
Województwo Podlaskie 
 

 

nazwa województwa podlaskie 

stolica Białystok 

powierzchnia 20 187,02 km² 

mniejszości narodowe Białorusini, Litwini, Tatarzy, Rosjanie, 

Ukraińcy, Romowie, Żydzi 

gwara/język gwara chachłacka, chełmska, wołyńska/ 

język polski 
 

 

Województwo zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw: białostockiego i 
części województw łomżyńskiego i suwalskiego. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, 
w geograficznym środku Europy. Województwo podlaskie znajduje się na terenie Niziny Podlaskiej, 
Pojezierza Suwalskiego i Niziny Mazowieckiej. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest 
Białystok. Województwo posiada fragmenty pierwotnej Puszczy Białowieskiej oraz unikatowe bagna 
w dolinie Biebrzy i rozlewiska Narwi. Wyróżnikiem jest także wielokulturowość i wielowyznaniowość 
jego mieszkańców. 
 

Ciekawostki 
 

- Województwo podlaskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym w Polsce pod 
względem etnicznym i kulturowym. Od stuleci sąsiadują tu różne narodowości i wyznania. 

- Na terenie województwa istnieją 4 parki narodowe, w tym najstarszy w Polsce Białowieski Park 

Narodowy, a także Biebrzański Park Narodowy o największej powierzchni. Dwa pozostałe parki 
narodowe to wigierski i narwiański.  

- Jezioro Hańcza to jedno z największych jezior na Suwalszczyźnie 

- Augustowskie pływanie na byle czym to cykliczna impreza organizowana corocznie od 1995 roku 

w Augustowie. 

- W jedynym miejscu w Polsce, w Dolinie Rospudy znajdują się wyjątkowo rzadkie chronione 
storczyki o nazwie miodokwiat krzyżowy 



- Tykocin to jedno z najstarszych miast na Podlasiu nad Narwią. Miejsce to szczególnie 

upodobały sobie bociany, które mają gniazda w specjalnie dla nich powstałej wiosce, w Pentowie. 

- Według badań na Podlasie przylatuje co roku 7 tysięcy bocianich par. 

- Dawną stolicą Podlasia był Drohiczyn, który stanowił ważny punkt na szlaku handlowym między 
Polską i Rusią. 

- Drohiczyn jest czwartym w Polsce miejscem koronacyjnym po Gnieźnie, Krakowie czy 
Warszawie. To właśnie tu w 1253 r dokonano koronacji jedynego króla Rusi. Był nim prawnuk 

Bolesława Krzywoustego. 

- Niedaleko wschodniej granicy, w Janowie Podlaskim znajduje się najstarsza w Polsce stadnina, 
słynąca z hodowli koni czystej krwi arabskiej. Odbywają się tu aukcje, przyciągające bogatych 

kupców i miłośników koni z całego świata. 

- W pobliżu miejscowości Wiżajny, położonej około 30 kilometrów na północ od Suwałk, blisko 
granicy z Litwą i Obwodem Kaliningradzkim znajduje się „polski biegun zimna”. 

 
 

Strój ludowy podlaski 
 

 

strój kobiecy: (wersja nadbużańska) składa się z gorsetu, 

najczęściej w kolorze czarnym lub zielonym, pasiastej spódnicy z 
wełniaka tkanego na krosnach, wzór z tzw. "przetyczkami" 
charakterystyczny dla Podlasia. Dół spódnicy wykończony pasem 
ciemnej tkaniny gładkiej lub wzorzystej oraz kolorowymi 
wstążeczkami. Zapaska (fartuch) również z wełniaka ale pasy 
ułożone poziomo, obszyty bawełnianą białą koronką. Na głowie 
"kaptur" - czepiec z charakterystycznym "zębem" nad czołem z 
tkaniny wzorzystej. Biała koszula z naszywkami w kolorze 
czerwonym i czarnym.  
 

strój męski: brązowa sukmana, której brzegi wykończone są 

czerwoną lamówką, przepasana krajką, przy szyi stójka. Koszula 
biała ze stojącym kołnierzykiem. Na głowie słomiany kapelusz z 
czarną wstążeczką. Na nogach "łapcie" w kroju podobne do 
góralskich kierpców. Spodnie ("nogawice") białe z lnianego płótna. 
Przez ramię przewieszona pleciona torba. 
 

 

Legendy i podania 
 

Legenda o powstaniu Białegostoku - Legendarnym założycielem Białegostoku był litewski książę 
Gedynim, który podczas polowania zatrzymał się nad strumieniem. Był dość wartki i bardzo czysty. Pewnie 
dlatego, że dno miał piaszczyste i nie płynął wśród torfów. -Czysty, Biały stok-powiedział książę - Można by 
nad nim zbudować dwór myśliwski albo i założyć wieś. 
Woli książęcej stało się zadość. Wkrótce nad strumieniem zbudowano dwór, potem i wieś o nazwie 
Białystok. 

 
Kamienna Górka - W lesie koło Jałowa, przy głównej drodze, leży duży pokryty mchem głaz. Nikt nie 

pamięta od kiedy tam leży, znana jest tylko tragiczna historia jego pochodzenia.  Według legendy jest to 
zaklęta w kamień niewdzięczna córka o imieniu Elga, która zamiast pozostać przy umierającej matce, 
wolała iść do lasu pleść wianki. Na leśnej polanie spotkać miała nieznanego starca z siwą brodą, który – 
oburzony jej niewdzięcznością i brakiem miłości zamienił ją w kamień tak zimny jak zimne było jej serce. Ma 



pozostać kamieniem tak długo, aż woda wyżłobi na nim bruzdy, jakie łzy rozpaczy wyrzeźbiły na twarzy jej 
matki. Dopiero wówczas będzie wolna.  

 
Fabian i Wingryna – legenda opowiada o zakazanej miłości Wigryny, córki rybaka znad jeziora Wigry i 

młodego zakonnika o imieniu Fabian. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, gdy Wingryna 
uratowała go z odmętów jeziora. O uczuciu obojga dowiedział się przeor klasztoru i skazał Fabiana na 
odosobnienie. Gdy młody zakonnik umarł z tęsknoty, jego ulatująca dusza miała potrącić klasztorny dzwon. 
Wigryna domyśliła się prawdy i pękło jej serce. Ponoć w sierpniowe noce na wyspie  Brzozowy Ostrów 
dusze kochanków wyznaczają sobie spotkania. Przekleństwo przeora powoduje, że nad jeziorem zrywa sie 
potworna burza i do spotkania nie dochodzi. Tak będzie działo się dotąd, aż zjawi się nad Wigrami inna 
para, której wzajemna miłość będzie silniejsza niż Wingryny i zakonnika. 

  

Kuchnia regionalna 
 
Kuchnia Podlasia jest jedną z ciekawszych regionalnych kuchni Polski. Jest bardzo prosta i związana z 
położeniem Podlasia i jego historią. Tutaj od stuleci nakładają się na siebie wpływy kuchni polskiej, 
litweskiej, białoruskiej, żydowskiej i tatarskiej, a łączy je jedno - ziemniak, król tutejszych dań i ich główny 
składnik. Słynne na cały kraj są potrawy z ziemniaka: takie jak baba ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, 
kartacze czy placki ziemniaczane. Równie efektowe jak i smaczne jest ciasto zwane sękaczem, którego 
tradycja sięga aż do kultury Bałtów. Wypieka się go nad ogniem za pomocą specjalnego obracanego 
wałka, po którym ciekłe ciasto spływa, zastygając w różnych kształtach. Smaki Podlasia to także 
własnoręcznie robione wędliny i mięsa. Do największych przebojów należy wywodzący się z Litwy 
kindziuk czy palcówka, podsuszana wieprzowa kiełbasa oraz dziczyzna, którą podaje się w 
towarzystwie sosu szyszkowego, przygotowywanego z szyszek gotowanych w zalewie ziołowej. 
Innym specjałem kulinarnym jest oryginalny w smaku ser Koryciński. Wytwarzany jest tradycyjną metodą 

według starych receptur przez gospodynie z okolic Korycina. Tajemnica produkcji tego sera polegała na 
zastosowaniu odpowiedniego enzymu, produkowanego jako proszek ze startych, wysuszonych cielęcych 
żołądków. Obecnie zastąpiono go podpuszką mleczarską. Dostępny jest w wielu wariantach smakowych w 
zależności od fantazji gospodyni doprawiającej specjał. Wigilijne danie charakterystyczne dla tego 
regionu to kutia, postna potrawa złożona z gotowanych ziaren pszenicy z dodatkiem mielonego maku i 
miodu, a w wersji szlacheckiej nawet z bakaliami. Obecnie często bazą do tej potrawy staje się ryż lub 
kasza pęczak. Najstarszą zaś nalewką jest Kiermusianka, która wytwarzana jest według ściśle strzeżonej 

receptury sprzed pięciuset lat, ze świeżej śliwki węgierki, dodatkiem goździków, kwiatu lipy, kory 
cynamonowca oraz aromatu 16 ziół. 
 

Znani ludzie Podlasia 
 
 Szymon Hołownia – polski dziennikarz i publicysta (ur. 3 września 1976 w 

Białymstoku) Od 2008 roku współprowadzi wraz z Marcinem Prokopem w telewizji 
TVN talent-show Mam talent!.  

 

 Ryszard Kaczorowski – herbu Jelita (ur. 26 listopada 1919 w Białymstoku) – polski 
polityk, działacz społeczny i harcerz, komendant chorągwi Szarych Szeregów w 
Białymstoku; był ostatnim prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. 
Zginął w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku. 

 

 Agnieszka Maciąg – polska modelka, aktorka i dziennikarka Polsat Cafe. 
występowała na największych światowych pokazach mody (począwszy od Nowego 
Jorku poprzez Mediolan i Paryż). Pracowała dla znanych projektantów, m.in. dla Karla 
Lagerfelda, Nina Ceruttiego, Pierre'a Cardina, w Polsce dla: Teresy Rosati, Anny 
Brodzińskiej, Macieja Zienia. 



 

 Izabella Scorupco – polska modelka, aktorka, piosenkarka i fotomodelka, 

mieszkająca od 1977 w Szwecji a od 2003 w Stanach Zjednoczonych. Zagrała 
m. in.: postać Heleny Kurcewiczówny, w adaptacji powieści Henryka 
Sienkiewicza Ogniem i mieczem (1999) w reżyserii Jerzego Hoffmana. 

 

 Włodzimierz Nahorny - wybitny saksofonista, pianista jazzowy i kompozytor. 
Urodził się w Radzyniu Podlaskim, którego to miasta jest honorowym obywatelem (od 2010 r.). 

 

Miasto wojewódzkie Białystok 
 

 

 

Białystok – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce, leżące nad rzeką Białą, 

na Wysoczyźnie Białostockiej, będącej częścią makroregionu Nizina Północnopodlaska. Znajduje 
się w centralnej części województwa podlaskiego. Jest stolicą województwa podlaskiego i siedzibą 
władz ziemskiego powiatu białostockiego. Wśród miast wojewódzkich Polski, Białystok jest 2. 
miastem pod względem gęstości zaludnienia i 11. pod względem ludności. Białystok pełni funkcję 
administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Miasto z 
przyległymi gminami tworzy aglomerację białostocką. Uwarunkowania geograficzne (miasto leży w 
sąsiedztwie Białorusi, Litwy i Rosji) i historyczne sprawiły, że Białystok jest miejscem, gdzie od 
wieków żyli wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości, co ukształtowało specyficzny 
charakter miasta. w 1993 r. Białystok jako pierwsze miasto w Polsce został przyjęty do 
międzynarodowego projektu Sieci Zdrowych Miast prowadzonego przez Światową Organizację 
Zdrowia. Na terenie miasta znajdują się 3 rezerwaty przyrody. 
 

 
Kontur miasta, wokół którego rozchodzą się promienie w kolorach 
żółtym i czerwonym przypominające słońce i napis "Wschodzący 
Białystok" to oficjalne logo Białegostoku  
 



Atrakcje turystyczne Białegostoku 
 

Zespół pałacowo - ogrodowy Branickich - 

zabytkowy pałac w Białymstoku, jedna z najlepiej zachowanych 
rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach dawnej 
Rzeczypospolitej w stylu późnobarokowym określany jest 
mianem „Wersalu Podlasia”, „Wersalem Północy”, a także 
„Polskim Wersalem. Dawny Pałac Branickich, a obecnie 

siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest 
niewątpliwe najważniejszym zabytkiem tego miasta. Zawsze 
ściśle związany z okolicą, był 
świadkiem wielu wydarzeń 

historycznych. Zamek wzniesiony został przez nadwornego architekta króla 
Zygmunta I Starego, Hioba Breftusa. Brama wjazdowa otwiera dziedziniec 
wstępny, oddzielony od paradnego niskim murem, z dwiema rzeźbami 
Herkulesa. Wśród pomieszczeń pałacowych znajdowały się apartamenty, 
które gościły koronowane głowy. Przebywali tutaj: August II Mocny, August II 
Sas, Stanisław August Poniatowski, car Paweł I i cesarz Józef II. Dzisiejszy 
wygląd pałacu, po odbudowach, niewiele różni się od pierwotnego. Pałac 
otacza ogród, który uważany jest za najlepiej zachowany w Polsce ogród 
barokowy.  

 

Rzeźby w parku pałacowym Branickich - Aleja figur w ogrodzie 

hetmana Jana Klemensa Branickiego powstała w 1752 roku. Z przekazów z XVIII w. 
wynika , że ozdobiona była ona aż około 200 elementami rzeźbiarskimi, których 
autorem był najprawdopodobniej Jan Chryzostom Redler. W tej chwili cały zespół 
rzeźbiarski to 18 figur. 12 rzeźb to oryginały, które w różnym stanie dotrwały do 
naszych czasów. Są to pochodzące z XVIII wieku: dwie figury Sfinksów, Bachus, 
Diana, Nimfa z orszaku Diany, Flora oraz dwie wazy ze smokami, dwie wazy z 
maszkaronami i dwie z głowami faunów. Mimo iż prawdopodobnie w parku 
pałacowym nie stanie już więcej rzeźb, to zachowany zespół nadal jest jednym z 
największych na terenie kraju. Rzeźby ogrodowe wraz z całym parkiem, k. XVII, 
XVIII, 1945-62, wpisane są do rejestru zabytków 
 

 

Zabytkowy most  i rzeźba św. Jana Nepomucena. - Na rzece Białej pojawił 

się nowy most w zabytkowej formie, tak jak wyglądał w XIX wieku. Na moście podobnie jak 
za czasów Klemensa Branickiego pojawił się św. Jan Nepomucen. Teraz każdy może łatwo 
odgadnąć skąd ulica wzięła nazwę Świętojańska. Co prawda oryginalna rzeźba św. Jana 
Nepomucena była prawdopodobnie wykonana z piaskowca, nie umniejsza to bardzo jego 
wartości. Pierwotna kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena stanęła na moście w 1770 
roku. Figura stała do 1863 roku, kiedy to Moskale zrzucili ją do rzeki. Podobno ponad 
lustrem wody widać było jedynie rękę trzymającą krzyż, co białostoczanie uznali za cud. 
Dalszy los rzeźby nie jest już znany. 
 

Sobór św. Mikołaja Cudotwórcy - obiekt został wzniesiony w latach 1843-1846 na miejscu 

starszej świątyni unickiej powstałej najprawdopodobniej w I poł. XVIII w. W 
roku zakończenia prac budowlanych budynek poświęcił metropolita 
wileński i litewski Józef. Była to największa z prawosławnych świątyń 
Białegostoku. W dwudziestoleciu międzywojennym jedna z dwóch 
czynnych cerkwi w mieście. Od 1951 jest katedrą diecezji białostocko-
gdańskiej. Od 1992 przechowywane są w niej relikwie św. Gabriela 
Zabłudowskiego. Budowla reprezentuje styl klasycystyczny, typowy dla 
architektury cerkiewnej Imperium Rosyjskiego II poł. XVIII w. i pierwszych 
dekad XIX w.  



Plac miejski w Białymstoku - to wizytówka miasta – 

stolicy regionu. Mieści się on za Ratuszem, pomiędzy ulicą 

Suraską i Rynkiem Kościuszki. Historia Rynku Miejskiego sięga 
pożaru niemal całego miasta w 1753 roku. Do najważniejszych 
zachowanych do dziś obiektów należy ratusz z wieżą 
zegarową. Budowę tego zabytku ukończono w 1761 roku. Dawniej 

pełnił on funkcje handlowe, gdyż znajdowały się w nim kramy 
kupieckie. Wieża natomiast służyła straży pożarnej za punkt 
obserwacyjny. Obecnie jest on siedzibą 
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Przy 

Placu Miejskim znajduje się barokowo-klasycystyczna zbrojownia hetmańska. 
Ma kształt typowego osiemnastowiecznego dworku szlacheckiego i była 
wykorzystywana głównie jako magazyn sprzętu strażackiego. Dziś mieści się tu 
Wojewódzkie Archiwum Państwowe. Można tu znaleźć także zespół katedralny 
Wniebowzięcia NMP, wzniesiony przy wschodniej pierzei Rynku Kościuszki. W 
jego skład wchodzi XX-wieczna, neogotycka barokowa plebania z 1761 roku oraz 
XVII-wieczny kościół farny, który jest najstarszym, murowanym obiektem 
zabytkowym w Białymstoku. Zachodnia część pierzei rynku mieści kolorowe 
fasady, odbudowanych po II wojnie światowej, kamieniczek. Można tam zwiedzić 
galerie czy zajść do kawiarni. Na białostockim placu za Ratuszem miasto organizuje 
różnego rodzaju imprezy czy koncerty plenerowe. 
 

 

Atrakcje turystyczne województwa 
 
 

Tykocin - Jedno z najstarszych miast na Podlasiu leży w 

Obszarze Chronionego Krajobrazu „ Dolina Narwi”.  Zamek 
królewski w Tykocinie przestał istnieć w XVIII w. Jego 

rekonstrukcję rozpoczęto w 2002 roku. Na podstawie odnalezionych w 
Petersburgu planów odtworzono część warowni. Od 2006 roku w 
okolicach zamku odbywa się cyklicznie bitwa stanowiąca 
rekonstrukcję historycznego oblężenia twierdzy w czasach Potopu 
szwedzkiego. W XVII wieku Tykocin uznawano powszechnie za jedną 
z najpotężniejszych twierdz nizinnych w Europie. Oblężenie Tykocina 

podczas potopu szwedzkiego opisał Sienkiewicz w swojej "Trylogii", zachowała się także autentyczna 
relacja uczestnika tych walk. Od 2012 roku na Zamku odbywa się "Gęsina na św. Marcina" - wydarzenie 
kulinarne propagujące tradycyjną kuchnię staropolską. 
 

Najwyższym budynkiem w mieście jest kościół pw 
Świętej Trójcy. Powstał w latach 1740 - 1750. Jest on 

obiektem typu bazylikowego z okazałą elewacja frontową, 
dziedzińcem kościelnym i dwoma wieżami podkreślającymi 
symetrię. Pamiątkowe dzwony  z wież kościelnych jeszcze  z roku 
1664 zostały wywiezione przez Rosjan w 1915 r. W 1930 r 
parafianie ufundowali 4 nowe dzwony, wykonane przez stocznię 
gdańską. Kościół posiada wspaniale zachowane wnętrze, 
charakterystyczne dla epoki w której powstawał. Arkady 
rozciągnięte pomiędzy wieżami a bryłą świątyni mają 
symbolizować rozpostarte ręce pasterza zapraszającego 
wiernych do wejścia. 

 



Pentowo – europejska wieś bociania - Dworek Pentowo nad Narwią, 

niedaleko Tykocina, w 2001 roku otrzymał tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej. Na terenie 
kompleksu znajduje się bowiem około 30 gniazd bocianich (w latach 2010 i 2011 było ich 
31) , założonych we wszystkich możliwych miejscach (dachy zabudowań gospodarczych, 
słupy, drzewa) oraz dwie wieże obserwacyjne. Takie nagromadzenie gniazd jest 
niespotykana w innym miejscu Polski. Mieszcząca się w starej drewutni "Bociania 
Galeria" oprócz biletów wstępu, oferuje także bocianie pamiątki, pocztówki i wydawnictwa 
przyrodnicze. 
 

Kraina Otwartych Okiennic - Kraina Otwartych Okiennic 

to szlak wiodący przez wsie: Trześcianka, Soce i Puchły. Są to 
miejscowości położone w dolinie Narwi w okolicach Hajnówki. 
Trasa charakteryzuje się przede wszystkim starą, oryginalną 
architekturą. Domy, zabudowania gospodarcze i świątynie w tym 
właśnie regionie są wyjątkowe. Specyfika tych budynków polega 
na bogatej dekoracji zewnętrznej. Niespotykane w żadnej innej 
części kraju zdobienia snycerskie wprawiają w zachwyt każdego. 
Ta piękna ornamentyka w formie nad- i podokienników, okiennic, 
wiatrownic, narożników, a także dekoracyjnego oszalowania 

elewacji i szczytów jest pamiątką po dawnym osadnictwie rosyjskim. Zwiedzając szlak otwartych okiennic 
zachwycą nas nie tylko te unikatowe dekoracje, ale również okazałe, drewniane cerkwie i kościoły, stare 
krzyże wotywne, zabytkowe kapliczki przydrożne i cmentarne oraz nade wszystko przyroda na tle której 
całość nabiera jeszcze większej wartości.  
 

Park Miniatur Zabytków Podlasia w Hajnówce -
Park zlokalizowany jest w Hajnówce, nieopodal serca Puszczy 
Białowieskiej (20 km od Białowieży). Powstał z myślą ukazania 
piękna zabytkowej architektury województwa podlaskiego. W 
Parku podziwiać można tak charakterystyczną dla tego regionu 
kolorową architekturę drewnianą, obiekty sakralne, pałace, itp. 
Wszystkie miniatury zostały wykonane w skali 1:25, 
standardowej skali dla większości parków miniatur w Europie, 
przez co łatwo można porównać różnice w wielkości 
poszczególnych zabytków. Dzięki informacjom umieszczonym 
przy miniaturkach, można również pokrótce zapoznać się z 
historią danej budowli oraz dowiedzieć się kilku ciekawostek. 
 

 

Białowieski Park Narodowy –  jest najstarszym parkiem 

narodowym w Polsce. Został utworzony w 1932 r. Zajmuje on 
powierzchnię 10 517 ha, z czego 5 726 ha podlega ścisłej 
ochronie. Ikoną parku i puszczy jest żubr, który znajduje się w 
jego emblemacie. Niewątpliwie najcenniejszym obiektem 
przyrodniczym parku jest Obszar Ochrony Ścisłej. Zawiera on 

fragment nizinnego lasu naturalnego o cechach lasu pierwotnego. 
Udostępnia się go do badań naukowych oraz w niewielkim 
stopniu w celach edukacyjnych i zwiedzania (trasa o długości 7 
km – tylko z przewodnikiem). Białowieski Park Narodowy 
odwiedza co roku ok. 140 000 turystów. Najbardziej 

cieszącymi się uznaniem zwiedzających są: Rezerwat Pokazowy Żubrów oraz Muzeum 
Przyrodniczo-Leśne w Białowieży. W rezerwacie żubrów, w warunkach zbliżonych do naturalnych, można 

podziwiać  żubry, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z 
bydłem domowym),  wilki oraz rysia. Rezerwat pokazowy służy również edukacji przyrodniczej młodzieży 
szkolnej odwiedzającej Białowieżę. Został utworzony w 1936 roku. 



Muzeum Przyrodniczo–Leśne zlokalizowane jest przed 

Parkiem Pałacowym. Jest to jedno z najnowocześniejszych 
muzeów przyrodniczych w Polsce. Możemy w nim zobaczyć 
wiele wystaw, m.in. zbiorowiska leśne, wodne, życie podziemne 
oraz królestwo owadów i innych bezkręgowców, jak i florę czy 
faunę puszczy. Interesujące są ekspozycje drapieżników oraz 
ptaków leśnych a także ujęcie wpływu człowieka na las. 
Dodatkowym atutem prezentacji wystaw jest gra światła i 
puszczane w tle nagrania odgłosów lasu, co nadaje 
wszystkiemu realny obraz puszczy tętniącej życiem. 
 

 

Zamek w Liwie - Zamek położony jest na niewielkim wzniesieniu 

wśród podmokłych łąk doliny Liwca, na skraju wsi. Obecna jego postać, 
z całkowicie zrekonstruowanym masywem wieży bramnej i dworem, 
jest w znacznej mierze wynikiem powojennych prac konserwatorskich. 
Powstał na miejscu drewniano-ziemnego grodu, zapewne strzegącego 
przeprawy przez Liwiec, ówczesnej granicy księstwa. Do czasu 
inkorporacji Mazowsza do Korony był siedzibą książęcą, a potem 
starościńską. Obecnie zamek jest jednym z największych muzeów 
broni w Polsce, prezentując w swojej kolekcji broń białą, palną i 
drzewcową z XV-XX w. Muzeum szczyci się również kolekcją portretu 

sarmackiego z XVII-XVIII w. oraz dużym zbiorem malarstwa i grafiki o tematyce batalistycznej, 
zawierającym dzieła m. in. Wojciecha i Jerzego Kossaków. 
 

Oszkinie- Osada jaćwiesko- pruska utrzymana jest w 

klimacie sprzed 1000 lat. Na terenach gdzie dawniej żyli Jaćwingowie i 
Prusowie powstał kamienno-drewniany kompleks, będący próbą 
odwzorowania dawnego grodu jaćwieskiego. Na terenie osady 
znajdziemy chaty i inne budowle typowe dla wymarłego w XVI wieku ludu 
bałtyckiego. Dla miłośników historii przewidziane są także noclegi w iście 
spartańskich warunkach warowni, takich w jakich żyli i mieszkali 
Jaćwingowie. Turyści mogą na nocować w chatach pod przykryciem ze 
skór, czy przygotowywać potrawy na kamiennych paleniskach.
 

 

Wigierski Park Narodowy - Zróżnicowany i niepowtarzalnie 

piękny krajobraz Wigierskiego Parku Narodowego ukształtował przed 
kilkunastoma tysiącami lat lodowiec skandynawski. Dzięki swojemu 
obszarowi blisko 15 tys. ha jest jednym z największych parków 
narodowych w Polsce. Niemal prawie cały obszar Wigierskiego 
Parku Narodowego znajduje się w środkowej części dorzecza 
Czarnej Hańczy, dopływu Niemna. Na terenie parku występuje 
prawie 300 gatunków kręgowców i aż 75 gatunków roślin objętych 
ochroną gatunkową. Ponad czwartą część parku zajmują jeziora, 

których jest tu około pięćdziesięciu, w tym jeziora zarastające (martwiejące). Najciekawsze z nich to Wigry, 
jedno z największych i najgłębszych jezior w kraju. Do atrakcji turystycznych należy przystań żeg lugi w 
Wigrach, eremy pustelników oraz barokowy zespół klasztoru Kamedułów i Kościół Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny. 
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