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Lokalizacja i podstawowe dane

Liczba mieszkańców: 83 (2011 rok, NSP GUS)
Wysokość npm: 146 m npm
Kraina fizjograficzna: Wysoczyzna Białostocka (843.33)
Znany fakt: wieś zasiedlona Tatarami w 1679 roku przez króla Jana III Sobieskiego
Strona www: www.kruszyniany.com.pl/; http://www.szlaktatarski.pl/kruszyniany; http://www.kruszyniany.pl/
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http://www.kruszyniany.com.pl/
http://www.szlaktatarski.pl/kruszyniany
http://www.kruszyniany.pl/


Plan/widok ogólny, obszar udostępnienia

Typ morfogenetyczny: ulicówka (wiedza ekspercka)
Wiek lokacji: I poł. XVI w.; we władaniu Tatarów od 1679 rok (mat. lokalne)
Wymiary/powierzchnia obszaru udostępniania: 860m x 640m / 43,6 ha
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Powód pobytu

Kruszyniany – mała ojczyzna Tatarów 
Polskich

- Kultura i religia – unikalna możliwość w 
Polsce zapoznania się z kulturą tatarską 
i religią muzułmańską

- Gastronomia – możliwość skosztowania 
kuchni tatarskiej

- Osadnictwo – w wysokim stopniu 
zachowana zabudowa wsi
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KR_PP1. Oficjalne hasło Kruszynian.

KR_PP2. Mizar (cmentarz) w Kruszynianach.KR_PP3. Zabudowa wsi Kruszyniany.



Trafność, nośność, walory marketingowe zdefiniowania 
powodu pobytu

Polskę cechuje dosyć wysoki stopień
jednolitości narodowej i religijnej, dlatego
każda możliwość zapoznania się z odmienną
kulturą jest cenna i cieszy się dużym
zainteresowaniem. Powód pobytu we wsi
Kruszyniany jest określony bardzo precyzyjnie i
nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. Turysta
przyjeżdża do Kruszynian poznać, zrozumieć
oraz poczuć różnymi zmysłami (przede
wszystkim smaku) kulturę Tatarów Polskich
(bardzo nielicznej już grupy etnicznej w Polsce)
oraz przybliżyć sobie religię muzułmańską.
Dzięki inicjatywom lokalnych mieszkańców,
pobyt nie kończy się na odwiedzeniu meczetu
i mizara, ale wydłuża się o gastronomię, udział
w cyklicznych wydarzeniach kulturalnych,
zwiedzanie jurty tatarskiej, spokojny
kilkugodzinny pobyt oraz wreszcie pozostanie
we wsi na kilka noclegów i poznanie najbliższej
okolicy dzięki funkcjonującym licznym szlakom.
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KR_TNW1. Tablice przy wjeździe do wsi.

KR_TNW2. Tablica we wsi 
o Tatarach Polskich.



Obszar udostępnienia, trasa
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Długość trasy: 2092 m.



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (1)
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KR_WW1. Meczet w Kruszynianach – wpisany do 
rejestru Pomników Historii. Najstarszy muzułmański 
meczet drewniany z XVIII w., jeden z dwóch 
znajdujących się w Polsce. 

Widok punktu startowego.



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (2)
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KR_WW2. Mizar – cmentarz muzułmański, również uznany za 
Pomnik Historii z wieloma starymi XVIII i XIX-wiecznymi 
nagrobkami. Cmentarz dalej jest wykorzystywany do pochówku 
Tatarów Polskich. 

Widok z trasy – punkt 2.



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (3)
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Kuchnia tatarska – możliwość zapoznania 
się z odmiennymi smakami. Na kuchnię 
tatarską składają się potrawy 
wysokokaloryczne i proste 
w przygotowaniu. 

KR_WW3b. Babka ziemniaczana z wołowiną.

KR_WW3a. Podkładka pod zastawę 
z historią kuchni tatarskiej.



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (4)

10

W gospodarstwie „Tatarska Jurta”.

KR_WW4. Zrekonstruowana tatarska jurta 
mongolska. 



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (5)
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Magia i egzotyka tatarskich imion, które można spotkać i usłyszeć wśród żyjących mieszkańców wsi, 
ale przede wszystkim widoczne są na nagrobkach zlokalizowanych na lokalnym mizarze. 

KR_WW5a-d. Nagrobki na mizarze



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (6)
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Duża aktywność w zakresie organizacji 
różnorodnych wydarzeń kulturalnych –
cykliczne Festiwale Kultury Tatarskiej, 
Sabantuj – Święto Pługa, warsztaty i inne. 

KR_WW8. Widok z trasy – okolice kościoła.
KR_WW6. Płyty DVD z relacją ze święta 
Sabantuj w 2012 i 2013 roku.



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (7)
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Duże znaczenie religii prawosławnej oraz w 
mniejszym stopniu katolickiej – możliwość 
spaceru Szlakiem Ekumenicznym.

KR_WW7. Cerkiew pw. Św. Anny i cmentarz 
prawosławny w Kruszynianach.



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (8)
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KR_WW8. Struktura osadnicza – wieś o 
charakterze ulicówki, z dosyć gęstą 
zabudową i dobrze zachowaną strukturą 
siedliskową z zabudową mieszkaniową 
i zagrodową. 

Widok z trasy. 



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (9)
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KR_WW9. Zabudowa wsi – w niewielkim 
stopniu przekształcona zabudowa 
mieszkaniowa i gospodarcza. Widok z trasy.



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (10)
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KR_WW10. Stary drzewostan na podwórzach, otwarte 
przestrzenie, niewielka odległość do pastwisk 
i otaczającego wieś lasu – bliski kontakt z przyrodą.

Widok z trasy.



Ocena wytyczenia trasy
Trasa poprowadzona jest optymalnie – w jej trakcie turysta ma możliwość zapoznać się z najważniejszymi
atrakcjami wsi Kruszyniany. Trasa rozpoczyna się przy najistotniejszym zabytku we wsi, czyli meczecie,
a następnie prowadzi na miejscowy cmentarz muzułmański – oba obiekty uznane są z Pomnik Historii.
Następnie trasa prowadzi wśród zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, a dodatkowym jej atutem jest
zmienna nawierzchnia: asfaltowo-gruntowa. W połowie trasy zlokalizowana jest cerkiew prawosławna wraz
z cmentarzem. W drodze powrotnej mija się dwa obiekty gastronomiczno-hotelowe. Ostatnim punktem na
trasie jest „Tatarska Jurta” prowadzona przez Tatarów Polskich, w której można skorzystać z noclegu,
gastronomii oraz zwiedzić zrekonstruowaną jurtę. Za kilka miesięcy tuż obok „Tatarskiej Jurty” otworzone
zostanie Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach. Trasa jest krótka, ale
oferuje wiele punktów „zatrzymujących” turystów na dłużej. Dodatkowym jej atutem jest możliwość
wydłużenia spaceru o inne istniejące trasy – np. Szlak Ekumeniczny czy szlak na wieżę widokową.
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KR_OWT1. Meczet – punkt startowy. KR_OWT2. Siedlisko we wsi.



Infrastruktura pobytowa (B1)

W Kruszynianach są trzy obiekty noclegowe: „Tatarska Jurta, „Dworek pod Lipami” oraz Gospodarstwo
Agroturystyczne „Na Końcu Świata”. Dodatkowo okazjonalnie można wynająć pokoje u niektórych
mieszkańców oraz rozbić namiot w jednym z obiektów. Taką ofertę należy uznać za bardzo
rozbudowaną, jak na wieś liczącą niecałe 70 mieszkańców , a po dokończeniu budowy Centrum Edukacji
i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich oferta wzbogaci się o następne kilka pokoi. Turyści mogą
skorzystać z noclegu przez cały rok. Ceny za nocleg wynoszą kilkadziesiąt złotych. Standard bazy
noclegowej jest zadowalający i przystający swoim charakterem do powodu przyjazdu do wsi.

18

KR_IPB1a. Dworek pod Lipami. KR_IPB1b. Pokój w „Na Końcu Świata”.



Infrastruktura pobytowa (B2)
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W Kruszynianach istnieje 
możliwość spożycia posiłku 
w każdym z trzech obiektów 
noclegowych: „Tatarska Jurta, 
„Dworek pod Lipami” oraz 
Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Na Końcu Świata”. W każdym 
z nich serwowane są potrawy 
kuchni tatarskiej. Szczególnie 
gastronomia w „Tatarskiej 
Jurcie” jest oryginalna 
i posiadająca dużą renomę –
prestiżowy "Gault & Millau” 
przyznał tej restauracji „Jedną 
Czapę Kucharską”, co jest 
wyznacznikiem wysokich 
standardów. W obiekcie tym 
wytwarzany jest specjał pod 
nazwą pierekaczewnik
posiadający znak 
„Gwarantowana Tradycyjna 
Specjalność”. 

KR_IPB2a. Szyld „Tatarskiej Jurty”. KR_IPB2b. Wnętrze „Na końcu świata”.



Infrastruktura pobytowa (B3)

Pozostała infrastruktura pobytowa jest relatywnie uboższa –
w Kruszynianach nie ma sklepu stałego (jest obwoźny). Turyści mogą
korzystać z kilku miejsc odpoczynkowych, zorganizować przejażdżki
końmi oraz wybrać się na oznakowane szlaki. Większość obiektów
noclegowych udostępnia rowery. Oferta w tym zakresie zostanie
znacznie rozszerzona po otwarciu Centrum Edukacji i Kultury
Muzułmańskiej Tatarów Polskich.
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KR_IPB3b. Miejsce odpoczynkowe koło 
gospodarstwa „Na końcu świata”.

KR_IPB3a. Atrakcje w „Tatarskiej Jurcie”.



Walory wsi – pozytywy wg KOM (1)

Obiekty zabytkowe (I.A.2.2).
Ocena wybitna – 4 pkt.
Drewniany meczet oraz muzułmański mizar uznane za
Pomnik Historii. Unikalna możliwość zobaczenia tego
typu obiektów w Polsce. Obydwa zabytki są w bardzo
dobrym stanie – nieustanie trwają prace renowacyjne.
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KR_WP1. Meczet.



Walory wsi – pozytywy wg KOM (2)

Widoczna z wewnątrz rama krajobrazowa wsi (I.A.6.1) Ocena wybitna – 2 pkt.
Pagórkowaty teren we wsi umożliwia ogólne spojrzenie na większość jednostki osadniczej. 
Widoczne są zarówno ciągi zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej, jak również pola, pastwiska 
i zamykająca horyzont linia lasu. 
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KR_WP2. Widok ogólny na wieś.



Walory wsi – pozytywy wg KOM (3)

Baza noclegowa (I.B.1)
Ocena wybitna – 6 pkt.
Jak wspomniano w Kruszynianach są trzy obiekty noclegowe i oferta ta zostanie w najbliższym czasie jeszcze 
uzupełniona. Turyści mogą skorzystać z noclegu przez cały rok. Standard bazy noclegowej jest zadowalający 
i przystający swoim charakterem do powodu przyjazdu do wsi. 
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KR_WP3a. W jednym z obiektów. KR_WP3b. W jednym z obiektów.



Walory wsi – pozytywy wg KOM (4)

Baza gastronomiczna 
(I.B.2)
Ocena wybitna – 5 pkt.
W Kruszynianach 
istnieje możliwość 
spożycia posiłku 
z zakresu kuchni 
tatarskiej w każdym 
z trzech obiektów 
noclegowych. 
Szczególnie 
gastronomia w 
„Tatarskiej Jurcie” jest 
oryginalna, posiadająca 
dużą renomę i serwuje 
potrawę wpisaną na 
listę produktów 
tradycyjnych. Kuchnia 
tatarska jest drugą, po 
meczecie, główną 
przyczyną przyjazdu 
gości do Kruszynian. 
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KR_WP4a. Menu tatarskie. KR_WP4b. Kołduny tatarskie.



Walory wsi – pozytywy wg KOM (5)

Materiały informacyjne (II.2.1). Ocena wysoka – 0,75pkt.
Bardzo duża liczba zarówno informacji dostępna jest w internecie – każda z instytucji działających we wsi 
ma swoją stronę. Ponadto duża aktywność wydawnicza zarówno w gminie, LGD, obiektach hotelarsko-
gastronomicznych i meczecie. Wiele tablic informacyjnych we wsi. Po otwarciu Centrum Edukacji i Kultury 
Muzułmańskiej Tatarów Polskich liczba materiałów ulegnie zwiększeniu. 
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KR_WP5. Materiały informacyjne.



Walory wsi – pozytywy wg KOM (6)

Usługi, produkty, pamiątki (II.2.3). Ocena wysoka – 1,5 pkt.
Każdy turysta wstępujący do meczetu korzysta z usług lokalnego przewodnika, Tatara, 
Dżemila Gembickiego. W kilku puntach istnieje możliwość zakupu pamiątek, lokalnych wyrobów 
rzemieślniczych i gastronomicznych. 
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KR_WP6. W meczecie.



Walory wsi – pozytywy wg KOM (7)

Przestrzeń zmysłów (III.3)
Ocena wysoka – 3 pkt.
Jedzenie tatarskie – bardzo istotny walor dla 
przyjeżdzających do Kruszynian. Ponadto 
egzotyka nazewnictwa tatarskiego, religii 
muzułmańskiej. Kolorowe elewacje świątyń 
i budynków. Zadbane i ukwiecone podwórza. 
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KR_WP7b. W meczecie – wersety z Koranu.

KR_WP7a. Manty.



Walory wsi – pozytywy wg KOM (8)

Wjazdowe ciągi komunikacyjne (I.A.1.5). Ocena wysoka – 1,5 pkt.
Wjazdowe ciągi komunikacyjne w Kruszynianach cechują się nieznacznie rzadszą zabudową niż część centralna, 
jednak zabudowa jest jednolita. Są one bardzo krótkie ze względu na wielkość wsi. 
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KR_WP8a. Ciąg wjazdowy od strony Krynek. 

KR_WP8a. Ciąg wjazdowy od strony Bobrownik. 



Walory wsi – pozytywy wg KOM (9)

Zabudowa i posesje – stan techniczny (I.A.3.1). Ocena wysoka – 1,5 pkt.
Większość budynków jest zachowana w jednolitym stylu, zbudowana z materiałów drewnianych. Nawet 
obiekty poddane intensywnej renowacji – z przeznaczeniem na domy letniskowe – zachowują swój pierwotny 
kształt oraz charakter. 
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KR_WP9. Widok z trasy – po prawej 
dom dawno nieremontowany, po 
lewej dom niedawno poddany 
renowacji. 



Walory wsi – pozytywy wg KOM (10)
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Powiązania z innymi trasami (I.C.6)
Ocena wybitna - 1 pkt.
Przez Kruszyniany przebiega Szlak Tatarski oraz 
szereg innych szlaków pieszych i rowerowych. 
Będąc we wsi można udać się na spacer kilkoma 
kilkukilometrowymi trasami – np. Szlakiem 
Ekumenicznym lub też na wieżę obserwacyjna. 

KR_WP10a. Szlak Ekumeniczny.

KR_WP10. Szlak „Dziobem i pazurem”.



Walory wsi – negatywy wg KOM (1)
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Centrum (I.A.1.3). Ocena niska – 0,25 pkt.
Kruszyniany są ulicówką, co nie predysponuje tego typu wsi do posiadania centrum – stąd też ocena niska w tym 
aspekcie. Naturalne centrum wsi, czyli teren wokół meczetu, pełniący przede wszystkim funkcje parkingu, nie 
prezentuje się reprezentacyjnie, ale nie posiada istotnych dysonansów. Dzięki otwartej przestrzeni możliwy jest 
widok na meczet z dalszej perspektywy. 

KR_WN1. Miejsce startowe.



Walory wsi – negatywy wg KOM (2)
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Ogrodzenia (I.A.3.3)
Ocena dobra – 0,5 pkt.
Ogrodzenia we wsi są zazwyczaj drewniane i nawet w przypadku remontu posesji, nowe ogrodzenia nawiązują 
stylem do poprzednich. Zdarzają się jednak ogrodzenia mocno zniszczone, jak również nie do końca pasujące 
stylem do wyglądu ogólnego wsi. 

KR_WN2a. Na trasie.

KR_WN2b. Na trasie. 



Walory wsi – negatywy wg KOM (3)
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Przemieszczanie się po trasie (I.C.4)
Ocena dobra – 1 pkt.
Na obniżoną oceną wpływa brak chodnika – co prawda ruch samochodowy we wsi jest niewielki, jednakże 
ogranicza to poczucie bezpieczeństwa. Zaletą trasy jest zmienność podłoża: asfaltowo-gruntowa. 

KR_WN3. Na trasie.



Walory wsi – negatywy wg KOM (4)
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Sylweta miejscowości (I.A.1.1). Ocena dobra – 0,5 pkt.
Sylweta miejscowości nie jest zaburzona żadnym niepotrzebnym elementem. Momentami uwidaczniają się 
dwie dominanty – meczet i cerkiew. Jednakże ogólnie, pomimo pagórkowatego terenu, trudno dostrzec sylwetę 
całej miejscowości (ze względu na typ morfogenetyczny), a z miejsc z których jest to możliwe widać „płaskie” 
fragmenty wsi z zabudową mieszkaniową.

KR_WN4. W punkcie startu.



Walory wsi – negatywy wg KOM (5)
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Miejsca spoczynkowe dla turystów (I.C.3). Ocena niska – 0,75 pkt. 
Miejsca spoczynkowe są bardzo dobrze wyposażone przy trzech obiektach gastronomiczno-noclegowych we 
wsi, natomiast w przestrzeni publicznej brakuje takich miejsc. Obiekty takie pojawią się po wybudowaniu 
Centrum Edukacyjnego. 

KR_WN5. Ławki koło meczetu.



Walory wsi – negatywy wg KOM (6)
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Miejsca dedykowane przyjezdnym (I.B.3)
Ocena dobra – 2 pkt.
Turyści mają możliwość skorzystania z przestronnych parkingów oraz korzystając z któregokolwiek obiektu 
gastronomiczno-noclegowego mogą wypocząć w altanach, zakupić pamiątki, etc. We wsi nie ma stałego sklepu. 

KR_WN6. Czynne w sezonie sklepiki z pamiątkami, lokalnymi 
wyrobami przy jednym z obiektów noclegowych.



Walory wsi – negatywy wg KOM (7)
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Łączność i Internet (I.B.5).
Ocena niska – 0,25 pkt.
Kruszyniany – jak symbolicznie 
wyraża to ten słup kilometrowy 
ustawiony w centrum wsi – leżą 
„daleko”. We wsi interent dostępny 
jest tylko w obiektach hotelowo-
gastronomicznych. W części 
obiektów nie można płacić kartą. 
Zasięg telefonii komórkowej jest 
słaby. (Nie wydaje się jednak, aby te 
elementy były dużym negatywem 
dla turystów). 

KR_WN7. Punkt „0” Kruszynian.



Walory wsi – negatywy wg KOM (8)
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Wyróżniki miejsca, system inf. wizualnej (II.2.2). Ocena dobra – 0,5 pkt.
Bogata, ale niespójna szata informacyjna we wsi. Obok tablic urzędowych, znajdują się tablice informacyjne 
działalności gospodarczych, ciekawostek i tras spacerowych.

KR_WN8. Szata informacyjna.



Walory wsi – negatywy wg KOM (9)
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Propagowanie wiejskich wartości (III.1). Ocena dobra – 2,5 pkt.
We wsi prezentowane są różnego rodzaju sprzęty gospodarcze, zrekonstruowana jest jurta mongolska oraz 
wiejskie wartości propagowane są podczas festynów – np. święto Sabantuj. Jednakże aktualne ekspozycje 
cechuje niski poziom profesjonalizmu i subtelnej estetyki. 

KR_WN9. Ekspozycja w jednym z miejsc noclegowych.



Walory wsi – negatywy wg KOM (10)
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Ponadlokalne oddziaływanie (III.4). Ocena dobra – 1 pkt.
Kruszyniany są położne na Szlaku Tatarskim i w okolicy znajduje się kilka interesujących miejsc. Miejscowość 
ta ze względu na swoje położenie musi stanowić cel przyjazdu; nie można ta przyjechać „przy okazji”.

KR_WN10. We wsi.



Rekomendacje

Wieś Kruszyniany uzyskała ocenę wysoce pozytywną. Wieś jest już w pełni przygotowana, aby stać się częścią 
Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. Wieś posiada zabytki uznane za Pomnik Historii i wokół tych atrakcji i tradycji 
związanych z Tatarami buduje swój wizerunek oraz kreuje imprezy towarzyszące. Jako możliwe rekomendacje, 
można wskazać:
• istnieje potrzeba większego zadbania o stan techniczny budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz 

ogrodzeń – co prawda aktualnie nie ma większych dysonansów w tym zakresie, jednakże ważne, aby 
przestrzeń wsi była spójna i zachowująca swój charakter;

• należy w większym stopniu wyposażyć wspólną przestrzeń publiczną o elementy małej architektury oraz 
miejsca dedykowane podróżnym;

• należy uspójnić system informacji wizualnej we wsi;
• przynajmniej w części centralnej wsi warto wybudować chodnik;
• należy kontynuować prace rewitalizacyjne na mizarze;
• w większym stopniu oraz z zastosowaniem bardziej nowoczesnych rozwiązań powinno się eksponować 

wiejskie zwyczaje, tatarską tradycję i muzułmańską religię;
• przede wszystkim należy unikać wprowadzania sztucznych i zbytecznych atrakcji do wsi, gdyż może to 

doprowadzić do zaniku jej naturalności i atrakcyjności oraz przerodzić się w komercyjny „disneyland”. 

Po wybudowaniu Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich oferta pobytowa dla turystów 
ulegnie znacznemu rozszerzeniu. Należy jednakże pamiętać, aby nie przekroczyć pewnej granicy pojemności 
turystycznej Kruszynian oraz nie stworzyć oferty lub obiektów nieprzystających charakterem od tej 
miejscowości. Meczet i mizar powinny zawsze pozostawać głównym celem przyjazdu turystów – pozostałe 
elementy mogą jedynie ten pobyt uatrakcyjniać. 
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Uwagi i wnioski
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KR_1. Powstające Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej 
Tatarów Polskich w Kruszynianach.


