
CENA: 130 zł/os.
               120 zł/członkowie PTTK
                 80 zł/przewodnicy PTTK

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
przejazd autokarem, obiad, usługa przewodnicka,

ubezpieczenie NNW.

ZGŁOSZENIA:
z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru

telefonu przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową

(ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy

ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3 (pon.-pt. godz. 8:00-15:30, śr.

8:00-17:00) do dnia 19.10.2020 r. Wpłaty przyjmujemy

gotówka/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na nr

konta 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem

„Kirkut”.

UWAGA:  prosimy mieć ze sobą  drobne na datki w

świątyniach

PROGRAM:

8:00 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks. Popiełuszki.

W WASILKOWIE sprawdzimy co pozostało z XIX-wiecznego cmentarza położonego przy drodze do wsi Dąbrówki.
 
Następnie udamy się na cmentarz żydowski w SOKÓŁCE, który założony w 1698 r. jest jednym z większych i dość
dobrze zachowanych cmentarzy żydowskich na terenie województwa podlaskiego. Zachowało się ponad 900 macew.
Najstarsze zidentyfikowane nagrobki pochodzą z 1751 r., a ostatnie pochówki z 1940 r. Odwiedzimy również Muzeum
Ziemi Sokólskiej, by bliżej poznać historię Sokółki i jej mieszkańców.
 
W KUŹNICY odwiedzimy XIX-wieczny kościół pw. Opatrzności Bożej, jeden z pierwszych na Białostocczyźnie kościołów,
w których zastosowano detale w stylu neogotyckim.

Następnie udamy się do SIDRY - dawnych dóbr rodu Wołłowiczów. Obejrzymy fundamenty pozostałe po XVI-wiecznym
zborze kalwińskim ufundowanym przez Ostafija Wołłowicza. Udamy się również na wzgórze zamkowe, gdzie
wzniesiono warowną rezydencję z bastejami, po której pozostały jedynie ruiny. Przyjrzymy się zachowanemu XVI-
wiecznemu układowi przestrzennemu. A także odwiedzimy klasycystyczny kościół Świętej Trójcy ufundowany w II
połowie XVII w.
 
W SUCHODOLINIE zatrzymamy się na chwilę przy 300-letniej lipie, która uznana jest za Pomnik Przyrody. Od
niepamiętnych czasów służy ona za kapliczkę, dlatego też nosi miano "świętej lipki".
 
W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ zajrzymy na cmentarz żydowski z XVII wieku. Przed II wojną światową istniały tu dwie
synagogi, szkoła żydowska oraz łaźnia żydowska. Obejrzymy także murowany wiatrak typu holenderskiego z 1924 r.
Obiad
 
Udamy się do geograficznego środka Europy w SUCHOWOLI. Odwiedzimy tu Centrum Trzech Kultur, gdzie poznamy
wielokulturową historię miasteczka, w którym żyli muzułmanie, żydzi i chrześcijanie. Zajrzymy do XIX-wiecznego
kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła.
 
Na koniec odwiedzimy OKOPY - miejsce urodzenia ks. Jerzego Popiełuszki.

Powrót do Białegostoku ok. 18:00.
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ZAPOMNIANY KIRKUT II

24 października 2020

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

foto: Adam Tomasz Grabowski


