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Silvarium - a forest park in Poczobek 
Poczopek "Silvarium" is a forest park, located in the Krynki forest district, 
which can be reached by provincial road No. 676 / Białystok - Krynki. 
You can see here: numerous, picturesque bridges over a small river and a 
pond; interesting wood and stone sculptures; wooden huts; sundials; 
Strigiforium (house of owls); Bird's Hut; Tropinka - a path in the footsteps of 
forest inhabitants; a beautiful avenue of trees, which the foresters called the 
"Alley of Feng Shui". 
There is also the Na Skraju Puszczy Gallery, inside which you can admire 
animals, insects and plants that cannot always be seen while hiking in the 
Knyszyn Forest. 
An interesting attraction of the Silvarium is the Megaliths Park, i.e. traveling 
rocks. 
It is a collection of massive erratic boulders arranged in a form Celtic circle or 
in another interesting way. 
The nursery has a recreational and educational function because we can find 
here numerous information boards about plants and animals found in this 
area. 
We also have the opportunity to stay overnight and spend our free time here. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Reporter, Anna Paszkiewicz – Gadek, 
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Silvarium – park leśny w Poczobku 
Poczopek „Silvarium” stanowi leśny park, położony w nadleśnictwie Krynki, do 
którego można dojechać drogą wojewódzką nr 676/ Białystok - Krynki. 
Można tu zobaczyć: liczne, malownicze mostki nad małą rzeczką i stawem; 
ciekawe rzeźby z drewna i kamienia; drewniane chatki; zegary słoneczne; 
Strigiforium (dom sów); Ptasią Chatę; Tropinkę – ścieżkę śladami leśnych 
mieszkańców; przepiękną aleję drzew, którą leśnicy nazwali „Alejką Feng Shui”. 
Znajduje tu się również Galeria Na Skraju Puszczy, wewnątrz której można 
podziwiać zwierzęta, owady i rośliny które nie zawsze można zobaczyć podczas 
wędrówek po Puszczy Knyszyńskiej. Ciekawą atrakcją Silvarium jest Park 
Megalitów czyli wędrujące skały. 
Jest to zbiór potężnych głazów narzutowych ułożonych w formie celtyckiego 
kręgu lub w inny ciekawy sposób.Poczopek pełni funkcję rekreacyjną i 
edukacyjną gdyż, znajdujemy tu liczne plansze informacyjne na temat roślin i 
zwierząt występujących w tych okolicach. 
Mamy również możliwość przenocować i spędzić tu mile wolny czas. 


