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Bielsk Podlaski to miasto położone w północno-wschodniej części Polski, w
pobliżu Puszczy Białowieskiej, zamieszkałe przez około 26 tysięcy mieszkańców.
Miasto należy do najstarszych miast Podlasia. Jak świadczą badania
archeologiczne, pierwsza osada istniała tutaj już w dziesiątym wieku, książęta
ruscy założyli tu gród obronny, o którego istnieniu po raz pierwszy wspomina
Latopis halicko-wołyński przy opisie wydarzeń z 1252 roku. Przekształcenie
Bielska z osady przygrodowej w miasto na prawie magdeburskim nastąpiło w
okresie przynależności do Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1430-1495.
W 1430 roku wielki książę litewski Witold nadał miastu przywilej na wójtostwo,
a w 1495 roku Aleksander Jagiellończyk, późniejszy król Polski – prawo
magdeburskie.
W osiemnastym wieku starościną bielską była Izabela Branicka, dzięki której
miasto zostało znacząco rozbudowane oraz poprawione pod względem
estetycznym. Izabela Branicka współfinansowała między innymi budowę
późnobarokowego ratusza miejskiego, który jako jedyna budowla tego typu w
Polsce północno-wschodniej, zachowała się w stanie naturalnym.
W czasie pierwszej i drugiej wojny światowej w mieście zniszczeniu uległo wiele
wartościowych budowli, między innymi dworzec PKP, cerkiew św. Mikołaja, to
jednak do czasów współczesnych zachowało się w Bielsku Podlaskim szereg
zabytków architektury drewnianej i murowanej, zarówno sakralnej, jak i
świeckiej.
Historyczne dzieje miasta położonego na pograniczu Mazowsza i Rusi
spowodowały, że w Bielsku Podlaskim kultura wschodu spotyka się z kulturą
zachodu, do dzisiaj Bielsk zamieszkują Polacy, Białorusini, Ukraińcy. Obok siebie
współistnieją dwa wielkie wyznania chrześcijańskie, prawosławie i katolicyzm.
Stare zabytkowe cerkwie sąsiadują z kościołami, chociaż w mieście nie brakuje

również monumentalnych współczesnych świątyń. Zwiedzając Bielsk Podlaski
można wiele dowiedzieć się o prawosławiu, istnieje bowiem tutaj aż siedem
cerkwi prawosławnych. Z tego względu Bielsk Podlaski nazywany jest często
miastem drewnianych cerkwi. W Bielsku Podlaskim funkcjonuje również
unikalne i jedyne w Polsce Policealne Studium Ikonograficzne, wyjątkowa
szkoła, która uczy pisania ikon.
Bielsk Podlaski znany jest również z prężnie działającego sektora
gospodarczego. Wiele bielskich firm realizuje się budując silną pozycję na
Podlasiu, ale są też takie, które znane są w Europie Zachodniej czy Skandynawii.
Są to głównie fabryki budowy domów z drewna w technologii modułowej i
panelowej, przedsiębiorstwa budowy dróg i mostów, zakłady przetwórstwa
spożywczego oraz sieci handlowe. Bielsk znajduje się na trasie drogi
ekspresowej S19, będącej częścią szlaku komunikacyjnego Via Carpatia,
łączącego kraje nadbałtyckie z południem Europy.

Miejsca warte zwiedzenia
1.Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski
2.Góra Zamkowa zwana też Łysą Górką, Grodzisko średniowieczne (Park
Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski)
3.Cerkiew i monaster św. Mikołaja, kapliczka upamiętniająca monaster (ul.
Poniatowskiego 9)
4.Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy z Cudowną Ikoną Matki
Bożej (ul. Jagiellońska 6A)
5.Cerkiew Św. Archanioła Michała (ul. A. Mickiewicza 36)
6. I Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki (ul. 11 Listopada 6)
7.Park Królowej Heleny
8.Szlaki: Jagielloński i Wielki Gościniec Litewski (tablice informacyjne w Parku
Królowej Heleny, od ul. A. Mickiewicza)
9.Skwer imienia Izabeli Branickiej

10.Późnobarokowy Ratusz Miejski, Muzeum w Bielsku Podlaskim, między
innymi ze stałą wystawą ręcznika ludowego, pod tytułem Tajemniczy ręcznik
(ul. A. Mickiewicza 45)
11.Karczma Słuszna, zrekonstruowany budynek zajazdu z końca osiemnastego
wieku (Plac Ratuszowy 1)
12.Sklep Znachor w którym kręcono zdjęcia do filmu Znachor Jerzego Hoffmana
(Plac Ratuszowy 7)
13.Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja, Bazylika
Mniejsza (ul. Kościelna 4A)
14.Tablica upamiętniająca społeczność żydowską Bielska Podlaskiego (Plac
Pamięci Żydów Bielskich, teren bielskiego getta w latach 1941-1942)
15.Kościół pw. Matki Bożej z Góry Karmel wraz z zespołem poklasztornym
karmelitów (ul. A. Mickiewicza 61)
16.Policealne Studium Ikonograficzne, szkoła pisania ikon. Cerkiew Św. Trójcy
(ul. Żwirki i Wigury 26)
17. Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, zbudowana w latach
dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku (ul. A. Mickiewicza 179)
18.Zabudowa drewniana ul. Dubicze (ul. Dubicze 20)
19.Dziewiętnastowieczna kapliczka pw. Św. Jerzego (ul. Dubicze)
20.Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego (ul. R. Traugutta 3)
21.Cmentarz żołnierzy niemieckich poległych w czasie I wojny światowej (ul.
Białowieska)
22.Dworek Smulskich (ul. Hołowieska 7)
23.Muzeum Martyrologii w Bielsku Podlaskim (ul. Hołowieska 18)
24.Kościół pw. Najświętszej Opatrzności Bożej. Parafia erygowana dekretem z
dnia 29 czerwca 2002 roku (ul. Wrzosowa 16)

25.Dworzec PKP (ul. Kolejowa 6)
26.Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, skansen (ul. Sosnowa 56)
27.Cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w czasie I wojny
światowej. Szlak frontu wschodniego I wojny światowej (dzielnica Studziwody,
ul. Wiejska )
28.Cmentarz miejski założony w 1797 roku przez władze pruskie ( ul.
Dubiażyńska i Wojska Polskiego)
29.Mauzoleum Ofiarom Barbarzyństwa 15 lipca 1943 (teren cmentarza
wyznaniowego katolickiego)
30.Katolicka kaplica cmentarna św. Wincentego a Paulo z 1860 roku (teren
cmentarza wyznaniowego katolickiego)
31.Cerkiew Świętej Trójcy, ufundowana przez królową Bonę miedzy 1533 a
1556 rokiem, przeniesiona w dziewiętnastym wieku na cmentarz miejski (teren
cmentarza wyznaniowego prawosławnego)
32.Grobowiec półkownika Mikołaja Ehrna (teren cmentarza wyznaniowego
prawosławnego)
33.Cmentarz wojenny poległych w czasie II wojny światowej (ul. Wojska
Polskiego)
34.Polska Droga Krzyżowa 1772-1989, 14 tablic upamiętniających wydarzenia z
historii Polski (teren cmentarza wojennego przy ul. Wojska Polskiego)
35.Mogiła furmanów pomordowanych 31 stycznia 1946 roku koło wsi Puchały
Stare przez Oddział Zbrojnego Podziemia PAS-NZW kapitana Romualda Rajsa
pseudonim Bury (teren cmentarza wojennego przy ul. Wojska Polskiego)
36.Cerkiew Opieki Matki Bożej, poświęcona 24 maja 2010 roku (ul. W.
Reymonta 6)
37.Kościół pw. Miłosierdzia Bożego, zbudowany w latach dziewięćdziesiątych
dwudziestego wieku (ul. Wojska Polskiego 66)

38.Cmentarz Żydowski, założony w 1807 roku. Ostatni znany pochówek w 1941
roku (ul. Brańska)

Bielsk Podlaski wirtualnie
Z myślą utworzenia bazy miejsc i punktów wartych odwiedzenia powstał też
Interaktywny plan miasta Bielsk Podlaski. Pozwala on na szybką lokalizację
szukanych obiektów pogrupowanych w określone kategorie, takie jak: zabytki,
kultura, sztuka, obiekty sakralne, przyroda, noclegi, sport i rekreacja, urzędy i
instytucje i tym podobne. Ponadto istnieje możliwość uzyskania dodatkowych
informacji o wybranych obiektach, takich jak dane teleadresowe, odnośniki do
stron internetowych, a w wielu przypadkach również zapoznania się z bardziej
szczegółowymi opisami, a nawet zdjęciami obiektów. Link do Interaktywnego
planu miasta Bielsk Podlaski znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta
Bielsk Podlaski www.bielsk-podlaski.pl, w zakładce: Nasze miasto, O Bielsku
Podlaskim, Dla turysty, Interaktywny plan miasta.
Natomiast z myślą o turystach poszukujących informacji o ciekawych miejscach
i wydarzeniach, powstała aplikacja mobilna Bielsk Podlaski, pełniąca rolę
przewodnika po mieście. Aplikacja posiada wbudowaną bazę obiektów
turystycznych, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z niej bez konieczności
łączenia się z internetem. Aplikacja pozwala odkryć najbliższe atrakcje
turystyczne, dowiedzieć się o organizowanych wydarzeniach i imprezach,
poznać zabytki Bielska Podlaskiego i ciekawe miejsca. Aplikację na urządzenie
mobilne z systemem Android można pobrać bezpłatnie w sklepie Google Play.

