
(Sejny) MrMR/Shutterstock.com

Znaczną grupę mieszkańców Podlasia stanowią wyznawcy prawosławia, a wśród nich – Białorusini. Aby zetknąć się z ich kulturą, warto odwiedzić Supraśl. Dumą
Supraśla jest monaster, czyli siedziba klasztoru prawosławnego. Niegdyś ściany jego cerkwi zdobiły wspaniałe
malowidła zwane freskami, namalowane przez Serbina
Malara. Dziś przechowuje się je w Muzeum Ikon, znajdującym się za murami klasztoru. Czy wiesz, że wiele monasterów pełniło również funkcje obronne? W razie niebezpieczeństwa, po zamknięciu bram, klasztory zamieniały się
w małe twierdze. Supraśl warto odwiedzić w czasie nietypowego święta – Międzynarodowego Festiwalu Dzwonienia Cerkiewnego, kiedy muzycy z różnych stron świata
rywalizują, wygrywając na dzwonach autorskie kompozycje. To jedyna okazja, aby w Polsce posłuchać koncertu
cerkiewnych dzwonów.

Wśród różnych grup zamieszkujących Podlasie szczególnie ciekawi wydają się Tatarzy. Tatarzy przybyli na nasze
ziemie z Krymu w XIV wieku. Wiele razy stawali w obronie
Polski; zasłynęli walecznością i odwagą. Dziś można ich
spotkać przede wszystkim w Białymstoku oraz w wioskach przy granicy z Białorusią. Czy wiesz, że Tatarzy nadal
wyznają islam? Ich symbolem jest półksiężyc, a modlą się
w drewnianych meczetach przypominających wiejskie
kościółki. Do dziś można zwiedzać je w Kruszynianach
i Bohonikach. Przy okazji wizyty u Tatarów koniecznie
spróbuj oryginalnej tatarskiej kuchni. Z pewnością zasmakujesz w pysznych pierogach na parze, czyli mantach,
albo w tradycyjnym mięsnym pierekaczewniku.
Trudno sobie wyobrazić lepszy pomysł na wakacyjną
wyprawę niż poznawanie Podlasia!

Meczet w Bohonikach

Monaster w Supraślu

Cepeliny
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