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Każdego roku na wiosnę uczniowie II LO w Mikołowie wraz z opiekunami wybierają się na
wycieczkę historyczną, nawiązującą do treści omawianych na lekcjach. Tym razem wybór padł na
Podlasie bogate w zabytki wielu kultur. Cerkwie, meczety, synagogi znajdujące się na tym terenie
pokazują, jak wiele różnych narodów zamieszkiwało dawniej te ziemie.
Zaczęliśmy od zabytków związanych z islamem, odwiedzając świątynie polskich Tatarów w
Kruszynianach i Bohonikach oraz mizar (cmentarz) z nagrobkami pochodzącymi nawet z XVIII
wieku. O tradycjach i religii opowiadał nam Dżamil, polski Tatar mieszkający w Kruszynianach od
urodzenia. Kolejną miejscowością odwiedzoną przez nas były Krynki. Ta sławna niegdyś
miejscowość, w której na książęcym dworze spotkał się w 1432 r. Władysław Jagiełło z wielkim
księciem litewskim Zygmuntem Kiejstutowiczem, potwierdzając unię polsko – litewską, coraz
bardziej teraz podupada. To tutaj gmina żydowska była jedną z najliczniejszych w kraju.
Odwiedziliśmy miejscowy kirkut z ogromną ilością macew oraz synagogę, jedną z niewielu, które
przetrwały do naszych czasów. W dniu następnym pojechaliśmy do Tykocina. Historia tego miasta
przypomina nieco dzieje Krynek. Miejsce to miało już swoje dni chwały, kiedy Białystok był
jeszcze wsią. Tutejszy zamek wzniesiony przez Zygmunta Augusta zrobił na wszystkich duże
wrażenie. Niestety, oryginalny nie przetrwał wojen ze Szwedami. To tutaj złożono ciało naszego
króla, kiedy Zygmunt umarł w Knyszynie. Cennym zabytkiem Tykocina jest rynek w kształcie
trapezu, na którym Jan Klemens Branicki postawił pomnik swojego pradziadka Czarnieckiego,
jeden z najwcześniejszych w Polsce pomników figuralnych.
Będąc na Podlasiu, oczywiście odwiedziliśmy też obecną stolicę województwa – Białystok. Miasto
bardzo czyste i zadbane, z życzliwymi ludźmi oraz wspaniałą kuchnią regionalną. Największe
wrażenie zrobił na wszystkich Pałac Branickich nazywany „Wersalem Podlasia” ze wspaniałymi
ogrodami. Szkoda jednak, że podobnie jak w przypadku zamku w Tykocinie, stan obecny jest tylko
rekonstrukcją.
Trzeciego dnia, pamiętając o naszym patronie - Witoldzie Pileckim, postanowiliśmy odwiedzić
Ostrowię Mazowiecką, skąd pochodziła jego żona Maria. Dotarliśmy do kościoła, w którym wzięli
ślub oraz domu, w którym mieszkała. Obecnie powstaje tam Muzeum Pileckich, które ma zostać
otwarte jesienią 2018 roku. Ostatnim miejscem na trasie naszej wycieczki była Warszawa, to tutaj
zwiedziliśmy Polin – Muzeum Żydów, pospacerowaliśmy po Starym Mieście, odwiedziliśmy też
Bazylikę św. Jana Chrzciciela, w której zostało pochowanych wielu naszych słynnych rodaków,
m.in. Stanisław Poniatowski, Ignacy Mościcki czy też Henryk Sienkiewicz.
Wyjazd należy uznać za bardzo udany. Podlasie jako region nie należy do najczęściej odwiedzanych
przez turystów, a szkoda… Piękna Puszcza Knyszyńska, śliczny Supraśl (gdzie nocowaliśmy),
zabytki kultur wielu narodów sprawiają, że teren ten jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Na
pewno warto przyjechać tu choć raz.

