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Historia i przyroda. Walory turystyczne gminy Przerośl

Czy w dzisiejszym globalnym świecie, w którym każdy z nas bez większych
przeszkód może podróżować i zwiedzać najwspanialsze atrakcje turystyczne najodleglejszych
krain, jest jeszcze miejsce na naszą lokalną turystykę? Turystykę, pozostającą na uboczu
głównych szlaków, nie zadeptaną tysiącami stóp? Tak, pod warunkiem tylko, iż turysta, który
do nas dotrze będzie wiedział, co na niego czeka. A oczekuje tu na niego wbrew pozorom
całkiem dużo ciekawych atrakcji.
Gmina Przerośl znajduje się w wysuniętej najbardziej na północ części województwa
podlaskiego, w rejonie geograficznym północnej Suwalszczyzny. Osoby przyjeżdżające tutaj,
poza pięknem przyrody, mogą delektować się również widokiem zabytków.
Przerośl, siedziba obecnej gminy, będąca przed dwoma stuleciami najważniejszym
miastem całej Suwalszczyzny, usytuowana jest wzdłuż rynny jezior przeroślańskich, przy
południowo-wschodnim brzegu jeziora Kościelnego. Układ przestrzenny dawnego miasta,
pochodzący z czasów pomiary włócznej (druga połowa XVI wieku) jest przykładem
standardowego, gotyckiego stylu planowania z domieszką wpływów renesansowych. Z
rogów dużego, prostokątnego rynku wychodzą cztery główne ulice i dwie uliczki. Dodatkowo
z środka południowej strony rynku biegnie ulica Dworna (dawniej Grodzieńska). Układ ten,
zwany maczugowym, przez wielu uważany jest za najcenniejszy zabytek całej osady.
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Fot. 1. Neoromański kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Przerośli. Zdjęcie
Kazimierz Leończuk.

Niedaleko rynku, na wzgórzu nad jeziorem, znajduje się neoromański kościół
wybudowany w latach 1948-1953 staraniem ówczesnego proboszcza parafii Przerośl, ks.
Stanisława Kamińskiego oraz parafian. Trzynawowy kościół pod wezwaniem Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny zbudowany został na miejscu dawnej, drewnianej świątyni.
Wewnątrz, w ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Niepokalanego Poczęcia Matki
Boskiej z drugiej połowy XVII wieku. W ołtarzach bocznych można obejrzeć obraz
Przemienienia Pańskiego z XVIII wieku oraz figurę świętego Antoniego.
Obok kościoła stoi drewniana, dwukondygnacyjna dzwonnica wzniesiona w 1790
roku. To najstarsza budowla w całej gminie. Jako ciekawostkę warto nadmienić, iż pierwotnie
dzwonnica znajdowała się prawie 50 metrów w lewo od dzisiejszego usytuowania tuż obok
dawnej, drewnianej świątyni. Podczas budowy obecnego kościoła, mieszkańcy nie chcąc
niszczyć cennego zabytku, przesunęli dzwonnicę na nowe miejsce przy użyciu ręcznej
wyciągarki.
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Fot. 2. Drewniana dzwonnica z 1790 roku w Przerośli. Zdjęcie Kazimierz Leończuk.

Na prawo od kościoła i dzwonnicy znajduje się pochodząca z 1883 roku drewniana,
parterowa plebania. Jak na owe czasy była budynkiem dosyć dużym, gdyż posiadała aż 12
pokoi. Do 1990 roku znajdowało się tam mieszkanie proboszcza oraz sale katechetyczne.
Dzisiaj, gdy proboszcz mieszka w nowej plebanii, a nauczanie religii odbywa się w szkole,
dawny budynek służy za miejsce spotkań organizacji parafialnych, a także cieszy oko
przechodzących obok turystów.
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Fot. 3. Stara plebania w Przerośli. Zdjęcie Kazimierz Leończuk.

W południowej części parku, naprzeciw wylotu ulicy Dwornej, stoi drewniana figura
św. Agaty, patronki Przerośli. Wykonano ją w XVIII wieku, po licznych pożarach jakie
nawiedzały miasto, by chroniła mieszkańców przed wszelkimi niebezpieczeństwami.

Fot. 4. Drewniana figurka świętej Agaty z końca XVIII wieku. Patronka Przerośli. Zdjęcie Kazimierz Leończuk.
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W parku można zobaczyć także Dąb Niepodległości, posadzony 3 maja 1926 roku
przez mieszkańców na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
Oprócz tego znajduję się tam również głaz upamiętniający obchody 400-lecia nadania
Przerośli praw miejskich w 1576 roku.
Będąc w Przerośli warto jeszcze zwrócić uwagę na budynek szkoły mieszczący się
przy ulicy Dwornej, niedaleko Rynku. Został on zbudowany pod koniec lat dwudziestych XX
wieku, by od 1 września 1930 roku służyć dzieciom i ich nauczycielom. Pierwotnie aż do
czasów II wojny światowej na dachu szkoły znajdowała się wieżyczka obserwacyjna, która po
1945 roku została jednak usunięta.

Fot. 5. Szkoła w Przerośli. Budynek z końca lat dwudziestych XX wieku. Zdjęcie Kazimierz Leończuk.

Tuż za Przeroślą, na wzgórzu przy drodze prowadzącej do Gołdapi, znajduje się
mogiła jedenastu Polaków, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców 22 kwietnia 1944 roku.
Miał być to odwet za zabicie przez polski patrol dywersyjny z Pawłówki Niemca znęcającego
się nad polskimi robotnikami przymusowymi. Zamordowanymi byli Polacy, których
przywieziono do Przerośli z więzienia w Suwałkach. Podejrzewano ich o wspieranie lub
przynależność do podziemia.
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Fot. 6. Mogiła Polaków zamordowanych przez Niemców 22 kwietnia 1944 roku. Zdjęcie Kazimierz Leończuk.

W miejscowości Pawłówka, oddalonej od Przerośli o 9 km, znajduje się drugi kościół
godny obejrzenia. Ta drewniana świątynia, zbudowana w 1905 roku, została przewieziona w
to miejsce z odległego Teolina na dzisiejszej Białorusi w 1923 roku, gdy na prośbę
mieszkańców okolicznych wsi, ksiądz biskup łomżyński Romuald Jałbrzykowski, erygował
nową parafię pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Świątynia zbudowana została w stylu
bazylikowym o trzech nawach. Ołtarz główny w stylu bizantyjskim, z obrazem Trójcy
Przenajświętszej z początku XX wieku, sprawia wrażenie przekomponowania, jakby
poszczególne elementy pierwotnie stanowiły inną całość, na przykład ołtarz bądź ikonostas.
W ołtarzu bocznym po lewej stronie znajduje się obraz Najświętszego Serca Jezusowego, zaś
w ołtarzu bocznym po prawe stronie stoi figura Matki Bożej Niepokalanej. Obok kościoła
znajduje się drewniana dzwonnica z początków XX wieku.
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Fot. 7. Kościół i dzwonnica w Pawłówce. Zdjęcie Kazimierz Leończuk.

We wsi Prawy Las znajdują się dwa niemieckie schrony bojowe (tzw. bunkry) z
czasów II wojny światowej. Jeden z nich został niestety wysadzony, lecz drugi przetrwał do
czasów współczesnych w dobrym stanie. Schrony te były częścią silnych fortyfikacji na
wschód od Przerośli, od Wiżajn aż po Chomontowce i zbudowane zostały na przełomie 1940
i 1941 roku. Ponieważ żwir, którym przysypany był pierwotnie ocalały schron bojowy, w
latach osiemdziesiatych XX wieku wykorzystano do budowy pobliskiej drogi, dzisiaj można
go oglądać prawie w całej okazałości.

Fot. 8. Schron bojowy w Prawym Lesie z czasów II wojny światowej. Zdjęcie Danuta Dobrzyń.
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W Prawym Lesie istnieje również jeszcze jeden obiekt godny obejrzenia. Jest to duży
głaz narzutowy otoczony z trzech stron wałem ziemnym, na którym widnieją pozostałości
symboli III Rzeszy. Na wierzchu znajduje się słabo widoczna płaskorzeźba Krzyża Pruskiego,
Z jednego boku zniszczona płaskorzeźba, prawdopodobnie swastyki wpisanej w koło, z
drugiego zaś dobrze zachowana płaskorzeźba Żelaznego Krzyża. Na temat powstania tego
pomnika istnieje kilka teorii, z których najbardziej prawdopodobną wydaje się ta, mówiąca o
tym, iż jest to pamiątka wykonana przez Niemców ku czci oficera nadzorującego budowę
pobliskich „bunkrów”, który zginął w wypadku samochodowym.

Fot. 9. Płaskorzeźba Żelaznego Krzyża na poniemieckim pomniku w Prawym Lesie. Zdjęcie Danuta Dobrzyń.

W gminie Przerośl znajduje się także Izba Regionalna i Galeria wiejska, które swoimi
eksponatami pokazują odwiedzającym, jak dawniej żyli mieszkańcy tego regionu. Pierwsza
znajduje się w Przerośli, w budynku należącym do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i
Turystyki, którego dyrektorowi, panu Jarosławowi Rynkiewiczowi, znanemu miłośnikowi
dawnej tradycji, kultury i gwary ziemi przeroskiej, zawdzięcza swoje istnienie. Tak naprawdę
sama możliwość spotkania się z przeroskim gawędziarzem i posłuchania jego opowieści w
tym jakże wspaniałym języku, powinna być ogromną zachętą do odwiedzenia tej części
Suwalszczyzny.
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Galeria wiejska, założona przez państwo Mackiewiczów we wsi Przełomka, również
zasługuje na wizytę, chociażby po to, by zobaczyć, w jaki sposób budowano dawniej gliniane
domy, w środku których znajdowały się słynne zapiecki.

Fot. 10. Gliniany domek w Galerii wiejskiej w Przełomce. Zdjęcie Danuta Dobrzyń.

Turysta przyjeżdżający do gminy Przerośl, oprócz spotkania z zabytkami, może liczyć
również na obcowanie z naturą.
Część jej obszaru, wsie Przełomka i część wsi Hańcza oraz Kruszki wchodzą w skład
Suwalskiego Parku Krajobrazowego. To najstarszy park krajobrazowy w Polsce, utworzony
12 stycznia 1976 roku przez Wojewódzką Radę Narodową w Suwałkach w celu ochrony
unikatowego

krajobrazu

polodowcowego,

szczególnych

wartości

przyrodniczych

i

geologicznych.
Perłą Suwalskiego Parku Krajobrazowego jest jezioro Hańcza, które w części znajduje
się w gminie Przerośl. To najgłębsze jezioro w Polsce (108,5 m głębokości) i na całym Niżu
Środkowoeuropejskim. Z powierzchnią 304,4 ha i długością 4530 metrów jest też jednym z
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największych na Suwalszczyźnie. Hańcza jest rynnowym jeziorem polodowcowym,
zaliczanym do jezior oligo-mezotroficznych. Jego charakterystyczną cechą są liczne, często
bardzo duże głazy, zgromadzone na brzegach. Jezioro ma średnio rozwiniętą linię brzegową z
kilkoma zatokami. Poza krańcami północnym i południowym, brzegi jeziora są strome i
bardzo strome, dno zaś piaszczysto-żwirowe. Wody jeziora są bardzo czyste i przeźroczyste,
dlatego widzialność sięga do 12 metrów w głąb. W 1974 roku Hańcza została wpisana na listę
Projektu Aqua UNESCO z powodu swojej głębokości, a także wysokich, podwodnych ścian
utworzonych ze zwięzłych pokładów polodowcowych. Z racji na głębokość i czystość wód,
Hańcza jest akwenem, w którym spotkać można ryby charakterystyczne dla zimnych wód
północnych i górskich potoków: miętusa pospolitego, głowacza pręgopłetwego i
białopłetwego, sielawę, stynkę oraz sieję wigierską, która tylko tutaj zachowała się w czystej
formie populacji.

Fot. 11. Widok na jezioro Hańcza. Zdjęcie Danuta Dobrzyń.

Jezioro Hańcza jest ulubionym jeziorem polskich nurków, którzy o różnych porach
roku oddają się tutaj swojej pasji. To z tego akwenu wypływa też Czarna Hańcza, jedna z
najpopularniejszych rzek wśród miłośników spływów kajakowych.
We wsi Przełomka, na wzgórzu o wysokości 272 m n.p.m., które stromo opada ku
Hańczy, znajduje się piękne miejsce widokowe, nazywane Górą Leszczynową. Z wieży
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obserwacyjnej, która znajduje się na jej wierzchołku, podziwiać można zarówno piękno
najgłębszego w Polsce jeziora, jak i wspaniałą panoramę Suwalskiego Parku Krajobrazowego
z widniejącą w oddali Suwalską Fudżijamą, czyli Górą Cisową.

Fot. 12. Góra Leszczynowa nad Hańczą. Zdjęcie Danuta Dobrzyń.

Przez teren gminy Przerośl przepływa malownicza rzeka Błędzianka. Wypływa ona z
niewielkiego jeziora Wersele. Początkowo rzeka ta nie osiąga zbyt dużej szerokości i
głębokości, lecz w dolinie Wysokiego Garbu można już dostrzec jej charakter rzeki głębokiej
i szerokiej. Stopniowo rozszerzająca się rynna tej rzeki tworzy jeden z najbardziej
malowniczych przełomów o stromych zboczach. Przepiękną Dolinę Błędzianki można
podziwiać obierając zielony szlak turystyczny na północ od Przerośli w kierunku Prawego
Lasu.
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Fot. 13. Rzeka Błędzianka. Zdjęcie Danuta Dobrzyń.

W pobliżu Przerośli znajduje się skupisko jezior położonych w tzw. rynnie
przeroślańskiej. Tworzą ją jeziora: Boczne, Kościelne, Krzywólskie oraz Przystajne.
Wszystkie połączone są ze sobą niewielką rzeczką Bludzią. Obfitość ryb sprawia, że są to
akweny przyciągające do siebie licznych wędkarzy.
Na obszarze gminy znajduje się także jezioro Łanowicze. Ten bardzo płytki, mocno
zarastający akwen, leży wśród bagien i podmokłego lasu będących siedliskiem wielu
gatunków roślin i zwierząt. Oprócz popularnych dzików czy saren, a także wszędobylskich
bobrów, można tu spotkać łosie, jenoty a także gniazdującego w koronach niedostępnych
drzew orła bielika. Walory przyrodnicze tego obszaru sprawiły, iż od wielu już lat stał się on
ostoją zwierząt, w której nie prowadzi się żadnych prac związanych z przemysłowym
pozyskiwaniem drewna.
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Fot. 14. Jezioro Łanowicze. Zdjęcie Danuta Dobrzyń.

Charakterystycznym elementem naszego krajobrazu są twory polodowcowe, często
znajdowane na polach lub eksploatowane z moren kamienistych. Poza zastosowaniem
praktycznym, na przykład w budownictwie lub przy brukowaniu ulic, niektóre głazy przybyłe
tu ze Skandynawii maja status pomników przyrody nieożywionej. Na obszarze gminy
Przerośl takie głazy narzutowe będące pomnikami przyrody znajdują się we wsiach
Pawłówka, Przełomka, Hańcza, Kruszki , Iwaniszki, Olszanka i Nowa Przerośl. Są to granity,
granitognejsy, gnejsy i piaskowce kwarcytowe. Szczególną uwagę przykuwa granit szary
znajdujące się w miejscowości Pawłówka o obwodzie 15 m i 2,2 m wysokości.

Fot. 15. Głaz narzutowy w Pawłówce. Pomnik przyrody nieożywionej. Zdjęcie Danuta Dobrzyń.
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Na obszarach tych występują również pomniki przyrody ożywionej. We wsi
Przełomka rosną dwa klony zwyczajne o obwodzie pni wynoszącym 3,2 m oraz wiąz polny o
obwodzie pnia 3,17 m. We wsi Śmieciuchówka znajduje się zaś dąb szypułkowy o obwodzie
pnia 3,5 m również wpisany na listę tychże pomników.
Przez gminę Przerośl biegną następujące szlaki turystyczne: Pierścień rowerowy
Suwalszczyzny – 10,7 km; Podlaski Szlak Bociani: Wersele – Zarzecze – Hańcza – 17,6 km;
Trasa rowerowa łącznikowa: Przerośl – Prawy Las – Wersele – 8,2 km; Szlak Fortyfikacji
Pozycji Granicznej – 9 km.
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