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29 kwietnia 2017r. dziesięcioosobowa grupa rowerowa: Alinka, Ania, Danusia, Dorotka,
Irenka, Jolka, Ulka, Zosia oraz Edek i Sławek ruszyła samochodami z rowerami na
bagażnikach, na długi weekend majowy do Puszczy Białowieskiej. Organizatorką
wyjazdu i główną dowodzącą była Alinka. Po dojechaniu do Białowieży
i zakwaterowaniu w uroczym siedlisku, ruszyliśmy rowerami razem z grupą Klubu
Turystyki Rowerowej 4R przy PTTK w Olsztynie pod kierownictwem komandora Darka
na zwiedzanie Białowieży.
Pierwszym obiektem był Białowieski Park Narodowy, gdzie zwiedziliśmy Muzeum
Przyrodniczo-Leśne, wraz z pięknym Parkiem Pałacowym. Następnym celem zwiedzania
była Aleja Dębów Królewskich. Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich to
ścieżka edukacyjna o długości około 500 m. Przykładowe imiona dębów to: Witold,
Gedymin, Leszek Biały, Kazimierz Wielki, Bona Sworza, Władysław Jagiełło itd.
Wędrując szlakiem, poznaliśmy nie tylko piękne drzewa, ale i historię Puszczy
Białowieskiej Polski oraz Litwy. Trasa była piękna i malownicza, a puszcza tajemnicza
i potężna. Jazda na rowerze była prawdziwą atrakcją. Po powrocie z trasy do siedliska,
mogliśmy ogrzać się przy kominku. Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne
z udziałem rowerzystów z Konina, Olsztyna i Białorusi.
W drugim dniu tj. niedziela 30-04-2017 r., po śniadaniu przygotowanym przez naszą
przesympatyczną właścicielkę siedliska, wyjechaliśmy na przejście graniczne pieszorowerowe „Białowieża – Piererow”. Po odprawie rozpoczęliśmy wycieczkę rowerową po
Puszczy Białowieskiej po stronie Białorusi trasą „Pierierow – Biełyj lesok”.

Przejechaliśmy „Carskim traktem” przez piękne zabytkowe mostki, zdobione
długogłowymi orłami. Pierwszym miejscem było „Muzeum obyczajowości
ludowej i technologii starożytnych”, gdzie zapoznaliśmy się z życiem
mieszkańców puszczańskich wsi XIX wieku. Spróbowaliśmy regionalny napój
pod nazwą ,,Puszczanka''. Ciekawostką była również otwarta do zwiedzania
destylarnia alkoholu. Następnym miejscem był pomnik upamiętniający
mieszkańców Białowieży, których rozstrzelano podczas II Wojny Światowej.
Dalej pojechaliśmy na obiad do Domu Dziadka Mroza. Zjedliśmy smaczny,
regionalny obiad podany w pięknych kamionkach. Po obiedzie zwiedziliśmy
bajeczne Muzeum Dziadka Mroza - malowniczy skansen, piękne postacie
z bajek wraz z żywym Dziadkiem Mrozem i Śnieżynką. Każdy ze
zwiedzających otrzymał ciasteczko w kształcie grzybka. W drodze powrotnej
było Jezioro, Ladskoje, które jest sztucznym zbiornikiem wodnym połączonym
z rzeką. Puszcza po stronie Białorusi okryta starymi legendami była nam
przyjazna. Doskonałe drogi, piękne krajobrazy w otoczeniu dorodnych drzew,
dały nam niezwykłą moc na kolejne dni.
Poniedziałek 01-05-2017 r. rozpoczęliśmy śniadaniem i przejechaliśmy
rowerami do przejścia granicznego. Po trasie „Pierierow – Kamieniuki”
podziwialiśmy: Carską Polanę, studnię z wyrzeźbionymi krasnalami i sową.
Dalej zatrzymaliśmy się tylko na chwilę, by odpocząć przy 300 letnim Dębie
Pustelniku ze szczeliną oraz przy brzozie z naroślą w kształcie głowy żubra.
Przejeżdżając przez wieś Ladskoje – centrum leśnictwa, podziwialiśmy jej
piękną zabudowę. I tak powoli dojechaliśmy do bram wsi Kamieniki, która jest
centrum administracyjnym parku narodowego. Górujące nad miejscowością
kopuły nowej Cerkwi były imponujące. W Kamieniukach zwiedziliśmy
woliery ze zwierzętami, gdzie zobaczyliśmy: niedźwiedzie, wilki, żubry, dziki,
sarny oraz łosie.

Po obiedzie w restauracji zwiedziliśmy Muzeum Przyrody, które jest jednym
z najlepszych muzeów tego typu na Białorusi. Wracając do granicy
podziwialiśmy dziką puszczę, tatarskie bagna i wsłuchiwaliśmy się w odgłosy
ptaków. Granice udało się nam przekroczyć bez problemów. Wieczór
spędziliśmy z grupą rowerzystów z Olsztyna przy różnorodnych zakąskach
oraz dobrej muzyce.

We wtorek 02.-05.2017 R. wyruszyliśmy do Puszczy Białowieskiej również
po stronie Białorusi. Jechaliśmy ścieżką ekologiczną do zagrody żubrów na
wolności. Po drodze zatrzymaliśmy się w uroczej wsi Hvojnik. Następnie
zatrzymaliśmy się w uroczysku Nikor, gdzie często wychodzą na karmienie
leśne olbrzymy-żubry. Dalej po przejechaniu ok. 8 km przeszliśmy ścieżką
ekologiczną „Jazycieskaja Dubrawa”, gdzie zobaczyliśmy zachowane do
naszych czasów artefakty, odnoszone do okresu pogańskiego w historii
Puszczy Białowieskiej. Do granicy wracaliśmy podziwiając ukwiecone dno
puszczy: zawilcem gajowym, przylaszczkami, śledziennicą, kokoryczą,
zajęczym szczawiem, oraz urocze altanki, w których odpoczywając można się
zachwycać otaczającymi widokami.

Po przekroczeniu granicy wróciliśmy do miejsca zakwaterowania.
Po krótkim relaksie, pojechaliśmy do miejsca wyjątkowego leśniczówki „Dziedzinka”, w której przez ponad 30 lat mieszkała
Simona Kossak - biolog, profesor nauk leśnych, popularyzatorka nauki,
znana z bezkompromisowych poglądów i działań na rzecz ochrony
przyrody, a zwłaszcza Puszczy Białowieskiej. Puszczańskie krajobrazy,
widoki rozlewisk, żegnały nas swoim pięknem i zachęcały, żeby znowu
powrócić.
W środę 03.05.2017 R. po spakowaniu i zjedzeniu śniadania ruszyliśmy
do starej stacji kolejowej w Białowieży, obecnie przerobionej na
sentymentalną restaurację - Restauracja Carska. Pociąg Carski
mogliśmy tylko podziwiać, gdyż zwiedzanie zostało odwołane.
Mogliśmy pogościć się na zewnątrz, za to w otoczeniu torów
i dorodnych drzew. Dodatkową atrakcją był przejazd drezyną, ze Stacji
Carskiej do Stacji Białowieża, którą napędzali uczestnicy wycieczki.
Wycieczkę rowerową zorganizował Klub Turystyki Rowerowej 4R przy
PTTK w Olsztynie we współpracy z Klubem Rowerowym Bike Travel
z Białorusi. Łączny dystans pokonany w ciągu czterech dni, na rowerze
po Puszczy Białowieskiej wyniósł 192 km, w tym 142 km po stronie
Białorusi.
Pogoda dopisała. Wyjazd był wyjątkowy i pełen
niesamowitych wrażeń. Na długo zapamiętamy mile spędzony czas
w Puszczy Białowieskiej.
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