Moje wrażenia z CZAK-u 2013
Gdy wreszcie ostatecznie ustalono program tegorocznego XLIII Centralnego Zlotu Krajoznawców
długo zastanawiałem się czy dołączyć do innych i przybyć do Supraśla. Odstraszała mnie odległość, a
właściwie czas jaki muszę poświecić na dojechanie tam. Przez chwilę naszła mnie myśl, iż Zlot
organizowany jest gdzieś na końcu świata. Jednak zaraz uświadomiłem sobie, że mieszkańcy tamtych
stron mogą to samo powiedzieć o mojej Jeleniej Górze. Przełamałem się zatem i kupiłem bilet. W
pociągu tłok był niesamowity, ludzie stali na korytarzach. Już dawno nie widziałem takiego oblężenia
na kolei. Na szczęście miałem tylko jedną przesiadkę - w Warszawie. W pociągu do Białegostoku było
już normalnie, wszyscy mieli miejsca siedzące, nikt się nie denerwował, że musi stać całą drogę.
Wreszcie można było odpocząć.
Po czternastu godzinach podróży jestem w Białymstoku. Gdy znalazłem przystanek, z którego
odjeżdżały busy do oddalonego o dwadzieścia kilometrów Supraśla, spotkałem pierwszych
uczestników Zlotu. Okazało się, że jechali oni tym samym pociągiem. Ponieważ do celu podróży
pozostało nam jakieś pół godzinki jazdy humory wyraźnie poprawiły się nam.
No i jesteśmy w Supraślu. Bez trudu trafiamy do recepcji Zlotu, który zaplanowano w dniach 21-25
sierpnia 2013 roku. Dzisiaj jest poniedziałek, gdyż zdecydowałem się na udział w wycieczce
przedzlotowej. Niestety jakoś tak dziwnie się składa, że dodatkowe wycieczki są często bardziej
atrakcyjne niż te zlotowe. Ale to dopiero jutro. Dzisiaj zakwaterowanie i rozpoznanie terenu. Czasu
jest jeszcze sporo. Od razu czeka mnie pierwsza niespodzianka. W związku z jakimiś kłopotami
przydzielono mnie do innego pokoju. Nie przeszkadza mi to za bardzo, może poznam kogoś
ciekawego. Pokój jest niewielki, a zrobił się jeszcze mniejszy gdy dostawiono w nim czwarte łóżko. Nie
jest jednak żle, mamy swoją łazienkę. Tylko te schody.

Widok na cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Foto: Krzysztof Tęcza
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Zakwaterowano nas w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu. Jak się
później okazało z miejsca tego właściwie wszędzie było blisko. Pogoda wciąż nam dopisywała. Gdy
wreszcie nastał zmrok wyjrzałem ponownie przez okno. Z wysokości trzeciego piętra pięknie
prezentował się pobazyliański zespół klasztorny z cerkwią Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.
Jakże inny był to widok niż ten przy świetle dziennym. Teraz podświetlone wyższe partie wież i
murów pomalowanych na biało były niesamowite. Do tego ta przenikliwa cisza, w której wszystko
było utulone. Gdy tak wpatrywałem się w ten widok, lekki powiew wiatru wyrwał mnie z odrętwienia
w jakie zapadałem. Trzeba przecież było położyć się spać by wypocząć przed pierwszą wycieczką.
Ranek przywitał nas pięknym wschodzącym zza czerwonych chmur słońcem. Dobrze to wróżyło. Po
placu przechadzały się strasznie chude koty. Ich zabawy były przezabawne. W dobrych humorach
zeszliśmy na śniadanie i po chwili siedzieliśmy już w autobusie. Pora ruszać w drogę. Jedziemy do
Knyszyna gdzie mamy zobaczyć drewniany dom z przełomu XVIII i XIX wieku. Początkowo był on
własnością rodziny Klattów, później Bartkiewiczów i Piaseckich. Ostatnią właścicielką obiektu była
Cecylia Piasecka zmarła w 2002 r. Ponieważ nie pozostawiła ona po sobie spadkobierców dom wraz
ze zgromadzonymi w nim pamiątkami stał się własnością państwową i po remoncie kapitalnym
udostępniono go dla zwiedzających (w czerwcu 2011 r.).
Wchodząc do domu kłaniamy się nisko. Wynika to oczywiście z wymiarów drzwi. Zaraz po wejściu
widzimy samowar i koszyk z bańkami, oczywiście tymi szklanymi, które stawia się w chorobie. W
każdym z pomieszczeń zgromadzono nie tylko meble i wyposażenie potrzebne do normalnego
funkcjonowania ale także mnóstwo pamiątek i drobiazgów, tzw. zbieraczy kurzu. Mnie zainteresował
dowód osobisty Józefa Piaseckiego, a właściwie wpisy jakie czyniono w tamtym czasie. Były wśród
nich: wzrost, oczy, usta (miarowe), nos (miarowy), włosy, twarz (pociągła), ale i taka pozycja jak
znajomość pisania i czytania (piśmienny). Dzisiaj nas to może śmieszyć ale wtedy wszystkie te opisy
czyniono na poważnie. Niektóre eksponaty przybliżały nam relacje w minionych czasach. Na przykład
na etykiecie stojącej butelki wyczytaliśmy, że jest to, a właściwie była, bo przecież już dawno została
wypita, wódka czysta zwykła o pojemności 1 litra i mocy 40 stopni, wyprodukowana przez
Państwowy Monopol Spirytusowy. Kosztowała ona wówczas całe 500 zł. Bardzo ciekawie budynek
ten prezentował się od strony podwórza. Stojąc za drzewem widzieliśmy jaki jest on długi.

Lamus plebański w Knyszynie. Foto: Krzysztof Tęcza
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Drugi drewniany budynek jaki pokazano nam w Knyszynie to lamus plebański z 1818 roku.
Początkowo budynki takie stawiano przy dworach jako miejsce przechowywania cennych
przedmiotów. Z czasem stawiali je wszyscy. Lamus stał się budynkiem gospodarczym do
przechowywania sprzętu gospodarczego, zboża, żywności lub tzw. przydasi. Był to drewniany
budynek o konstrukcji i rozkładzie pomieszczeń dostosowanych do funkcji magazynowych. Dzisiaj nie
ma zbyt wiele zachowanych podobnych obiektów. Dlatego z przyjemnością obejrzeliśmy go mimo
nieładu jaki w nim panował.
Naprzeciwko lamusa znajduje się kościół pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Obecna
świątynia to już trzeci obiekt w tym miejscu. Zbudowano ją pod koniec XVI wieku. O miejscu tym
krąży wiele legend. Jedna z nich mówi o królu Zygmuncie Auguście, a właściwie o sercu królewskim
pochowanym zgodnie z jego wolą w podziemiach kościoła. Ponoć w krypcie umieszczono napis Kto
mnie zamknął ten mnie otworzy. Nikt jednak tego napisu nie widział, choć wielu starało się go
odnaleźć zważywszy na przekazy mówiące o ukrytych wraz z sercem kosztownościach.
Jako, że Knyszyn był grodem królewskim posiadał Rynek. Ciekawostką jest tutaj układ ulic
niezmieniony od czasu ich wytyczenia (na zlecenie królowej Bony) w I połowie XVI wieku. To tutaj
przez trzysta lat znajdowało się złożone w ufundowanym przez Jana Zamoyskiego sarkofagu serce
króla Zygmunta, przeniesione w XIX wieku do podziemi wspominanego wcześniej kościoła.
Kolejnym celem naszej dzisiejszej wycieczki była siedziba dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Już przed wejściem dostrzegłem przymocowaną do dużego głazu tablicę upamiętniającą prof. Adama
Pałczyńskiego – jednego ze współtwórców Parku. To dobrze, że pamiętają tu o ludziach, których pasja
i zaangażowanie przyczyniły się do objęcia tych terenów taką formą ochrony. Biebrzański Park jest
największym w Polsce, prawie dziesięć razy większym od mojego Karkonoskiego. Jest zatem o co
dbać. Nie będę tutaj pisał o samym Parku, każdy znajdzie takie informacje bez problemu. Muszę
jednak powiedzieć co zastałem w toalecie, do której się udałem. Jeszcze czegoś takiego nie
widziałem. Na kafelkach za muszlą, na wysokości oczu dorosłego człowieka, była przywieszona
karteczka z napisem w miejscowym narzeczu. Oto co na niej wyczytałem. Pánové ! To co držíte právě
v ruce, není tak dlouhé, jak si muslíte, a proto přistupte ještě o krok blíž! Dĕkujeme.
Aby nie tracić czasu ruszyliśmy z przydzielonym nam przewodnikiem w teren i wkrótce dotarliśmy do
jednego z fortów Twierdzy Osowiec. Ten pozostawiony samemu sobie obiekt, położony za
zarośniętym zbiornikiem wodnym, jakby zachęcał by udać się wprost do niego. Nie jest to jednak
takie proste jakbyśmy myśleli. Obecnie trwają rozmowy o udostępnieniu fortu do życia, tym razem
pod kątem turystycznym. Stanie się tak gdy tylko pojawią się stosowne środki finansowe. Dla nas
bardziej ciekawym okazał się tym razem spacer ścieżką wzdłuż zarastających tu szuwarów turzycy
sztywnej. Większość z nas nie spotyka na co dzień takich roślin w okolicach swojego domu. Dlatego
chętnie przeszliśmy się podglądając co kryje się w zaroślach. Dla turystów wybudowano tu specjalne
pomosty, jest zatem zupełnie bezpiecznie. Niestety ani nie widzimy ani nie słyszymy żadnych ptaków.
Tak jakby się przed nami ukryły.
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Roślinność wodna w Biebrzańskim Parku Narodowym. Foto: Krzysztof Tęcza
Dosyć jednak tego dobrego. Opiekujący się nami Adam Szepiel, ubrany w gustowny mundurek,
zabiera nas do Twierdzy Osowiec. Mówi nam, że to jest właściwe dla nas miejsce, że właśnie tu
dowiemy się o najciekawszych wydarzeniach jakie wydarzyły się w tym rejonie. Gdy patrzymy na
niego wygląda, że mówi to na poważnie. Nie ma wyjścia, idziemy posłusznie za nim. Jednak przed
bramą wejściową musimy zaczekać bo jak się okazało wcale nie tak łatwo wejść do obiektu, który leży
na terenie jednostki wojskowej. Ale po chwili mamy zezwolenie i przekraczamy piękny most o
konstrukcji kratownicowej. Jesteśmy w Twierdzy Osowiec stanowiącej w momencie jej budowy
ważny element umocnień broniących zachodnich granic imperium rosyjskiego. Fort ten usytuowany
w zwężeniu doliny Biebrzy skutecznie blokował wszelkie próby przejścia tędy wrogich wojsk. Podczas
I wojny światowej wojska niemieckie mimo przeprowadzenia trzech szturmów nie zdołały zdobyć
umocnień. Nie pomogło im w tym nawet użycie gazów bojowych. Ze względu jednak na złą sytuację
ogólną na froncie, Rosjanie wkrótce sami opuścili twierdzę. Obecnie, jak już wspomniałem, znajduje
się tu jednostka wojskowa, jednak od 1998 roku, gdy Twierdza Osowiec została wpisana do rejestru
zabytków i otworzono Muzeum, dopuszczono tu ruch turystyczny. Członkowie powstałego
Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego starają się utrzymywać obiekt w dobrym stanie. Kolega
Adam pokazuje nam potężne umocnienia ceglano-ziemne. Zadaję mu kilka dla mnie ciekawych,
jednak jak to mówi się ogólnie, głupich pytań, czym trochę go motywuję do pogłębienia tematu. Nie
ucieka on jednak od odpowiedzi i stara się jej udzielić. Dzięki temu sytuacja z poważnej staje się nieco
luźniejsza i dalej dowiadujemy się wielu ciekawostek niejako chowanych przed zwiedzającymi.
Chociaż nie do końca, bo niestety nie spotkaliśmy chodząc po korytarzach twierdzy ducha Czarnej
Damy. Widać nie było nam to sądzone. Żarty żartami ale to co nam pokazał i opowiedział kol. Adam
w zupełności zaspokoiło nasze oczekiwania.
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Adam Szepiel – najweselszy z naszych przewodników. Foto: Krzysztof Tęcza
Dla równowagi ponownie ruszyliśmy trasą przyrodniczą. Dotarliśmy do drewnianej wieży widokowej.
Wchodząc na górę, by zobaczyć jak wygląda łąka bagienna, zapomnieliśmy o ostrzeżeniu i oczywiście
znalazło się nas tam zbyt wielu. Nie było zatem dziwne, że wieża zaczęła się kołysać. Gdy to
poczuliśmy zejście na dół trwało znacznie krócej niż na górę. Wieża ta była swego czasu niszczona
przez okolicznych mieszkańców. Jednak od czasu ostatniej odbudowy, kiedy to umieszczono na niej
rzeźbę św. Franciszka, którą podczas wielkiego festynu poświęcił biskup, nikt już nie próbował jej
dewastacji. W okolicy wieży rośnie ciekawa roślinka. Jest nią bobrek trójlistkowy. Mieszkańcy zbierają
jego listki na wiosnę, kiedy kwitnie i następnie suszą je. W takim stanie jest on używany do leczenia
znanej dolegliwości pokarmowej, jaką ma się na drugi dzień po skosztowaniu miejscowego trunku o
nazwie Kop Łosia.
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Długa Luka. Foto: Krzysztof Tęcza
Kilkaset metrów dalej wykonano czterystumetrowej długości drewnianą kładkę, którą udaliśmy się do
platformy widokowej. Widok jaki stamtąd się roztacza trzeba zobaczyć na własne oczy. Nie da się go
opisać w kilku zdaniach. Gdy przyjdzie się w to miejsce rano można usłyszeć wiele gatunków żyjących
tu ptaków. Organizowane są nawet specjalne zawody, podczas których rekordziści są w stanie
rozróżnić w ciągu dnia do 130 gatunków ptaków! Jakąż to trzeba mieć wiedzę?
Tak wiele wrażeń jakich doznaliśmy wywołały w nas lekkie objawy zmęczenia, jednak kiedy
dojechaliśmy do Góry Strękowej, po pierwszych zdaniach jakie usłyszeliśmy o tym miejscu, ciekawość
wzięła górę i opuściliśmy autobus. Na wzgórzu tym znajdował się schron dowódcy Odcinka
Obronnego Wizna, kpt. Władysława Raginisa. Dysponując siłami liczącymi około 700 żołnierzy
wyposażonych w 6 dział, kilka rusznic ppanc. i kilkadziesiąt karabinów maszynowych stanął on do
walki z wojskami Wermachtu dysponującymi 42 000 żołnierzy wyposażonych w 350 czołgów, 200
dział ppanc., 100 haubic, 1 000 karabinów maszynowych, kilkadziesiąt lekkich dział, granatników i
moździerzy. Do tego mieli oni wsparcie z powietrza. Przewaga sił niemieckich była miażdżąca, jednak
Polacy stawiali im opór od 8 do 10 września 1939 r. Nic dziwnego, że miejsce to nazywane jest Polskie
Termopile. Sam kpt. Raginis dopełnił żołnierskiej przysięgi i gdy uznał, iż dalszy opór nie ma sensu
kazał żołnierzom opuścić schron, sam pozostając w nim z odbezpieczonym granatem. Po kilku
próbach odnalezienia zwłok kapitana zakończonych sukcesem jego szczątki spoczęły przy bunkrze.
Oprócz kpt. Władysława Raginisa spoczywa tu także por. Stanisław Brykalski – jego zastępca.
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Góra Strękowa – miejsce pochówku dowódcy Odcinka Obronnego Wizna – kpt. Władysława Raginisa i
jego zastępcy – por. Stanisława Brykalskiego. Foto: Krzysztof Tęcza

Pałac Branickich w Białymstoku. Foto: Krzysztof Tęcza
Na drugi dzień docieramy do Białegostoku. Podążamy do pałacu Branickich, zwanego często
Wersalem Północy. Kto zobaczy ten obiekt oraz położone za nim przepiękne ogrody nie będzie miał
wątpliwości o słuszności tej nazwy. Rzadko zdarza się widzieć tak harmonijne założenie pałacowoparkowe. Pewnie dlatego nie chcąc niszczyć przestronnych schodów nie przerobiono ich dla potrzeb
osób niepełnosprawnych. Przyglądam się jak pięciu chłopaków wnosi uczestniczkę jeżdżącą na wózku
inwalidzkim. Nieźle się oni umęczyli zważywszy, że był to wózek typu ciężkiego. Wreszcie spotykamy
się wszyscy razem. Udostępniono dla nas salę na pierwszym piętrze gdzie opowiedziano nam historię
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obiektu. Możemy trochę ochłonąć i dowiedzieć się do której grupy zostaliśmy przydzieleni na dalsze
zwiedzanie Białegostoku.
Ruszamy w miasto. Niestety autobus zwany popularnie ogórkiem jest tylko jeden, musimy więc na
przejażdżkę nim wybierać się grupkami. Daje to nam jednak okazję do spokojnego zwiedzenia
miasta. Co prawda później pewnie coś się powtórzy ale to nic. Wreszcie przychodzi nasza pora.
Pakujemy się do czerwonego autobusiku i ruszamy. Po chwili wyjmujemy parasole gdyż zaczyna
padać deszcz! Tak w autobusie pada deszcz! Przecież to stary samochód i może być nieco nieszczelny.
Nie przeszkadza nam to zbytnio. Mamy nawet dobrą zabawę. Ostatni raz jeździliśmy takim ogórkiem
podczas pobytu w Gdańsku.

Autobus wycieczkowy zwany ogórkiem. Foto: Krzysztof Tęcza
Wszystko jednak co dobre ma kiedyś swój koniec. Tak samo nasza przejażdżka. Zostaliśmy brutalnie
spieszeni i na dalsze zwiedzanie udaliśmy się z nową przewodniczką. Najbliżej nas był kościół pod
wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha. Jest to jedna z pierwszych modernistycznych świątyń
zbudowanych w Europie. Przy jej budowie zastosowano konstrukcję żelbetową. Obiekt ten, gdy
patrzymy nań z dołu, sprawia wrażenie ogromnego. Owszem jest on dosyć duży ale nie aż tak. Jednak
zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz jest na co popatrzeć. Ponoć takich świątyń miało być o wiele
więcej jednak zdążono zbudować tylko tą jedną.
Po chwili trafiamy do kolejnej świątyni. Jest nią cerkiew św. Marii Magdaleny. Wzniesiono ją dzięki
fundacji Jana Klemensa Branickiego. Wchodząc do środka czujemy jak robi nam się ciepło. Czuć
zapach palonych świec. Przepych jaki widać w cerkwiach dosłownie zniewala. Chciałoby się wszystko
obejrzeć i sfotografować. Niestety na drodze do pełni szczęścia staje nam pilnująca porządku w
świątyni siostra, która kategorycznie zakazuje robienia zdjęć. Trudno.
Dla osłody, nasza przewodniczka, zabiera nas do Filharmonii Białostockiej by pokazać ponoć kolejny
cud świata. No może i jest to cud architektury, jednak dzisiaj tego nie doświadczymy. Okazuje się, że
wszystko można obejrzeć w określonych dniach. W każdym razie nie dzisiaj. Korzystamy jednak z
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faktu bycia tu i oglądamy poszczególne rozwiązania jakie tu zastosowano. Jedno okazało się nie tyle
ciekawe co mylące. Otóż jedne z drzwi wejściowych umieszczono tak, że przeszklona w całości ściana
oraz stojący przy niej filar dawały złudzenie, że właśnie tędy należy wychodzić. Jakież było zdziwienie
pierwszej osoby, która przywarła twarzą do szkła. Po chwili uczyniła to kolejna osoba i jeszcze jedna.
A więc to nie nasze gapiostwo było przyczyną nietrafiania w otwór wejściowy.
Przy okazji naszego pobytu zwiedziliśmy ciekawą wystawę zorganizowaną z okazji 70. rocznicy
likwidacji getta białostockiego. Zebrano tu wykopane na terenach dawnego getta przedmioty
codziennego użytku, drobne ozdoby itp., czyli to co na ogół znajduje się w każdym normalnym domu.

Nasi opiekunowie podczas Centralnego Zlotu Krajoznawców 2013. Foto: Krzysztof Tęcza
Powoli trzeba było przyśpieszać kroku, okazało się bowiem, że niewiele już pozostało nam czasu do
oficjalnego otwarcia Zlotu. A musieliśmy jeszcze dotrzeć do budynku Uniwersytetu Białostockiego
gdzie czekano już na nas. Gdy tam dotarliśmy byli już prawie wszyscy. Można było rozpocząć nasze
spotkanie. Dokonał tego komandor Zlotu – Darek Kużelewski. Przywitał przybyłych gości i
uczestników. Podziękował wszystkim, którzy pomagali przy organizacji Zlotu oraz przedstawił
działaczy mających opiekować się nami. Oczywiście wystąpili gospodarze, przedstawiciele władz i
współpracujących instytucji oraz prezes PTTK Lech Drożdżyński i Prezes GKR PTTK Wojciech
Sobieszek. Najważniejsze jednak zdanie wypowiedział przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
Józef Partyka. XLIII Zlot Aktywu Krajoznawczego CZAK 2013 w Białymstoku uważam za otwarty. Od
tej pory nasze spotkanie miało już charakter oficjalnego.
Ponieważ chwila była bardzo podniosła wykorzystano ją by zapalić postawiony nad flagą
Towarzystwa znicz i uczcić wszystkich krajoznawców, którzy odeszli od nas w okresie od
poprzedniego CZAK-u. Po zaprezentowaniu przez przewodniczącego składu Komisji Krajoznawczej
oraz jej dokonań dokonano wręczenia nominacji na uprawnienia krajoznawcze, nadania nowych
stopni instruktorskich oraz wyróżnień. Wojciech Kowalski przygotował nowe mianowania na Jurorów
zbiorów krajoznawczych. Oczywiście samego wręczania mianowań dokonał prezes Lech Drożdżyński.
Ze względu na fakt, iż nie wszyscy wyróżniani byli obecni na sali otrzymają oni swoje uprawnienia
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przy innej okazji. Widać było na twarzach osób wyróżnianych zadowolenie. Niektórzy byli bardzo
dumni z otrzymanych uprawnień na wyższy stopień instruktorski, choćby Ryszard Bącal z Żar. Podczas
wręczania Odznaki Krajoznawczej Polski w stopniu złotym z szafirem nie krył swojej radości ani
Stanisław Król z Witkowa Śląskiego ani prezes. W zasadzie takie chwile powinny zawsze kończyć
każdą uroczystość. Wyjątkowo jednak tym razem czekała nas jeszcze sesja krajoznawcza oraz
wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

Światełko dla uczczenia krajoznawców, którzy odeszli na niebiańskie szlaki. Foto: Krzysztof Tęcza

Ryszard Bącal z Żar odbiera legitymację IKP. Foto: Krzysztof Tęcza
Józef Maroszek zatytułował swoje wystąpienie Podlasie – kraina renesansu. Jednak od razu zapytał
czy można tak powiedzieć? Ano właśnie. Odniósł się on w swoim wywodzie do sprawy znanych
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wszystkim Arrasów wawelskich, które zanim dotarły na Wawel cieszyły oczy króla w jego dworze w
pobliskim Knyszynie. Do Krakowa dotarły one przecież już po śmierci króla.

Stanisław Król z Witkowa Śląskiego odbiera z rąk prezesa Lecha Drożdżynskiego OKP w stopniu złotym
z szafirem. Foto: Krzysztof Tęcza

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK. Foto: Krzysztof Tęcza
Krzysztof Wolfram, który wystąpił jako drugi, to twórca programu Zielone Płuca Polski. Zaprezentował
on referat pt. Przyroda województwa podlaskiego. Zaraz na początku przyznał, że głównym celem
tworzenia wspomnianego programu było zachowanie wielkiej wartości zasobów przyrodniczych i
kulturowych Polski południowo-wschodniej i rozwijanie regionu zgodnie z głównymi tezami
programu.
11

Następnego dnia rano okazało się, że pogoda wciąż nam sprzyja. Z radością udaliśmy się więc na
śniadanie a później posłuchać zaplanowanych paneli dyskusyjnych. Niestety nie sposób było
rozerwać się i mimo, iż niektóre tematy bardzo nas interesowały nie było fizyczną możliwością wziąć
udział w tych prezentacjach. Osobiście spróbowałem posłuchać trochę tu, trochę tam. Nie wyszło mi
to na dobre. W sumie to co usłyszałem nic mi nie dawało. Szybko zatem zrezygnowałem z tej formy
udziału w prezentacjach i przysiadłem się do uczestników wykładu Radosława Dobrowolskiego
(Burmistrza Miasta i Gminy Supraśl), który przedstawiał historię Klasztoru Bazylianów w Supraślu.
Jego słowa były jednak bardzo przewrotne. Opowiadał o prawosławiu w zupełnie innym świetle, niż
jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Potrafił jednak podeprzeć swoje tezy dowodami. W sumie było to
bardzo ciekawe. Dowiedziałem się nie tylko, oczywiście ze względu na ograniczony czas bardzo
pobieżnie, o historii monasteru w Supraślu ale także o roli jaką pełnił on w tamtych czasach.
Zachwycony tym wystąpieniem postanowiłem pozostać na sali by posłuchać Piotra Sawickiego
mającego opowiedzieć o Duchowym i artystycznym wymiarze ikon. Ponieważ jest on pracownikiem
Muzeum Ikon w Supraślu uznałem, że jak nikt powinien znać się na rzeczy. I nie pomyliłem się.
Oczywiście nie chodzi mi o regułkę, że ikona to z greckiego wizerunek, przedstawienie, obraz; czy
według teologów to nie tylko przedstawienie malarskie obecności świętych ale to coś znacznie
więcej, ikona to funkcja modlitewno-katechetyczna. Chodzi o znaczenie ikony pozawymiarowe
właśnie. Aby jednak to pojąć trzeba o wiele więcej czasu niż tych kilkanaście minut trwania
wypowiedzi. Trzeba bowiem zasłyszane słowa dokładnie rozważyć, przemyśleć i wreszcie
odpowiednio poukładać by nabrały one odpowiedniego sensu w stosunku do wiary i sposobu jej
przedstawiania.

Oby wszyscy uczestnicy byli tak zadowoleni. Foto: Krzysztof Tęcza
Jestem rad, że wysłuchałem właśnie tych dwóch referatów. Naprawdę jest o czym myśleć. Do tego
autobus, który nam podstawiono wygląda całkiem nieźle. Ba, umieszczono nawet na nim tabliczkę
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informującą, że jest to pojazd luksusowy. Zobaczymy! Ponieważ nie jesteśmy zbyt szybcy zajmujemy
miejsca z tyłu. Już widzę uśmiechnięte twarze Zbyszka, Wojtka i Józka. Będzie fajnie, a na pewno
wesoło – myślę sobie sadzając swoje cztery litery na siedzeniu przed nimi. Zaraz dosiada się Szymon i
ruszamy. Mkniemy tak szybko, że nie wiadomo kiedy przejechaliśmy zabudowania Białegostoku i
docieramy do cerkwi pod wezwaniem Świętego Męczennika Młodzieńca Gabriela. Jest to obiekt
nowo zbudowany. Jednak gdy wchodzi się do środka nie wiadomo na czym zawiesić oczy. Cała
świątynia, wszystkie ściany, słupy itp. są pokryte kolorowymi malowidłami. Do tego jeszcze ten
potężny zwisający ze stropu żyrandol, no i oczywiście to co zawsze znajduje się w cerkwiach. Tutaj
znajdują się dodatkowo relikwie św. Gabriela. Według legendy chłopiec o imieniu Gabriel, podczas
gdy rodzice pracowali w polu, został sam w domu. W tym czasie wdarł się tam intruz, który porwał
chłopca a następnie zamordował go i jego zwłoki porzucił przy lesie. Gdy mieszkańcy wsi szukali
zaginionego zobaczyli pod lasem stado psów. Okazale się, iż psy te pilnowały ciała Gabriela przed
dzikimi zwierzętami. Przyniesiono odzyskane zwłoki do wioski i pochowano w grobie ziemnym. Po
czterdziestu latach wybuchła epidemia i potrzebne były miejsca pod nowe pochówki. Zaczęto
rozkopywać stare groby, a gdy dotarto do mogiły Gabriela okazało się, że jego ciało jest w
niezmienionym stanie. Uznano to za cud i umieszczono jego zwłoki w świątyni. Ta niestety uległa
pożarowi, podczas którego ogień sięgnął ręki Gabriela. Po pewnym czasie spalona skóra odzyskała
swój pierwotny wygląd. Uznano to za kolejny dowód na mający miejsce cud.

Muzeum Kultury Materialnej „Baćkauszczyna”. Foto: Krzysztof Tęcza
I tak oto rozpoczęliśmy dzisiejszy dzień od otarcia się o prawdziwe cudy. Ciekawe jak będzie dalej?
Teraz jedziemy do miejscowości Ryboły, o której już nieco słyszeliśmy. Ciekawi nas utworzone tam
Muzeum Kultury Materialnej „Baćkauszczyna”. Gdy docieramy wreszcie na miejsce widoczny
budynek wygląda jak każdy inny. Trzeba zatem zajrzeć do środka. W drzwiach wita nas opiekująca się
obiektem Matuszka Antonina Troc-Sosna. Opowiada nam o tym miejscu, o tym w jaki sposób
zgromadzono tu tak wielki zbiór (ponad 2 500 eksponatów). Później proponuje by każdy rozejrzał się i
jeśli coś go zaciekawi zapytał o daną rzecz. Tak było najlepiej. Zgromadzono tu tak wiele eksponatów,
że są one dosłownie upychane po wszystkich możliwych kątach. Dlatego są one często pomieszane i
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wygląda to jak w typowym wiejskim sklepie – smar, mydło i powidło. W zasadzie znajdziemy tu
wszystko o czym pomyślimy. Niektóre jednak eksponaty nas zaskoczyły. Bo któż nie widział np.
zbiorów znaczków pocztowych. Ale dar Marii i Donata Makal to coś więcej niż zwykła kolekcja
znaczków. Po raz pierwszy widzę, że znaczki pocztowe układa się nie w szerokość a na wysokość. W
gablotach widać dosłownie całe kilkucentymetrowej wysokości stosy znaczków. Jest ich po
kilkadziesiąt sztuk z jednego wzoru. A wzorów tych są setki jeśli nie tysiące. Coś niesamowitego.
Czegoś takiego na pewno nie spodziewaliśmy się tutaj zobaczyć.
Chodząc tak po kolejnych izbach natknąłem się na zbiór znaczków rajdowych! Okazało się, że jest to
kolekcja dokumentująca imprezy organizowane w parafii, ale nie tylko. Pełnym zaskoczeniem była
obecność w takim miejscy ładnego, puszystego, białego kota leżącego sobie na łóżku. W zasadzie nie
powinniśmy się temu dziwić, wszak kot w wiejskim domu to rzecz normalna. Ten jednak kot okazał
się sztuczny, choć wyglądał jak prawdziwy. Wśród eksponatów dojrzeliśmy stare fotografie. Jedna z
nich przykuła naszą uwagę. Przedstawiała
ona grupę ludzi na wycieczce w lesie.
Widoczek ten był firmowany przez Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze.
Najciekawszym jednak miejscem jakie
wypatrzyliśmy był kąt w jednym z pokoi. Na
stoliku dostrzegliśmy wiele przedmiotów
związanych z religią, nad nim wisiał święty
obraz, a wszystko było pięknie udekorowane
kolorowo wyszywanymi tkaninami. Zapytana
o to Matuszka wyjaśniła nam, że jest to tzw.
„święty kąt”, czyli domowy ołtarzyk, przy
którym można było się pomodlić. Ponieważ
było to najważniejsze miejsce w domu,
wyróżniało się ono nagromadzeniem
świętych obrazów. „Święty kąt”, jako tak
ważne miejsce zarówno w domu jak i w życiu
jego mieszkańców, nie mógł znajdować się
byle gdzie. Aby znaleźć odpowiednie dla
niego miejsce, jeszcze przed budową domu
na łąkę, na której miał on być wzniesiony,
wypuszczano stado owiec. Gdy te zmęczone
układały się by odpocząć zaznaczano
wybrane przez nie miejsce i w nim właśnie
powstawał domowy ołtarzyk. Należało tylko
tak postawić dom, by miejsce to znalazło się
w kącie pokoju.

Święty kąt. Foto: Krzysztof Tęcza
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W zasadzie gdy przybył proboszcz, Grzegorz Sosna, wszystko już wiedzieliśmy. Chociaż dodał on
jeszcze kilka przegapionych przez jego małżonkę faktów. Żegnając się zauważyliśmy zawieszoną na
drzwiach wejściowych karteczkę z bardzo ciekawym napisem. Zapraszamy codziennie od świtu do
zmroku. Nie ma zatem sztywnych godzin na odwiedzanie tego miejsca.
Teraz czekała nas niespodzianka. Zostaliśmy zawiezieni do miejscowości o nazwie Ciełuszki.
Opuściliśmy autobusy, które pojechały na koniec zabudowań a nam pozwolono na spokojny spacer,
podczas którego mogliśmy podziwiać piękno drewnianych domów. Wiele z nich miało okna czy drzwi
ozdobione drewnianymi listwami wyglądającymi jak koronki. Ci, którzy wykonywali te cacuszka
musieli poświęcić na nie dużo czasu, musieli także wykazać się cierpliwością. Idąc tak przez wieś
czuliśmy, że czas płynie tutaj nieco wolniej. Mieszkańcy siedzieli przy stołach w ogrodach swoich
domostw. Obok nich spały leniwe koty. Na widocznych polach spacerowały pomiędzy końmi bociany.
Od czasu do czasu któryś z mieszkańców częstował nas zerwanymi właśnie z drzewa owocami.
Atmosfera była taka, że gdy poinformowałem idących obok mnie, iż udało mi się sfotografować
komara w locie wszyscy chcieli zobaczyć to zdjęcie. Nie dowierzali bowiem, że było to możliwe. A
jednak! Jakież było ich zdumienie gdy na pokazanym zdjęciu ujrzeli jegomościa pędzącego na
motorowerze marki „Komar” zamiast fruwającego krwiopijcę.

Pięknie zdobione domy we wsi Ciełuszki. Foto: Krzysztof Tęcza
Ponieważ tematem dzisiejszej wycieczki jest prawosławie nic dziwnego, że znowu jesteśmy w cerkwi.
Tym razem dotarliśmy do miejscowości Puchły, w której to pierwszą świątynię wzniesiono pod koniec
XVI wieku. Obecna ma ledwie sto lat. Przekazy mówiące o powstaniu cerkwi łączą ten fakt z
mieszkającym tu kiedyś człowiekiem cierpiącym na opuchliznę. Został on uzdrowiony gdy na lipie
ukazała się ikona przedstawiająca Matkę Bożą. To właśnie wydarzenie było przyczynkiem do
powstania tutaj sanktuarium. Po świątynni oprowadził nas obecny proboszcz ks. Sławomir Troc.
Oczywiście usłyszeliśmy kolejny raz jak wygląda taki obiekt i dlaczego akurat tak a nie inaczej. Myślę,
że po dzisiejszym dniu nikt już nie zapomni tych podstawowych informacji. Ksiądz Troc okazał się
bardzo pomocnym w wyjaśnianiu różnych niezrozumiałych do końca szczególików. Wyjaśnił też nam
dlaczego piękny chór widoczny na pięterku jest już nie używany. Rzecz jest banalnie prosta.
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Śpiewający w chórze są już na tyle wiekowymi ludźmi, że wejście po stromych schodach wiązało by
się dla nich nie tylko z dużym wysiłkiem ale także ryzykiem doznania jakiejś kontuzji. Dlatego
przygotowano dla nich małe podwyższenie w kąciku naprzeciwko ołtarza. Świątynia ta w środku jest,
jak wszystkie cerkwie, bardzo ładna. Jednak tym razem zaskoczył nas jej widok z zewnątrz. Całość
pomalowano bowiem na niebiesko, w różnych odcieniach. Wygląda to jak obrazek z bajki. Gdy
zauważyłem, że klucze do świątyni pochodzą pewnie z czasów jej budowy chciałem uwiecznić
proboszcza na fotografii jak zamyka nimi Dom Boży. Zaczaiłem się zatem przy bramie i robiłem na
wszelki wypadek zdjęcia każdej wychodzącej osobie w nadziei, że jest to właśnie proboszcz. Niestety
w środku było jeszcze sporo uczestników wycieczki i to ich ciągle fotografowałem. Najzabawniejsze w
tym wszystkim było jednak nie to, że zrobiłem kilkanaście zbędnych zdjęć, ale to jak wychodzący
widząc przygotowany do strzału aparat robili uniki by wyjść mi z kadru i przemknąć bokiem. Ich
dziwne pozy okazały się na tyle zabawne, że nagle niepotrzebne przecież fotografie okazały się
bardzo fajne.

Cerkiew w miejscowości Puchły. Foto: Krzysztof Tęcza
Kolejna świątynia, do której dotarliśmy znajduje się w miejscowości Narew. Tym razem jest to kościół
w parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N. M. P. i św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
Jedyną jego częścią nie wykonaną z drewna jest ołtarz główny. Pierwszy obiekt w tym miejscu
powstał już w 1528 roku za wolą króla Zygmunta Starego i jego żony królowej Bony. Podczas gdy
ksiądz opowiadał nam historię związaną z powstaniem świątyni zauważyłem, że wielu z nas, widząc
sporo ciekawych a pięknych detali, stara się różnymi sposobami uchwycić je na zdjęciach.
Postanowiłem wycelować swój aparat zamiast na wyposażenie kościoła właśnie na nich. Gdy później
zrobiłem kolaż z tych zdjęć wyszedł mi interesujący obraz dokumentujący poświęcenie oraz
pomysłowość naszych współtowarzyszy wycieczki. Bardzo ciekawym obiektem była tutaj miniatura
świątyni wykonana przez miejscowego kościelnego, który widząc nasze zaciekawienie opowiedział o
swojej pracy i pokazał nam jak można poprzez ruchome okiennice i drzwi zajrzeć do środka miniatury.
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Gdy już myśleliśmy, że cały dzisiejszy dzień spędzimy na zwiedzaniu miejsc kultu religijnego spotkała
nas miła niespodzianka. Poproszono nas o wyruszenie na krótki spacer polną drogą w stronę
widocznego zbiornika wodnego. Zbiornik ten o powierzchni ponad 3 000 ha zabezpiecza także wodę
dla potrzeb istniejącej tu elektrowni wodnej o mocy 165 kW. Oba wspomniane obiekty mają wspólną
nazwę Siemianówka. Gdy staliśmy na zaporze wsłuchani w opowieść o tym miejscu przyfrunęły
gołębie, które sprawiały wrażenie, jakby też słuchały słów przewodniczki.
Trzeba przyznać, że ten krótki spacer dobrze nam zrobił. Tego właśnie nam było trzeba. Pozwoliło to
na przetrwanie kolejnego przejazdu autobusem do miejscowości Michałowo. Patrząc na usytuowaną
na górze cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, a właściwie na jej złote, świecące w słońcu kopuły,
musieliśmy przymykać oczy. Blask bijący od nich był niesamowity. Pytany o to ksiądz zdradził nam
tajemnicę, że gdy wymieniano pokrycie wszystkich kopuł, użyto specjalnego środka, który daje
gwarancję na trwałość powłoki przez bardzo długi czas. To właśnie on powoduje, iż mimo upływu
czasu kopuły wyglądają jakby były wykonane w dniu wczorajszym. Ksiądz mitrat Jan Jaroszuk
opowiedział nam nieco o życiu w parafii, o swojej rodzinie oraz pozwolił wykonać pamiątkowe
zdjęcie.

Wracając do Supraśla trafiliśmy na sejmik bociani. Tyle bocianów na raz dawno nie widziałem. Po
chwili dostrzegliśmy w oddali drugie stado. Gdy jednak podjechaliśmy bliżej bociany okazały się
stadem krów. Dobrze, że nie potrafią one fruwać.
Zanim wróciliśmy do miejsca zakwaterowania wywieziono nas do lasów nad Zalewem Ozierany.
Organizatorzy przygotowali nam biesiadę przy ognisku. Miała ona zastąpić tradycyjną kolację. Był to
znakomity pomysł. Zwłaszcza, że pogoda nam sprzyjała. Gdy tylko zapadł zmrok rozpalono wielkie
ognisko. Wkrótce zrobiło się cieplutko. Pod jedną z wiat przygotowano miejsce do tańców. Potem
zaproszono wszystkich do stołów by tam spokojnie mogli skosztować przygotowanych miejscowych
specjałów. I nie były to tylko chleb ze smalcem i ogórkami. Były smażone na tłuszczu małe placuszki,
był ciekawy w smaku chleb, zapiekanka z ziemniaków, różne wędliny oraz miejscowy napitek. Trzeba
przyznać, że zapachy unoszące się w powietrzu były tak zachęcające, iż nie sposób było się opierać.
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Skosztowaliśmy to i owo i muszę przyznać, że niektóre potrawy naprawdę były wyśmienite. Nic
dziwnego, iż w tak miłej atmosferze wymianie wrażeń nie było końca.

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie. Foto: Krzysztof Tęcza

Ognisko nad Zalewem Ozierany. Foto: Krzysztof Tęcza
W piątek 23 sierpnia 2013 r. dzień rozpoczęliśmy, tak jak wczoraj, od sesji krajoznawczych. Ja
wybrałem panel przyrodniczy. Zdzisław Szkiruć z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Białymstoku uświadomił nam o jak wielki teren chodzi. Na zarządzanym obszarze trzech województw
znajdują się puszcze: Romincka, Borecka, Augustowska, Knyszyńska, Białowieska, Kurpiowska, Pilska i
Borecka. Oczywiście jest zasadnicza różnica pomiędzy drzewostanem występującym tutaj gdzie
dominuje sosna a drzewostanem do jakiego ja przywykłem mieszkając na Dolnym Śląsków gdzie
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gatunki tutaj uważane za podstawowe są traktowane jako te mniej atrakcyjne. Jednak to jakie
gatunki przeważają zależy od jakości gleby. Na omawianym terenie utworzono aż cztery Parki
Narodowe: Wigierski, Białowieski, Narwiański i Biebrzański. Są tu parki krajobrazowe, obszary Natura
2000 oraz Leśne Kompleksy Promocyjne. Tak wielkie obszary chronione pozwalają na przebywanie
wielu rzadkich gatunków zwierząt. Żyje tu ponad 700 żubrów, 8000 łosi, 180 wilków i 70 rysi. Tylko
pozazdrościć.
W korytarzach Centrum Edukacji w Supraślu, a więc miejscu, w którym słuchaliśmy wykładów, można
było obejrzeć kilka wystaw krajoznawczych. Swoje zbiory prezentowali Wojciech Kowalski z Lublina,
Ryszard Zwierzyna z Lubawki i Zbigniew Lewandowski z Warszawy. Warto było obejrzeć je,
przynajmniej częściowo. Naprawdę były ciekawe.
Dzisiaj, zanim wyjedziemy na wycieczkę autokarową, poprowadzono nas na spacer po Supraślu.
Wreszcie będziemy mogli zobaczyć jak wygląda to małe miasteczko. Bardzo ciekawiła nas sama
cerkiew jednak obiecano nam czas wolny w niedzielę kiedy będziemy mogli zajść tu podczas mszy.
Dlatego poszliśmy obejrzeć Dom Ludowy. Niestety jest on w remoncie i ograniczyliśmy się do
rzucenia nań okiem. Ci, którzy byli już tu kiedyś wspominali coś o restauracji mieszczącej się w tym
obiekcie. Ponoć słynie ona z podawanych tam pierogów. Gdy idący przede mną zaczęli machać
rękoma nie wiedziałem o co chodzi. Okazało się, że w mijanej piekarni wisi reklama chleba
pieczonego według staropolskiej receptury. Chleb ten nazywa się Krzysztof!
Najpiękniejszym obiektem jaki ujrzeliśmy okazał się pałac Adolfa Buchholtza. Faktycznie to
prawdziwe cacko wyróżniające się na tle sąsiednich uliczek. Niestety, ze względu na prowadzone
prace remontowe, jego zwiedzanie jest nieco utrudnione. Czekając na przyjazd autobusów, bardziej z
nudów niż z ciekawości, zerknęliśmy na rozłożone tutaj stragany. Jakież było nasze zdziwienie gdy
zobaczyliśmy ceny wyłożonych tu ciastek. Były one tak niskie, że większość z nas kupiła po kilka
opakowań, nawet gdy tego nie potrzebowała. Dzięki temu w dalszej drodze częstowano się
wzajemnie aż do zjedzenia ostatnich smakołyków.

Miejsce pochówku powstańców listopadowych poległych w bitwie nad rzeką Sokołdą. Foto: Krzysztof
Tęcza
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Dobrze, że wkrótce czekał nas spacer bo byśmy całkowicie zasiedzieli się po takiej degustacji.
Najpierw stanęliśmy przy miejscu pochówku 46 powstańców listopadowych poległych w bitwie nad
rzeką Sokołdą 7 lipca 1831 r. Miejsce to jest niezwykle zadbane. Aż cieszy jego widok, gdyby
oczywiście nie fakt, że leżą tu ludzie, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. Pierwotne miejsce
pochówku powstańców znajduje się kilkadziesiąt metrów dalej, przy drodze. Ponieważ było ono w
obniżeniu ruchliwego traktu w 2010 roku dokonano ekshumacji i przeniesiono powstańców na
obecne miejsce.

Arboretum na Kopnej Górze. Foto: Krzysztof Tęcza
Widoczny za miejscem pamięci las to Arboretum na Kopnej Górze im. Powstańców 186 r. Utworzono
je w Nadleśnictwie Supraśl.

Bociany w Silvarium. Foto: Krzysztof Tęcza
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Na pow. 26 ha stworzono tutaj coś w rodzaju ogrodu botanicznego o charakterze leśnego parku.
Wszystkich urzekły rośliny występujące w zbiornikach wodnych. Ich bogata kolorystyka, a zwłaszcza
fakt kwitnienia zachęcił nas do robienia wielu fotografii. Nie przeszkodził nam w tym nawet padający
deszcz. Chociaż byliśmy radzi gdy w końcu dotarliśmy do budyneczku mieszczącego Małe Muzeum
Historii Puszczy Knyszyńskiej. Zgromadzono w nim to co znaleziono podczas prac na terenie puszczy.
Jest tutaj nawet niewielka armata, którą jakoś wciągnięto po stromych schodach na pięterko.
Ponieważ obiekt ten jest faktycznie bardzo mały nawet niezbyt liczne grupy muszą być oprowadzane
po nim na raty.

Mieszkaniec Silvarium. Foto: Krzysztof Tęcza
W Nadleśnictwie Krynki, w Poczopku, powstało Silvarium – unikalny w Polsce leśny ogród. Po wejściu
na teren ośrodka od razu rzuca się w oczy wielka ilość chodzących bocianów. Okazuje się, że
stworzono tu specjalne przytulisko, w którym przebywają zwierzęta chore i okaleczone, a więc takie,
które same nie przetrwałyby na wolności. Są tu także ptaki drapieżne a nawet mały wilczek
odrzucony przez matkę z powodu jego choroby. Na terenie ośrodka ustawiono wiele ciekawych
pomników i rzeźb. Są tu także różnego rodzaju zegary. Bardzo ciekawą sprawą jest utworzenie
sztucznego 120-metrowej długości strumyka, wzdłuż którego prowadzi ścieżka edukacyjna. Ścieki
powstałe w całym ośrodku odprowadzane są do oczyszczalni hydrobotanicznej o powierzchni 400
metrów kwadratowych. Natomiast do ogrzewania wykorzystuje się ciepło pozyskane z pomp ciepła.
W Silvarium zobaczylismy nie tylko okazy zwierząt tu występujących, czy np. największy żołądź na
świecie, ale także Bufosławę – największą i najpiękniejszą ropuchę w Europie. Oczywiście ponad
metrowej wielkości ropucha jest wykonana z kamienia. Nie przeszkadza to jednak paniom by
próbowały sprawdzić pocałunkiem czy przypadkiem nie zamieni się ona w przystojnego księcia. To
jednak tak nie działa. Tylko trzykrotny pocałunek może sprawić zamianę w księcia lub księżniczkę.
Dotyczy to jednak zamiany duchowej osoby całującej ropuchę.
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Najpiękniejsza ropucha w Europie – Bufosława. Foto: Krzysztof Tęcza
Czekając aż wszystkie chętne do pocałunku Bufosławy panie dotrą na miejsce zbiórki patrzyliśmy z
niepokojem na nadciągające czarne chmury. Oby nie przyniosły one deszczu. Niestety przyniosły. A
do autobusów pozostawionych na parkingach mamy około kilometra leśnej drogi. Nie czekamy.
Ruszamy powoli chowając się pod gałęziami drzew. Deszcz wciąż przybiera na sile. Wkrótce tak leje,
że nie ma co się chować. Trzeba jak najszybciej dobiec do autobusu. Oczywiście, jak to w życiu bywa,
gdy dotarliśmy na parking deszcz ustał. A my jesteśmy i mokrzy i cali w błocie. Próbujemy więc
doprowadzić się do porządku i gdy wyglądamy jako tako wsiadamy do naszych pojazdów.

Meczet w Kruszynianach. Foto: Krzysztof Tęcza
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Jedziemy do miejscowości Kruszyniany. To tutaj będziemy mieli okazję zobaczyć obiekt jakiego
jeszcze nie widzieliśmy podczas naszych wycieczek. Chodzi o prawdziwy meczet, czyli świątynię
tatarską. Faktycznie gdy zajeżdżamy na miejsce widzimy drewniany obiekt pomalowany w całości na
zielono. Budowla otoczona niskim kamiennym murkiem jest malutka. Zanim wejdziemy do środka,
zgodnie z panującymi tu zasadami, zdejmujemy buty. Meczet podzielony jest na dwie części. Jedną
przeznaczoną dla dzieci i kobiet, drugą dla mężczyzn. Dzisiaj jednak, jako turyści, wszyscy gromadzimy
się w części dla mężczyzn. Opiekujący się tym obiektem wprowadza nas w tajniki wiary wyznawane
przez Tatarów. Gdy wiemy już wszystko ruszamy obejrzeć usytuowany nieco dalej mizar czyli
cmentarz. Na czas swojej nieobecności prowadzący nas Dżemil wiesza na drzwiach mizaretu
karteczkę. Ponieważ dawny tekst Zaraz wracam – jestem na cmentarzu był często żle rozumiany,
teraz zostawia karteczkę Wracam za 15 minut.
Po drodze Dżemil opowiada nam wiele kawałów. Prawie wszystkie dotyczą teściowych. Jedne są
mniej subtelne, inne bardziej. Aby przybliżyć nieco poczucie humoru prezentowane przez naszego
przewodnika podam jeden z zasłyszanych dowcipów. Moja teściowa to anioł – mówi kolega do kolegi,
a moja jeszcze żyje – odpowiada drugi.
Po zwiedzeniu takich nietypowych dla nas obiektów jesteśmy zaproszeni na poczęstunek do
tatarskiego domu państwa Dżennety i Mirosława Bogdanowiczów. Na ziemi nadanej ich przodkom
przez króla Jana III Sobieskiego prowadzą oni agrogospodarstwo Tatarska Jurta. Można tutaj zarówno
dobrze zjeść jak i przenocować. My zostaliśmy poczęstowani specjalnym rodzajem herbaty i ciastem
o nazwie Czak-Czak. Co za zbieg okoliczności. Ciasto to to spory kopiec zlepionych ze sobą małych
okruszków. Są one bardzo słodkie.
Pozyskane w Kruszynianach kalorie wypalamy idąc Szlakiem Ekumenicznym nad Zalewem Ozierany.
Okazuje się, że dochodzimy do miejsca widzianego przez nas poprzedniego dnia gdy bawiliśmy się
przy ognisku. Jesteśmy na Górze Ekumenicznej. Znajdują się tu dwa krzyże – katolicki i prawosławny
oraz kamień z wyrytym półksiężycem. Jest też coś w rodzaju ołtarza z wyrytym napisem
upamiętniającymi 80-lecie Lasów Państwowych. Ponoć miejsce to daje wszystkim, którzy tu
przebywają, możliwość pozyskania spokoju na ciele i umyśle. Prawda jest jednak taka, że w
powstaniu tego miejsca miały swój udział siły nieczyste. Wystarczy przyjść tu późno w nocy by
spotkać diabła strzegącego swojego królestwa.
Wróciwszy do Supraśla byliśmy w tak dobrych nastrojach, że już nic nie mogło nas wyprowadzić z
równowagi. A tu okazało się, że jeszcze czeka nas ognisko, muzyka i śpiewy. Nocne rozmowy i dobra
zabawa pewnie trwałyby długo jednak zmęczenie zaczęło brać górę. Co chwilę widziałem jak
niektórzy pod osłoną nocy wymykali się kierując swoje kroki w stronę noclegu. Gdy to samo
postanowiły uczynić osoby będące ze mną dołączyłem do nich i niezauważeni (tak myślę) udaliśmy się
na kwaterę.
Dobrze, że wczoraj nie marudziliśmy zbytnio i udało nam się trochę odpocząć. Ponoć dzisiejszego
dnia mamy zaplanowanych wiele spacerów. Zanim jednak wyruszymy w trasę bierzemy udział w
sesjach krajoznawczych.
Mnie przypasował referat Izabeli Szymańskiej pt. Różnorodność
wyznaniowa rodu Radziwiłłów w świetle ich fundacji sakralnych na obszarze dawnego Hrabstwa
Zabłudowskiego. Muszę przyznać, że przedstawione w tym referacie fakty stawiają Radziwiłłów w
zupełnie innym świetle i nie jest to dla nich wcale takie złe. Wielu bowiem przedstawicieli
ówczesnych rodów zmieniało swoje wyznanie w zależności od potrzeb czy sytuacji politycznej w jakiej
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się znaleźli. Potrafili oni jednak przekazywać duże sumy na fundacje sakralne, zarówno prawosławne
jak i katolickie.
Ciekawym okazał się być referat Szymona Bijaka Krajoznawstwo – nauka czy nie? Autor przytoczył
nam wiele faktów, mitów i opinii, które były tak różne, tak rozbieżne, a czasami wręcz
przeciwstawne, że tak naprawdę to każdy z nas, obecnych na sali, musi sam w sobie dokonać
stosownej analizy i po zastanowieniu się nad dowodami za i dowodami przeciw zdecydować czym dla
niego jest krajoznawstwo.

Wykopaliska na terenie grodziska w Surażu. Foto: Krzysztof Tęcza
Po sesji krajoznawczej wyruszamy na sobotnią wycieczkę. Docieramy do miejscowości Suraż, w której
mamy obejrzeć miejsce usytuowania grodziska. Po wdrapaniu się na górę dostrzegamy kajakarzy
płynących rzeką. Tym to musi być przyjemnie – myślimy sobie. Ale nie ma co im zazdrościć. Oni
pewnie myślą tak samo o nas. Oglądamy hipotetyczne miejsce po grodzisku, gdy nagle słyszymy
jakieś hałasy. Podchodzimy do widocznego wykopu i cóż widzimy. W dole siedzą archeolodzy. To oni
są tacy głośni. Okazuje się, że od jakiegoś czasu prowadzą w tym miejscu badania. Zaczynamy z nimi
rozmowę i gdy ci mówią, że są z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, okazuje się, iż niektórzy z nas
mają coś wspólnego z ich wydziałem. Jakiż jednak ten świat jest mały! Zostajemy poinformowani o
odkryciach jakich dokonali oni tutaj w ostatnim czasie. Zaglądamy do dołu czy nie wypatrzymy jeszcze
czegoś ciekawego i żegnamy się z nimi życząc im dalszych sukcesów. Ruszamy za grupą, która w
międzyczasie oddaliła się od nas. Suraż to jednak nie Białystok, nie zgubimy się. Zaraz zresztą
jesteśmy przy kościele pw. Bożego Ciała gdzie dołączamy do grupy. Zwiedzamy kościół i jedziemy do
Płonki Kościelnej miejscowości, w której postawiono pomnik przedstawiający króla Jana III
Sobieskiego. Niestety mimo, że pomnik jest sporych rozmiarów trudno go sfotografować. Ustawiono
go bowiem tak niefortunnie, że promienie słoneczne skutecznie przeszkadzają w dobrym ujęciu.
Wielu z nas próbowało zrobić zdjęcie z dalszej czy bliższej odległości, pod różnymi kątami, z boku itp.
Niestety chyba nikomu nie wyszło nic co nadawałoby się do prezentacji.
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W Waniewie ruszamy w stronę widocznych traw rozciągających się aż po horyzont. Już myśleliśmy, że
dalej się nie pójdzie gdy okazało się, że jednak jest to możliwe. Wykonano tu drewniane kładki,
którymi można dojść do następnej miejscowości. Po drodze musimy przeprawiać się specjalnymi
tratwami. Jest przy tym nieco zabawy. Cały czas wokół widzimy szuwary trzcinowe. Teraz wiemy jak
wyglądają Narwiańskie Bagna. Po dotarciu do końca kładek możemy z całym spokojem ustawić się w
kolejkę by kupić lody. Co prawda organizatorzy nawołują do pośpiechu, ale co tam. Niech trochę
poczekają. Przecież należy nam się odrobinka przyjemności.

Trawy, trawy, trawy… Foto: Krzysztof Tęcza
Wreszcie wszyscy są zadowoleni. My, bo odpoczęliśmy nieco, organizatorzy, bo wreszcie jesteśmy
wszyscy w autobusie. Udajemy się w dalszą drogę. Tym razem do miejscowości Choroszcz. Mamy tam
obejrzeć kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika. Gdy docieramy do świątyni
czeka na nas ksiądz, który opowiada bardzo ciekawe rzeczy. Na zewnętrznej ścianie wisi wielki obraz
przedstawiający twarz Jezusa z całunu. Został on zachowany po zdjęciu z rusztowań zasłaniających
ołtarz główny podczas przeprowadzania prac remontowych. Ponoć kiedyś przyszedł tutaj chłopak
normalnie omijający świątynię. Po wyjściu z kościoła jego nastawienie do uczestniczenia w mszy
świętej radykalnie się zmieniło. Pytany o przyczynę powiedział, że gdy siedział w ławce oczy Jezusa z
wizerunku wpatrywały się w niego a on jakby słyszał głos Chrystusa, który mówił Co ty człowieku
robisz. Po co ty w ogóle żyjesz?
Drugim obiektem jaki zobaczyliśmy w Choroszczy była letnia rezydencja Jana Klemensa Branickiego.
Odbudowany pałac przeznaczono na Muzeum Wnętrz Pałacowych. I właśnie zgromadzone tutaj
wyposażenie jest jego główną atrakcją. Bo samo otoczenie nie poraża. Chociaż są tu ciekawe detale
architektoniczne umieszczone na sąsiednich budynkach. Choćby głowa konia wystająca z zielonych
pnączy porastających mur.
W Tykocinie zwiedziliśmy Muzeum z gabinetem Glogerowskim, odtworzoną apteką oraz
rekonstrukcją ciekawego pieca garnkowego. Głównym jednak naszym celem była Wielka Synagoga.
Wchodzimy do niej schodkami w dół czyli tak jak powinno się to robić (z głębokości wołam do Ciebie
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Panie). W środku nie ma wizerunku Boga, za to są malowidła przedstawiające kwiaty, zwierzęta,
owoce czy ptaki. Słowa modlitwy uwieczniono kolorem czerwonym. Wizyta w tym obiekcie nie trwała
długo ale dobrze, że tu dotarliśmy.
Teraz udajemy się pod pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego a następnie do kościoła pw. Trójcy
Przenajświętszej. Niestety musimy szybko opuścić świątynię gdyż zaraz zaczyna się msza święta.
Idziemy w stronę zamku gdzie czekają już na nas. Przekraczamy rzekę Narew i zauważamy wysoki
drewniany krzyż z napisem umieszczonym na przymocowanej doń tabliczce. Z tekstu dowiadujemy
się, że tak upamiętnili swojego ojca Łukasza Górnickiego jego synowie. Tuż obok stoi drewniana
rzeźba wystawiona w setną rocznicę urodzin Włodzimierza Puchalskiego – wybitnego przyrodnika.

Odbudowany zamek w Tykocinie. Foto: Krzysztof Tęcza
Wreszcie dochodzimy do zamku. Tykocińska warownia była swego czasu największą twierdzą nizinną
Europy. Niestety zamek stopniowo rozbierany nie doczekał naszych czasów. Znalazł się jednak
człowiek odważny, który kupił fundamenty i odbudował obiekt. To Jacek Nazarko. Obecnie możemy
ponownie podziwiać „starą” warownię. Możemy także, tak jak dzisiaj, popatrzeć na pokaz strzelania
ze starej broni. Po emocjach związanych z hukiem wystrzałów mamy czas by spokojnie skosztować
przygotowanych dla nas specjałów.
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Pokaz kunsztu strzeleckiego. Foto: Krzysztof Tęcza
No i wreszcie mamy niedzielę. Jest to ostatni nasz dzień. Trzeba koniecznie zobaczyć cerkiew
Zwiastowania NMP. Zwłaszcza, że słyszę dzwony zwołujące wiernych na mszę. Gdy dochodzę do
świątyni widzę jak na linach miota się człowiek wydobywający dzięki z dzwonów. Widok ten
rozbawia mnie, jednak melodyjność słyszanych dźwięków jest fantastyczna. Zaraz ma rozpocząć się
msza, udaję się więc do Muzeum Ikon gdzie dołączam do grupy i wspólnie zwiedzamy wspaniały
zgromadzony tu zbiór. Jeszcze nigdy nie widziałem tak wielu ikon w jednym miejscu. A są one bardzo
różne.
Wracając jednak do historii to powstanie klasztoru w Supraślu było dziełem przypadku. Otóż mnisi
gdy postanowili wybudować swoją nową siedzibę puścili wodą krzyż, który zatrzymał się na zakolu
rzeki, właśnie w miejscu gdzie dzisiaj mieści się klasztor. Powoli powstawały kolejne obiekty i dzisiaj
mamy cały kompleks zabudowań.
Z samego ranka, ci którzy nie zwiedzali Supraśla uczestniczyli w sesji krajoznawczej poświęconej
rozpoczynającemu się spotkaniu o nazwie CZAK „Kresy 2013”. Swoje referaty wygłosili tam:
komandor CZAK-u kresowego Mieczysław Żochowski, Adam Dobroński, Halina Sugier, Tomasz
Krzywicki, Andrzej Kłopotowski i Józef Partyka. I tak oto zakończył się nasz tegoroczny Zlot. Część z
nas pojechała na Białoruś a pozostali powrócili do domów. Ja także wybieram się w podróż powrotną.
Potrwa ona tylko 18 godzin. Dobrze, że w moją stronę jedzie jeszcze kilka osób, nie będzie nam się
nudziło po drodze.
Krzysztof Tęcza
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