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1. Zabytki architektury drewnianej, koÊció∏ p.w. NajÊwi´tszego Serca Jezusowego w Jelenie-
wie. Zdj´cie ze zbiorów ROBiDZ w Bia∏ymstoku, 2004 r.
1. Wooden architecture monuments, church of the Most Holy Heart of Jesus in Jeleniewo.
Photo from the collections of the Regional Centre for the Study and Documentation of
Historical Monuments (further as: ROBiDZ) in Bia∏ystok.

Województwo podlaskie
w obecnym kszta∏cie po-

wsta∏o w 1999 r. w wyniku refor-
my administracyjnej. W jego
sk∏ad wesz∏a cz´Êç dawnych wo-
jewództw ∏om˝yƒskiego, suwal-
skiego oraz ca∏e bia∏ostockie. 
Nie pokrywa si´ ono z historycz-
nymi granicami Podlasia, jednak
takie w∏aÊnie okreÊlenie przyj´∏o
si´ potocznie w nazewnictwie.
Akcesja Polski do Unii Euro-
pejskiej sprawi∏a, ˝e wÊród wielu
innych aspektów wa˝na sta∏a si´
promocja regionu. Przejawia si´
ona nie tylko w walce o turyst´

polskiego i europejskiego, o loka-
lizacj´ kapita∏u, o nowe miejsca
pracy, ale przede wszystkim o pod-
niesienie standardu ˝ycia jego
mieszkaƒców. Dzi´ki ró˝nym pro-
gramom pomocowym i nowym
mo˝liwoÊciom wynikajàcym z po-
zyskiwania dodatkowych Êrod-
ków w∏adze samorzàdowe zacz´∏y
zwracaç wi´kszà ni˝ dotychczas
uwag´ na potencja∏ turystyczny
(walory krajobrazowe i kulturo-
we, baz´ noclegowà i gastro-
nomicznà, agroturystyk´) oraz 
mo˝liwoÊci wykorzystania go
w promocji.

Podlasie to region wyjàtko-
wy nie tylko ze wzgl´du na eko-
logiczne po∏o˝enie i nieska˝onà
przyrod´. Podlaskie to jedyne 
w kraju województwo, na którego
terenie le˝à cztery parki narodo-
we (Bia∏owieski, Biebrzaƒski,
Narwiaƒski i Wigierski) oraz trzy
krajobrazowe (Suwalski, Puszczy
Knyszyƒskiej i ¸om˝yƒski Dol-
nej Narwi), zamieszkujà je rzad-
kie gatunki ssaków, ptaków, ryb 
i p∏azów (jak˝e nie wspomnieç 
o ∏osiu, ˝ubrze czy bocianach).
Ma ono du˝e zró˝nicowanie 
krajobrazowe (puszcza na po∏ud-

niu – kraina jezior na pó∏nocy).
To atuty, które czynià zeƒ raj dla
turystów, zarówno tych aktyw-
nych jak i tych, którzy szukajà 
ciszy i spokoju, zaszywajàc si´ 
w odleg∏e zakàtki. 

Wyjàtkowa jest równie˝ his-
toria regionu. Wielokrotna w ciàgu
wieków zmiana przynale˝noÊci
administracyjnej, wzajemne prze-
nikanie si´ kultur sprawi∏y, ˝e
obecne województwo podlaskie
stanowi specyficzny tygiel wielo-
kulturowoÊci. Od wieków by∏y to
tereny pogranicza, tu krzy˝owa∏y
si´ wp∏ywy kulturowe polskie,
ruskie, litewskie. Swoje trwa∏e
Êlady pozostawili ˚ydzi i osadni-
cy tatarscy. 

Po∏àczenie tych elementów –
dziedzictwa kulturowego i pi´kna
krajobrazu – s∏u˝y skutecznej 
i atrakcyjnej promocji. Wytyczane
szlaki tematyczne i Êcie˝ki kul-
turowe powstajà z myÊlà o wy-
trawnym turyÊcie – mi∏oÊniku za-
bytków, krajobrazu, fauny i flory.
Uczà, informujà i dostarczajà
wielu wra˝eƒ. Nie sposób wy-
mieniç wszystkich, ale warto po-
znaç chocia˝ kilka z nich.
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Podlaski Szlak Bociani to ozna-
kowany, rowerowy szlak turys-
tyczny przebiegajàcy przez trzy
parki narodowe: Bia∏owieski, Nar-
wiaƒski i Biebrzaƒski, a w pla-
nach tak˝e Wigierski. Istotnym,
tytu∏owym walorem tego szlaku
jest wyst´powanie wielu skupisk
bocianów gniazdujàcych w doli-
nie Narwi i Biebrzy, ptaków tak
charakterystycznych dla krajo-
brazu Podlasia. 

Szlak ma d∏ugoÊç 206 km 
i biegnie od Bia∏owie˝y poprzez
Narew, TrzeÊciank ,́ Puch∏y, Strab-
l´, Sura˝, Kurowo, Tykocin (stàd
oznakowano 3 km szlaku prowa-
dzàcego do Pentowa – Europej-
skiej Wsi Bocianiej), Osowiec-
Twierdz´ i koƒczy si´ w Goniàdzu. 
Kraina Otwartych Okiennic po-
wsta∏a jako jeden z projektów
zrealizowanych w ramach Pod-
laskiego Szlaku Bocianiego.
Obejmuje ona trzy miejscowoÊci
w gminie Narew: Puch∏y, Soce 
i TrzeÊciank´. Budownictwo pod-
laskiej wsi, g∏ównie ze wzgl´du
na tradycjonalizm jej mieszkaƒ-
ców, ich niezamo˝noÊç i pewnà
izolacj´ od wp∏ywów zewn´trz-
nych, zachowa∏o do dziÊ swój
specyficzny, wykszta∏cony w cià-
gu stuleci charakter. Wsie zacho-
wa∏y uk∏ad zabudowaƒ wykszta∏-
cony w czasie pomiary w∏óczonej
z XVI w., tzw. szeregówki. 

Drewniane domy ustawione
sà szczytem do drogi, cz´sto po-
∏àczone z zabudowaniami gospo-
darczymi. W XX w. upowszechni∏
si´ ozdobny szalunek, który po-
przez kombinacj´ poziomo, pio-
nowo i ukoÊnie u∏o˝onych desek
o˝ywia∏ bry∏´ domu, dodatkowo
chroniàc przed wp∏ywami atmo-
sferycznymi. Dekoracyjnym des-
kowaniem, cz´sto opartym na mo-
tywie rombu, pokrywano równie˝
zewn´trzne drzwi. „Koronkowym”
ornamentem wycinanym w drew-
nie ozdabiano zaÊ w´g∏y, wiatro-
wnice, listwy okapowe, futryny
drzwiowe i oÊcie˝nice, okiennice,
nad- i podokienniki. Najwi´kszà
popularnoÊcià cieszy∏y si´ ele-
menty geometryczne, floralne 
i inspirowane Êwiatem zwierz´-
cym, np. sylwetki ptaków. Bogato
zdobione kolorowe okiennice sta-
nowià swoistà wizytówk´ i znak
rozpoznawczy szlaku.
Podlaski Szlak R´kodzie∏a Ludo-
wego powsta∏ w 1994 r. z inicja-
tywy dzia∏u Etnografii Muzeum
Podlaskiego w Bia∏ymstoku, by
ocaliç od zapomnienia ginàce
zawody. Wiedzie on przez kuêni´
i pracownie garncarskie (ze s∏yn-
nymi siwakami) w Czarnej Wsi
KoÊcielnej, warsztat wyrobu drew-
nianych ∏y˝ek w Zamczysku, 
pracownie unikatowego tkactwa
dwuosnowowego w Janowie,

Nowokolnie i Wasilówce, praco-
wni´ rzeêbiarza ludowego w So-
kó∏ce oraz pracownie pisankar-
skie, plastyki obrz´dowej i tka-
niny dwuosnowowej w Lipsku
nad Biebrzà.
Podlaski Szlak Tatarski (Sokó∏ka
– Bohoniki – Kruszyniany) roz-
poczyna si´ w Sokólskim OÊrod-
ku Kultury, gdzie znajduje si´
Muzeum Ziemi Sokólskiej z ko-
lekcjà eksponatów tatarskich i pa-
miàtek orientalnych. Ziemie te
by∏y zamieszkane niegdyÊ przez
skupiska Tatarów, obecnie przez
ich potomków, którzy mimo 
zasymilowania si´ z lokalnà spo-
∏ecznoÊcià piel´gnujà swojà wia-
r´, zwyczaje i tradycje kulinarne. 

Meczety w Bohonikach i Kru-
szynianach stanowià – nie majàcy
w Polsce analogii – przyk∏ad
drewnianego budownictwa sa-
kralnego; to dwie g∏ówne miejs-
cowoÊci na terenie województwa

2. Podlaski Szlak Bociani, strzecha w Nawykach, ze zbiorów ROBiDZ w Bia∏ymstoku,
agencja ELKAM.
2. The Podlasie Stork Trail, thatched roof in Zawyki, from the collections of ROBiDZ in
Bia∏ystok, the ELKAM agency.

3. Kraina Otwartych Okiennic, TrzeÊcian-
ka, ze zbiorów ROBiDZ w Bia∏ymstoku.
3. The Land of Open Shutters, TrzeÊcian-
ka, from the collections of ROBiDZ in
Bia∏ystok.



118

4. Podlaski Szlak R´kodzie∏a Ludowego, Muzeum Regionalne w Lipsku, ze zbiorów
ROBiDZ w Bia∏ymstoku, agencja ELKAM.
4. The Podlasie Folk Handicrafts Trail, from the collections of ROBiDZ in Bia∏ystok, the
ELKAM agency.

Na zawartoÊç p∏yty sk∏adajà
si´: mozaika kulturowa (prezen-
tacja procesów historycznych,
które wp∏yn´∏y na ukszta∏towanie
si´ tak z∏o˝onego kulturowo
obszaru); grodziska (informacje 
o najstarszej zabudowie drewnia-
nej); koÊcio∏y; cerkwie punickie 
i prawos∏awne; molenny staro-
obrz´dowców; meczety; bó˝nice;
kapliczki; dzwonnice; dwory;
wille podmiejskie; budynki u˝y-
tecznoÊci publicznej; wiejskie 
budownictwo mieszkalne; m∏y-
ny o nap´dzie wiatrowym i wod-
nym.

Podlaska architektura drew-
niana dzi´ki swojej odr´bnoÊci 
i bogactwu wyró˝nia si´ w skali
kraju i w szczególny sposób
wzbogaca dziedzictwo narodowe.
Byç mo˝e stanie si´ ona produk-
tem turystycznym na takà skal´,
jak Ma∏opolski Szlak Architek-
tury Drewnianej.

W 2004 r. odby∏a si´ inaugu-
racja konkursu „Podlaskiej marki
roku”, majàcego na celu promo-
cj´ regionalnych dokonaƒ. DoÊç
swobodna regu∏a konkursu spra-
wia, ˝e swoje osiàgni´cia mogà
prezentowaç wszyscy. Wyró˝nienia
przyznawane sà w kategoriach:
miejsce, smak i pomys∏. Laurea-
tem I edycji zosta∏a m.in. Ma-
mucia Dolina, miejsce szczegól-
ne, w którym czas zatrzyma∏ si´
w „epoce kamienia ∏upanego”. 

W 2005 r. na zlecenie UMWP
powsta∏a p∏yta CD pn. „Od kar-
tacza do s´kacza. W´drówki kuli-
narne po Podlasiu”. Promuje ona
region poprzez kulinaria. Jest to
w∏aÊciwe podejÊcie, kuchnia re-
gionalna bowiem szczególnie
wyró˝nia Polsk´ wÊród innych
krajów Unii Europejskiej. Rzec
by mo˝na, ˝e takiej w´dzonej
sielawy, jak serwowana nad Wig-
rami, litewskich kindziuków, kar-
taczy, babki ziemniaczanej, kwa-
szonych ogórków, tatarskich pie-
rekaczewników – nie ma nigdzie
poza Podlasiem.

Kolejne wydawnictwo, któ-
rego zleceniodawcà by∏a Pod-
laska Regionalna Organizacja
Turystyczna, to multimedialny

Podlaskiego (Departament Tury-
styki i Sportu, Biuro Promocji
Województwa, Departament Edu-
kacji i Kultury). Pod ich egidà
powstajà liczne foldery i wydaw-
nictwa, albumy, kalendarze, mapy
i gad˝ety, które ka˝dy odwiedza-
jàcy Podlasie musi obowiàzkowo
posiadaç. Przy wsparciu UMWP
(Departamentu Edukacji i Kul-
tury) Regionalny OÊrodek Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków 
w Bia∏ymstoku wyda∏ p∏yt´ CD
„Zabytki architektury drewnianej
województwa podlaskiego”. P∏yta
zosta∏a przygotowana z du˝à sta-
rannoÊcià, z myÊlà o m∏odych
odbiorcach (trafi∏a ona do wszy-
stkich podlaskich gimnazjów).
Stanowi autorskie spojrzenie na
wybrane obiekty, jest próbà przy-
bli˝enia tematyki to˝samoÊci kul-
turowej, dziedzictwa materialne-
go i duchowego regionu. 

Na Podlasiu budowano pra-
wie wy∏àcznie z drewna. Wiàza∏o
si´ to z bogactwem doskona∏ego
materia∏u oraz faktem, ˝e kamieƒ
i ceg∏a by∏y kosztowne i trudno
dost´pne. Architektura drewniana
dorównuje w pe∏ni murowanej, 
a wielu przypadkach konkuruje 
z nià i jej monumentalnym charak-
terem. Aby si´ o tym przekonaç,
nale˝y si´gnàç po CD. 

podlaskiego, w których mieszkajà
„polscy” Tatarzy oraz znajdujà
si´ cmentarze muzu∏maƒskie –
mizary. Meczety te s∏u˝à nie-
wielkiej grupie wiernych, jednak
zje˝d˝ajà do nich Tatarzy z in-
nych miast, sà niejako polskà
Mekkà. 
Szlak Tatarski Du˝y (54 km)
prowadzi z Sokó∏ki do Kruszy-
nian przez Bohoniki, Kamionk´
Starà, Wierzchlesie, Talkow-
szczyzn´, Âwidzia∏ówk´ Nowà 
i Nietup´. W miejscowoÊciach,
przez które przebiega trasa, ulo-
kowane by∏y niegdyÊ wsie, w któ-
rych w XVII w. Jan III Sobieski
osadzi∏ Tatarów. Szlak Tatarski
Du˝y przebiega przez malowni-
cze tereny Puszczy Knyszyƒskiej
i Wzgórza Sokólskie. 
Szlak Tatarski Ma∏y (19 km)
prowadzi przez Kruszyniany, Jó-
zefowo, Królowe Stoj∏o i Wali∏y-
Stacj´ (dwie ostatnie miejscowo-
Êci zwiàzane sà z wydarzeniami
powstania styczniowego). Obie
trasy powsta∏y na potrzeby PTTK,
ale ogólnie przyj´ta i uznawana
za najwi´kszà atrakcj´ powiatu
sokólskiego jest nazwa: Podlaski
Szlak Tatarski. 

Zdecydowanym liderem w pro-
mocji w∏asnego regionu jest Urzàd
Marsza∏kowski Województwa
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przewodnik „W 90 dni dooko∏a
Podlasia”, przygotowany przez
ROBiDZ w Bia∏ymstoku. Zawiera
on opisy i mapy ponad 300 miej-
scowoÊci, ok. 1000 ciekawostek 
o zabytkach i atrakcjach turysty-
cznych, informacje o szlakach
turystycznych, parkach narodo-
wych i krajobrazowych, impre-
zach kulturalnych oraz bazie tu-
rystycznej. A wszystko w opra-
wie 600 zdj´ç. Wykorzystanie
noÊnika CD uatrakcyjnia wyda-
wnictwo. Prosta obs∏uga prezen-
tacji multimedialnej, profesjo-
nalne opracowanie tematyczne,
aktywna informacja internetowa
– to zaledwie kilka z zalet, które
sprawiajà, ˝e przewodnik znaj-
dzie wielu odbiorców. Projekt ten
uzyska∏ dofinansowanie z UE, 
z Euroregionu Niemen; zosta∏
równie˝ zaprezentowany na mi´-
dzynarodowym seminarium po-
Êwi´conym turystyce regionów
pogranicza polsko-litewskiego.

Przytoczone powy˝ej przy-
k∏ady nie wyczerpujà tematu, da-
jà jednak wyobra˝enie o uroku 
i niepowtarzalnoÊci województwa
podlaskiego.

5. Zabytki architektury drewnianej, ganek wiejskiego domu w Haçkach, ze zbiorów
ROBiDZ w Bia∏ymstoku.
5. Wooden architecture monuments, porch of a wooden house in Haçki, from the collections
of ROBiDZ in Bia∏ystok.

The presented article is an
attempt a portraying selected

activity promoting the cultural
and natural merits of the voivode-
ship of Podlasie as well as its
tourist attractions. The accession
of Poland to the European Union
has rendered various promotion
undertakings an important instru-
ment in the “battle” waged for the
tourist, the investor, and capital. 

Thanks to its  fascinating 
history as well as its multicultural
and multi-creed character the 
titular voivodeship comprises 
a specific melting pot of Polish,
Ruthenian, Lithuanian, and Sudo-
vian cultural impact, together
with permanent traces of the
Jewish community and Tartar 
settlers. A combination of assort-

ed elements of the cultural legacy
and the beauty of the landscape
serves the purposes of an effec-
tive and appealing promotion. 

The tourist and cultural trails
(The Podlasie Stork Trail, The
Podlasie Folk Handicrafts Trail,
The Podlasie Tartar Trail, and
The Land of Open Shutters),
multi-media publications (CDs:
Wooden architecture monuments
in the voivodeship of Podlasie,
From a kartacz to a s´kacz. 
Culinary journeys across Podlasie,
In ninety days around Podlasie)
and mass media events (“The
Podlasie Brand of the Year  in the
categories of location, flavour,
and conception”) are devised with
the sophisticated tourist – a true
lover of historical monuments,

landscape, flora and fauna – in
mind. 

Since prime rank in regional
promotion is ascribed to the
Marshal’s Office of the Voivode-
ship of Podlasie (Department of
Education and Culture, Depart-
ment of Tourism, and the
Voivodeship Promotion Office) 
I have decided to describe those
ventures which are supported,
recommended or endorsed by the
self-government. 

The article contains a brief
description of particular trails,
publications, and events, includ-
ing the multi-media publications
prepared by the Regional Centre
for the Study and Documentation
of Historical Monuments in
Bia∏ystok.

THE FACES OF PODLASIE. PROMOTION OF THE REGION


