SZLAKIEM ŻYDÓW PODLASKICH
Termin: 02-10-2021 / 03-10-2021 (2 dni) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Tadeusz Jędrysiak
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy, godzina 7.00
Program:
Dzień I
Podstawinie o godz. 6:45 Plac Bankowy (między pomnikiem Słowackiego, a Galerią Porczyńskich)

godz. 7.00

Wyjazd z Warszawy i przejazd na Podlasie

JEDWABNE
●

miejsce pogromu (mordu), masowego morderstwa dokonanego 10 lipca 1940 r. na kilkuset
Żydach zamieszkujących to miasto i jego okolice w czasie niemieckiej okupacji Polski.

NOWE WYRZYKI
●

wizyta w gospodarstwie Mieczysława i Heleny Gosk, którzy ukrywali w bunkrze pod chlewem
dziewięcioro Żydów. Oglądanie kryjówki i historia tego wydarzenia. W 1964 r. Mieczysław Gosk w
Izraelu zasadził drzewko oliwne w Yad Vashem i otrzymał medal i dyplom „Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata”;

TYKOCIN - miasteczkiem położonym na brzegu rzeki Narew, w którym Żydzi stanowili liczną i
bardzo prężną grupę mieszkańców. Przez długi czas uznawano Tykocin za drugi, po krakowskim
Kazimierzu, najważniejszy ośrodek żydowski w kraju. Do wojny ludność liczyła blisko 4.000 osób,
Żydów było ok. 50%. Wśród wszystkich okolicznych społeczności żydowskich na ziemi podlaskiej
samo miasto, jak także żydowskie osadnictwo, zaliczało się do najstarszych. Tykocin był miastem
słynącym daleko ze znakomitości, wielkich uczonych, znawców Tory, Żydów z patriarchalnymi
brodami, a przy tym wielkich kupców i przedsiębiorców.
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●

●

Wielka Synagoga – uważana za jedną z najpiękniejszych synagog w Polsce, „perłę” Podlasia.
Synagoga w Tykocinie to druga co do wielkości żydowska świątynia w Polsce. Zbudowano ją w
1642 r. Wnętrze synagogi przyciąga uwagę przede wszystkim ze względu na zdobnictwo ścian.
Dom Talmudyczny - tzw. małą synagogę, drugi obiekt Muzeum Kultury Żydowskiej oraz
restaurację z kuchnią żydowską (stoi obok synagogi)

LAS ŁOPUCHOWSKI
●

miejsce egzekucji i pochówku niemal wszystkich żydowskich mieszkańców Tykocina.

Ok. godz. 18.. 0biadokolacja
Zakwaterowanie w hotelu i nocleg
.
Dzień II
Ok. godz. 8.00 śniadanie w miejscu noclegu
BIAŁYSTOK – przez stulecia miasto zapisało się na kartach historii jako wyjątkowe, na co dzień
wolne od poważniejszych antagonizmów i konfliktów między zamieszkującymi je społecznościami,
wśród wielu innych – polską i żydowską. W Białymstoku przed II wojną światową I funkcjonowało
ok. 100 synagog i domów modlitwy Po II wojnie światowej niewiele śladów pozostało jednak po
żydowskiej społeczności w samym Białymstoku. Obecnie w mieście nie ma czynnej synagogi. Ocalały
trzy budynki synagog, kilka kamienic, parę detali architektonicznych, pomniki i tablice pamiątkowe
oraz cmentarz.
●

●

●
●

●

XIX-wieczny secesyjny pałacyk białostockiego fabrykanta Szmuela Cytrona, dziś mieszczący
Muzeum Historyczne;
Synagoga Piaskower - centrum religijne przedwojennej dzielnicy Piaski – jeden z trzech
ocalałych w mieście budynków synagog. Zbudowana w 1891 r., obecnie w budynku ulokowało się
m. in. Białostockie Towarzystwo Esperantystów.
Centrum im. Ludwika Zamenhofa – stała wystawa „Białystok młodego Zamenhofa”;
Budynek Akademii Teatralnej – mieszczący się w dawnej kamienicy czynszowej z przełomu
XIX/X w.. Na wewnętrznym dziedzińcu zachował się żeliwny wspornik lampy z Gwiazdą Dawida;
Cmentarz żydowski - w 1898 r. na cmentarzu spoczął Szmul Mohylewer - rabin i protagonista
ruchu syjonistycznego (jego szczątki w 1991 r. przeniesiono do Izraela). W 1919 r. pochowano
Naczelnego Rabina Białegostoku Chaima Hersza Helperina. Trzy lata później nad jego grobem
wniesiono ohel, ufundowany przez ziomkostwo białostockie z Nowego Jorku.

ok. godz. 20 / 21 Powrót do Warszawy (Plac Bankowy).

Biuro zastrzega zmianę kolejności zwiedzania obiektów, ostateczna kolejność zwiedzania zostanie
ustalona po rezerwacji wszystkich wstępów.

Wpłaty powinny byc dokonane gotówką lub kartą w biurze lub przelewem na konto firmowe.
Odbiorca: HORN Tomasz Chodorski
numer konta: 50 1020 5558 1111 1221 0510 0068
Tytuł wpłaty: ZYDZI PODLASCY 810 + nazwiska uczestników
www.horn.warszawa.pl :: SZLAKIEM ŻYDÓW PODLASKICH , Strona: 2 z 3

Terminy wpłat: zadatek 100 zł w ciągu 3 dni od zapisania, dopałat do całości 21 dni przed datą
wyjazdu.
Brak wpłat w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnją z wyjazdu.
.
Cena zawiera: transport autokarem klasy** ( Mercedes, Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami
drogowymi i parkingowymi, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługa pilocka i
przewodnicka na całej trasie wycieczki, nocleg (klasa **/***, pokoje 1, 2 i 3 osobowe z pełnym
węzłem zsanitarnym), wyżywienie (obiadokolacja i śniadanie), ubezpieczenie NNW w PZU S.A.

Koszt Uczestnictwa:
440.00 zł zwykły / normalna ;

396.00 zł dla seniora / stały klientów ;

330.00 zł dla dzieci

Uwagi:
Dopłata do pokoju 1 osobowego + 80 zł. Cena zawiera: * transport autokarem klasy*** ( Mercedes,
Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami drogowymi i parkingowymi, * nocleg (klasa **/***, pokoje 1, 2 i 3
osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), * wyżywienie (obiadokolacja i śniadanie), * bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, * obsługa pilocka i przewodnicka na całej trasie wycieczki, * ubezpieczenie
NNW w PZU S.A. Dodatkowe świadczenia: * miejsce premium + 20 zł (cztery pierwsze miejsca w
autokarze) * miejsce duplex + 100 zł/os/dz. (podwójne miejsce w autokarze dla jednej osoby - liczba
miejsc ograniczona). Zaplanowane wejścia do obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę
możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego
potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie
odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca wejście do wnętrza lub kapłan będący
opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić posługę w terenie. Miejsca w autokarze są
numerowane. Wybór numeru następuje po zawarciu umowy i opłaceniu wycieczki. Rozkład miejsc a
autokarze jest przykładowy i może ulec zmianie. Zadatek musi zostać dokonany w ciągu 3 dni od
momentu zapisania, dopłata do całości najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Wszystkim naszym klientom zalecamy wykupienie
ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, obejmujące takie jak nagłe zachorowanie,
nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, śmierć
ubezpieczonego lub osoby bliskiej lub współuczestnika podróży. Ubezpieczenie kosztów imprezy
turystycznej pomoże uchronić Państwa przed finansowymi skutkami rezygnacji w imprezie
turystycznej zakupionej w biurze podróży (w tym także zdarzenia zdrowotne). Osobom starszym lub
leczącym się zalecamy rozszerzenie ubezpieczenie o choroby przewlekłe, gdyż tylko w takim
przypadku, towarzystwo zagwarantuje Państwu pełen zwrot kosztów. Ubezpieczenie można wykupić
w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Naszym klientom możemy zaproponować wykupienie
umowy ubezpieczania kosztów rezygnacji z imprezy. Umowę takiego ubezpieczenia można zawrzeć
przy podpisywaniu umowy organizacji wycieczki. Koszt ubezpieczenia KR (koszty rezygnacji) wynosi
3,5 % ceny imprezy, KR z chorobami przewlekłymi - 9 % ceny imprezy. Zaplanowane wejścia do
obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i
może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem
obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca
wejście do wnętrza lub kapłan będący opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić
posługę w terenie.
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