
katalog ro pttk 2020

WRZESIEŃ

DOBRZYNIEWO -  KNYSZYN -  GONIĄDZ -  RAJGRÓD

PAŃSTWO GONIĄDZKO - RAJGRODZKIE RADZIWIŁŁÓW

5 WRZEŚNIA 2020

CENA: 140 zł/os.
130 zł/ członkowie PTTK

100 zł/przewodnicy PTTK

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
transport autokarem turystycznym,

obiad, opieka przewodnika,

ubezpieczenie NNW.

ZGŁOSZENIA:
z podaniem imienia, nazwiska 

i telefonu kontaktowego

przyjmujemy do 28.08.2020 r.
Wpłacać można przelewem na

nasze konto z dopiskiem

“Radzwiłłowie” lub gotówką/kartą

w naszej siedzibie przy ul.

Sienkiewicza 53 lok. 3/3.

UWAGA: 
Prosimy mieć ze sobą drobne na

datki w świątyniach.

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (II piętro), 15-002 Białystok

NIP: 966-05-90-900, REGON: 050501737, KRS: 0000105323 

tel. 85 7445 650, tel. 85 7445 560, e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com

Nr wpisu do rejestru organizatorów turystyki: 02/11

Nr konta: 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202

PROGRAM:
9.00 wyjazd z Białegostoku, z parkingu przy Pałacu Branickich 

DOBRZYNIEWO – dowiemy się gdzie umiejscowiony był pałac Czapskich.

Poszukamy pozostałości po osadzie fabrycznej. Obejrzymy kościół Zwiastowania

NMP z początku XX w.  

KNYSZYN – poszukamy miejsca po kompleksie rezydencjonalnym króla

Zygmunta Augusta. Dowiemy się dlaczego  Zygmunt August częściej przebywał

w Knyszynie niż na zamku na Wawelu. Spróbujemy rozwikłać zagadkowe losy

sarkofagu z sercem władcy i obejrzymy rynek z pomnikiem "smutnego króla".

Zwiedzimy także XVIII-wieczny cmentarz żydowski na groblach królewskich.

JEZIORO ZYGMUNTA AUGUSTA - Staw August – wielkość tego basenu

zalewowego była tak duża, że w opowieściach ludowych zachowała się tradycja

o jego diabelskim pochodzeniu. Czart miał na żądanie Twardowskiego wykopać

go w ciągu jednej nocy i napełnić wodą.

GONIĄDZ -  główna siedziba dóbr radziwiłłowskich. Obejrzymy rynek. Zajrzymy

do miejsca, gdzie wznosiła się XVIII-wieczna murowana synagoga. Poszukamy

pozostałości po cmentarzu żydowskim. Zajrzymy do neobarokowego kościoła

św. Agnieszki, zaprojektowanego przez Oskara Sosnowskiego.  

Obiad 
RAJGRÓD - wespniemy się na Górę Zamkową z punktem widokowym na Jezioro

Rajgrodzkie. Krótki odpoczynek nad jeziorem na miejskiej plaży. Zwiedzimy także

kościół Narodzenia NMP z początku XX w. z XVII-wiecznym obrazem Matki

Boskiej Rajgrodzkiej. 

Powrót do Białegostoku ok.  godz. 19:30

W końcu XVI i na początku XVII w. Radziwiłłowie należeli do najbogatszych prywatnych właścicieli ziemskich na

Podlasiu, posiadali dobra skupione wokół Goniądza i Rajgrodu. Osiągnęli najwyższe godności na Litwie umacniając

pozycję rodu. Ich dobra obejmowały tak dużą powierzchnię, że otrzymały miano 

„państwa goniądzko-rajgrodzkiego”.
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