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WYCIECZKA OZW SEP  NA PODLASIE 

W dniach sierpniowych,  od 20-go do 25-go 2021 roku odbyła się wycieczka Oddziału Zagłębia 

Węglowego.  Była wydarzeniem długo-wyczekiwanym przez Członków naszego Oddziału.  

Ostatnie wycieczka odbyła się w maju 2019 roku do Portugalii. Niestety, pandemia przeszkodziła 

w 2020 roku w planowanej wycieczce na Litwę, Łotwę i Estonię. Wycieczkę zorganizowało Biuro 

Podróży  VERVINCI TRAVEL z Bydgoszczy, tak jak i  poprzednie nasze wycieczki. 

W tym roku droga prowadziła na Podlasie, do których mamy z Katowic daleko i „nie po drodze”.  

Wyjazd nastąpił  we  wczesnych godzinach porannych prosto do Kozłówki w województwie Lubelskim. 

Znajduje się  tam  wspaniały zespół pałacowo-parkowy należący niegdyś do rodziny Zamoyskich 

otoczony  parkiem. Zwiedziliśmy Muzeum Zamoyskich mieszczące się w pałacu, a  w  powozowni – 

Galerię Sztuki Socrealizmu.  

Program drugiego dnia był bardzo bogaty. Odwiedziliśmy najważniejsze w Polsce miejsce kultu 

prawosławia Św. Górę Grabarkę. Później zawitaliśmy do Drohiczyna - miasta królewskiego i  pierwszej 

stolicy Podlasia. W Drohiczynie zwiedziliśmy Muzeum Diecezjalne, zobaczyliśmy  Katedrę i Kolegium 

Pijarów z XVIII w.,  klasztor Sióstr Benedyktynek z XVIII w. – zabytek klasy "O" oraz cerkiew pw. 

Mikołaja Cudotwórcy z XIX w. Podziwialiśmy widok z Góry Zamkowej na dolinę  Bugu.  

Ciekawym elementem dnia był obiad złożony ze specjałów podlaskich (zaguby, kartacze vel cepeliny , 

babka ziemniaczana). Po obiedzie przejechaliśmy do Narwiańskiego Parku Narodowego i tam 

przeszliśmy, z przygodami,  po kładce „Śliwno-Waniewo” nad rozlewiskami Narwi.  Po tych atrakcjach 

nastąpił przejazd na nocleg do Białegostoku. 

Kolejny dzień prowadził do Białowieży i  Hajnówki -  zwanej stolicą Puszczy Białowieskiej.  

W  Białowieży zwiedziliśmy  multimedialne Muzeum Przyrodniczo-Leśne, a w Hajnówce  Sobór Świętej 

Trójcy  oraz  robiliśmy zdjęcia pod pomnikiem żubra. Żubrów szukaliśmy w  Rezerwacie Pokazowego 

Żubrów. Niestety żubry kryły się w kniejach, jedynie żubroń był na widoku, ale nas zignorował 

obracając się do nas tyłem.  Późnym popołudniem udaliśmy się do  Kruszynian. Drewniany meczet oraz 

cmentarz muzułmański z końca XVII w. zrobił na nas duże wrażenie.   

W dniu czwartym zawitaliśmy do  Supraśla na zwiedzanie Monastyru pw.  Zwiastowania Najświętszej 

Maryi Panny, w której  zachwyt   budzi  ogromny,  pozłacany żyrandol ozdobiony ikonami.  

Kolejną atrakcją był rejs statkiem  Szlakiem Papieskim – z  portu Żeglugi Augustowskiej, rzeką Nettą,  

jeziorem  Necko, rzeczka Klonownicą, jeziorem Białym i Studzieniczym do miejscowości Studzieniczna – 

miejsca  kultu religijnego, po czym wróciliśmy na nocleg do Białegostoku. 

Plan zwiedzania w piątym dniu wycieczki obejmował  XIX-wieczną carska Twierdzę Osowiec  zwaną też 

polskim Verdun. Twierdza położona jest nad Bagnami Biebrzańskimi i składa się z czterech fortów, z 

których do zwiedzania udostępniony jest  fort Centralny (Muzeum Twierdzy).  

Z Osowca pojechaliśmy do  Tykocina. Akurat na rynku – placu Stefana Czarneckiego odbywał się 

jarmark z serami korycińskimi, miodami, sękaczami i innymi dobrociami  Było gwarno i wesoło. 

W Tykocinie zwiedziliśmy zrekonstruowany na fundamentach XVI wiecznego zamku królewskiego Króla 

Polski i Wielkiego Księcia Litwy - Zygmunta Augusta. Niestety czas nas gonił, bo w planie było jeszcze   

zwiedzenie Wielkiej Synagogi z XVII wieku. Po powrocie do Białegostoku z przewodnikiem  oglądaliśmy 

najpiękniejszy zabytek miasta - Zespół Pałacowo – Parkowy Branickich, zwany Wersalem Podlasia,  

słynne barokowe ogrody, zespół katedralny i serce Miasta - Rynek Kościuszki. 

Co przyjemne to szybko się kończy – tak i nadszedł ostatni dzień wycieczki. Wracaliśmy przez 

Sandomierz.  Podziwialiśmy  widok na miasto ze statku na Wiśle. Zwiedziliśmy z  przewodnikiem Rynek 

i jego okolice,  Bazylikę Katedralną z XIV w.,  Bramę Opatowską i  podziemia sandomierskie.  

Wycieczka zakończyła się obiadem  pożegnalnym w Sandomierzu, po czym wróciliśmy do Katowic. 

W poniedziałek 6-go września odbyło się spotkanie uczestników wycieczki w trybie hybrydowym.  

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wycieczki i miłego towarzystwa wycieczkowego. 

Do zobaczenia na kolejnej wyprawie OZW SEP. 



 

Prawosławne sanktuarium na  Świętej Górze Grabarce 

 

 

Uczestnicy wycieczki przed okazałym pomnikiem  Żubra w Hajnówce  

 

Kruszyniany – przed Meczetem Tatarskim  
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