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SZLAKIEM KONOPIELKI

FRAMPOL - RYNKI - SURAŻ - ZAWYKI - STRABLA - DOKTORCE - KOŻANY
CENA: 120 zł/os.
110 zł/ członkowie PTTK
80zł/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. 9:00-14:00, śr. 9:0017:00) do dnia 20.07.2020 r. Wpłaty przyjmujemy
gotówka/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na nr konta
81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem
„Konopielka”.
UWAGA: prosimy mieć ze sobą ok. 20zł na wejścia do
prywatnych muzeów oraz na datki w świątyniach

1.05.2020 r. Edward Redliński, powieściopisarz, literat, urodzony w małej osadzie Frampol, obchodził
swoje 80 –te urodziny. Podążymy szlakiem jego najsłynniejszej powieści „KONOPIELKA”
PROGRAM:
9.00 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks. Popiełuszki.
Frampol k/Hołówek Dużych – siedlisko rodowe rodziny Redlińskich, odnowione przez nowych właścicieli, którzy utworzyli tu małe
muzeum poświęcone pisarzowi. Przeczytamy wspólnie fragmenty powieści Konopielka.
Rynki, mała wieś z Izbą Regionalną Edwarda Redlińskiego.
„Dziad powiada, że przyszed z Suraża, Surażaki dużo gadajo o bagnie: że ma być osuszone!”
Historyczny Suraż - wymieniany w powieści. Zwiedzimy Muzeum Kapliczek (jedyne takie w Europie), Muzeum ArcheologicznoEtnograficzne Władysława Litwińczuka, Rynek Ruski, wczesnośredniowieczne grodzisko (podobno miejsce mocy), osadę słowiańską
Nawia, Rynek Lacki z kościołem pw. Bożego Ciała.

Obiad.
„A wy kto, nie polak? Ja tutejszy, mówio Domin. Z bagna”
Wieś Zawyki n/Narwią – kojarzona z Taplarami czyli miejscem akcji powieści Konopielka. Zobaczymy cenny zabytek architektury
drewnianej: kościół z poł. XVIII w. i kapliczkę z cudownym źródełkiem oraz nową drogę krzyżową.
„... a jechał do sklepu po gaz, mączkę, zapałki na hendel, sklep koło stacji, w Strabli, dużo drogi, ”
Strabla – usytuowana po drugiej stronie Narwi, to ziemia nadana przez króla Zygmunta Starego nadwornemu lekarzowi, Antoniemu de
Buseny; w XVIII w. zespół dworski nabyła rodzina Starzeńskich. Zachował się dwór z lamusem, obok kościół XVII-wieczny p.w.
Wniebowstąpienia Pańskiego.
Doktorce - wieś osadnicza z XVI w., obecnie letniskowa. Obok kaplicy św. Antoniego zobaczymy współczesną
przeciwalkoholową”. Spacer nad Narew.
Wieś Kożany– na wzgórzu drewniana cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego z II poł. XIX w., obok kaplica z cudownym
źródełkiem.

powrót do Białegostoku ok. 18:00/19:00.
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

„kompozycję

