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WPROWADZENIE

W ostatnich latach widoczny jest rozwój ró¿nych form turystyki. Trudno
jest dokonaæ klasyfikacji wielu z nich, poniewa¿ niektóre mo¿na przypisaæ do
kilku form. W obrêbie turystyki aktywnej, rozumianej jako aktywnoœæ w sposobie poruszania siê, propagowania i prze¿ywania (Gordon 1997), wyró¿niæ
mo¿emy: turystykê kwalifikowan¹, przygodow¹, survival, sporty ekstremalne
i rajdy przygody, turystykê ryzyka, specjalnych zainteresowañ, geoturystykê,
orniturystykê, wyjazdy motywacyjne, turystykê ekologiczn¹, wiejsk¹, agroturystykê (Lewandowski 2006). Turystyka aktywna mo¿e byæ jednym ze sposobów na ¿ycie. Dziêki bezpoœredniemu kontaktowi z natur¹ pozytywnie
wp³ywa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Cz³owiek zaczyna podejmowaæ
coraz wiêksze wyzwania, dlatego niektóre z wymienionych rodzajów turystyki
przybieraj¹ wymiar sportu. Zaczyna pojawiaæ siê rywalizacja, klasyfikacja
zespo³ów, a wysi³ek fizyczny siêga granic ludzkich mo¿liwoœci. Do tego rodzaju
przedsiêwziêæ trzeba siê dobrze przygotowaæ, wymaga to systematycznego
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treningu sportowego. Ta tendencja powoduje niedostêpnoœæ niektórych form dla
przeciêtnego turysty. Ekstremalne rajdy górskie po³¹czone z dodatkowymi
próbami typu jazda na rowerze, kajaki, spadochroniarstwo zboczowe, wspinaczka, czêsto roz³o¿one w czasie, sta³y siê nieosi¹galne dla wielu z nas.
Alternatyw¹ dla tych nowych trendów jest – jak podkreœlaj¹ polscy autorzy –
turystyka kwalifikowana, uwa¿ana za „matkê turystyki”. Wymaga ona umiejêtnoœci pos³ugiwania siê sprzêtem turystycznym, zmusza do zdobywania wiedzy krajoznawczej, sprawnoœci fizycznej, dodatnio wp³ywa na rozwój fizyczny
i umys³owy. Najpopularniejsze rodzaje turystyki kwalifikowanej to: piesza,
rowerowa, kajakowa, narciarska, ¿eglarska.
Po³udniowe Podlasie stwarza dogodne warunki do uprawiania turystyki
pieszej, kajakowej oraz rowerowej. Szczególnie nauczyciele mog¹ znaleŸæ tutaj
dogodne warunki do prowadzenia ciekawych lekcji historii, tradycji czy kultury.
HISTORIA KOLARSTWA NA PODLASIU

Na Podlasiu na rowerze jeŸdzi siê ju¿ ponad 100 lat. W 1886 r. powsta³o
Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, które dwa lata póŸniej mianowa³o swym
konsulem w Siedlcach pana Gorazdowskiego, urzêdnika Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. W Bia³ej Podlaskiej przedstawicielem WTC w 1899 r. by³
Henryk Ehrenkrentz, w³aœciciel apteki. W 1910 r., kiedy nowym konsulem
w Siedlcach zosta³ kupiec miejski Leon Makowski, podjêto decyzjê o budowie
toru kolarskiego i utworzono wówczas Siedleckie Towarzystwo Cyklistów,
którego prezesem zosta³ sam konsul Leon Makowski. W okresie miêdzywojennym STC w Siedlcach nadal dzia³a³o bardzo aktywnie. Do wyró¿niaj¹cych
siê postaci kolarskich tego okresu nale¿a³ Jerzy Koszucki, s³ynny artysta estradowy, za³o¿yciel chóru „Jurand”, którego od najm³odszych lat pasjonowa³o
kolarstwo. W 1928 r. Jerzy Koszucki bra³ udzia³ w Igrzyskach Olimpijskich
w Amsterdamie, a rok póŸniej na Dystansach pokona³ mistrza œwiata. Prê¿nym
oœrodkiem kolarskim by³ równie¿ Brzeœæ nad Bugiem, gdzie konsulat istnia³ ju¿
w 1892 r. Kolarz Antoni Sodólski w swoich wspomnieniach pisa³: „Brzeœæ –
stolica województwa poleskiego, siedziba Kuratorium Szkolnego, Dowództwa
Okrêgu Korpusu nr IX, z za³og¹ kilku pu³ków zaimponowa³ mi bardzo”.
W Brzeœciu z cywilnych organizacji sportowych wyró¿nia³o siê Brzeskie
Towarzystwo Kolarsko-Sportowe, które w 1928 r. posiada³o obszerny stadion
z ¿u¿lowym torem kolarskim. W Towarzystwie dzia³a³o wielu sportowców,
miêdzy innymi Serafin Ziembicki, który w 1926 r. zosta³ triumfatorem Wyœcigu
„Expressu Porannego”, a w Mistrzostwach Polski w Strudze pod Warszaw¹ zaj¹³
trzecie miejsce. Innymi wyró¿niaj¹cymi siê kolarzami w Brzeœciu byli: Miko³aj
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Drañko zwany Kol¹, który startowa³ w Biegach Dooko³a Polski oraz Feliks
Wiêcek, który w 1934 r. by³ najlepszym polskim zawodnikiem w wyœcigu
Berlin–Warszawa, zajmuj¹c 7. miejsce. Antoni Sodólski na innych stronach
swoich wspomnieñ pisa³: „Drañko startowa³ w II Biegu Dooko³a Polski [...].
W historii tego biegu ma swój udzia³ tak¿e Brzeœæ, poniewa¿ w tym mieœcie
wyznaczono metê jednego z etapów. Organizatorzy postanowili przyæmiæ inne
miasta bogactwem nagród. Nagrody nie zosta³y jednak wrêczone zawodnikom.
Kolarze zmêczeni etapami Kraków–Lwów i Lwów–Lublin postanowili trasê
Lublin–Brzeœæ potraktowaæ jako odpoczynek i przejechaæ bez rywalizacji.
W miejscowoœci Horodyszcze spostrzegli transparent »Horodyszcze dwór lody
dla zawodników« [...]. Na trybunie honorowej oczekiwa³y w³adze cywilne
z wojewod¹ poleskim Krahelskim oraz wojskowe z genera³em Trojanowskim.
Nikt nie wiedzia³ o zmowie kolarzy i dlatego ogromne by³o zdziwienie, gdy
wszyscy na stadion wjechali razem” (Sodólski wspomnienia autoryzowane).
Nagrody wrêczono trzem najs³abszym zawodnikom, którzy nie wytrzymali
spacerowego tempa i zaczêli siê na stadionie œcigaæ. Opisywane wydarzenia
mia³y miejsce w czasach, kiedy na Bugu nie by³o jeszcze przeszkody w postaci
granicy. Kluby rowerowe, o których bêdzie mowa w dalszej czêœci artyku³u, aby
przekroczyæ Bug, musia³y poddawaæ siê wielu skomplikowanym formalnoœciom.
Jednym z klubów rowerowych na Podlasiu by³ klub Turystyki Rowerowej
„Bobo” w Miêdzyrzecu Podlaskim, którego powstanie datuje siê na 1977 r.,
kiedy to „czterej odwa¿ni”, tak ich wówczas nazywano, zorganizowali Rajd
Rowerowy Szlakiem Zdobywców Wa³u Pomorskiego. Nale¿a³ do nich Miros³aw
Wasiluk, g³ówny inicjator eskapady i konstruktor roweru o oœmiu peda³ach, na
którym wyruszy³ w podró¿, zabieraj¹c ze sob¹ kolegów: Antoniego Korneckiego, Bohdana Sawczuka, Kazimierza Kucharuka – mi³oœników kolarstwa. Na
trasie przejazdu licz¹cej ok. 2000 km wzbudzili du¿e zainteresowanie, ich
czteroosobowy rower przyci¹ga³ wzrok przechodniów i przejezdnych. Po
powrocie z eskapady zorganizowali kilka wycieczek po ówczesnym województwie bialskopodlaskim. Najwiêkszy rozg³os przynios³y kolarzom z Miêdzyrzeca
Podlaskiego wyprawy zagraniczne: w 1979 r. wyprawa na Wêgry, w której
uczestniczy³o 10 osób; w 1980 r. wyprawa do W³och – 5 cz³onków; w 1981 r.
wyjazd do Francji; w 1983 r. zorganizowano rajd z okazji 300-lecia odsieczy
wiedeñskiej; w 1985 r. Bu³garia–Turcja, a w 1986 r. Bu³garia–Grecja na trasie
Sofia–Saloniki–Ateny–Meteory. We wszystkich wyprawach uczestniczy³ Szczepan Kalinowski, piêæ razy wspomniany wczeœniej konstruktor roweru Miros³aw
Wasiluk. Rower w klubie „Bobo” s³u¿y³ jako œrodek do poznania ciekawych
ludzi, zwiedzania nowych miejsc w kraju i poza nim. Nie podlega ¿adnej
dyskusji fakt, ¿e klub „Bobo” odegra³ znacz¹c¹ rolê w popularyzacji turystyki
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rowerowej w województwie bialskopodlaskim na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych. Przez kilka lat, wêdruj¹c na rowerze czteroosobowym, wystawili piêkne œwiadectwo naszym turystom, wzbudzaj¹c podziw
i uznanie w wielu krajach. W Miêdzyrzecu Podlaskim dzia³alnoœæ prowadzi³ te¿
Rodzinny Klub Rowerowy „Szprycha”, który powsta³ w 1982 r. Cz³onkowie
klubu organizowali g³ównie imprezy rowerowe w kraju, podczas których
podziwiali Pomorze Zachodnie, Wielkopolskê, Puszczê Kozienick¹, Pu³awy,
Kazimierz, Na³êczów. W 1986 r. zorganizowano Ma³y Rajd Dooko³a Polski.
W 1984 r. zosta³ za³o¿ony w Bia³ej Podlaskiej Klub Turystyczny „Tramp”.
Patronem klubu by³o Biuro Turystyki M³odzie¿owej „Juwentur”. Prezesem
„Trampa” zosta³ Zbigniew Kotkowski, który wspólnie z Jerzym Tuszem –
pracownikiem RW ZSSP „Start”, potrafili zachêciæ do uprawiania turystyki
rowerowej prawie 40-osobow¹ grupê mieszkañców Bia³ej Podlaskiej. Pierwsz¹
wielk¹ imprez¹ klubu by³a zorganizowana latem 1985 r. wyprawa rowerowa do
Rumunii i Bu³garii, jesieni¹ zaœ 6 cz³onków klubu uczestniczy³o w rowerowym
rajdzie do Danii. W sierpniu 1986 r. odby³a siê wyprawa do Bu³garii wzd³u¿
wybrze¿a Morza Czarnego, w której uczestniczy³o 15 osób. W 1987 r. zorganizowano rajd na trasie Bia³a Podlaska–Treblinka i Rajd Dooko³a Puszczy
Kampinoskiej, a Bogdan Radwañski by³ uczestnikiem dwutygodniowego Rajdu
Kolarskiego „Benelux 1987”. Klub ten by³ równie¿ organizatorem kilku rajdów
rowerowych na trasie Bia³a Podlaska–Brzeœæ oraz Brzeœæ–Bia³a Podlaska.
W 1982 r. opiekunem Szkolnego Ko³a Krajoznawczo-Turystycznego
w ZSZ nr 1 w Radzyniu Podlaskim zosta³ Ryszard Matysiewicz. W ci¹gu
kilkuletniej dzia³alnoœci cz³onkowie SKKT zwiedzili ca³y kraj. Do najciekawszych imprez rowerowych zaliczyæ nale¿y: piêciodniowy rajd rowerowy Szlakiem Orê¿a Polskiego, Rajd Szlakiem Walk gen. Kleeberga, siedmiodniowy rajd
Szlakiem Orlich Gniazd oraz rowerowy rajd dooko³a Polski. Turyœci z radzyñskiego PTTK organizowali równie¿ wyprawy zagraniczne: Radzyñ–Rzym,
Radzyñ–Lourdes, zwiedzano tak¿e Finlandiê, Krym oraz Bia³oruœ.
W Szkole Podstawowej w Do³holisce istnia³a dru¿yna harcerska im. Tadeusza Koœciuszki. Prowadzi³a ona dzia³alnoœæ turystyczn¹ i krajoznawcz¹. Opiekunem dru¿yny by³ ówczesny dyrektor szko³y Kazimierz Halczuk. Tradycyjnymi imprezami by³y kilkudniowe wakacyjne wêdrówki rowerowe. Przez
cztery kolejne lata, od 1985 do 1988 r. m³odzie¿ dok³adnie pozna³a województwo bialskopodlaskie, a czêœciowo tak¿e lubelskie i che³mskie.
Pewn¹ indywidualnoœci¹ w œwiecie turystów kolarzy naszego regionu by³
mieszkaniec Radzynia Podlaskiego pan Marian Ko³tan. Jego czêsto wrêcz
nieprawdopodobne pomys³y i wyczyny spotyka³y siê z uœmiechem i niedowierzaniem ze strony obserwatorów. Skonstruowa³ on bardzo ciekaw¹ rikszê

Mo¿liwoœci rozwoju turystyki rowerowej w pó³nocnej czêœci Euroregionu Bug

31

i za jej pomoc¹ odbywa³ wycieczki rowerowe. Najwiêksz¹ wyprawê odby³
w 1977 r. Trwa³a ona cztery miesi¹ce, a jej ³¹czna d³ugoœæ wynios³a ponad
5 tysiêcy kilometrów. Trasa wiod³a przez nastêpuj¹ce kraje: Polskê, Czechos³owacjê, Austriê, Szwajcariê, Wielk¹ Brytaniê, Francjê, RFN, NRD. Inn¹
zagraniczn¹ eskapad¹ M. Ko³tana by³a wyprawa do Austrii na uroczystoœci
zwi¹zane z 300-leciem odsieczy wiedeñskiej. Jako œrodek lokomocji ponownie
s³u¿y³a riksza. Pocz¹wszy od 1984 r., pan Marian przez kolejnych piêæ lat
towarzyszy³ swoim trzyko³owym pojazdem Podlaskiej Pielgrzymce na Jasn¹
Górê. W latach osiemdziesi¹tych wróci³ do realizacji swojego planu odwiedzenia wszystkich znanych miejsc walki i mêczeñstwa Polaków podczas II wojny
œwiatowej. Odwiedzi³ miêdzy innymi Oœwiêcim, Treblinkê, Sobibór, Majdanek.
Podczas wszystkich tych wyjazdów wozi³ ze sob¹ ceg³ê z krematoryjnego pieca
w Oœwiêcimiu-Brzezince.
PO£UDNIOWE PODLASIE JAKO SZLAK WÊDRÓWEK ROWEROWYCH
STUDENTÓW ZWWF W BIA£EJ PODLASKIEJ

W ramach programowych obozów wêdrownych studenci kierunku turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne uczestnicz¹ w obozach rowerowych,
pieszych, ¿eglarskich, kajakowych windsurfingowych. Trasy wêdrówek to najczêœciej: Wielkie Jeziora Mazurskie, Bieszczady, Tatry, Podlasie, Polesie. Rowerowe obozy wêdrowne po Po³udniowym Podlasiu pozwalaj¹ studentom zapoznaæ siê z tym ciekawym kulturowo i przyrodniczo obszarem, który nie cieszy
siê du¿ym zainteresowaniem turystów. Na tym obszarze brak zadowalaj¹cej
bazy noclegowej i gastronomicznej. Po³udniowe Podlasie nale¿y do obszarów
najs³abiej zaludnionych i jest zamieszkane g³ównie przez ludnoœæ wiejsk¹.
W ¿yciu gospodarczym dominuje rolnictwo. Obszar ten jest w niewielkim
stopniu przekszta³cony antropogenicznie. Jest s³abo uprzemys³owiony, ma niski
poziom urbanizacji z zachowanymi obszarami o du¿ych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.
T. Brzeziñska-Wójcik, A. Œwieca, A. Tucki (2009), omawiaj¹c obszar
wschodniej Polski, stwierdzaj¹, ¿e jest to teren atrakcyjny pod wzglêdem
walorów turystycznych i mo¿liwoœci uprawiania ró¿nych rodzajów turystyki.
Trasy rowerowe, po których prowadzone s¹ obozy wêdrowne, zosta³y
opisane w przewodniku (Bochenek, Piech 2004). W ci¹gu 7 dni wêdrówek
studenci pokonuj¹ ok. 200 km, poznaj¹c najciekawsze miejsca po³o¿one wzd³u¿
granicy z Bia³orusi¹: Janów Podlaski, Pratulin, Neple, Terespol, Kostom³oty,
Jab³eczn¹, S³awatycze, Romanów. Kilka tras rowerowych przedstawia Sz. Kalinowski (2004), który proponuje trasy tematyczne: Szlak pamiêci narodowej
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(Bia³a Podlaska, Grabarka); Do kraju lat dziecinnych J. I. Kraszewskiego
(Miêdzyrzec Podlaski, Romanów, S³awatycze); Piaski, laski i karaski ma turysta
podlaski (Bia³a Podlaska, Rokitno, Koroszczyn, Kobylany, Lebiedziew, Terespol); Piêkno podlaskiej przyrody (Bia³a Podlaska, Leœna Podlaska, Gnojno);
Nadbu¿añski szlak rowerowy (Gnojno, Neple, Terespol, Kostom³oty, Kodeñ,
Jab³eczna, S³awatycze).
Omawiaj¹c szlaki rowerowe Po³udniowej czêœci Podlasia, nale¿y wyró¿niæ
szlak, który prowadzi z Wyszkowa do Janowa Podlaskiego i na tym odcinku
wyznaczony jest po drodze asfaltowej. W dalszej czêœci prowadzi drogami
polnymi przez Neple, Terespol, Kodeñ. W 2007 r. ukaza³ siê przewodnik
rowerowy po trasach Gminy Leœna Podlaska (Kazimierski 2007). W przewodniku opisane s¹ trzy trasy: Rekreacyjna – zielona, Turystyczna – niebieska,
Edukacyjna – czerwona.
Wszystkie wymienione szlaki znajduj¹ siê na obszarze, który nazywany jest
stykiem religii i kultur. Atrakcje turystyczne nie s¹ jeszcze odpowiednio
wypromowane lub nie ma pomys³u, aby je tworzyæ. Brak jest tablic informacyjnych, drogowskazów, opisów odrêbnoœci poszczególnych gmin. Tylko
w niektórych miejscowoœciach spo³ecznoœci lokalne podejmuj¹ siê organizacji
takich przedsiêwziêæ, które mog¹ przyci¹gn¹æ turystów. Po przejechaniu kilkudziesiêciu kilometrów na rowerze mo¿emy zauwa¿yæ, jak bardzo anonimowy
jest ten region. Jad¹c przez £obaczew, nie zauwa¿amy fortów twierdzy brzeskiej, mimo ¿e znajduj¹ siê obok drogi. Brak jest jakiejkolwiek informacji.
Dlatego nale¿y dok³adnie przygotowaæ trasê naszej podró¿y, korzystaj¹c z przewodników, gdy¿ naszej uwadze mo¿e umkn¹æ wiele ciekawych obiektów,
wydarzeñ, osobliwoœci przyrody. Baza noclegowa na tym terenie ci¹gle siê
zmienia. Likwidowane s¹ schroniska m³odzie¿owe, ale powstaj¹ gospodarstwa
agroturystyczne i inne obiekty. Rozmieszczenie ich jest takie, ¿e ka¿dy turysta
rowerowy niezale¿nie od swojego zaawansowania mo¿e znaleŸæ nocleg. Bezpieczeñstwo poruszania siê po trasie nadbu¿añskiej zosta³o znacznie zmniejszone po uruchomieniu przejœcia granicznego w S³awatyczach. Przy remoncie
drogi nie uwzglêdniono œcie¿ki rowerowej dlatego, nale¿y zwracaæ uwagê na
przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa.
PROPOZYCJE SZLAKÓW ROWEROWYCH
PO BIA£ORUSKIEJ CZÊŒCI EUROREGIONU BUG

Wyprawy rowerowe po bia³oruskiej czêœci Euroregionu Bug organizowane
przez polskich turystów nale¿¹ do rzadkoœci. Jedn¹ z przyczyn s¹ formalnoœci
zwi¹zane z przekraczaniem granicy oraz brak dostatecznej informacji o mo¿li-
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woœci podró¿owania na rowerach po tym kraju. W ostatnich latach odby³o siê
kilkanaœcie wyjazdów rowerowych organizowanych przez Zamiejscowy Wydzia³ Wychowania Fizycznego w Bia³ej Podlaskiej wspólnie z partnerami
z Bia³orusi, np. z Pañstwowym Uniwersytetem w Brzeœciu. Organizuj¹c takie
wyjazdy, nale¿y zaplanowaæ sposób przekroczenia granicy, trasê, noclegi, wy¿ywienie, program krajoznawczy. Nale¿y równie¿ zaopatrzyæ siê w wizê. W dotychczasowych wyjazdach korzystano najczêœciej z pomocy turystów z klubu
rowerowego lub Uniwersytetu w Brzeœciu. Warto korzystaæ z takiego wsparcia,
gdy¿ pozwoli to sprawniej poruszaæ siê po kraju, w którym turystyka rowerowa
nie jest jeszcze dobrze rozwiniêta. W przypadku przekraczania granicy na
przejœciu drogowym w Terespolu nale¿y wczeœniej uzgodniæ to ze s³u¿bami granicznymi. Wymaga to uzgodnieñ i zasiêgniêcia informacji w Nadbu¿añskim
Oddziale Stra¿y Granicznej w Che³mie. Te formalnoœci zabior¹ trochê czasu.
Innym sposobem przekroczenia granicy jest transport kolejowy. Nale¿y dojechaæ do Terespola, a dalej poci¹gi kursuj¹ do Brzeœcia. Ten sposób sprawdza siê
dobrze przy niedu¿ych grupach. Mo¿e byæ trochê k³opotu z za³adowaniem
rowerów do poci¹gu. Turyœci, którzy maj¹ kontakty z klubami rowerowymi
w Brzeœciu, mog¹ staraæ siê wypo¿yczyæ rowery, aby unikn¹æ wszelkich
formalnoœci zwi¹zanych z ich transportem. Sz. Kalinowski (2004) proponuje
nastêpuj¹ce szlaki tematyczne:
– Transgraniczny szlak „Twierdza brzeska” – Brzeœæ–Terespol–£obaczew–Koroszczyn–Kobylany–Zastawek–Lebiedziew–Micha³ki–¯eki–Dobratycze–Polatycze. Szlak ten zwi¹zany jest z fortyfikacj¹ twierdzy brzeskiej.
– Na spotkanie z Puszcz¹ Bia³owiesk¹ – Brzeœæ–Kamieniec–Dmitrowicze–Kamieniuki–Bia³a–Wysokie–Wo³czyn–Skoki–Brzeœæ. Wêdrówka wielodniowa, oko³o 200 km.
Autor ten proponuje równie¿ wêdrówkê z Tomaszowki przez Brzeœæ do
Wysokiego oraz z Brzeœcia do Kobrynia przez Siechnowicze.
Pierwsza wyprawa rowerowa studentów na Bia³oruœ by³a organizowana
w 1990 r. na trasie Bia³a Podlaska–Janów Podlaski–Terespol–Brzeœæ–
Wo³czyn–Wysokie–Kamieniec–Brzeœæ–Terespol–Kostom³oty–Kodeñ–Jab³eczna–Romanów–Wisznice–Bia³a Podlaska. Nastêpna równie¿ organizowana
w 1990 r. to wyjazd: Brzeœæ–Kamieniec–Brzeœæ. W 2004 r. studenci Zamiejscowego Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Pañstwowego Uniwersytetu w Brzeœciu odbyli wêdrówkê rowerow¹ na trasie Bia³a Podlaska, Kodeñ, Brzeœæ,
Kamieniec, Dmitrowicze, Kamieniuki, Bia³a, Wysokie, Wo³czyn, Skoki, Brzeœæ,
Terespol., Bia³a Podlaska. Szlak ten nale¿y poleciæ turystom rowerowym ze
wzglêdu na jego walory krajoznawcze i przyrodnicze (Puszcza Bia³owieska).
Rozmieszczenie bazy noclegowej dostosowane jest do umiejêtnoœci turystów
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o œrednim poziomie zaawansowania. Miejsca noclegowe znajduj¹ siê w: Dmitrowicach (turbaza), Wysokiem (akademik), Brzeœciu (turbaza). Drogi, po których
poruszaj¹ siê turyœci, maj¹ nawierzchniê asfaltow¹ i utwardzon¹ (gruzawiejki);
ruch samochodowy jest niewielki. W miejscowoœciach noclegowych mo¿na
korzystaæ z bazy gastronomicznej. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ tego szlaku s¹: Kamieniec ze swoj¹ Bia³¹ Wie¿¹, Puszcza Bia³owieska gdzie wyznaczono œcie¿ki dla
rowerzystów, Wysokie z fragmentami zamku Sapiehów, królewski Wo³czyn
zwi¹zany ze Stanis³awem Augustem Poniatowskim, Skoki – miejsce urodzenia
Juliana Ursyna Niemcewicza, i oczywiœcie Brzeœæ z wieloma atrakcjami. Mankamentem jest s³abe oznakowanie, brak drogowskazów, tablic informacyjnych
itp. Inne ciekawe wyprawy rowerowe studentów ZWWF to wêdrówka z Wilna
do Bia³ej Podlaskiej przez Lidê, Pru¿any, Ró¿any oraz Brzeœæ, organizowana
w 2003 r. oraz Brzeœæ–Kobryñ–Gruszowa, organizowana w 2006 r. i Brzeœæ–Piñsk
z 2004 r. By³y tak¿e inne rajdy, w których uczestniczyli studenci i pracownicy
ZWWF. Pozwala³y one zdobyæ du¿e doœwiadczenie w tym rodzaju turystyki, np.
w 1989 r. wyprawa rowerowo-biegowa do Moskwy, w 1989 r. rajd rowerowy na
S³owacjê, Lubartów–Lwów w 2005 r., a tak¿e Lublin–Bruksela, Bruksela–Lublin, Berlin–Ateny. Podró¿uj¹c po szlakach bia³oruskich, nale¿y braæ pod uwagê
s³abe zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne. Turysta powinien byæ przygotowany na to, ¿e w wielu nieprzewidywalnych sytuacjach trzeba sobie radziæ
samemu. Nale¿y podkreœliæ du¿¹ przychylnoœæ miejscowej ludnoœci. W przygotowaniu wyprawy pod wzglêdem krajoznawczym mog¹ byæ przydatne przewodniki G. R¹kowskiego (2001). Autor z du¿¹ pasj¹ i dok³adnoœci¹ oprowadza nas
po bia³oruskiej czêœci Polesia. Inne interesuj¹ce wydawnictwo to: Najatrakcyjniejsze miejsca pó³nocnej czêœci Euroregionu Bug Kalinowskiego. W ostatnich latach coraz wiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê œcie¿ki rowerowe
zielone szlaki – greenways. Aktualnie na Bia³orusi wyznaczone s¹ cztery takie
szlaki: B³êkitny naszyjnik Rossonów; W krainie ¿ó³tych lilii wodnych i siwych
g³azów narzutowych; Igumeñskie konne œcie¿ki; Szlak Niemna.
Wszystkie te szlaki s¹ oddalone od omawianego terenu, ale podejmuje siê
ju¿ próby stworzenia szlaku, który bêdzie przebiega³ w obszarze nadbu¿añskim
(Zaremba 2007).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Pó³nocna czêœæ Euroregionu Bug nale¿y do s³abo zagospodarowanych
rekreacyjnie i turystycznie. Na omawianym terenie brak jest dostatecznej iloœci
oznakowanych szlaków rowerowych.
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Formalnoœci graniczne zniechêcaj¹ do organizacji wypraw rowerowych
z przekraczaniem granicy, dlatego rzadko podejmowane s¹ próby organizacji
takich rajdów.
Na omawianym terenie jest niewiele organizacji turystycznych, które mog¹
byæ pomocne w organizacji wypraw rowerowych.
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SUMMARY
Students of the External Faculty in Bia³a Podlaska during their bike camps have gone for
many bike trips to the northern part of Euroregion Bug. They had a possibility to acquaint themselves with recreational and touristic facilities as well as nature and culture resources. Those trips
have been a chance to mark new bike routes and create rules to organise bike trips including crossing of Polish-Belarusian border.

