KURPIE, PODLASIE, LITWA
11.09. poniedziałek
BRANIEWO, 06:00 – wyjazd, ELBLĄG - 7:00 - wyjazd do Łomży, po drodze:
MYSZYNIEC, osada założona w XVII w. przez jezuitów, uważana za stolicę Kurpi, współcześnie
znana z corocznego kurpiowskiego święta miodobrania., bazylika kolegiacka Świętej
Trójcy.
KADZIDŁO, zabytkowy XIX w. kościół Św. Ducha, w miejscowości zachowały się cmentarze
zmarłych na grypę tzw. „hiszpankę”, cmentarz zmarłych na cholerę i cmentarz szwedzki,
ŁOMŻA, 60 tysięczne miasto na Narwią powstałe w miejscu istniejącego na przełomie IX / X w.
grodu, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg,
250 km
12.09. wtorek
ŁOMŻA, śniadanie, wyjazd do Białegostoku, po drodze:
WIZNA, położony nad Narwią gród od XI w. strzegł wschodniej granicy Mazowsza przed
najazdami Jaćwingów i Galindów. W 1939 r. w okolicach Wizny znajdował się jeden
z punktów polskiej obrony opartej o rzekę Narew. Punkt ten nazwany jest Polskimi
Termopilami, gdzie 720 Polaków odpierało atak korpusu pancernego gen. Guderiana
liczącego 42 tysięcy żołnierzy. Symbolem oporu stał się dowódca tego odcinka kpt.
Raginis, który po kapitulacji ostatniego schronu nie opuścił bronionej pozycji wysadzając
się granatem. Przy drodze znajduje się obelisk upamiętniający te wydarzenia.
TYKOCIN, miasto wielokrotnie odwiedzane przez władców polskich, Zygmunta Starego,
Zygmunta Augusta, ustanowione uchwałą sejmu prywatnym miastem Stefana
Czarnieckiego. Czarniecki odbudowuje po zniszczeniach w wojnie ze Szwedami zamek
i przenosi do zamku swój osobisty skarbiec. Poprzez małżeństwa córek hetmana z rodziną
Branickich Tykocin staje się własnością Gryfitów Branickich.
W roku 1705 król August II ustanowił na tykocimskim zamku Order Orła Białego, będący
najważniejszym polskim odznaczeniem. Zamek, pomnik Czarnieckiego i kościół Trójcy
Przenajświętszej, Rynek i synagoga są aktualnie największymi atrakcjami turystycznymi
miasteczka.
SUPRAŚL, miasto – uzdrowisko położone nad rzeką Supraśl. Zachował się XVI w. prawosławny
monaster, a klasztor stał się ważnym ośrodkiem kulturalnym i religijnym unitów (po Unii
Brzeskiej z 1596 r.). Na terenie monasteru działa multimedialne muzeum ikon, najstarsze
datowane są na XVIII w.,
KRUSZYNIANY, wieś z nadania Tatarom przez króla Jana III Sobieskiego za zasługi w walce po
stronie Polaków z Turkami. W Kruszynianach mieszkał Samuel Murza Krzeczkowski,
który w bitwie pod Parkanami uratował życie samemu królowi. W 1980 r. zamieszkiwało
tutaj 289 osób z tego 33 wyznania muzułmańskiego, reszta prawosławnego i katolickiego.
We wsi stoi drewniany meczet z końca XVIII w., a także znajduje się mizar – cmentarz
z XVIII w. nagrobkami
BIAŁYSTOK, stolica województwa podlaskiego licząca ok.300 tys. mieszkańców. Z uwagi na
sąsiedztwo Białorusi, Litwy i Rosji Białystok jest miejscem, gdzie od wieków żyli ludzie
różnych wyznań i kultur co ukształtowało specyficzny charakter miasta, które zawdzięcza
swój rozwój dzięki magnackiej rodzinie Branickich. Przejazd do Domu Pielgrzyma
w Świętej Wodzie, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
220 km

13.09. środa
BIAŁYSTOK, śniadanie, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, Zespół pałacowo – parkowy
Branickich, Rynek Kościuszki z VIII w. ratuszem, Zespół Bazyliki Archikatedralnej,
wyjazd do Wilna, po drodze:
AUGUSTÓW, rejs statkiem: Rzeka Netta – Jezioro Necko – Jezioro Rospuda – Rzeka Rospuda –
Dolina Rospudy (2 km w głąb Rospudy) – powrót (czas rejsu – ok. 1 godz. 30 minut).
WILNO, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg,

310 km

14.09. czwartek
WILNO, śniadanie, spotkanie z przewodnikiem: spacer po najsłynniejszej nekropoli miasta
z grobowcem, w którym obok matki spoczywa serce J. Piłsudskiego, Sanktuarium
Ostrobramskie, cerkiew Św. Ducha, kościół św. Kazimierza, Ratusz, Uniwersytet Wileński
(z zewnątrz), W przerwie zwiedzania lunch w piwnicach regionalnej wileńskiej restauracji.
Zakątek Gotycki - muzeum A. Mickiewicza, kościół św. Anny - perełka gotyku, Katedra
Wileńska, czas wolny na Starym Mieście, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg,
20 km
15.09. piątek
WILNO, śniadanie, wyjazd do Wigier, po drodze:
TROKI, dawna stolicy Księstwa Litewskiego - spacer z pilotem po miejscowości, zwiedzanie
XIV w. zamku księcia Witolda, uliczka karaimska, kinessa - świątynia Karaimów,
degustacja oryginalnych potraw karaimskich,
KOWNO, spacer z pilotem po najciekawszych obiektach Starego Miasta,
WIGRY, zwiedzanie z przewodnikiem XVII w. klasztoru zakonu Kamedułów sfinansowanego
przez króla Jana Kazimierza. Klasztor usytuowany jest na malowniczym półwyspie Jeziora
Wigry, w miejscu gdzie dawniej znajdował się pałacyk myśliwski, w którym przebywali
uczestnicy polowań, m. innymi: Wł. Jagiełło i Wielki Książe Witold.
Rejs statkiem po malowniczym Jeziorze Wigry, którego piękno tak wychwalał Jan Paweł II
podczas swojej pielgrzymki na Mazury, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg,
260 km
16.09. sobota
WIGRY, śniadanie, wyjazd do Braniewa, po drodze:
SUWAŁKI, zwiedzanie Muzeum Okręgowego, zabawa w liczenie słynnych kamiennych
krasnoludków, ozdabiających ulice i skwery miasta a przypominające ludzików z bajki
Marii Konopnickiej, która pochodziła z Suwałk.
LEŚNICZÓWKA PRANIE, zwiedzanie muzeum K.I. Gałczyńskiego,
WOJNOWO, zwiedzanie klasztoru Starowierców, wyjazd do Elbląga i Braniewa (po drodze
obiad)
360 km

Cena wycieczki: 1.100 zł, członkowie PTTK 1.050 zł

