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Opo�wiem�Wam�dziś�o�mie�ście,�któ�re�chcia�-


łem� zo�ba�czyć,� i� któ�re�mnie� nie� za�wio�dło� w


kon�fron�ta�cji�z�mo�imi�ocze�ki�wa�nia�mi.�O�mie�-


ście� stwo�rzo�nym� we�dług� so�cja�li�stycz�nych


norm,�o�skan�se�nie�ko�mu�ni�zmu�w�naj�lep�szym


wy�da�niu.�


Po szu ki wa łem te go w Chi nach, lecz te już daw -
no po rzu ci ły błęd ną ide alo gię, po ko lo ro wa ły się i
na wró ci ły na in ter na cjo na li stycz ną dro gę. Za raz
po Pań stwie Środ ka, łu dzi łem się, że so wiec ki sa -
juz do świad czę w Ki jo wie, jed nak bar dziej za pa -


mię ta łem z nie go śla dy Ru si Ki jow skiej. Po zo s-
ta ło ści po naj więk szym pań stwie świa ta sta ra łem
się od na leźć w Ar me nii i Gru zji, jed nak te od na la -
zły swo ją dro gę ku no we mu i od pu ści ły so bie ja -
kie kol wiek sen ty men ty. Aby zo ba czyć przy naj-
mniej ma skę, twarz so wiec kiej dyk ta tu ry, po czuć
jej du cha, wie dzia łem, że mu szę po je chać na Bia -
ło ruś. Nie in te re so wał mnie Brześć czy Grod no,
pol skie po zo sta ło ści kre sów wschod nich i in ne te -
re ny po ło żo ne po dro dze z War -sza wy do Miń ska.
Ja od ra zu po trze bo wa łem Miń ska wła śnie – mia -
sta słoń ca, wrót do ko mu no -ra ju.


Dziś nie bę dę Was mę czyć hi sto rią sto li cy Bia -
ło ru si, któ ra się ga kil ka set lat wstecz. NIe bę dę
opo wia dać o za byt kach z XV wie ku, o drew nia -
nych do mach, o sta rych ko ścio łach, bo żni cach i
cer kwiach, ani też o car skich bu dyn kach rzą do -
wych. Nie bę dę, bo one nie ist nie ją. Mińsk, obok
War sza wy i Ber li na, był po II woj nie świa to wej,
naj bar dziej znisz czo nym mia stem Eu ro py. Ber lin
się pod niósł, od bu do wał co naj wa żniej sze, nadał
so bie no we go du cha, po łą czył sta re z no wym.
War sza wę bu do wał ca ły na ród, pod nie sio no z ru -
in sta rów kę i od bu do wa no co naj wa żniej sze miej -


34 05/2015


Spacer 
po skansenie socrealizmu


Mińsk


Pomnik Feliksa Dzierżyńskiego


Siedziba białoruskiego KGB








36 05/2015


cd. ze str. 35


Przy tym nie któ re Pa nie pra cu ją ce w mu zeum,


chy ba chcąc za bić nu dę, od cza su do cza su za -


ga du ją. Do jed nej z nich po wie dzia łem, że mój ro -


syj ski jest już tro chę sła by, więc nie wszyst ko


ro zu miem. Na co usły sza łem, że za pew ne wy je -


cha łem za mło du z Ro sji, ale przy naj mniej ak cent


mi po zo stał.


Aby da lej eks plo ro wać so cja li stycz ną twarz


Miń ska, uda je się do me tra, sta cja Paź dzier ni ko -


-wa, a ja kże. Ko mu ni ka cja w Miń sku oka zu je się


nie zwy kle ta nią, gdyż 10-dnio wy bi let na wszyst -


kie czte ry opcje – me tro, au to bus, tram waj i tro -


lej bus, kosz tu je mnie 23 zło te. Za nim wsze dłem


do sta cji me tra, przy wi ta ło mnie zdo bie nie sta cji,


któ re w wie lu in nych kra jach daw ne go blo ku


wschod nie go, już daw no zo sta ło by za ma lo wa ne,


lub zmo der ni zo wa ne.


Me trem uda ję się na na stęp ną sta cję po ło żo -


ną na dru gim brze gu rze ki Swi sloch – Plac Zwy -


-cię stwa. Plac to tak na praw dę je den ogrom ny


po mnik zbu do wa ny na cześć i chwa lę Ar mii


Czer wo nej. Naj więk szym ak cen tem jest je den


wiel ki ob lisk zwień czo ny ra dziec ką gwiaz dą


z na pi sem Po bie da – Zwy cię stwo. Przed obe li -


skiem pło nie wiecz ny ogień na chwa łę Bia ło ru -


si nów, któ rzy od da li swo je ży cie w wal ce z fa-


szy sta mi. O dzi wo, do te go miej sca przy cho dzą


mło de pa ry w ra mach se sji po ślub nej. Cóż, u nas


cho dzi się „pod pa pie ża”, tu taj cho dzi się pod


gwiaz dę. Co kraj, to oby czaj. Plac ota cza ją bu -


dyn ki z na pi sa mi na cześć wal czą cych oraz


czer wo ny mi gwiaz da mi przy pię ty mi do la tar ni.


Na czte rech stro nach obe li sku znaj du ją się


ogrom ne pła sko rzeź by: 9 ma ja, sła wa po legł bym


bo ha te rom, ar mia ra dziec ka oraz czwar ta – bia -


ło ru ska par ty zant ka. Wi dać ta kże wiel ki, ra dziec -


ki herb bia ło ru skiej re pu bli ki rad.


Ze sta cji me tra Plac Zwy cię stwa ja dę w kie run -


ku, z któ re go przy je cha łem, mi jam sta cję me tra


Paź dzier ni ko wa i do cie ram do sta cji Plac Le ni na.


To ko lej na ogrom na, i za ra zem przy tła cza ją ca


prze strzeń miej ska zwa na Pla cem Nie pod le gło -


ści. Naj więk szym i do mi nu ją cym ak cen tem w tym


miej scu jest Dom Rzą do wy, gi gan tycz ny bu dy nek


w sty lu ra dziec kim zbu do wa ny w la tach 30 ubie -


głe go wie ku. Ko los ten stał tu taj ta kże wte dy, gdy


do mia sta wkra cza li Niem cy. Po dob nie jak ogrom -


ny po mnik Le ni na, po sta wio ny przed bu dyn kiem


rzą do wym w 1933 ro ku.


Tro chę się na słu cha łem na te mat te go miej sca


– że nie mo żna ro bić zdjęć ani bu dyn ku, ani Le -


ni na, że mo żna zo stać wy le gi ty mo wa nym, że mo -


żna na ra zić się na py ta nia i tak da lej. Nic ta kie go


się jed nak nie sta ło. Cho dzi łem so bie przed bu -


dyn ka mi rzą do wy mi ile chcia łem, otwar cie ro bi -


łem zdję cia Le ni na, a je den żoł nierz pil nu ją cy


oko li cy ja koś nie kwa pił się do za da wa nia mi ja -


kich kol wiek py tań.


Aku rat ta oko li ca zro bi ła na mnie naj więk sze


wra że nie. Nie wie le jest bo wiem miejsc, w któ -rych


po mni ki Le ni na prze trwa ły. Usu wa ło je więk szość


kra jów daw ne go blo ku wschod nie go, jed nak na


Bia ło ru si, prak tycz nie ka żde więk sze mia sto na -


dal je po sia da, i ani my śli o ich bu rze niu.


Plac Niepodległości


Dom Rządowy


Dworzec Główny








Po�dob�ne�wy�da�rze�nia�mia�ły�miej�sce�w�wie�lu


wsiach�Pod�la�sia�i�Po�le�sia.�"W�cen�trum�Stu�dzi�-


wód�sto�ją�trzy�krzy�że�-�kon�ty�nu�uje�swo�ją�opo�-


wieść�An�na�Fio�nik�-�je�den�z�nich�po�sta�wio�no�w


in�ten�cji�wy�ba�wie�nia�od�za�ra�zy.�Jed�ne�mu�czło�-


wie�ko�wi�przy�śni�ło�się,� iż�aby�oca�lić�wieś�mę�-


żczyź�ni�mu�szą�w�jed�ną�noc�po�sta�wić�krzyż,�zaś


ko�bie�ty�wy�tkać�płót�no�o�sze�ro�ko�ści�ręcz�ni�ka.�Tu�-


taj�po�raz�ko�lej�ny�da�je�o�so�bie�znać��oczysz�czal�-


na�funk�cja�bia�łe�go,�lnia�ne�go�płót�na."


Ręcz�nik�na�mi�łość


Jak�w�ka�żdym�cza�sie�i�pod�ka�żdą�sze�ro�ko�-


ścią�geo�gra�ficz�ną�wiel�ką�po�pu�lar�no�ścią�cie�szy�-


ły�się�zna�ki�ob�ra�zu�ją�ce�mi�łość�po�mię�dzy�mę�ż-


czy�zną�o�ko�bie�tą.�Wy�obra�ża�no�ją�pod�po�sta�cią


kwia�tów,�naj�czę�ściej�róż,�a�ta�kże�pa�ry�go�łąb�ków.


Po�tym�jak�go�łąb�ki�by�ły�usy�tu�owa�ne�wzglę�dem


sie�bie�mo�żna�by�ło�do�my�ślać�się�o�wza�jem�nych


re�la�cjach� pa�ry.� Go�łąb�ki� zwró�co�ne� do� sie�bie


dziob�ka�mi�ozna�cza�ły�mi�łość�szczę�śli�wą,�od�wró�-


co�ne�do�sie�bie�ty�łem�-�mi�łość�bez�wza�jem�no�ści,


je�den�go�łą�bek�kro�czą�cy�za�dru�gim�-�po�czą�tek


uczu�cia.�Tak�oto�opo�wia�da�o� swo�ich�prze�ży�-


ciach� 80-let�nia� miesz�kan�ka� bia�ło�ru�skiej� wsi:


"Kie dy mia łam 17 lat, za ko cha łam się w Paw li -
ku. Z ja sny mi wło sa mi i nie bie ski mi ocza mi, bar -
dzo mi się po do bał, i do bry był. Po ra dzo no mi,
abym wy szy ła ręcz nik z go łę biem i go łę bi cą.
Kie dy Paw lik do wie dział się o tym, przy słał do
mnie swa tów, i po bra li śmy się. Oto ja kie do bro
przy nio sły mi te go łąb ki. Ale zda rzy ło się nie -
szczę ście. Za cho ro wa łam na brzuch, nie mo -
głam uro dzić dzie ci. Za czę łam py tać ba bek, co
ro bić. Po ra dzo no mi wy szyć Mat kę -Ro dzi ciel kę
i Drze wo Ży cia. Po tym prze stał mnie brzuch
bo leć i uro dzi łam dzie ci. By łam szczę śli wa i za -
do wo lo na".


Do�dzi�siaj�na�wsiach�wschod�nie�go�Po�le�sia


prak�ty�ko�wa�ny�jest�zwy�czaj�za�wią�zy�wa�nia�ręcz�-


ni�ków�jak�ofia�ry�na�przy�dro�żnych�krzy�żach,�naj�-


czę�ściej�w�in�ten�cji�uzdro�wie�nia�lub�po�sia�da�nia


dzie�ci.�Na�krzy�żach�wie�sza�ne�są�nie�tyl�ko�ręcz�-


ni�ki,�ale�też�far�tusz�ki,�i�chust�ki.�Tka�ni�ny�nie�są


usu�wa�ne,�więc�z�bie�giem�cza�su�krzyż�sta�je�się


je�dy�nie�nie�wi�docz�ną�kon�struk�cją�dla�ko�lej�nych


warstw� tek�sty�liów,� a� ca�ła� in�sta�la�cja� za�czy�na


przy�po�mi�nać�po�stać�ko�bie�ty.�We�dług�et�no�gra�-


fów�sta�ją�się�one�uoso�bie�niem�daw�nych�bo�gów


lub�du�chów.�Po�dob�nie�dzie�je�się�z�krzy�ża�mi�na


cmen�ta�rzach��- na�gro�bach�ko�biet�za�wie�sza�ne


są�far�tusz�ki,�na�gro�bach�mę�żczyzn��- ręcz�ni�ki.


Sta�ją� się� one� wy�obra�że�niem� po�cho�wa�nych


osób.�Nie�któ�re�po�le�skie�cmen�ta�rze�przy�po�mi�na�-


ją�wio�ski�umar�łych.�Obec�ność�zmar�łe�go�człon�-


ka� ro�dzi�ny� jest� szcze�gól�nie� wa�żna� pod�czas


pra�wo�sław�ne�go�świę�ta�zmar�łych,�czy�li�Ra�du�ni�-


cy,�przy�pa�da�jącego�9�dni�po�Wiel�ka�no�cy.�Po�na�-


bo�żeń�stwie� w� cer�kwi� i� po�świę�ce�niu� gro�bów


przez�ka�pła�na�ro�dzi�ny�sia�da�ją�przy�gro�bach�bli�-


skich�im�osób�i�spo�ży�wa�ją�po�sił�ki.�Po�wszech�na


jest� wia�ra� w� to,� że� gra�ni�ca� mię�dzy� świa�tem


umar�łych�i�ży�wych�jest�w�tym�dniu�na�ty�le�cien�-


ka,�że�zmar�li�mo�gą�przez�nią�prze�ni�kać�i�uczest�-


ni�czyć� we� wspól�nym� po�sił�ku.� Przy�go�to�wa�ne


je�dze�nie�roz�kła�da�ne�jest�na�ha�fto�wa�nych�ręcz�-


ni�kach,�a�krzyż�ubra�ny�w�ręcz�ni�ki�i�far�tusz�ki�sta�-


ją�się�sym�bo�licz�nym�zna�kiem�ich�obec�no�ści.�


Naj�wa�żniej�szym�miej�scem�w�ka�żdej�wiej�skiej


cha�cie�był�"świę�ty�kąt",�w�któ�rym�wi�sia�ły�iko�ny.


Na�zy�wa�no�go� "po�kuć".� Iko�ny� i�świę�te�ob�ra�zy


obo�wiąz�ko�wo�mu�sia�ły�być�otu�lo�ne�bo�ga�to�zdo�-


bio�ny�mi�ręcz�ni�ka�mi.�Już�przez�ty�siąc�lat�chrze�-


ści�jań�skie� iko�ny� har�mo�nij�nie� współ�ist�nie�ją


z� � ręcz�ni�ka�mi,� ale� prze�cież� ręcz�nik� ma� du�żo


star�szy,�po�gań�ski�ro�do�wód.�Po�kuć�w�cza�sach


przedchrze�ści�jań�skich�sta�no�wił�do�mo�wą�świą�-


ty�nie,�w�któ�rej�zwra�ca�no�się�do�bóstw�i�du�chów


przod�ków.�To�miej�sce�od�resz�ty�do�mu�od�dzie�lo�-


ne�by�ło�za�sło�ną,�ręcz�ni�kiem�roz�dzie�la�ją�cym�sa�-


crum�od�pro�fa�num.�Chrze�ści�jań�stwo�znisz�czy�ło


po�są�żki�bo�gów,�a�ha�fto�wa�ny�ręcz�nik�za�wę�dro�-


wał�na�świę�te�ob�ra�zy.�


Tę�sk�no�ta�za�tra�dy�cją


Wiek�XX�przy�niósł�wie�le�zmian,�ręcz�ni�ki�po�-


wo�li�za�czę�ły�zni�kać�z�wiej�skich�do�mów�i�świę�-


tych�ob�ra�zów,�zmie�ni�ła�się�ich�ko�lo�ry�sty�ka�i�or-


na�men�ty.�Sta�ry�haft�krzy�ży�ko�wy�i�tkac�kie�pe�re�-


bo�ry�ustą�pi�ły�miej�sca��ha�fto�wi�pła�skie�mu�i�ażu�-


ro�we�mu.�Po�wo�li�od�cho�dzo�no�od�sta�ro�żyt�nych


zna�ków�za�stę�pu�jąc�je�mo�ty�wa�mi�kwia�to�wy�mi�i


ro�ślin�ny�mi� nie� speł�nia�ją�cych� in�nej� funk�cji� niż


czy�sto�de�ko�ra�cyj�na.�Na�ręcz�ni�kach�za�czę�ły�po�-


ja�wiać�się�ca�łe�wa�zo�ny�z�ró�żno�ko�lo�ro�wy�mi�kwia�-


ta�mi,�pta�ka�mi,�owo�ca�mi�win�nej�la�to�ro�śli,�mo�ty-


wami�ro�ślin�ny�mi.�Zmia�ny�te�na�stę�po�wa�ły�pod


wpły�wem�dwo�ru�i�ko�ścio�ła�głów�nie�w��la�tach�30-


tych�XX�wie�ku,�kie�dy�to�pra�wie�zu�peł�nie�za�ni�kły


czer�wo�ne,�geo�me�trycz�ne�or�na�men�ty.�Za�czę�to


po�słu�gi�wać�się�go�to�wy�mi,�fa�brycz�ny�mi�sza�blo�-


na�mi,�ręcz�ni�ki�w�ró�żnych�re�gio�nach�ujed�no�li�ca�-


ły�się�i�za�tra�ca�ły�swo�je�ce�chy�szcze�gól�ne.�Rę-


cz�nie�tka�ne�i�wy�szy�wa�ne�ręcz�ni�ki�za�czę�to�za�-


stę�po�wać�fa�brycz�ną�pro�duk�cją�z�ko�lo�ro�wy�mi�na�-


dru�ka�mi.�


"- Nie ste ty tra dy cja uży wa nia ha fto wa nych
ręcz ni ków na na szym te re nie pra wie za ni kła -
mówi�An�na�Fio�nik�- nie gdyś mo żna by ło je jesz -
cze spo tkać na iko nach w do mu, na krzy żach
przy dro żnych i cmen tar nych, obec nie zu peł nie
za stą pio no je ko lo ro wym wstą żka mi i wian ka mi
ze sztucz nych kwia tów. W do mach na wsi po -
zo sta ło cał kiem spo ro ręcz ni ków, po uty ka nych


po sza fach i skrzy niach. Rzad ko ścią są ręcz ni -
ki tka ne, czę ściej mo żna spo tkać wy szy wa ne,
naj czę ściej ko lo ro wym, gład kim ha ftem kwia to -
wym. W mo im do mu za cho wa ły się jesz cze
ręcz ni ki tka ne przez bab cię, wy szy wa ne czer -
wo ną i czar ną ni cią, w geo me trycz ne wzo ry.
Ma my ta kże ręcz ni ki, któ re zo sta ły nam spre -
zen to wa ne, współ cze sne, wy szy wa ne już na
kan wie ko lo ro wy mi nić mi. Du żo lep sza sy tu acja
pa nu je na Po le siu za wschod nią gra ni cą. To
praw dzi wa skarb ni ca tra dy cji zwią za nych z
ręcz ni kiem. Tka ne i wy szy wa ne ręcz ni ki spo ty -
ka się na ka żdym kro ku w ka żdej mniej szej czy
więk szej miej sco wo ści . Są obec ne w cer -
kwiach, w pry wat nych do mach, na krzy żach
cmen tar nych. Do dzi siaj prze wią zu je się ni mi
we sel nych dru żban tów. W Mo to lu i Beź dzie rzu
mo że my od wie dzić mu zea po świę co ne ręcz ni -
kom ob rzę do wym."


Współ�cze�sne�cza�sy�nie�sprzy�ja�ją�kul�ty�wo�wa�-


niu�tra�dy�cji,�na�sze�po�trze�by�się�zmie�ni�ły,�prze�-


sta�li�śmy�tak�bar�dzo�być�przy�wią�za�ni�do�od�wie-


cz�nych�zwy�cza�jów,�ale�czy�sy�tu�acja��ręcz�ni�ka


jest�bez�na�dziej�na?�Ro�dzi�na�Fio�ni�ków�ze�Stu�dzi�-


wód�jest�przy�kła�dem,�że�jed�nak�mo�żna�po�wró�-


cić,� a� na�wet� przy�wró�cić� daw�no� za�po�mnia�ne


tra�dy�cje:


"- W mia rę na sze go ro sną ce go za in te re so -
wa nia kul tu rą lu do wą i et no gra fią, ha fto wa ne
ręcz ni ki za czę ły po ja wiać się w na szym do mu
co raz czę ściej. Za wie si li śmy je na iko nach, za -
czę li śmy go wy ko rzy sty wać w wie lu sy tu acjach
ro dzin nych i świą tecz nych. Już od wie lu lat cho -
dzi my z nim na na sze po le w dniu św. Je rze go
( 6 ma ja), aby obejść je trzy krot nie z iko ną i ko -
ro wa jem po ło żo ny mi na ręcz ni kach. Śpie wa my
tra dy cyj ne pie śni, mo dli my się, aby Bóg uświę -
cił i po bło go sła wił na sze za sie wy. Dzi siaj już nie
wy obra ża my so bie ży cia bez ha fto wa ne go ręcz -
ni ka."


Ewa Zwierzyńska 


Przy pi sa niu tek stu ko rzy sta łam ze źró deł:


1. M.S. Ka car "Bie ła ru ski ar na ment" 


2. V. La ba cheu skaya "Bond of ti mes - be la ru sian to wel" 
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Do dzisiaj na wsiach wschodniego Polesia prak-


tykowany jest zwyczaj zawiązywania ręczników


jak ofiary na przydrożnych krzyżach, najczęściej


w intencji uzdrowienia lub posiadania dzieci


Ewa Zwie rzyń ska 


ur. 1973 w Biel sku Pod -
la skim, z wy kształ ce nia
le karz, z za mi ło wa nia fo -
to graf i re por ter ka. Pod -
la sian ka z uro dze nia i wy-
bo ru, mi ło śnicz ka ro dzi -
mych kra jo bra zów i po -
gra ni cza pol sko -bia ło -
ru skie go. Lau re at ka mię-
dzy na ro do we go kon kur -
su "Be la rus in fo cus" na


naj lep szy tekst re por ter ski o Bia ło ru si oraz Na tio nal
Geo gra fic "Zo stań dzien ni ka rzem Tra vel le ra" za re -
por taż o Po le siu. Na sta łe współ pra cu je z ma ga zy -
nem "Kra ina Bu gu" oraz "Cza so pis", w któ rych
pu bli ku je tek sty o Pod la siu i Bia ło ru si. Współ pra cu je
z por ta lem www.eastwe stin fo.eu gdzie pu bli ku je fo -
to re por ta że.
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Szlak ro we ro wy ozna ko wa ny jest na zie lo no,


szlak wod ny wzdłuż rze ki Es sy (ok. 20 km) – na


nie bie sko. Noc le gi ofe ru ją nie licz ne tu na ra zie


go spo dar stwa go ścin ne w oko licz nych wio skach


nad je zio ra mi.
tekst i zdjęcia: Dominika Zaręba


2015/05


In�for�ma�cje�prak�tycz�ne


Do�jazd


Do Le pe la mo żna do je chać au to bu sem bez -


po śred nio z Miń ska, Wi teb ska. Po cią giem mo -


żna tu do je chać tyl ko z Or szy (jed na li nia


ko le jo wa).


Po�le�ca�ne�noc�le�gi:


Sta�ry�Le�pel (biał. Стары Лепель, ros. Ста-


рый Лепель): Go spo dar stwo „Prio zer na ja”, Ol -


ga Ma cha nen ko (ko or dy na tor ka szla ku, or ga -


ni za cja wy cie czek eko -et no gra ficz nych po


re gio nie i im prez kul tu ral nych)


tel. +375�2132�4�17�73�


ema il: le�pe�l2005@gma�il.com


Sta�re� Lad�no (biał. Старое Ляднa, ros.


Старое Лядно): Go spo dar stwo „Luk szy na”,


Wik tor Tru fa now, tel. +375-29-597-00-39.


Noc le gi w ho�te�lu�i�do�mu�go�ścin�nym�Be�-


re�zyń�skie�go Re zer wa tu Bios fe ry: Do kszy ce


(biał. Докшыцы, ros. Докшицы) 


http://be�re�zin�sky.by
http://le�pel.by
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B e r e z w e c z
biał. Беразвечча, ros. Березвечье


obec nie pn.-wsch. dziel ni ca mia sta Głę bo kie
ob wód wi teb ski  


Klasz tor Ba zy lia nów 
Ufun do wa ny w r. 1637 przez wo je wo dę mści -


sław skie go Jó ze fa Kor sa ka (zm. 1643). Był naj wa -
żniej szą obok Wil na i By te nia pla ców ką za ko nu w
Wiel kim Księ stwie Li tew skim. W w. XVIII mie ścił
no wi cjat, wy ższe szko ły za kon ne oraz re zy den cję
ar chi man dry ty – li tew skie go pro win cja ła, któ ry za -
zwy czaj peł nił jed no cze śnie obo -wiąz ki tu tej sze go
su pe rio ra. Po ka sa cie klasz to ru (1834) otwo rzo no
tu w r. 1847 pra wo sław ny mę ski mo na ster Na ro -
dze nia NMP, któ ry za mknię to w r. 1874. W l. 1901-
1915 mie ścił się tu mo na ster żeń ski, ewa ku owa ny
stąd do Jal ca (gu ber nia or łow ska). W r. 1920 w kla -
szto rze umiesz czo no gar ni zon Kor pu su Ochro ny
Po gra ni cza. Pod czas II woj ny świa to wej bu dow le
zaj mo wa ły wię zie nie śled cze NKWD (1939-1941)
i nie miec ki obóz kon cen tra cyj ny (1941-1944), a od
jej za koń cze nia do dzi siaj – wię zie nie o za ostrzo -
nym ry go rze na zy wa ne „Tek sas”. Jest to bu dy nek
pię tro wy, zbu do wa ny na pla nie li te ry H, do któ re go
od wsch. przy le ga ła cer kiew. 


Cer kiew Ba zy lia nów 
p.w. Św. Pio tra i Św. Paw ła
Mu ro wa na w l. 1756-1763 sta ra niem za ko nu.


Za pro jek to wał ją Do me ni co lub An to nio Pa rac -
ca. W l. 1766-1776 zo sta ła po więk szo na o ora -
to rium. Od re stau ro wa no ją w r. 1820 sta ra niem
su pe rio ra Ta de usza Ma jew skie go; w l. 1901-
1909 zo sta ła grun tow nie wy re mon to wa na (m.in.
roz bu do wa no ora to rium, za ło żo no żel be to no we
skle pie nia, za ma lo wa no ścien ne de ko ra cje ma -
lar skie wnę trza i ele wa cji, wsta wio no drew nia ny
iko no stas. 


W r. 1920 cer kiew zo sta ła prze ka za na ka to li -
kom. Po raz ostat ni od no wio no ją w r. 1930. Od r.
1949 jej mu ry by ły stop nio wo roz bie ra ne, a w r.
1970 wy sa dzo ne w po wie trze. W kor pu sie ba zy li -
ki wy ko rzy sta no sche mat krzy ża wpi sa ne go w pro -
sto kąt. Sy me tria wy ró żnia ła nie tyl ko fa sa dę, lecz
ta kże ele wa cje bocz ne z nie znacz nie wy stę pu ją -
cy mi i od cin ko wo za mknię ty mi wą ski mi ra mio na mi
tran sep tu. Strze li sta, roz fa lo wa na dwu wie żo wa fa -
sa da skom po no wa na na li nii wklę sło -wy pu kłej, fan -
ta zyj ne kształ ty szczy tów, heł mów wie żo wych,
pla stycz ne wy kro je otwo rów okien nych i pro fi li oraz
wy so kiej kla sy wy strój i de tal sztu ka tor ski two rzy ły
ar cy dzie ło eu ro pej skiej ar chi tek tu ry w. XVIII. Eks -


pre syj na ar chi tek tu ra Be re zwe cza znaj du je po do -
bień stwa w wie lu póź no ba ro ko wych świą ty niach
Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go.


B u d s ł a w
biał. Будслаў, ros. Будслав; ob wód miń 


150 km na pn. od Miń ska znaj do wa ło się miej -
sce na zy wa ne Bu dą, po ło żo ne w pusz czy za pi sa -
nej przez Alek san dra Ja giel loń czy ka ber nar dy nom
wi leń skim w r. 1504. W r. 1588 do świad czo no tam
pierw szych ob ja wień. Po r. 1613, kie dy tra fił tam
i za sły nął ła ska mi ob raz Mat ki Bo żej (uko ro no wa -
ny w r. 1998), przy wie zio ny z Rzy mu przez wo je -
wo dę wi leń skie go Ja na Pa ca, roz wi nął się ruch
pąt ni czy. W l. 1633-1643 sta ra niem gwar dia na Flo -
ria na Ka lec kie go, z fun du szy wo je wo dy po łoc kie -
go, het ma na Ja nu sza Kisz ki (zm. 1653), ar chi tekt
An drzej Kro mer zbu do wał nie wiel ką dwu wie żo wą
świą ty nię ozdo bio ną w r. 1649 czar no -zło tym oł ta -
rzem per spek ty wicz nym (obec nie jest to ka pli ca
p.w. Św. Bar ba ry, usy tu owa na z bo ku pre zbi te rium
no we go ko -ścio ła). W r. 1732 Bud sław otrzy mał
pra wa miej skie.                                          cd.  str. 22


Via Re gia – to od XIV wie ku dro ga han dlo wa łą czą ca Hisz pa nię z kra ja mi Eu ro py Wschod niej, a ta -
kże głów ny trakt han dlo wy łą czą cy Kra ków, Wiel kie Księ stwo Li tew skie z Mo skwą. To rów nież dro -
ga wy mia ny idei po mię dzy Za cho dem i Wscho dem. Tą dro gą na te ren Wiel kie go Księ stwa przy by wa li
ar ty ści ze Ślą ska, Czech oraz z pół noc nych Włoch, zwłasz cza z re jo nu je zio ra Co mo, przy no sząc no -
we idee ar ty stycz ne, wy wo dzą ce się z naj -lep szych re ali za cji ar chi tek to nicz nych na zie miach tych
ar ty stów. Bro szu ra „Bia ło ru ski szlak ba ro ko wy. Bia ło ruś na Via Re gia” jest pró bą te ma tycz ne go spoj -
rze nia na bia ło ru ski od ci nek Via Re gia oraz kwe stię ar chi tek tu ry sa kral nej te go ob sza ru, bę dą cą uni -
kal nym wy ró żni kiem tych te re nów w eu ro pej skiej prze strze ni kul tu ro wej. W szcze gól no ści
ar chi tek tu ra sa kral na dru giej po ło wy XVIII wie ku zo sta wi ła na tych zie miach ślad w po sta ci ko ścio -
łów, cha rak te ry zu ją cych się zwy kle dwo ma strze li sty mi, smu kły mi wie ża mi, pro sty mi pla na mi ar chi -
tek to -nicz ny mi oraz od wo ła niem do krzy wo li nio wych „rzeź biar skich” fa sad. Ko ścio ły te ta kże
umie jęt nie umiesz czo ne w prze strze ni miast stwo rzy ły swo istą do mi nan tę kra jo bra zo wą tych miej sco wo ści. „Bia ło ru ski szlak
ba ro ko wy” jest tu ry stycz nym roz wi nię ciem głów ne go prze bie gu tra sy Via Re gia na li nii San do mierz -Lu blin -Grod no -Wil no,
oraz Wil no -Smo leńsk. Prze bie ga ta kże po przez in ne lo kal ne hi sto rycz ne dro gi kul tu ro we np.: trakt han dlo wy Wil no -Mińsk -
-Wi tebsk. Ni niej sza bro szu ra sta no wi pierw szy krok w kie run ku wy ty cze nia szla ku ar chi tek tu ry ba ro ko wej na Bia ło ru si. Na -
szym ce lem jest za rów no opra co wa nie i po pu la ry za cja do stęp nych ma te ria łów na ten te mat, jak rów nież za chę ce nie ba da czy
do po głę bio nych ba dań w tym za kre sie oraz zdy na mi zo wa nie tu ry sty ki wo kół przed sta wia nych w pu bli ka cji obiek tów.
W pierw szej czę ści pro jek tu uda ło się opra co wać gru pę obiek tów (ta kże nie ste ty już nie ist nie ją cych), istot nych dla zro zu -
mie nia fe no me nu ar chi tek tu ry te go ob sza ru w pół noc no -wschod niej czę ści Bia ło ru si. W przy szło ści chcie li by śmy pod jąć
rów nież te ma ty kę ar chi tek tu ry ob sza ru Bia ło ru si Za chod niej, Po łu dnio wej (Po le sia), Wschod niej (od Or szy do Hom la) a ta -
kże oko lic Miń ska. W ra mach ni niej szej pu bli ka cji chce my roz bu dzić za in te re so wa nie tym za po mnia nym przy kła dem trans -
fe ru my śli ar ty stycz nej, któ ry na zie miach bia ło ru skich zna lazł no wą, nie zwy kłą re ali za cję.


Michał Kurzej


Fasada i nawa główna kościoła Bernardynów p.w. Wniebowzięcia 
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Szlaki�Greenways Wołożyńskie Gościńce
Te�ma�tycz�ny� szlak


dzie�dzic�twa�Wo�ło�żyń�-


skie� Go�ściń�ce� (biał.


Валожынскiя�гасцiн-


цы,� ros.� Воложин-


ские�гостинцы)�na�wią�zu�je�do�hi�sto�rycz�nych


trak�tów�han�dlo�wych�i�zna�nych�szla�chec�kich


ro�dów�mieszka�ją�cych�nie�gdyś�na�tych�te�re�-


nach�te�re�na�mi.�Po�nad�200.�ki�lo�me�tro�wa�pę�-


tla�ro�we�ro�wa�łą�czy�za�byt�ko�we�mia�stecz�ka


oraz�wio�ski,�gdzie�mo�żna�po�słu�chać�mu�zy�-


ki�bia�ło�ru�skiej,�po�znać�tra�dy�cyj�ne�rze�mio�-


sła,�zwie�dzić�eko�mu�zea,�za�miesz�kać�w�je-


d�nym�z�licz�nych�go�spo�darstw�go�ścin�nych


i�po�sma�ko�wać�wy�śmie�ni�tej�re�gio�nal�nej�ku-


ch�ni,� po�słu�chać� tra�dy�cyj�nej� bia�ło�ru�skiej


mu�zy�ki.�


Szlak prze bie ga przez ta kie więk sze miej -
sco wo ści i ich atrak cje:
Wo�ło�żyn (biał. Валожын, ros. Воложин) –


sto li ca re gio nu, gdzie mo żna zo ba czyć kla sy -
cy stycz ny ze spół pa ła co wy Tysz kie wi czów,
kla sy cy stycz ny ko ściół pw. św. Jó ze fa fun da cji
hra bie go Jó ze fa Igna ce go Tysz kie wi cza z po -
cząt ku XIX w., drew nia ną cer kiew św. św. Kon -
stan ty na i He le ny i in ne za byt ki.
Iwie�niec (biał. Івянец, ros. Ивенец) – hi sto -


rycz ne mia stecz ko i ko leb ka garn car stwa, war -
to zwie dzić m.in. ba ro ko wy ko ściół pw. św.
Mi cha ła (1702-1705) i klasz tor fran cisz ka nów,
neo go tyc ki ko ściół św. Alek se go, sy na go gę z
po cząt ku XX w. i cmen tarz ży dow ski. Co ro ku w
lip cu od by wa się tu  Re gio nal ny kon kurs garn -
car stwa „Gli nia ny Dzwon”, a we wrze śniu fe sti -
wal rze mio sła - Iwie niec ki Kier masz Twór czy.


Ra�ków (jw.), war to zaj rzeć ta kże do eko mu -
zeum „Ra kow ska cy wi li za cja” 


(tel. +375-29-5569627).
Wisz�niew (biał. Вішнева, ros. Вишнево) –


wio ska, nie gdyś mia stecz ko, gdzie za cho wał
się m.in. ko ściół rzym sko ka to lic ki pw. NMP
zbu do wa ny w la tach 1637-41 w sty lu ba ro ko -


wym z ele men ta mi re ne san su, prze bu do wa ny
w sty lu ro ko ko w 1771 r. (choć je go po cząt ki
się ga ją ro ku 1424), cer kiew pw. św. św. Ko smy
i Da mia na z 1865 r., sta ry cmen tarz ka to lic ki i
ży dow ski oraz dwór Chrep to wi czów.


Na szla ku trze ba ko niecz nie za gląd nąć do
ma low ni czych wio sek, w któ rych znaj dzie my
noc leg w go spo dar stwach go ścin nych, po sma -
ku je my lo kal nej kuch ni, po zna my rze mio sło,
bia ło ru ską kul tu rę i sztu kę.


Eko�mu�zeum�Pszcze�lar�stwa w wio sce Bo -
rok, (biał. Бaрок, ros. Борок). Pro wa dzo ne jest
przez Go spo dar stwo agro tu ry stycz ne „Świat
Pszczół”. Go spo da rze or ga ni zu ją warsz ta ty
edu ka cyj ne o pszczo łach dla do ro słych i dzie -
ci, pro wa dzą ma ły skle pik z pro duk ta mi lo kal -
ny mi (tel. +375-29-3262481).


Eko�mu�zeum�In�stru�men�tów�Na�ro�do�wych


w wio sce Tysz kowsz czy na (bial. Цiшкаýшчы-
на, ros. Тишковщина). Po wsta ło z ini cja ty wy
Go spo dar stwa „Chu tor Du da ra” po ło żo ne go w
ser cu prze pięk nej pusz czy po wsta ło, któ re
pro wa dzi Alek san der Łoś, et no mu zyk i ar ty sta.
Or ga ni zo wa ne są tu taj ta kże spły wy ka ja ko we,
przed sta wie nia te atral ne i kon cer ty. 
Tel. +375-29-6623833
ema il: bre dzis@gma il.com
http://www.ale slos.com/sia dzi ba.  


tekst i zdjęcia: Dominika Zaręba


Ko�or�dy�na�tor�szla�ku:


Go�spo�dar�stwo�„Gan�ka”


Ana to lij Ga niec (ko or dy na tor szla ku i or ga ni za -
tor tu ry sty ki na szla ku – wy ciecz ki ro we ro we,
pie sze, mu zycz ne,
ku li nar ne i in.), wio -
ska Epi ma chy (biał.
Эпімахі, ros. Эпима-
хи), 
tel. +375-29-6313010
ema il: 
in fo@gan ka hu tor.com 
www.gan ka hu tor.com
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go na stęp nie po wsta wa ła no wa, upo rząd ko wa -
na struk tu ra - tka ni na. Sam kształt ręcz ni ka -
po dłu żny pas ma te ria łu, ob ra zo wał dro gę. Sta -
ra no się, by tka ny ręcz nik miał dłu gość od po -
wia da ją cą wzro sto wi da ne go czło wie ka, a nie-
kie dy sta no wił je go po dwój ną, lub na wet po trój -
ną mia rę. 


Tak jak ży cie ludz kie ręcz nik miał swój po -
czą tek i ko niec, po mię dzy ni mi - ca ła ży cio wa
dro ga któ rą prze by wał od na ro dzin do śmier ci.


Daw ni Sło wia nie uwa ża li, że wszy scy wę -
dru je my szla kiem na sze go prze zna cze nia jak
po Mlecz nej Dro dze, a co ob ra zu je ją le piej niż
ręcz nik z bia łe go płót na? Mlecz na Dro ga to nie
tyl ko na sza ziem ska piel grzym ka, ona pro wa -
dzi nas do nie ba, po za śmierć. Jest nie biań -
skim mo stem po któ rym wę dru ją nie tyl ko ży wi,
ale i umar li. Du sze przod ków prze by wa ją ce w
za świa tach mo gą po niej zstę po wać na zie mię. 


To dla te go w świę to Dzia dów otwie ra no ok-
no i prze wie sza no przez nie bia ły ręcz nik - w
ten spo sób sta ra no się uła twić du chom przod -
ków dro gę do do mu, by mo gły za siąść z ro dzi -
ną do uro czy stej ko la cji.


Od ko ły ski po grób


Ko lej nym sym bo lem ja ki ob ra zu je ręcz nik jest
mie dza, gra ni ca, próg, któ ry czło wiek prze kra -
cza, aby wejść w ko lej ny etap ży cia. Ręcz nik był
obec ny przy ka żdym przej ściu z jed ne go eta pu
ży cia do na stęp ne go. Gra ni ce by ły punk ta mi
new ral gicz ny mi a ich prze kra cza nie wią za ło się
z nie bez pie czeń stwa mi. Nie od no si ło się to je -
dy nie do gra nic w prze strze ni, ale i do gra nic
w cza sie. Wszel ki czas, któ ry sta no wił etap po -
śred ni po mię dzy jed nym okre sem a dru gim był
szcze gól nie trud ny i wra żli wy na czyn ni ki za kłó -
ca ją ce. Wy ma gał więc szcze gól nych za bie gów,
za klęć i ry tu ałów, któ re mo gły by go ochro nić
i za pew nić płyn ne, po myśl ne przej ście do na -
stęp ne go eta pu ży cia. Tą ro lę do sko na le speł -
niał ręcz nik ob rzę do wy.


Pierw szy kon takt czło wie ka z ręcz ni kiem od -
by wał się przy na ro dzi nach. Już pod czas po ro -
du ko bie ta, by ulżyć so bie w cier pie niach,
prze wie sza ła ręcz nik przez bel kę na su fi cie i ro -
dzi ła, przy trzy mu jąc się za je go koń ce. No wo na -
ro dzo ne dzie cię od ra zu otu la no w no wy, czy sty
ręcz nik. Wa żnym mo men tem by ła pierw sza ką -
piel, któ ra zmy wa ła z dziec ka śla dy "tam te go"
świa ta i przejść do "te go". Umy te dziec ko owi ja -
no w bia łą pie lusz kę i prze wią zy wa no ręcz ni kiem
z de li kat ne go, cien kie go płót na. 


Ko lej nym wa żnym wy da rze niem w ży ciu czło -
wie ka był ślub. Po przez ob rzęd we sel ny mło dzi
osią ga li no wy so cjal ny stan, ro dzi li się do no we -
go ży cia. Pod czas ob rzę du we sel ne go ręcz nik


ręcz nik speł niał ry tu al ną ro lę zwią za -
nia dwóch po cząt ków: mę skie go i żeń -
skie go, dwóch ro dzin, dwóch ro dów.
Ża den etap we se la nie mógł obejść
się bez ręcz ni ka. Już przy go to wu jąc
się do ślu bu pan na mło da mia ła obo -
wią zek wy tkać kil ka, a na wet kil ka na -
ście ręcz ni ków, któ re wno si ła do swe -
go wia na. Na pod sta wie jej umie jęt no -
ści tkac kich by ły oce nia ne zdol no ści
do po do ła nia obo wiąz kom go spo dy ni. 


No wym ręcz ni kiem by li ob da ro wy -
wa ni wszy scy naj wa żniej si go ście we -
sel ni ze stro ny mę ża a ta kże świad-
ko wie. W przed dzień ślu bu, w so bo tę
wie czo rem na uro czy stą ko la cję do
do mu dziew czy ny za pra sza no mar -
szał ka we se la. Roz po czy nał on po si -
łek od umy cia rąk, a mat ka dziewczy -
ny po da wa ła mu ręcz nik, któ ry mar -
sza łek po wy tar ciu dło ni za trzy my wał
w pre zen cie. W dniu ślu bu mło da pa ra sym bo -
licz nie prze kra cza ła ręcz nik po ło żo ny na zie mi,
a ta kże sta ła na nim pod czas za ślu bin w świą -
ty ni. Ręcz ni kiem wią za no dło ni no wo żeń ców
pod czas skła da nia przy się gi ma łżeń skiej. Pan -
na mło da nio sła ślub ną iko nę oto czo na ha fto -
wa nym ręcz ni kiem. Iko nę za wie sza ła w do mu
mę ża, a ręcz nik mu siał wi sieć na niej do Wiel -
ka no cy lub Bo że go Na ro dze nia.  Pod czas uczty
we sel nej mło dzi sia da li na za sła nym ręcz ni ku,
nie kie dy mar sza łek we se la sym bo licz nie prze -
wią zy wał mło dych jed nym ręcz ni kiem.


Ostat nią gra ni cą by ła śmierć. Po śmier ci człon-
ka ro dzi ny otwie ra no okno i wy wie sza no ręcz -
nik. Dla ży wych był on in for ma cją o śmier ci,
a dla du szy umar łe go uła twiał wy do sta nie się na


"tam ten" świat. W dniu zgo nu ręcz ni kiem ota -
cza no iko nę za wie szo ną u wez gło wia łó żka
zmar łe go. Po zo sta wał on na niej 40 dni, pod -
czas któ rych – jak wie rzo no – du sza prze by wa
jesz cze w obej ściu. Do pie ro wów czas mo żna
był go zdjąć i uprać. Uwa ża no, że prze by wa
w nim duch zmar łe go. Ręcz ni kiem ozda bia no
krzyż po grze bo wy, któ ry pro wa dził zmar łe go na
cmen tarz. Po po grze bie ręcz nik był od da wa ny
do cer kwi. Na Pod la siu jesz cze do lat 80-tych
XX wie ku prak ty ko wa no zwy czaj nie sie nia trum -
ny na ręcz ni kach, a na stęp nie opusz cza nie na
nich trum ny do gro bu, gdzie po zo sta wa ły ra zem
za ko pa ne w zie mi. Ręcz nik obo wiąz ko wo wkła -
da no też do trum ny, ota cza jąc nim cia ło nie -
bosz czy ka.                                              cd. str. 18


na płótnie


Haftowany ręcznik na krzyżu


W cerkwii w Kożangródku
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Ru�ina�Pa�ła�cu�Sa�pie�hów�w�Ró�ża�nie. Naj wspa nial sze ru iny na Bia ło ru si – o ile ru iny mo żna na zwać wspa nia ły mi – znaj du ją się w Ró ża nie, ma łym


mia stecz ku le żą cym w pru żań skim re jo nie, przy szo sie bie gną cej z Brze ścia do Sło ni mia.  Pier wot na re zy den cja dla het ma na Lwa Sa pie hy po wsta ła w tym


miej scu w po cząt kach XVII wie ku i w niej go ścił kró le wi cza Wła dy sła wa Wa zę, idą ce go w 1617 ro ku z ar mią na Mo skwę. Ka zi mierz Lew Sa pie ha po dej mo -


wał tu po now nie Wła dy sła wa IV już ja ko kró la Pol ski. Od 1655 ro ku, pod czas woj ny pol sko -mo skiew skiej w Ró ża nie przez kil ka lat prze cho wy wa no trum nę


z re li kwia mi św. Ka zi mie rza, dla te go przy pusz czać mo żna, że by ło to wów czas miej sce uwa ża ne za bez piecz ne, co su ge ru je ist nie nie być może for ty fi ka cji.


Re zy den cja zo sta ła znisz czo na pod czas woj ny do mo wej szlach ty z Sa pie ha mi w 1698 ro ku.


No wy pa łac ka zał zbu do wać kanc lerz li tew ski ksią żę Alek san der Sa pie ha w la tach 1784-1788 we dług


pro jek tu Jo han na Sa mu ela Bec ke ra, któ ry za pro po no wał bu dy nek w sty lu kla sy cy zu ją ce go ba ro ku 


tzw. Styl Sta ni sła wa Au gu sta). W 1784 ro ku kanc lerz go ścił w pa ła cu kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow -


skie go. Alek san der Sa pie ha prze zna czył jed no ze skrzy deł swej re zy den cji na te atr, za ło żył też w Ró ża -


nie i in nych swoich


do brach kil ka fa bryk włó -


kien ni czych.


W 1831 ro ku Ro sja nie


za udział w po wsta niu li -


sto pa do wym skon fi sko -


wa ły Eu sta che mu Sa pie-


sze do bra ró żań skie i de-


re czyń skie, a na stęp nie


prze ro bi ły pa łac na fa -


bry kę włó kien ni czą.


W 1914 ro ku, pod czas


I woj ny świa to wej Pa łac zo stał spa lo ny. Po 1930 ro ku roz po czę to je go dłu gą od bu do wę, któ rą prze rwa ło


po now ne spa le nie go w cza sie II woj ny świa to wej w 1944 ro ku. Od 2008 ro ku Pa łac jest od na wia ny dzię -


ki fun du szom Unii Eu ro pej skiej. W 2012 ro ku wy re monto wa no bra mę głów ną .


30 05/2015


Różana


Ru�iny�zam�ku�w�No�wo�gród�ku. Wa row nia w No wo gród ku zbu do wa na zo sta ła po 1241 ro ku przez księ cia li tew skie go Edy wi ła praw do po dob nie w miej -


scu wcze śniej sze go ru skie go gro du z XII wieku. Men dog usta no wił tu sto li cę pań stwa li tew skie go, przy jął tu chrzest i w 1253 roku ko ro no wał się na kró la


Li twy. W tym cza sie wznie sio no tu wa row nię z umoc nie nia mi ziem no -drew nia ny mi, praw do po dob nie z ele men ta mi mu ro wa ny mi.


Na po cząt ku XVI wie ku za mek uległ znisz cze niu przez Ta ta rów. Od bu do wa ny, ale z uwa gi na prze sta rza ły sys tem obron ny stra cił na zna cze niu. W 1638 r.


w wie ży bram nej umiesz czo no ar chi wum miej skie. W 1662 za mek zo stał zdo by ty i spu sto szo ny przez woj ska mo skiew skie, ar chi wum zo sta ło o ob ra bo wa -


ne i czę ścio wo wy wie zio ne. W XVIII wie ku dal sze znisz cze nia zam ku na stą pi ły w wy ni ku po ża rów: w 1710 w cza sie na jaz du Szwe dów i w 1751 r.,


gdy spło nę ły reszt ki miej skie go ar chi wum.








lo ry stycz ne i ku li nar ne. War to prze no co wać w go -


spo dar stwie go ścin nym w jed nej z urokli wych wio -


sek le żą cych na brze gu je zio ra, by do świad czyć


praw dzi wej bia ło ru skiej go ścin no ści, np. w go spo -


dar stwie „Cho reń” u Ały Cho reń w Kla ści cach (biał.


Клясціцы, ros. Клястицы) al bo „Kro lo wa Cha ta”


w Za bo rzu u Alek san dra i Wie ry Krol lów (biał.


Забор’е, ros. Заборье). 


Go spo dar stwa ofe ru ją po ko je w drew nia nych


cha tach, do mo we ja dło, sau nę (ru ską ba nię) i au -


ten tycz ny kli mat. Go spo da rze są nie tyl ko li de ra -


mi i ini cja to ra mi zie lo ne go szla ku, ale ta kże


skarb ni cą wie dzy o re gio nie, je go atrak cjach i mo -


żli wo ściach ak tyw ne go wy po czyn ku. 


tekst i zdjęcia: Dominika Zaręba


472015/05


In�for�ma�cje�prak�tycz�ne


Do�jazd


Do Ros so nów mo żna do je chać au to bu sem z


Po łoc ka, No wo po łoc ka lub Wi teb ska. Sa mo -


cho dem naj wy god niej do je dzie my dro gą nr


P24 bie gną cą z Po łoc ka.


Ko�or�dy�na�to�rzy�Szla�ku:


Kla�ści�ce�(Клястицы):


Go spo dar stwo„Cho reń”, 


Go spo dar stwo „Kla stic ka ja”, 


Ała Cho reń


tel. +375 29 599 92 66.


Za�bo�rze (Заборье):


Go spo dar stwo „Kro lo wa Cha ta” 


Alek san der, Wie ra i Ti mur Kroll 


tel. +375 29 392 57 10


e -ma il: kro lo va_ha ta@tut.by


Stro na: http://ros so ny.vi tebsk -re gion.gov.by
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Dla kom for tu po by tu od wie dza ją cych Park


Na ro do wy "Bra sław skie Je zio ra" funk cjo nu ją


czte ry ośrod ki wy po czyn ko wo -re kre acyj ne.


Ośro dek re kre acyj ny "Dri vy aty" znaj du je się


na obrze żach mia sta Bra sła wia, nad brze giem


je zio ra. 


Ośro dek re kre acyj ny "Zo lo vo" po ło żo ny jest


25 km od mia sta Bra sła wia w za le sio nej oko -


li cy nad je zio rem Zo lva. 


Ośro dek re kre acyj ny "Le osh ki." Po ło żo ny


25 km na pół noc ny -wschód od mia sta Bra sła -


wia - na brze gu jed ne go z naj czy strzych je zior


Vo los. Ośro dek re kre acyj ny "Sło bód ka" po ło -


żo ny jest 12 km od mia sta Bra sła wia w ma -


low ni czej oko li cy na obrze żach wsi Sło bód ka. 


W Par ku Na ro do wym Je zio ra Bra sław skie


funk cjo nu je 38 kem pin gów. Na wo dach par -


ku na ro do we go jest or ga ni zo wa ne płat n


i bez płat ne węd kar stwo. Re gu lar nie pro wa -


dzo ne jest za ry bia nie: karp, szczu pak, wę -


gorz, amur.


Bo ga te dzie dzic two hi sto rycz ne i kul tu ro we


re gio nu umo żli wia za po zna nie się nie tyl ko z


za so ba mi na tu ral ny mi re gio nu, ale rów nież


po zna nie za cho wa nych za byt ków ar che olo gii,


ar chi tek tu ry,  dzię ki cze mu park na ro do wy sta -


je się atrak cyj ny ta kże dla mi ło śni ków hi sto rii.


Znacz nie le piej zna ne są za byt ki z epo ki że -


la za (VII w pne - IV w pne.) I śre dnio wiecz nej


osa dy. Naj więk szym za in te re so wa niem cie szy


się hi sto rycz ny Bra sław (mia sto od 1066 r.).


Ca stle Hill w cen trum Bra sła wia świad czy o


stra te gicz nym zna cze niu mia sta w ró żnych


okre sach. Nie mniej atrak cyj ne są in ne mia sta.


Wie le z nich mo że się po chwa lić wspa nia ły mi


świą ty nia mi - za byt ka mi, któ re dzia ła ją do dziś. 


Za so by na tu ral ne Bra sła wia i od da le nie od


głów nych cen trów cy wi li za cyj nych - przy czy -


ni ły się do za cho wa nia tra dy cyj nych spo so -


bów go spo dar ki aż do XX wie ku. Mu zeum


eks po na tów sztu ki lu do wej i rze mio sła za do -


wo li tu ry stów - mi ło śni ków et no gra fii.


Szki ce i no tat ki pod ró ży z prze szło ści


świad czą o tym, że ob szar ten cha rak te ry zo -


wał się ja ko ma łe przy tul ne miej sce w spo koj -


nej ma low ni czej oko li cy. Prę dzej czy póź niej


ta kie miej sce nie mo że nie przy cią gnąć uwa -


gę lu dzi, któ rzy są zmę cze ni zgieł kiem mia sta. 


A je śli je steś za in te re so wa ny La ke Di strict,


je go to żsa mo ścią, dzie dzic twem przy rod ni -


czym, hi sto rycz nym i kul tu ro wym - mu sisz być


na stęp nym go ściem Par ku Na ro do we go Je -


zio ra Bra sław!


Zarząd Parku Na ro do wego 


"Bra sław skie Je zio ra"
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Zielone�Szlaki�na��Białorusi
Bia�ło�ruś�jest�kra�jem�stwo�rzo�nym�do�upra�wia�nia�eko�tu�ry�sty�ki�i�tu�ry�-


sty�ki�wiej�skiej.�Bia�ło�ru�ska�wieś�po�zo�sta�ła�w�sta�nie�nie�mal�nie�zmie�nio�-
nym�od�XIX�w.�Po�nad�po�ło�wa�wio�sek�li�czy�mniej�niż�50�miesz�kań�ców.
Uj�mu�je�tra�dy�cyj�na�ar�chi�tek�tu�ra�drew�nia�na,�ma�lo�wa�ne�okien�ni�ce�i�pło�ty,
tra�dy�cyj�na�kul�tu�ra�lu�do�wa�i�po�ezją,�wy�śmie�ni�ta�i�ró�żno�rod�na�kuch�nia,�a
przede�wszyst�kim�go�ścin�ność�i�otwar�tość�lu�dzi.�Bia�ło�ru�si�ni,�mi�mo�trud�-
nych�wa�run�ków�ży�cia,�są�na�ro�dem�otwar�tym,�po�god�nym,�świa�do�mym
swo�jej�hi�sto�rii,�to�żsa�mo�ści�i�dzie�dzic�twa.�W�co�dzien�nym�ży�ciu�czę�sto
od�wo�łu�ją�się�do�li�te�ra�tu�ry,�le�gend,�sta�rych�pie�śni�i�po�ezji�lu�do�wej.�Ta�ką
„bia�ło�ru�ską�du�szę”�mo�że�my�od�kryć�wy�bie�ra�jąc�się�na�bia�ło�ru�ską�wieś
i�ko�rzy�sta�jąc�z�co�raz�bo�gat�szej�ofer�ty�eko�tu�ry�stycz�nej,�któ�ra�roz�wi�ja�się
dzię�ki�dzia�łal�no�ści�Sto�wa�rzy�sze�nia�„Wy�po�czy�nek�na�Wsi”�oraz�za�an�ga�-
żo�wa�niu�i�wie�dzy�je�go�pre�ze�sa�Wa�le�rii�Kli�cu�no�wej�(biał.�Беларуская
грамадскае� аб'яднанне� "Адпачынак� у� вёсцы",� ros.� Белорусское
общес�твенное�объединение� „Отдых�в�деревне”).�W�sie�ci�go�spo�-
darstw�go�ścin�nych�jest�już�bli�sko�300�ak�tyw�nie�dzia�ła�ją�cych�kwa�ter�(biał.
вясковая�сядзi�ба,�ros.�селская�ус�адба),�gdzie�mo�żna�prze�no�co�wać,
smacz�nie�zjeść,�sko�rzy�stać�z�sau�ny�a�ta�kże�wie�lu�in�nych�atrak�cji�ofe�ro�-
wa�nych�już�in�dy�wi�du�al�nie�przez�go�spo�da�rzy�(wy�ciecz�ki�ka�ja�kiem,�ro�we�-
rem,�pie�szo,�na�nar�tach,�bie�sia�dy�z�pie�śnią�bia�ło�ru�ską,�na�uka�tra�dy-
cyj�ne�go�rze�mio�sła,�etc.).�Kon�tak�ty�z�go�spo�dar�stwa�mi�go�ścin�ny�mi�oraz
in�for�ma�cje�o�cie�ka�wych�wy�da�rze�niach�i�im�pre�zach�lo�kal�nych�znaj�dzie�-
my� na� stro�nie� in�ter�ne�to�wej:� www.ru�ral�be�la�rus.by� (w� jęz.� ro�syj�skim)
www.gre�en�be�la�rus.by�(w�jęz.�an�giel�skim�–�wy�bra�ne�go�spo�dar�stwa,�Ce�-
ny�noc�le�gów�10-30�USD�za�oso�bę�ze�śnia�da�niem).�����


Od�2004�r.�Sto�wa�rzy�sze�nie�„Wy�po�czy�nek�na�wsi”�roz�wi�ja�na�Bia�ło�ru�-
si�pro�gram�zie�lo�nych�szla�ków�- gre�en�ways�w�opar�ciu�o�sieć�go�spo�darstw
go�ścin�nych�(biał.�зялёныя�шляхі,�ros.�зеленые�маршруты).�Ini�cja�ty�-
wa�tra�fi�ła�na�Bia�ło�ruś�z�Pol�ski�dzię�ki�za�an�ga�żo�wa�niu�Ele�ny�Wie�tro�wej
i�jej�współ�pra�cy�z�Fun�da�cją�Part�ner�stwo�dla�Śro�do�wi�ska.�Po�wsta�ło�już


dzie�więć�ta�kich�re�gio�nal�nych�szla�ków�te�ma�tycz�nych,�któ�re�mo�żna�zwie�-
dzać�pie�szo,�ro�we�rem,�ka�ja�kiem,�na�nar�tach�bie�go�wych�i�uczest�ni�czyć
w�im�pre�zach�i�atrak�cjach,�któ�re�kreu�ją�lo�kal�ni�po�my�sło�daw�cy�i�li�de�rzy.


Zie�lo�ne�szla�ki�–�gre�en�ways�na�Bia�ło�ru�si
ob�wód�witebski:
- Błę�kit�ny�Na�szyj�nik�Ros�so�nów (�biał.�Блакiтныя�каралi�Расон,�ros.
Голубое�ожерелье�Россон),�re�jon�ros�soń�ski,


- Kraj�żół�tych�li�lii�wod�nych�i�si�wych�gła�zów�na�rzu�to�wych (biał.�Край
жоутых�гарлачыкау�i�сiвых�валуноу,�ros.�Край�желтых�кувшинок
и�седых�валунов),�re�jon�le�pel�ski.


ob�wód�miń�ski:
- Wo�ło�żyń�skie�Go�ściń�ce� (biał.�Валожынскiя�гасцiнцы,�ros.�Воло-
жинские�гостинцы),�re�jon�wo�ło�żyń�ski.


- Błę�kit�na�Wstę�ga�Wi�lejsz�czy�zny (biał.� Блакiтная� ст�ужка� Вiлей-
шчыны,�ros.�Голубая�лента�Вилейщины),�re�jon�wi�lej�ski.


ob�wód�brze�ski:
- Ja�now�ski�Pier�ścień (biał.�Янаускае�кальцо,�ros.�Яновское�кольцо),


re�jon�ja�now�ski:
- Ra�dość�z�wę�drów�ki (biał.�Радасць�ад�перадвiжэння,�ros.�Радость
от�передвижения),�re�jon�be�re�zow�ski.


ob�wód�ho�mel�ski:
- Do�li�na�Ca�rów (�biał.�Далiна�цароу,�ros.�Долина�царей,),�re�jon�ro�ha-
czew�ski.


ob�wód�gro�dzień�ski:
- Szlak�Nie�mna (biał.�Неманскi�шлях,�ros.�Неманский�шлях),�re�jon�lidz�ki.
-�Zel�weń�ski�Dzien�nik (�biał.�Зельвенскi�Дыяруш,�ros.�Зельвенский
Дневник,),�re�jon�ze�lwień�ski.


tekst i zdjęcie: Dominika Zaręba








Agencja Turystyczno-Handlowa


"WArmos"
na rynku polskim od grudnia 1990 roku.


Zajmu je się w spo sób kom plek so wy 


ob słu gâ ru chu tu ry stycz ne go 


in dy wi du al ne go i gru po we go oraz biz ne so we go.


Oferuje usługi:


• pośrednictwio w załatwianiu wiz turystycznych
i służbowych, dla obywateli polskich i krajów
trzecich na Białoruś


• rezerwacje hoteli we wszystkich miastach
na całym terenie Białorusi,


• rezerwacje biletów lotniczych i kolejowych  
na terenie Białorusi


Kontakt:


Plac Trzech Krzyży 16, 00-499 Warszawa
tel./fax (22) 625-39-45,  (22) 626-14-40,        tel. (22) 626-14-41
kom. 608 057 654, 606 920 640; e-mail: warmos@warmos.com.pl
www.warmos-wizy.pl;       www.warmos.com.pl;       skype:warmos                             


Grodno








WI�ZA,�PRZE�PI�SY�WJAZ�DO�WE


Pod ró że od by wa ją się na pod sta wie wiz oraz


wa żnych do ku men tów pod ró ży. W przy pad ku


osób po sia da ją cych ze zwo le nie na za miesz ka nie


na Bia ło ru si (od po wied nik pol skiej kar ty po by tu),


prze kro cze nie gra ni cy na stę pu je na pod sta wie


do ku men tu pod ró ży oraz owe go ze zwo le nia; wy -


da wa ne są wi zy krót ko ter mi no we (jed no krot ne,


dwu krot ne oraz wie lo krot ne) oraz dłu go ter mi no -


we (wie lo krot ne) upraw nia ją ce do po by tu na


okres cza su okre ślo ny w wi zie, lecz za sad ni czo


nie dłu ższy niż 90 dni w ro ku ka len da rzo wym li -


cząc od da ty pierw sze go wjaz du.


Od ubie ga ją cych się o wi zy wy ma ga ne są na -


stę pu ją ce do ku men ty: wnio sek wi zo wy, jed no zdję-


cie, wa żny do ku ment pod ró ży, do ku men ty potwier-


dza ją ce cel pod ró ży oraz za pew nia ją ce po kry cie


kosz tów po mo cy me dycz nej, po kwi to wa nie do ko -


na nia opła ty oraz ewen tu al nie in ne do ku men ty.


Wi�zę�mo�żna�uzy�skać�w�urzę�dach�kon�su�lar�-


nych�Bia�ło�ru�si w War sza wie (02-952�War�sza�wa,


ul.�Wiert�ni�cza�58), Gdań sku (80-313�Gdańsk�Oli-


wa�ul.�No�akow�skie�go�9), Bia łym sto ku (15-080�Bia-


ły�stok,�ul.�Elek�trycz�na�9), Bia łej Pod la skiej (21-500


Bia�ła�Pod�la�ska,�ul.�Sit�nic�ka�77). In for ma cję wi -


zo wą mo żna otrzy mać na pol sko ję zycz nej stro nie


in ter ne to wej Am ba sa dy Re pu bli ki Bia ło ruś w Rze -


czy po spo li tej Pol skiej www.po�land.mfa.gov.by.


Nie ma mo żli wo ści uzy ska nia wi zy na gra ni cy.


Oby wa te le Rze czy po spo li tej Pol skiej, któ rym


w trak cie po by tu na te ry to rium Bia ło ru si skoń czył


się ter min wa żno ści wi zy, bądź któ rzy pod ró żu -


jąc przez Bia ło ruś, nie po sia da ją bia ło ru skiej wi -


zy tran zy to wej, ma ją obo wią zek uzy ska nia wi zy


wy jaz do wej. W tym ce lu na le ży nie zwłocz nie


zwró cić się do po bli skie go re jo no we go Wy dzia -


łu ds. Oby wa tel stwa i Mi gra cji pod le głe go MSW


Re pu bli ki Bia ło ruś. Opła ta skar bo wa za wy sta -


wie nie wi zy wy jaz do wej wy no si 1 staw kę ba zo -


wą*, czy li oko ło 11 euro. Za pil ne wy sta wie nie


wi zy na le ży do dat ko wo uiścić 0,5 staw ki ba zo -


wej, czy li ok. 5,5 euro. 


Warun kiem wy sta wie nia wi zy wy jaz do wej jest


ure gu lo wa nie kwe stii od po wie dzial no ści za po byt


na te ry to rium Bia ło ru si bez wa żnej wi zy. Sta no wi


to wy kro cze nie, za któ re gro zi upo mnie nie lub ka -


ra grzyw ny w wy so ko ści do 20 sta wek ba zo wych,


czy li ok. 220 euro z de por ta cją lub bez de por ta cji.


Uwa ga: oby wa te le Rze czy po spo li tej Pol skiej


przy prze jaz dach do pań stwa do ce lo we go przez


te ry to rium Bia ło ru si obo wią za ni są po sia dać bia -


ło ru skie wi zy tran zy to we.


Oby wa te le Rze czy po spo li tej Pol skiej skła da ją -


ce w urzę dach kon su lar nych Re pu bli ki Bia ło ruś


w Pol sce wnio ski o wy da nie wi zy obo wią za ni są


przed sta wić po li sę ubez pie cze nia me dycz ne go


ho no ro wa ną na te ry to rium Bia ło ru si. Kon tro la po -


sia da nia przez oby wa te li Rze czy po spo li tej Pol -


skiej ubez pie cze nia me dycz ne go od by wa się przy


wjeź dzie na te ry to rium Bia ło ru si, w przej ściach


gra nicz nych, pod czas re je stra cji w ho te lach i urzę -


dach mel dun ko wych, tj. re jo no wych Wy dzia łach


ds. Oby wa tel stwa i Mi gra cji. In for ma cji w spra wie


punk tów sprze da ży po lis ubez pie cze nia me dycz -


ne go oraz ich cen udzie la ją urzę dy kon su lar ne


Re pu bli ki Bia ło ruś w Pol sce. Kie row cy po win ni


do dat ko wo wy ku pić w Pol sce mię dzy na ro do wą


zie lo ną kar tę.


Przy je żdża ją cy na Bia ło ruś po win ni mieć przy


so bie środ ki pie nię żne o rów no war to ści 50 sta -


wek ba zo wych, czy li ok. 535 euro na ka żdy mie -


siąc po by tu. W przy pad ku krót sze go po by tu niż


mie siąc - po win ni po sia dać kwo tę rów no wa żną


2 staw kom ba zo wym, czy li oko ło 22 euro na ka -


żdy dzień po by tu.


Ry go ry stycz nie jest wy ma ga ne, by przy je żdża -


ją cy za miesz ki wa li wy łącz nie w miej scu za re je -


stro wa nia po by tu. Ist nie je obo wią zek wy peł nia nia


pod czas od pra wy pasz por to wej tzw. kart mi gra -


cyj nych. Ka żdy oby wa tel Pol ski (po za człon ka mi


ofi cjal nych de le ga cji rzą do wych i akre dy to wa ny -


mi dy plo ma ta mi) ma obo wią zek wy peł nić do stęp -


ny na gra ni cy blan kiet, re je stro wa ny przez bia ło -


ru ską straż gra nicz ną, na któ rym cu dzo zie miec


w przy pad ku prze by wa nia na te ry to rium Bia ło ru -


si po wy żej 5 dni ro bo czych, ma obo wią zek uzy -


skać stem pel mel dun ko wy w Wy dzia le ds. Oby-


wa tel stwa i Mi gra cji przy Wy dzia le Spraw We -


wnętrz nych wła ści wym ze wzglę du na miej sce


po by tu na Bia ło ru si.


Kar ta mi gra cyj na pod le ga zwro to wi pod czas


wy jaz du z te ry to rium Bia ło ru si. Nie do peł nie nie


obo wiąz ku mel dun ko we go w ter mi nie 5 dni ro bo -


czych od chwi li wjaz du na Bia ło ruś po cią ga za so -


bą kon se kwen cje praw ne w po sta ci ka ry upo mnie-


nia lub ka ry grzyw ny w wy so ko ści do 20 sta wek


ba zo wych, czy li ok. 220 euro z de por ta cją lub bez


de por ta cji.


PRZE�PI�SY�CEL�NE


Prze pi sy cel ne ze zwa la ją na prze wóz wa lu ty


w do wol nej kwo cie. Na le ży ją zgło sić, wy peł nia -


jąc de kla ra cję cel ną przy prze kro cze niu gra ni cy.


Zgod nie z prze pi sa mi mo żna wwieźć i wy wieźć


z Bia ło ru si wa lu tę wy mie nial ną w kwo cie do


10 tys. USD (lub jej rów no war tość) w go tów ce


bez wy peł nia nia de kla ra cji cel nej, a kwo ty prze -


kra cza ją ce 10 tys. USD - wy łącz nie na pod sta wie


de kla ra cji cel nej. Nie za le żnie od prze pi sów za le -


ca ne jest wpi sy wa nie do de kla ra cji wszyst kich


wwo żo nych i wy wo żo nych środ ków, gdyż zda rza -


ją się przy pad ki od mien nej in ter pre ta cji tych prze -


pi sów przez słu żby cel ne.


Na�Bia�ło�ruś�mo�żna�bez�cło�wo�wwo�zić dro gą


na ziem ną przed mio ty oso bi ste go użyt ku o war to -


ści do 1500 euro i o wa dze do 50 kg, w tym 200


sztuk pa pie ro sów, 3 l al ko ho lu, w tym pi wa.


Ist nie je obo wią zek do peł nie nia for mal no ści zwią-


za nych z cza so wym wwo zem po jaz du za re je stro -


wa ne go po za ob sza rem unii cel nej RU -BY -KZ.


Przy wjeź dzie do Re pu bli ki Bia ło ruś de kla ru je się


cza so wy wjazd sa mo cho du (mak sy mal nie do


3 mie się cy). Je go przed łu że nie (do 1 ro ku) mo -


żna uzy skać we wła ści wym, ze wzglę du na miej -


sce po by tu, urzę dzie cel nym Re pu bli ki Bia ło ruś


(przed upły wem wa żno ści do tych cza so we go do -


ku men tu). W przy pad ku prze kro cze nia ter mi nu


wy wo zu sa mo cho du na li cza ne jest bar dzo wy so -


kie cło oraz po da tek. Za cho dzi przy tym ko niecz -


ność wy sta wie nia cza so we go wwo zu na oso bę,


któ ra bę dzie kie ro wa ła po jaz dem na te ry to rium


Bia ło ru si. W przy pad ku gdy wła ści cie lem sa mo -


cho du jest in na oso ba, wy ma ga ne jest po sia da -


nie upo wa żnie nia po świad czo ne go urzę do wo (w


przy pad ku, gdy wła ści cie lem jest oso ba fi zycz na)


lub wy sta wio ne go przez oso bę praw ną (gdy wła -


ści cie lem jest oso ba praw na) wraz z po świad czo -


nym tłu ma cze niem na ję zyk ro syj ski lub bia ło ru ski.


Uży cze nie oso bie trze ciej sa mo cho du wwie zio -


ne go na ob szar cel ny Bia ło ru si mo że na stą pić wy -


łącz nie za zgo dą urzę du cel ne go, któ ry wy sta wia


za świad cze nie. Zła ma nie te go za ka zu, gro zi kon -


fi ska tą po jaz du przez bia ło ru ski urząd cel ny oraz


na ło że niem na wła ści cie la po jaz du wy so kich


opłat, się ga ją cych na wet kil ku set mi lio nów bia ło -


ru skich ru bli. Do cza su ich uisz cze nia oby wa tel


Rze czy po spo li tej Pol skiej mo że otrzy mać za kaz


opusz cza nia te ry to rium Re pu bli ki Bia ło ruś.


UBEZ�PIEC�ZE�NIE


Oby wa te le pol scy skła da ją cy w urzę dach kon -


su lar nych Re pu bli ki Bia ło ruś w Pol sce wnio sek o


wy da nie wi zy obo wią za ni są przed sta wić po li sę


ubez pie cze nia me dycz ne go ho no ro wa ną na te ry -


to rium Bia ło ru si. Kon tro la po sia da nia przez oby -


wa te li Rze czy po spo li tej Pol skiej ubez pie cze nia


me dycz ne go od by wa się przy wjeź dzie na te ry to -


rium Bia ło ru si, w przej ściach gra nicz nych, pod -


czas re je stra cji w ho te lach i urzę dach mel dun -


kowych, tj. re jo no wych Wy dzia łach ds. Oby wa tel -


stwa i Mi gra cji. In for ma cji w spra wie punk tów


4 05/2015


Poradnik  
dla podróżujących  


na Białoruś


* według stanu na dzień 1 czerwca 2015 r."  - 1 stawka bazowa wynosiła 180 000 BYR








CHROŃ RYSIE RAZEM Z WWF POLSKA 
Ryś eu ra zja tyc ki jest naj więk szym eu ro pej skim ko tem i trze cim po nie dźwie dziu i wil ku ssa kiem dra pie -
żnym, wy stę pu ją cym na te re nie Eu ro py. Sza cu je się, że w Pol sce mo że być  ich tyl ko ok. 200. Naj bar dziej
za gro żo na jest ni zin na po pu la cja tych dra pie żni ków, któ rych licz ba w Pol sce pół noc no -wschod niej wy no si
40. WWF Pol ska pro wa dzi pro jekt, w ra mach któ re go pro wa dzi my re in tro duk cję ry si na Ma zu rach.


Wal czy my o prze trwa nie ry si ni zin nych przy wra ca jąc ich po pu la cję na ob sza rach, gdzie jesz cze nie daw -
no wy stę po wa ły w na tu rze. Wy ko rzy stu je my do te go spe cjal ną me to dę re in tro duk cji (tzw. „born to be
free"), któ rej au to rem jest dr An drzej Krzy wiń ski z Par ku Dzi kich Zwie rząt w Ka dzi dło wie. Spro wa dza my
rów nież do ro słe ry sie z Es to nii, gdzie po pu la cję ry sia sza cu je się na od 600 do 900 osob ni ków. Odło wio -
ne w Es to nii ry sie za si la ją po pu la cję te go ga tun ku na Ma zu rach (me to da „wild to wild”). 


Wspól nie po pra wia my też ba zę po kar mo wą je le nio wa tych, sta no wią cą głów ny po karm dla ry si. Do tych -
czas, wspól nie z le śni ka mi pod da li śmy re kul ty wa cji oko ło 60 ha za ro śli ło zo wych i łąk śród le śnych oraz
utwo rzy li śmy po nad 40 ha po le tek zgry zo wych. Dzia ła nia te zwięk sza ją ilość do stęp ne go dla sa ren i je -
le ni po kar mu.


Pro wa dzi my ba da nia ge ne tycz ne, tro pi my śla dy i ob ser wu je my prze miesz cza nie się ry si przy po mo cy
na daj ni ków GPS za in sta lo wa nych w ich ob ro żach. Do tej po ry w ró żnych okre sach cza su śle dzi li śmy
łącz nie 8 ry si, dzię ki te mu uda ło się zgro ma dzić bo ga te i cie ka we  da ne do ty czą ce ich wę dró wek. 


Przy go to wu je my rów nież opra co wa nia eks perc kie do ty czą ce ko ry ta rzy mi gra cyj nych  - wpro wa dza jąc za -
le ce nia pro gra mów w ży cie, umo żli wi my ry siom swo bod niej sze po ru sza nie się.


Pomóż nam chronić rysie. Wejdź na adopcja.wwf.pl i zaadoptuj symbolicznie ginący gatunek
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Ba�ro�ko�wy� ko�ściół� far�ny� pod�we�zwa�niem�Prze�mie�nie�nia� Pań�skie�go�wy�bu�do�wa�ny� zo�stał� w� la�tach
1719-23�na�miej�scu�wcze�śniej�szej�świą�ty�ni�ufun�do�wa�nej�przez�Wiel�kie�go�Księ�cia�Li�tew�skie�go�Wi�tol�da
pod�ko�niec�XIV�wieku.�Świą�ty�nia�jest�jed�no�na�wo�wa�i�po�sia�da�pół�ko�li�ście�za�mknię�te�pre�zbi�te�rium.�Fa�sa�-
dę,�zwień�czo�ną�trój�kąt�nym�szczy�tem,�flan�ku�ją�dwie�ni�skie,�czwo�ro�bocz�ne�wie�że.�W�na�wie�ko�ścio�ła�za�-
cho�wa�ły�się�skle�pie�nia�ko�leb�ko�we,�a�w�ka�pli�cach�–�go�tyc�kie�skle�pie�nia�że�bro�we.


Dnia�12�lu�te�go�1799�ro�ku�w�fa�rze�no�wo�gródz�kiej�zo�stał�ochrzczo�ny�Adam�Mic�kie�wicz.�O�tym�fak�cie�przy�-
po�mi�na�pa�miąt�ko�wa�ta�bli�ca.�Fa�ra�znacz�nie�ucier�pia�ła�pod�czas�kam�pa�nii�na�po�le�oń�skiej,�kie�dy�to�Fran�cu�zi
urzą�dzi�li�w�niej�ma�ga�zyn.�Świą�ty�nia�z�cza�sem�co�raz�bar�dziej�nisz�cza�ła,�a�wła�dze�ro�syj�skie�nie�wy�da�wa�ły
po�zwo�le�nia�na�re�mont.�Zmia�ny�na�stą�pi�ły�do�pie�ro�po�od�zy�ska�niu�przez�Pol�skę�nie�pod�le�gło�ści�w�1918�ro�ku.
Nie�ste�ty�po�II�woj�nie�świa�to�wej�ko�ściół�zo�stał�po�now�nie�po�zba�wio�ny�wła�ści�wej�opie�ki.


Fun�da�cja�Dzie�dzic�twa�Kul�tu�ro�we�go w�2013�ro�ku�uczest�ni�czy�ła�w�ostat�nim�eta�pie�re�no�wa�cji�ele�wa�-
cji�fa�ry.�Za�da�nie�re�ali�zo�wa�ne�by�ło�wcze�śniej�przez�To�wa�rzy�stwo�Tra�dy�cji�Aka�de�mic�kiej,�a�roz�po�czął�je
Od�dział�War�szaw�ski�Sto�wa�rzy�sze�-
nia�Wspól�no�ta�Pol�ska.�Pra�ce�pro�-
wa�dził�ze�spół�pod�kie�run�kiem�Ka-
zi�mie�rza�Pa�te�ju�ka.


Cmentarz�
przy�ulicy�Puszkińskiej


w�Brześciu�
Za�ło�żo�ny�w�po�ło�wie�XIX�wie�ku�we�wschod�niej�czę�ści�mia�sta�cmen�tarz,�był


miej�scem�po�chów�ku�brze�skich�ka�to�li�ków:�miesz�czan�i�ofi�ce�rów�pol�skiej�na�ro�-
do�wo�ści�słu�żą�cych�w�twier�dzy�brze�skiej,�oko�licz�nych�zie�mian,�a�ta�kże�licz�nych
przed�sta�wi�cie�li�pol�skiej�in�te�li�gen�cji�–�le�ka�rzy,�urzęd�ni�ków�i�praw�ni�ków.�
W�1942�roku�cmen�tarz�zo�stał�roz�ko�pa�ny�na�roz�kaz�nie�miec�kich�władz�mia�-


sta,�a�po�nad�dwie�trze�cie�na�grob�ków�prze�nie�sio�no�w�in�ne�miej�sca.�W�1956�ro�-
ku�wła�dze�so�wiec�kie�za�de�cy�do�wa�ły�o�za�mknię�ciu�ne�kro�po�lii.�Do�dziś�oca�la�ło
kil�ka�set�ka�mien�nych�i�że�liw�nych�na�grob�ków,�z�któ�rych�naj�star�sze�po�cho�dzą
z�po�ło�wy�XIX�wie�ku.�Cmen�tarz�znaj�du�je�się�pod�opie�ką�miej�sco�wych�Po�la�ków.


W�2014�roz�po�czę�to�pro�gram�re�stau�ra�cji�naj�cen�niej�szych�na�grob�ków�na�tym
cmen�ta�rzu.�W�ra�mach�dzia�łań�pi�lo�ta�żo�wych,�kon�ser�wa�cji�pod�da�no�na�gro�bek
o�wy�so�kich�wa�lo�rach�ar�ty�stycz�nych,�w�któ�rym�po�cho�wa�na�jest�Ma�ria�Sie�werth.


Za�da�nie�re�ali�zo�wał�ze�spół�pod�kie�run�kiem�Bar�to�sza�Mar�kow�skie�go�w�skła�-
dzie:�Krzysz�tof�Jur�ków�i�Alek�san�dra�Tro�chi�mo�wicz.


Za�da�nie�fi�nan�so�wa�ne�by�ło�dzię�ki�środ�kom�Mi�ni�stra�Spraw�Za�gra�nicz�nych
przy�zna�nych�bez�po�śred�nio�To�wa�rzy�stwu�Tra�dy�cji�Aka�de�mic�kiej� (part�ne�ro�wi
Fun�da�cji)�w�ra�mach�Kon�kur�su�„Współ�pra�ca�z�Po�lo�nią�i�Po�la�ka�mi�za�gra�ni�cą�w
2014�ro�ku”.
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Fa�ra�Wi�tol�do�wa�w�No�wo�gród�ku


Za�da�nie�fi�nan�so�wa�ne�by�ło�dzię�ki�środ�kom�Mi�ni�stra�Kul�tu�ry
i�Dzie�dzic�twa�Na�ro�do�we�go�przy�zna�nych�Fun�da�cji�w�ra�mach
Pro�gra�mu�„Dzie�dzic�two�Kul�tu�ro�we”,�Prio�ry�tet:�„Ochro�na�dzie�-
dzic�twa�kul�tu�ro�we�go�za�gra�ni�cą”.








Kre�wo jest po ło żo ne na pół no cy Bia ło ru si nie da le ko li tew skiej gra ni cy. Dziś to sen na osa da wiej ska z do mi nu ją cy mi nad oko li cą ru ina mi zam ku.
Kon tu ry ka mien nych ścian bu dow li za cho wa ły się cał kiem do brze. Wi docz ne są też frag men ty wie ży ksią żę cej.


Za mek w Kre wie praw do po dob nie zbu do wał ksią żę Ol gierd, któ ry zbu do wał też za mek w Li dzie. W 1381 ro ku na zam ku prze by wał Ja gieł lo, wy gna ny
przez swo je go stry ja Kiej stu ta.  W 1385 ro ku na zam ku pod pi sa no unię Li twy i Pol ski.  Akt unii w Kre wie za kła dał ma łżeń stwo wiel kie go księ cia li tew skie -
go Ja gieł ły z kró lo wą Pol ski Ja dwi gą, ob ję cie tro nu przez Ja gieł łę – a ten w za mian de kla ro wał przy ję cie chrztu, chry stia ni za cję Li twy, zwol nie nie jeń ców
pol skich, wy pła ce nie od szko do wa nia Habs bur gom za ze rwa ne za rę czy ny. Zo bo wią zy wał się ta kże do od zy ska nia ziem utra co nych przez Ko ro nę.
Ja gieł ło de cy do wał się ta kże włą czyć Li twę do Pol ski.


W 1503-1506 r. za mek po wa żnie znisz czy li
Ta ta rzy.  Później za mek był zdo by wa ny przez
Świ dry gieł łę i woj ska mo skiew skie. 


W 1564  r. król Zyg munt Au gust da ro wał za mek
knia zio wi An drie jo wi Kurb skie mu, uczest ni ko wi
woj ny z Mo skwą. Kre wo by ło sta ro stwem a za -
mek sie dzi bą sta ro sty kró lew skie go. Pod ko niec
XVIII w. za mek stra cił mi li tar ne zna cze nie i po wo li
nisz czał. W XIX w. na dzie dziń cu wy bu do wa no
drew nia ny ra tusz miej ski. Za mek bar dzo ucier piał
pod czas I woj ny świa to wej po nie waż za mek
przez 3 la ta stał na li nii fron tu. Za mek miał plan
nie re gu lar ny zbli żo ny do tra pe zu z dwie ma wie -
ża mi kwa dra to wy mi po prze kąt nej. Mniej sza wie -
ża mia ła 3 kon dy gna cje, dru ga więk sza o wy so-
ko ści 25 me trów mia ła skle pio ne lo chy i 4 kon dy -
gna cje. Mu ry mia ły gru bość ok. 2,5 me tra i wy so -
kość 11-12 m. Gdy za mek w Kre wie był zbu do-
wa ny z ka mie nia, to Kreml mo skiew ski był jesz -
cze drew nia ny.


Horeszko
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Krewo


Smo�la�ny – wieś (daw ne mia stecz ko) w re jo -
nie Or sza, ob wód Wi tebsk.


To tu taj, nie da le ko zna nej z "Po to pu" Or szy,
ksią żę Se men San gusz ko (1570-1638) po sta wił
w 1626 r. Bia ły Ko wel. Trud no uwie rzyć, że nie -
gdyś Smo la ny by ły zna nym mia stem tar go wym.
W śre dnio wie czu przez zie mie te bie gły wiel kie
szla ki han dlo we. Naj wa żniej szy – od Wa re gów do
Gre ków – spi nał Za to kę Fiń ską z Mo rzem Śród -
ziem nych. Ło dzie z to wa ra mi czę sto tra fia ły na
mie li zny, nisz czy ły je ka mie nie i ga łę zie. Wte dy
przy stę po wa li do pra cy oko licz ni miesz kań cy,
uszczel nia jąc ich dna smo łą i ży wi cą, by mo gły
ru szyć w dal szą dro gę. Od ich za ję cia wzię ły na -
zwę Smo la ny i nie da le ki Smo leńsk.


Dziś miej sco wość jest zna na przede wszyst kim
z uwa gi na za mek  (tzw. Bia ły Ko wel), któ ry  od
1708 r. jest ru iną. Ksią żę zbu do wał swo ją re zy -
den cję na wzgó rzu wy sta ją cym nad pod mo kłe łą -
ki na le wym brze gu Dziar nów ki. Ota cza ło go
sztucz ne je zio ro po wsta łe na sku tek spię trze nia
rze ki. Z sen ty men tu dla wo łyń skiej zie mi na zwał
re zy den cję Bia łym Kow lem. Do zam ku wiódł
drew nia ny most. Je dy nie wspo mi na ny ob raz Jó ze fa Pesz ki z koń ca XVIII w. po zwa la wy obra zić so bie, jak wspa nia ła mu sia ła być to bu dow la. Zbu do wa -
ny na pla nie czwo ro bo ku za mek miał trzy pię tra, we wnętrz ny dzie dzi niec, a przy bra mie wjaz do wej sta ła wie ża. Urzą dze nia do sto so wa ne do obro ny
skon cen tro wa no na ze wnątrz, ku wa łom przed zam ko wych for ty fi ka cji. Pię tra wież by ły trzy i tyl ko wie ża głów na, po ło żo na w po bli żu bra my wej ścio wej,
mia ła pięć pię ter. 


Za mek po wa żnie ucier piał pod czas woj ny pol sko -ro syj skiej w po ło wie XVII w. Nisz cze nie opusz czo ne go zam ku roz po czę ło się pod ko niec XVIII w.
i trwa ło do po ło wy XIX w. gdy je go po zo sta ło ści zo sta ły sprze da ne na ce głę. Dziś ist nie ją je dy nie  za cho wa ne ru iny pię cio pię tro wej wie ży z okna mi,
krę co ne scho dy we wnętrz ne, łu ko wa te przej ścia, rzeź biar skie pa ne le na ścia nie, itp. 


Dziękujemy Andrejowi Dybowskiemu za możliwość wykorzystania zdjęć. www.globus.tut.by
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Pośród łąk lasów i wód toni
W ciągłej pustej życia pogoni
Żyje posępny lud
Brzęczą much roje nad bagnami
Skrzypi jadący wóz czasami
Poprzez grząską rzekę wbród


Czasem ozwie się gdzieś łosia ryk
Albo gdzieś w głębi dziki głuszca krzyk


Potem znów cisza niczym niezmącona
Dusza śni pustką rozmarzona
Piękny o Polesiu sen


Polesia czar, to dzikie knieje, moczary
Polesia czar, to dziwny wichru jęk
Gdy w mroczną noc z bagien wstają opary
Serce me drży, dziwny ogarnia lęk
Słyszę jak w głębi wód jakaś skarga się miota
Serca prostota wierzy w Polesia czar


Tam, gdzie sędziwe szumią lasy
Kiedyś ujrzałam pełen krasy
Cudny Polesia kwiat
Słonko jaśniejsze mi się zdało
Wszystko w krąg nas się radowało
Śmiał się do nas cały świat


Próżno mi o Tobie dzisiaj śnić
Próżno w żalu i tęsknocie żyć
Nie wrócą chwile
Szczęścia niewysłowione drzemią
Wspomnienia pogrążone
W grotach poleskich kniej.


Polesia czar


Ul na drzewie w Gawrylczycach - wygląd zewnętrzny, 1937 r.
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W 2010 ro ku zo stał wpi sa ny na Li stę Ram -


sar, spis za so bów wod no -błot nych ma ją cych


zna cze nie mię dzy na ro do we.


Bo ga te dzie dzic two na tu ral ne Re zer wa tu


przy cią ga wie lu za in te re so wa nych eko lo gią tu -


ry stów. Jest ide al ne miej sce do ob ser wa cji


zwie rząt, pta ków i ro ślin w śro do wi sku na tu -


ral nym.


Eko -tu ry sty ka w Be re zin skim Re zer wa cie


Bios fe ry jest skie ro wa na do tu ry stów w ka -


żdym wie ku i o ró żnych eko lo gicz nych za in te -


re so wa niach. Naj młod szym tu ry stom Re zer-


wat ofe ru ją eks cy tu ją cą in te rak tyw ną wy ciecz -


kę "po raz pierw szy w zie lo nej kla sie". Dla do -


ro słych tu ry stów opra co wa no ró żno rod ne


ście żki i szla ki eko lo gicz ne, jak rów nież spe cja -


li stycz ne wy ciecz ki umo żli wia ją ce ob ser wa cję


na tu ral nych pro ce sów i zja wisk w śro do wi sku


na tu ral nym. Tu ry ści mo gą być świad ka mi wspa-


nia łych i nie sa mo wi tych  „spek ta kli” od by wa ją -


cych się w chro nio nej przy ro dzie: ko lo ry łąk za -


le wo wych, to ko wa nie cie trze wia, śpiew sło wi-


ka, gło śny chór żab czy też ryk je le nia.


Wszyst kie wy ciecz ki pro wa dzo ne są przez


wy so ko wy kwa li fi ko wa nych prze wod ni ków, pro-


fe sjo nal nych znaw ców przy ro dy. 


Dyrektor Bieriezinkiego Rezerwatu Biosfery


Ad res sie dzi by:


211188 Re pu bli ka Bia ło ru si


Wi tebsk re gion., Po wiat Le pel


d. Do mzhe rit sy ul. Cen tral 3


Kon takt:


Dy rek tor: +375 21 32 2-63-42 


Eko lo gicz ny Za kład tu ry stycz ny:


tel./fax +375 21 32 2-63-18


e -ma il: to urism@be re zin sky.by


www.be re zin sky.by


zdjęcia: Денис Ивкович /Denis Ivkovich  


tel./fax +375 29 3571590, +375 33 6693004


d.ivkovich@mail.ru


www.fotodivo.com
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Prze�bu�do�wa�no�ją�w�r.�1841�we�dług�pro�jek�tu�ar�-
chi�tek�ta�epar�chial�ne�go�An�to�nie�go�Por�ty�(m.in�zbu�-
rzo�no� szczy�ty,� zbu�do�wa�no� drew�nia�ną� ko�pu�łę,
por�tyk�wej�ścio�wy�oraz�iko�no�stas).�Re�mon�to�wa�no
ją�w�r.�1913.
Ok.�r.�1928�zo�sta�ła�za�mknię�ta,�a�w�r.�1936�wy�-


sa�dzo�na�w�po�wie�trze�(za�cho�wa�ły�się�fun�da�men�-
ty,�na�któ�rych�po�splan�to�wa�niu�za�ło�żo�no�traw�nik).
W�l.�2001-2006�zo�sta�ła�zre�kon�stru�owa�na�we�dług
pro�jek�tu�Igo�ra�Roć�ka�i�Alek�san�dra�Mi�chaj�liu�ko�wa
i�prze�ka�za�na�epar�chii�pra�wo�sław�nej.�Cer�kiew�są�-
sia�du�ją�ca�z� ra�tu�szem�współ�two�rzy�ła�sce�no�gra�-
ficz�ną�kom�po�zy�cję�pla�cu� ryn�ko�we�go.�Strze�li�stą
fa�sa�dę�o� trzech�wklę�słych�przę�słach�roz�dzie�lo�-
nych�ko�rync�ki�mi�ko�lum�na�mi�wień�czy�ły�ażu�ro�we
wie�że�zwę�ża�ją�ce�się�ku�gó�rze�i�ma�low�ni�czy�dwu�-
kon�dy�gna�cyj�ny�fron�ton.�Po�prze�dza�ła�ona�na�wę
opię�tą�pa�ra�mi�przy�ścien�nych�ko�lumn,�za�koń�czo�-
ną�wę�ższą�ap�sy�dą,� uko�ro�no�wa�ną�na� ze�wnątrz
wy�so�kim,�wy�gię�tym�pół�ko�li�ście�at�ty�ko�wym�szczy�-
tem.�Wnę�trze�zdo�bi�ło�sie�dem�drew�nia�nych�rzeź�-
bio�nych�oł�ta�rzy.�Po�szcze�gól�ne�roz�wią�za�nia�pla�s-
tycz�ne�te�go�wy�bit�ne�go�dzie�ła�ar�chi�tek�tu�ry�do�cze�-
ka�ły�się�wie�lu�po�wtó�rzeń�na�te�re�nie�Bia�ło�ru�si.�


Klasz�tor�Ba�zy�lia�nów�
Ufun�do�wa�ny�w�r.�1682�przez�pod�ko�mo�rze�go


wi�teb�skie�go�Ada�ma�Fran�cisz�ka�Ki�sie�la.�W�l.�1743-
1785�drew�nia�ne�bu�dyn�ki�za�stą�pio�no�mu�ro�wa�ny�-
mi.� W� r.� 1799� ogrom�ny� gmach� za�ję�ły� urzę�dy
gu�ber�nial�ne� i� ad�mi�ni�stra�cja� so�bo�ru.�W� r.� 1856
ada�pto�wa�no�je�na�po�trze�by�se�mi�na�rium�du�chow�-
ne�go�prze�nie�sio�ne�go�z�Po�łoc�ka.�Od�r.�1920�ro�ku
gł.�kor�pus�klasz�to�ru�zaj�mu�je�tech�ni�kum.�Bu�dyn�ki
klasz�tor�ne�sku�pia�ły�się�po�pn.�stro�nie�ka�te�dry�wo�-
kół�pro�sto�kąt�ne�go�po�dwó�rza.�Wiel�ki�trój�kon�dy�gna�-
cyj�ny�kor�pus�gł.�był�zwró�co�ny�ku�Dźwi�nie�dwu-
dzie�sto�osio�wą�ele�wa�cją,�po�dzie�lo�ną�sze�ro�ki�mi�pi�-
la�stra�mi�w�wiel�kim�po�rząd�ku.


Cer�kiew�Ba�zy�lia�nów
p.w.�Za�śnię�cia�NMP�i�Św.�Jo�za�fa�ta�
Cer�kiew�so�bor�na�sta�ła�od�koń�ca�w.�XIV�w.�na


szczy�cie�Ły�sej�(vel�Uspień�skiej)�Gó�ry,�przy�uj�ściu
Wić�by�do�Dźwi�ny.�W�r.�1623�by�ła�miej�scem�mę�-
czeń�stwa�Św.�Jo�za�fa�ta�Kun�ce�wi�cza.�Idea�bu�do�-
wy�mu�ro�wa�nej� ka�te�dry� by�ła� zwią�za�na� z� pra�g-
nie�niem�stwo�rze�nia�god�nej�opra�wy�dla�kul�tu�mę�-
czen�ni�ka� i� je�go� re�li�kwii.� Mu�ro�wa�na� w� l.� 1743-
-1755,�1775-1785.�Bu�do�wę�roz�po�czę�to�za�rzą�-
dów�su�pe�rio�ra�Ju�sty�na�Czecz�kow�skie�go�we�dług
pro�jek�tu�Jó�ze�fa�Fon�ta�ny,�dzię�ki�le�ga�tom�bra�ci�Mi�-
cha�ła�i�Szy�mo�na�Łap�pów�oraz�in�nych�kup�ców�wi-
teb�skich.� Z� po�wo�du� bra�ku� fun�du�szy� zo�sta�ła
wstrzy�ma�na.�Ukoń�czo�no�ją�za�rzą�dów�su�pe�rio�ra
Be�ne�dyk�ta� Elia�szewi�cza� z� za�le�ce�nia� gu�ber�na-
to�ra� po�łoc�kie�go� gen.� Mi�cha�ła� Kre�czet�ni�ko�wa.
W�r.�1799�za�mie�nio�no�ją�na�pra�wo�sław�ny�so�bór
Uspień�ski.�W�l.�1803-1804�z�ini�cja�ty�wy�gu�ber�na�-
to�ra�Mi�chel�so�na�prze�-pro�wa�dzo�no�kla�sy�cy�za�cję
świą�ty�ni�(znisz�czo�no�wów�czas�ory�gi�nal�ne�or�na�-
men�ty,�szczy�ty�za�stą�pio�no�trój�kąt�ny�mi�fron�to�na�-
mi,� a� ta�kże� zbu�do�wa�no� oka�za�łą� drew�nia�ną
ko�pu�łę�na�cy�lin�drycz�nym�tam�bu�rze).�W�l.�1839-
1844�przepro�wa�dzo�no�grun�tow�ny�re�mont�wnę�-
trza�(m.in.�przed�mu�ro�wa�nym�iko�no�sta�sem�us-


ta�wio�no� no�wy,� drew�nia�ny).� Ko�lej�ne� re�no�wa�cje
mia�ły�miej�sce�w�l.�1869-1873�i�1911-1913.�Po�r.
1920�so�bór�stał�pu�sty,�a�w�r.�1926�zo�stał�upań�-
stwo�wio�ny.�We�wrze�śniu�r.�1936�wy�sadzo�no�go
w�po�wie�trze,�bu�du�jąc�na�je�go�miej�scu�warsz�ta�ty
tech�ni�kum�ob�ra�bia�rek.�Po�ich�roz�biór�ce�w�r.�1991
roz�po�czę�ły�się�ba�da�nia�fun�da�men�tów�pod�ką�tem
re�kon�struk�cji� so�bo�ru.� Do�ko�na�no� jej� w� l.� 2000-
2010�we�dług�pro�jek�tu�Igo�ra�Roć�ka�i�Alek�san�dra
Mi�chaj�liu�ko�wa,�przy�wra�ca�jąc�kształt�po�kla�sy�cy�-
za�cji�w� r.� 1804.�Mo�nu�men�tal�na� ba�zy�li�ka�mia�ła
tran�sept,�któ�ry�nie�wy�stę�po�wał�po�za�mu�ry�ob�wo�-
do�we� trój�na�wo�we�go�kor�pu�su,� i� cią�gi�głę�bo�kich
ka�plic,�otwar�tych�do�naw�bocz�nych�i�przy�kry�tych
wspól�nym�z�ni�mi�da�chem.�Krót�kie,�pół�ko�li�ście�za�-
mknię�te�pre�zbi�te�rium�obie�gał�am�bit�o�sze�ro�ko�ści
i�wy�so�ko�ści�naw�bocz�nych.�Przed�r.�1804�ozdo�-
bą�ele�wa�cji�bocz�nych�by�ły�wy�so�kie�szczy�ty�tran�-
sep�tu�zwień�czo�ne�prze�rwa�ny�mi�gzym�sa�mi.�Zwró�-
co�na�ku�Dźwi�nie�dwu�kon�dy�gna�cyj�na,�dwu�wie�żo�-
wa�fa�sa�da�łą�czy�ła�dy�na�micz�ny�rzut�ze�świa�tło�cie�-
nio�wy�mi�wa�lo�ra�mi�gę�stej�ko�lum�no�wej�ar�ty�ku�la�cji.
Plan� świą�ty�ni,� łącz�nie� z� rzu�tem� jej� fa�sa�dy,� był
wier�ną�ko�pią�zna�ne�go�z�ry�cin�pro�jek�tu�rzym�skie�-
go�ko�ścio�ła�San�Car�lo�al�Cor�so�(proj.�1613�Ono�-
rio� i�Mar�ti�no�Lon�ghi),�wy�ko�rzy�sta�ne�go� rów�nież
(je�śli�cho�dzi�o�rzut� fa�sa�dy)�w�ar�chi�tek�tu�rze�ko�-
ścio�ła�Ber�nar�dy�nów�w�Bud�sła�wiu.� 


Z�a�ś�w�i�r�z�
biał.�Засвір,�ros.�Засвирь;�obwód�miński�


Klasz�tor�Kar�me�li�tów�Trze�wicz�ko�wych
Naj�wcze�śniej�sze�in�for�ma�cje�o�kar�me�li�tach�w�Za�-


świ�rzu�po�cho�dzą�z�r.�1697.�Klasz�tor�wznie�sio�no�ra�-
zem�z�ko�ściołem�w�l.�1713-1714.�Ska�so�wa�no�go
w�r.�1832.�Trzy�skrzy�dła�bu�dyn�ku�wy�znacza�ły�wraz
ze�ścia�ną�ko�ścio�ła�roz�le�gły�pro�sto�kąt�ny�wi�ry�darz.
Obec�nie�ru�ina.�


Ko�ściół�Kar�me�li�tów�Trze�wicz�ko�wych�
p.w.�Św.�Trój�cy�i�Na�wie�dze�nia�NMP
Mu�ro�wa�ny�w�l.�1713-1714�z�fun�da�cji�mar�szał�-


ka�oszmiań�skie�go�Krzysz�to�fa�Ze�no�wi�cza�i�Ja�dwi�-
gi� ze� Szwy�kow�skich,� wła�ści�cie�li� dóbr,� we�dług
pro�jek�tu�za�sto�so�wa�ne�go�przez�Ja�na�Pen�sę�przy
bu�do�wie�ko�ścio�ła�w�Mi�cha�lisz�kach�(1686–1693)
Kon�se�kro�wa�no�go�w�r.�1766.�Po�ka�sa�cie�klasz�to�-
ru�był�ko�ścio�łem�fi�lial�nym�pa�ra�fii�w�Świ�rze.�W�r.
1865�prze�ka�za�no�go�Cer�kwi.�
W�r.�1919�zo�stał�re�win�dy�ko�wa�ny�–�od�te�go�cza�-


su�funk�cjo�no�wa�ła�przy�nim�pa�ra�fia.�W�r.�1946�zo�-
stał�za�mknię�ty�i�zde�wa�sto�wa�ny.�Zwró�co�no�go�w�r.
1990�i�pod�da�no�re�stau�ra�cji.�Jest�to�ko�ściół�jed�no�-
na�wo�wy,�z�krót�kim�pre�zbi�te�rium�za�mknię�tym�ap�-
sy�dą.� Su�ro�we� ku�bicz�ne� for�my,� bez� or�na�men�tu
i�ar�ty�ku�la�cji�po�rząd�ko�wej,�się�ga�ją�do�lo�kal�nej�tra�-
dy�cji� (np.� dzieł� An�drze�ja� Kro�me�ra).� Fa�sa�dę� o
dwóch�wie�ża�chwy�stę�pu�ją�cych�z�na�ro�ży�kor�pu�su
po�prze�dza�kruch�ta�na�pla�nie�pod�ko�wy.


Wojciech Boberski 


Konsulatacja naukowa: 
Andrzej Betlej, Piotr Krasny


Fotografie: Piotr Jamski (wybór zdjęć),
Michał Kurzej, Kinga Blaschke 


Kolorowanie zdjęć archiwalnych: Nessa Vardamir 


28 05/2015


Zaświrz. Kościół Karmelitów Trzewiczkowych p.w. Św. Trójcy i Nawiedzenia NMP 








Tu�ry�sty�ka�kul�tu�ro�wa,�obok�tu�ry�sty�ki�zdro�wot�nej,�jest�jed�nym�z�naj�star�szych�ro�dza�jów�tu�ry�sty�ki,�a�jed�no�cze�śnie�jed�nym
z�tych,�któ�re�w�ostat�nich�la�tach�roz�wi�ja�ją�się�naj�szyb�ciej.�Świad�czy�o�tym�m.in.�do�ku�ment�To�urism�2020�–�Vi�sion,�opra�co�wa�ny
przez�UNW�TO (Świa�to�wą�Or�ga�ni�za�cję�Tu�ry�sty�ki),�pro�gno�zu�ją�cy,�na�pod�sta�wie�wi�docz�nych�tren�dów�w�kra�jach�roz�wi�nię�-
tych,�znacz�ny�wzrost�za�in�te�re�so�wa�nia�sze�ro�ko�ro�zu�mia�ną�kul�tu�rą�w�wy�pra�wach�tu�ry�stycz�nych�nad�cho�dzą�cych�lat.


Dzię�ki�uma�so�wie�niu�tu�ry�sty�ki�oraz�za�spra�wą�re�wo�lu�cji�in�for�ma�cyj�nej,�nie�jest�już�ona��tu�ry�sty�ką�eli�tar�ną.�Wy�ciecz�ki�tu�ry�stycz�no�-
-kul�tu�ro�we�są�ulu�bio�nym�spo�so�bem�ak�tyw�ne�go�spę�dza�nia�cza�su�dla�mi�lio�nów�lu�dzi�na�ca�łym�świe�cie.�


Ana�li�zu�jąc�obo�wią�zu�ją�ce�dziś�spo�so�by�de�fi�nio�wa�nia�sa�mej�kul�tu�ry,�tu�ry�sty�ka�kul�tu�ro�wa�nie�jest�już�okre�śla�na�wą�sko.�Dla�bra�nży
tu�ry�stycz�nej�edu�ka�cja�oraz�kul�tu�ra�po�wszech�na�to�istot�ne�źró�dła�tu�ry�sty�ki�kul�tu�ro�wej.�Dla�te�go�też,�przy�go�to�wu�jąc�wy�da�nie�TTG
Cen�tral�Eu�ro�pe�po�świę�co�ne�tu�ry�sty�ce�kul�tu�ro�wej�Bia�ło�ru�si,�kie�ro�wa�li�śmy�się�jej�za�kre�sem�okre�ślo�nym�w�de�fi�ni�cji�opra�co�wa�nej�przez
M.�Rohr�sche�id�ta: „tu ry sty ka kul tu ro wa to wszyst kie gru po we lub in dy wi du al ne wy pra wy o cha rak te rze tu ry stycz nym, w któ rych


spo tka nie uczest ni ków pod ró ży z obiek ta mi, wy da rze nia mi i in ny mi wa lo ra mi kul tu ry wy so kiej lub po pu lar nej al bo po więk sze nie


ich wie dzy o ota cza ją cym czło wie ka świe cie jest za sad ni czą czę ścią pro gra mu pod ró ży lub sta no wi roz strzy ga ją cy ar gu ment dla


in dy wi du al nej de cy zji o jej pod ję ciu lub wzię ciu w niej udzia łu”.


Ro�zu�mie�jąc�w�ten�spo�sób�in�te�re�su�ją�cą�nas�for�mę�tu�ry�sty�ki,�mo�że�my,�za�au�to�rem�de�fi�ni�cji,�do�ko�nać�na�stę�pu�ją�ce�go�wy�od�ręb�nie�-
nia�jej�głów�nych�ro�dza�jów:


1. tu�ry�sty�ka� kul�tu�ry� wy�so�kiej� (w� tym� tu�ry�sty�ka� dzie�dzic�twa� kul�tu�ro�we�go,� tu�ry�sty�ka� mu�ze�al�na,� tu�ry�sty�ka� li�te�rac�ka,� tu�ry�sty�ka
even�to�wa�kul�tu�ry�wy�so�kiej)


2.�tu�ry�sty�ka�edu�ka�cyj�na (w�tym�pod�ró�że�stu�dyj�ne,�te�ma�tycz�ne,�ję�zy�ko�we�i�se�mi�na�ryj�ne)


3.� po�wszech�na� tu�ry�sty�ka� kul�tu�ro�wa (w� tym� naj�po�pu�lar�niej�sza� tu�ry�sty�ka� miej�ska,� na�stęp�nie� tu�ry�sty�ka� wiej�sko�-kul�tu�ro�wa,
et�nicz�na,�tu�ry�sty�ka�obiek�tów�mi�li�tar�nych,�tu�ry�sty�ka�obiek�tów�prze�my�sło�wych�i�tech�nicz�nych,�tu�ry�sty�ka�ży�wej�hi�sto�rii,�tu�ry�sty�ka
even�to�wa�kul�tu�ry�po�pu�lar�nej,�tu�ry�sty�ka�kul�tu�ro�wo�-przy�rod�ni�cza,�tu�ry�sty�ka eg�zo�tycz�na,�tu�ry�sty�ka�re�li�gij�na�i�piel�grzym�ko�wa,�tu�rys
ty�ka�ku�li�nar�na,�tu�ry�sty�ka�hob�by�stycz�na,�tu�ry�sty�ka�re�gio�nal�na).�Wie�le�wy�praw�tu�ry�sty�ki�kul�tu�ro�wej�wy�ka�zu�je�ta�kże�mie�sza�ny�cha-
rak�ter,�z�ele�men�ta�mi�cha�rak�te�ry�stycz�ny�mi�dla�po�szcze�gól�nych�jej�ro�dza�jów.�


Przed�sta�wio�ne�po�wy�żej�prze�słan�ki�są�dzę,�że�dla�Bia�ło�ru�si�roz�wi�ja�nie�tu�ry�sty�ki�kul�tu�ro�wej�sta�no�wi�jed�ną�szans�roz�wo�ju�go�spo�-
dar�ki�tu�ry�stycz�nej.��


Naj�wa�żniej�szy�mi�ce�la�mi�tu�ry�sty�ki�kul�tu�ro�wej�na�te�re�nie�Bia�ło�ru�si�są:
a) za�byt�ko�we�mia�sta,� b) miej�sca�i�obiek�ty�in�nych�kul�tur�i�re�li�gii,�
c)��Li�sta�Świa�to�we�go�Dzie�dzic�twa�Kul�tu�ry�UNE�SCO�, d) mu�zea,�
e)��obiek�ty�sa�kral�ne, f)� za�byt�ki�tech�ni�ki,�
g)��obiek�ty�mi�li�tar�ne,�miej�sca�bi�tew��i�wo�jen�nej�mar�ty�ro�lo�gii, h) zam�ki�i�pa�ła�ce,�
i)��re�gio�ny�et�no�gra�ficz�ne�i�skan�se�ny, j) kul�to�we�fe�sti�wa�le�i�ma�so�we�even�ty�pop�kul�tu�ry.�


Mam�na�dzie�ję,�że,�prze�ka�zu�jąc�wie�dzę�o�po�ten�cja�le�tu�ry�sty�ki�kul�tu�ro�wej�Bia�ło�ru�si,� twór�czo�zwró�ci�my�wszyst�kim�uwa�gę�na�to,
ja�ki�po�ten�cjał�drze�mie�w�tym�bar�dzo�roz�wo�jo�wym�sek�to�rze��tu�ry�sty�ki.�Mam�świa�do�mość,�że�po�ru�szy�łem�tyl�ko�frag�ment�te�go�po�ten�cja�łu.


Le�sław�Lip�ski
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Ko�ściół�Je�zu�itów�
p.w.�Na�wie�dze�nia�NMP�i�Św.�Ste�fa�na
Mu�ro�wa�ny�w�l.�1733-1745�pod�kie�run�kiem�za�kon�-


nych�bu�dow�ni�czych�Ka�zi�mie�rza�Ma�te�la�kow�skie�go
i�Be�ne�dyk�ta�Mösme�ra.�Po�po�ża�rach�z�r.�1750�i�1762
był�re�mon�to�wa�ny�i�mo�der�ni�zo�wa�ny�–�m.in.�w�l.�1762-
-1765�wy�dłu�żo�no�okna,�a�w�l.�1762-1766�wy�ko�na�-
no�dzie�więć�stiu�ko�wych�oł�ta�rzy�z�ob�ra�za�mi�Szy�mo�-
na�Cze�cho�wi�cza�oraz�or�ga�ny�(za�pew�ne�dzie�ło�Do-
mini�ka�Ada�ma�Ca�spa�ri�nie�go,�obec�nie�w�ko�ście�le
Św.�Ja�na�w�Wil�nie).�Od�r.�1783�pra�ce�nad�wy�po�sa�-
że�niem�i�ozdo�bą�ko�ścio�ła�kon�ty�nu�owa�li�m.in.�ar�ty�-
ści�je�zu�ic�cy:�Ja�kub�Grym,�Jan�Wogt,�Ga�briel�Gru�ber,
Fran�ci�szek�Prysz�czyń�ski�i�Jan�Stürmer.�W�r.�1801
spro�wa�dzo�no�z�We�ro�ny�ob�ra�zy�Sa�ve�ria�dal�la�Ro�sa.
W�l.�1807-1830�znaj�do�wa�ły�się�tu�taj�re�li�kwie�Św.�An�-
drze�ja�Bo�bo�li,�prze�nie�sio�ne�na�stęp�nie�do�po�bli�skie�-
go�ko�ścio�ła�Do�mi�ni�ka�nów.�Po�wy�gna�niu� je�zu�itów
prze�ję�li�go�pi�ja�rzy.�W�r.�1830�ko�ściół�za�mie�nio�no�na
so�bór�p.w.�Św.�Mi�ko�ła�ja.�Od�no�wio�no�go�po�po�ża�-
rach�w�r.�1871�i�1912.�W�r.�1941�stra�cił�dach,�wie�że
i�ko�pu�łę,�a�w�r.�1964�zo�stał�wy�sa�dzo�ny�w�po�wie�trze.
W�r.�1978�na�je�go�miej�scu�po�sta�wio�no�blok�miesz�-
kal�ny.�Ko�ściół�zbu�do�wa�no�na�pla�nie�krzy�ża�z�pre�-
zbi�te�rium�za�mknię�tym�ap�sy�dą�ukry�tą�w�gru�bo�ści
mu�ru.�Zwień�czo�ny�ko�pu�łą�nad�skrzy�żo�wa�niem�naw,
zwra�cał�się�do�ryn�ku�pła�ską�fa�sa�dą�dzie�lo�ną�pi�la�-
stra�mi�wiel�kie�go�po�rząd�ku,�któ�re�uj�mo�wa�ły�wnę�ki
z�fi�gu�ra�mi.�Bry�łę�uroz�ma�ica�ły�gór�ne�kon�dy�gna�cje
wież�o�krzy�wo�li�nio�wych�rzu�tach�i�ma�low�ni�cze�heł�my
(1754),�a�zwłasz�cza�ko�pu�ła�o�cza�szy�prze�ła�ma�nej
w�po�ło�wie�wy�so�ko�ści�(1751-1752),�na�wią�zu�ją�ca�do
form�ko�puł�ko�ścio�łów�Św.�Du�cha�(1749)�i�Św.�Ka�zi�-
mie�rza�w�Wil�nie.


S�i�e�l�i�s�z�c�z�e�
biał.�Селішча,�ros.�Селище;�ob�wód�wi�teb�ski


Klasz�tor�Ber�nar�dy�nów�
Ufun�do�wa�ny�w�l.�1726-1729�przez�wła�ści�cie�la


mia�stecz�ka,�pod�sęd�ka�po�łoc�kie�go�Jo�za�fa�ta�An�to�-
nie�go�Sie�la�wę.�W�r.�1790�za�kon�ni�cy�roz�wa�ża�li�opu�-
szcze�nie� pla�ców�ki� z� po�wo�du� bra�ku� środ�ków� na
wznie�sie�nie�mu�ro�wa�ne�go�klasz�to�ru�w�miej�sce�dre�-
wnia�ne�go.�Nie�wiel�ki�kon�went�w�r.�1826�zo�stał�zde�-
gra�do�wa�ny�do�ran�gi�re�zy�den�cji,�a�na�stęp�nie�ska�so�-
wa�ny�w�r.�1832.�Jest�to�bu�dy�nek�dwu�skrzy�dło�wy,
pię�tro�wy,�przy�le�ga�ją�cy�od�pd.�do�za�kry�stii�ko�ścio�ła.


Ko�ściół�Ber�nar�dy�nów�
p.w.�Św.�We�ro�ni�ki
Mu�ro�wa�ny�w�l.�po�1741-1757�z�fun�du�szy�Jo�za�-


fa�ta�An�to�nie�go� Sie�la�wy� i� Ele�ono�ry� z� Ko�cieł�łów
oraz�pod�cza�sze�go�i�rot�mi�strza�po�łoc�kie�go�Ja�na
Jó�ze�fa�Ra�ho�zy�na�miej�scu�drew�nia�nych�bu�dow�li
wy�sta�wio�nych�przez�nich�dla�ber�nar�dy�nów�w� l.
1726-1729.�Po�ka�sa�cie�klasz�to�ru�funk�cjo�no�wa�ła
przy� nim� pa�ra�fia.� Po� r.� 1864� wzbo�ga�cił� się� o
przed�mio�ty�prze�no�szo�ne�z�za�my�ka�nych�świą�tyń
w�Ku�bli�czach�i�w�Usza�czu.�W�r.�1897�sta�ra�niem
ks.�An�to�nie�go�Sy�mo�no�wi�cza�prze�szedł�grun�tow�-
ny� re�mont� po�łą�czo�ny� z� nad�bu�do�wą� wież.� Był
czyn�ny�do� r.� 1926.�Po�znisz�cze�niach�w�cza�sie
II�woj�ny�świa�to�wej�po�zo�sta�je�ru�iną.�Ba�zy�li�kę�zbu�-
do�wa�ną�na�pla�nie�krzy�ża�wpi�sa�ne�go�w�pro�sto�kąt


wy�ró�żnia� krót�kie� pre�zbi�te�rium� o� pół�ko�li�stym� za�-
mknię�ciu�wpi�sa�nym�w�ob�rys�mu�rów�(jak�w�ko�ście�-
le�Je�zu�itów�w�Po�łoc�ku�i�w�ko�ście�le�Fran�cisz�ka�nów
w�Hu�bi�nie).�Dwu�wie�żo�wa,�pła�ska,�wiel�ko�po�rząd�ko�-
wa�fa�sa�da�wy�peł�nio�na�kon�cho�wy�mi�ni�sza�mi�spra�-
wia�ar�cha�icz�ne�wra�że�nie.�Mi�mo�de�struk�cji�wy�so�ki
po�ziom�pre�zen�tu�ją�re�lik�ty�mu�ro�wa�nych,�ozdo�bio�-
nych�stiu�kiem�oł�ta�rzy�w�ra�mio�nach�tran�sep�tu.


S�m�o�l�a�n�y
biał.�Смаляны,�ros.�Смоляны;�ob�wód�wi�teb�ski�


Miej�sco�wość�po�ło�żo�na�25�km�na�zach.�od�Or�-
szy.�Od�r.�1543�sta�no�wi�ła�do�bra�San�gusz�ków.�Znaj�-
du�je� się� tu� za�mek� „Bia�ły�Ko�wel”,� zbu�do�wa�ny�w
r.�1617,�obec�nie�ru�ina.�


Klasz�tor�Do�mi�ni�ka�nów�
Za�ło�żo�ny�w�r.�1680�przez�sta�ro�stę�su�ra�skie�go


Hie�ro�ni�ma�San�gusz�kę�i�Teo�do�rę�Kon�stan�cję�z�Sa�-
pie�hów�na�cześć�na�ro�dzin�sy�na,�Paw�ła�Ka�ro�la.�Ska�-
so�wa�no�go�w�r.�1832.�Grun�tow�nie�prze�bu�do�wa�ny
w�r.�1937.�Jest�to�bu�dy�nek�mu�ro�wa�ny,�par�te�ro�wy.


Ko�ściół�Do�mi�ni�ka�nów�
p.w.�Wnie�bo�wzię�cia�NMP�
Mu�ro�wa�ny�ok.�l.�1768-1786�z�fun�da�cji�mar�szał�-


ko�wej�li�tew�skiej�Bar�ba�ry�z�Du�ni�nów�Sa�gusz�ko�wej
(zm.�1791)�i�jej�sy�na,�wo�je�wo�dy�wo�łyń�skie�go�Hie�-
ro�ni�ma�Ja�nu�sza�(zm.�1812).�Po�ka�sa�cie�klasz�to�ru
był� ko�ścio�łem�pa�ra�fial�nym.�Re�mon�to�wa�no�go�w
l.�1898-1899�sta�ra�niem�pro�bosz�cza�He�ra�si�mo�wi�-
cza,�pod�kie�run�kiem�ar�chi�tek�ta�Dauk�szy�i�Le�ona
Wi�tan-Du�biej�kow�skie�go.�Ko�ściół�zo�stał�za�mknię�ty
ok.�r.�1931,�a�w�l.�1945-1989�był�wy�ko�rzy�sty�wa�ny
ja�ko�ga�ra�że�koł�cho�zu.�Obec�nie�zruj�no�wa�ny.�Świą�-
ty�nia�ma�dwu�wie�żo�wą�fa�sa�dę�o�trzech�wklę�słych
po�lach�roz�dzie�lo�nych�ko�lum�na�mi,�tran�sept�wpi�sa�-
ny�w�pro�sto�kąt�ny�kor�pus�na�wo�wy,�a�ta�kże�pół�ko�li�-
ście�za�mknię�te�pre�zbi�te�rium.�


T�o�ł�o�c�z�y�n
biał.�Талачын,�ros.�Толочин;�ob�wód�wi�teb�ski�
Mia�sto�po�ło�żo�ne�przy�trak�cie�Mińsk–Smo�leńsk.


W�l.�1772-1793�znaj�do�wa�ła�się�tu�gra�nicz�na�ko�mo�-
ra�cel�na.�By�ło�wła�sno�ścią�Sa�pie�hów,�a�na�stęp�nie
San�gusz�ków.�


Klasz�tor�Ba�zy�lia�nów�
Za�ło�żo�ny�w�r.�1604�dzia�łał�bar�dzo�krót�ko.�No�wy


klasz�tor�po�wstał�w�l.�1769-1779.�W�r.�1834�zo�stał
ska�so�wa�ny,�re�ak�ty�wo�wa�no�go�ja�ko�mo�na�ster�żeń�-
ski�w�r.�2004.�Jest�to�bu�dy�nek�pię�tro�wy,�zbu�do�wa�-
ny�na�pla�nie�pro�sto�ką�ta.�


Cer�kiew�Ba�zy�lia�nów�
p.w.�Opie�ki�Mat�ki�Bo�skiej�
Mu�ro�wa�na�w�l.�1768-1796�z�fun�du�szy�Bar�ba�ry


San�gusz�ko,�ukoń�czo�na�ok.�r.�1803�(gór�ne�kon�dy�-
gna�cje�wież).�Po�ka�sa�cie�klasz�to�ru�by�ła�cer�kwią
pra�wo�sław�ną.�W�r.�1993�zo�sta�ła�od�re�stau�ro�wa�-


na.�Od�r.�1996�funk�cjo�nu�je�przy�niej�pa�ra�fia�pra�-
wo�sław�na.� Rzut� dwu�wie�żo�wej� fa�sa�dy� (pn.)
ko�ścio�ła�wy�ró�żnia�dy�na�micz�na,�ła�ma�na�li�nia�ele�-
men�tów�wy�puk�łych� i�wklę�słych.�We�wnątrz� jest
za�cho�wa�ny�mu�ro�wa�ny�iko�no�stas�(przed�r.�1796).
Ar�chi�tek�tu�ra�cer�kwi�ma�wier�ną�re�pli�kę�w�po�ba�zy�-
liań�skiej�świą�ty�ni�w�Lu�ba�wi�czach�(Ro�sja,�ob�wód
smo�leń�ski).


U�d�z�i�a�ł�
biał.�Удзела,�ros.�Удело;�ob�wód�wi�teb�ski


Klasz�tor�Fran�cisz�ka�nów
Za�ło�żo�ny�w�r.�1643�przez�wo�je�wo�dę�mści�sław�-


skie�go�Jó�ze�fa�Kor�sa�ka�i�Mar�cjan�nę�ze�Szwej�kow�-
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Tołczyn. Cerkiew Bazylianów p.w. Opieki Matki Boskiej 


Smolany. Kościół Dominikanów p.w. Wniebowzięcia NMP 
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Sieliszcze. Kościół Bernardynów pw. Św. Weroniki








Do znaj du ją ce go się we wschod niej czę ści


Pusz czy Bia ło wie skiej go spo dar stwa bia ło ru -


skie go Dziad ka Mro za któ ra ob cho dzi wła śnie


swo je 10-le cie, zje cha li się baj ko wi bo ha te ro wie


ze Wscho du a zwłasz cza in ne Die dy Mo ro zy z


przy by łym z Ro sji z Ust Iliń ska ro syj skim Dzia -


dem Mro zem, Kysz Ba ba jem z Ta tar sta nu,


Wsie mir nym Ka za czym Die dem Mo ro zem z Gat-


czy ny, Ilią Mu rom cem z Mu ro mu, Ca rem Bie ren -


dia jem z Pe re je sła wia Za lew skie go, Gli nisz kiem


chłop cem z gli ny z Ja rań ska w za baw nym gli -


nia nym garn ku na gło wie za miast czapki, Błot -


nym Dzia dem i jesz cze kil ko ma in ny mi baj ko-


wy mi bo ha te ra mi oraz mnó stwem prze bie rań -


ców i pusz czań skich zwie rza ków.


By ły żu bry, je le nie, li si ca, wie wiór ki, wil ki, i in.
Na sce nie roz sta wio nej na po la nie przy ogni sku
wy stę po wa ły bia ło ru skie ze spo ły re gio nal ne oraz
dzie cię cy ze spół ta necz ny dziew czy nek prze bra -
nych za bia łe kró li ki. 


Dzie sięć lat te mu


z po le ce nia Pre zy den ta Bia ło ru si Alek san dra
Łu ka szen ki na roz le głej 15-hek ta ro wej po la nie we
wschod niej czę ści Pusz czy Bia ło wie skiej na miej -
scu daw nej za gro dy ho dow la nej żu brów po wsta -
ła dzie dzi na Dziad ka Mro za, któ ry u na szych
wschod nich są sia dów za stą pił zbyt ko ja rzą ce go
się z re li gią Świę te go Mi ko ła ja. W ju bi le uszo wym
pro gra mie ob cho dów był prze marsz przy by łych
ze wscho du go ści bia ło ru skie go Dziad ka Mro za,
prze bie rań ców sty li zo wa nych na bo ha te rów ba -
jek i sym pa tycz ne zwie rza ki oraz prze bra ną za
Św. Mi ko ła ja (Dziad ka Mro za) or kie strę dę tą w
czer wo nych ka fta nach i czap kach z pom po na mi.


W ra mach ob cho dów by ło jesz cze od sło nię cie
baj ko we go dro go wska zu wska zu ją ce go od le głość
w wior stach do in nych sie dzib baj ko wych stwo rzeń
oraz 150 uro dzi ny wiel kiej, jed nej z naj wy ższych w
Eu ro pie bli sko 40-me tro wej jo dły na te re nie za gro -
dy Dziad ka Mro za, na któ re przy by ło mnó stwo
dzie ci oraz baj ko wi go ście i wiel ki bia ły nie dźwiedź.


W sie dzi bie Bia ło wie skie go Par ku na ro do we go od -
by ło się też se mi na rium, na któ rym za pre zen to wa li
się baj ko wi go ście przy by li z Bia ło ru si, Ro sji i Ka -
re lii. Go ściem ho no ro wym był Alek siej Ka złow ski
twór ca baj ko wej ma py Ro sji i Bia ło ru si. 


Do oto czo ne go so lid nym drew nia nym pło tem
go spo dar stwa Dziad ka Mro za pro wa dzi ma syw -
na rzeź bio na w drew nie bra ma, strze żo na przez
po sta cie z ba jek.


Dzia dek Mróz miesz ka we wspa nia łej, rzeź bio nej
w drew nie cha cie z wiel kim gan kiem na zy wa nej też
cza sem pa ła cem. Mo żna go wy wo łać, wte dy wy -
cho dzi, wi ta się i roz ma wia z przy by ły mi go ść mi,
zwłasz cza, ale nie tyl ko dzieć mi. W cią gu ostat nie -
go dzie się cio le cia od wie dzi ły go nie prze bra ne tłu my
przy by szów z po nad stu kra jów świa ta.


Dziad Mróz ma wiel ką bia łą bro dę się ga ją cą mu
pra wie do pa sa i ubra ny jest w dłu gi, czer wo ny, ha -
fto wa ny zło tem ka ftan spod któ re go wy sta ją cie płe
wa lon ki oraz czer wo ną cza pę z bia łym oto kiem. W
rę ku trzy ma wiel ką srebr ną la skę. Roz ma wia z go -
ść mi, py ta jąc ich skąd przy by li, mo żna się z nim sfo -
to gra fo wać. Cza sem mo żna też spo tkać Śnie gu-
rocz kę (Śnie żyn kę), mło dą ko bie tę ubra ną w nie bie -
ski strój zi mo wy. Miesz ka ona w są sied nim drew nia -
nym dom ku z bie gną cym do oko ła gan kiem, ozdob-
ny mi drzwia mi i okna mi, a któ rym przez okno zo ba -
czyć mo żna jej łó żko ze ster tą sied miu po dusz ka mi
po du szek, oraz in ne sprzę ty i wy po sa że nie.


W go spo dar stwie Dziad ka Mro za jest jesz cze
Skar biec, w któ rym gro ma dzi się ty sią ce li stów


oraz ry sun ków przy sy ła nych przez dzie ci z ca łe -
go świa ta, a od wie dza ją ce go spo dar stwo Dziad -
ka Mro za Dzie ci, otrzy mu ją pacz kę cze ko la do -
wych cu kier ków. W in nej drew nia nej cha cie urzą -
dzo no nie wiel kie mu zeum et no gra ficz ne, ze sta -
ry mi sprzę ta mi go spo dar czy mi i na czy nia mi z Pu-
sz czy Bia ło wie skiej oraz oko licz nych wio sek. 


Wszę dzie spo ty ka my drew nia ne rzeź by na wią -
zu ją ce do baj ko wej te ma ty ki i jej bo ha te rów oraz
sa nie cią gnię te przez re ni fe ry. Wie czo rem ca ła
za gro da, za rów no bu dyn ki, ogro dze nia i drze wa
oświe tlo ne są ty sią ca mi ró żno ko lo ro wych lam pek.


Za ple cze Par ku Na ro do we go


przy za gro dzie Die da Mro za mo że zo ba czyć
ży we żu bry i in ne zwie rzę ta ży ją ce w pusz czy,
któ ra przy cho dzą do roz sta wio nych w po bli żu
karm ni ków. Nie pło szą się one na wi dok lu dzi wie -
dząc, że z ich stro ny nic im nie gro zi.


W po bli skiej wsi Ka mie niu ki, ad mi ni stra cyj nym
cen trum bia ło ru skiej czę ści Pusz czy Bia ło wie skiej
znaj du ją się roz le głe wo lie ry ze zwie rzę ta mi
w któ rych po dzi wiać mo żna żu bry, dzi ki, je le nie,
tar pa ny, ry sia, z któ rym za przy jaź nio ny jest ru dy
kot do mo wy, li si cę zła pa ną pod czas kra dzie ży kur
i „od sia du ją cą wy rok” w klat ce, a na wet ... stru sie.


Pod czas po by tu w bia ło ru skim cen trum Par ku
Na ro do we go Pusz czy Bia ło wie skiej w Ka mie niu -
kach trze ba ko niecz nie zo ba czyć bar dzo cie ka we
Mu zeum Bia ło wie skie go PN, gdzie oprócz czę ści
hi sto rycz nej po ka za ne są ży ją ce w pusz czy zwie -
rzę ta, przed sta wio ne w po sta ci efek tow nych dia -
po ram z wy pcha ny mi oka za mi. 


War to też wy brać się na kil ku go dzin ny ob jazd
bia ło ru skiej czę ści Pusz czy Bia ło wie skiej, nad je -
zio ro Ljad sko je, most i gra ni cę z Pol ską, do wiel -
kie go po nad 600-let nie go dę bu -pa triar chy, 6-pien-
nej li py i bar dzo sta rej so sny.


Dzien ni kar kom z kil ku sta cji mo skiew skiej TV
przy by łym na uro czy stość 10-le cia za gro dy Dzia -
da Mro za dłu go mu sia łem wy ja śniać, czym ró żni
się ich Dziad Mróz od na sze go świę te go i dla cze -
go u nas przy no si on pre zen ty 6 grud nia za miast
w No wy Rok. 


*
Na te ren wschod niej czę ści Pusz czy Bia ło wie -


skiej naj wy god niej do trzeć przez przej ście gra -
nicz ne z Bia ło ru sią po ło żo ne 4 km od cen trum
Bia ło wie ży (tyl ko pie si i ro we rzy ści). Stąd do Za -
gro dy Dziad ka Mro za jest ok. 12 km i nie wie le da -
lej do Cen trum Tu ry stycz ne go Bia ło wie skie go PN
w Ka mie niu kach, gdzie znaj du je się Mu zeum
Przy rod ni cze Bia ło wie skie go Par ku Na ro do we go.


Grzegorz Micuła
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‒  Re dak cja TTG Cen tral Eu ro pe: Gdzie naj -


czę ściej fo to gra fu je Pan zwie rzę ta ?


‒ Denis Ivkovich: Czę sto są to przy pad ko we
spo tka nia pod czas mo ich dłu gich wy praw po re -
zer wa cie. Zda rza ją się w ró żnych miej scach: w le -
sie na łą kach i ba gnach. Kie dy pla nu ję zro bić
zdję cia kon kret nych zwie rząt, uczę się w szcze -
gó łach cech ich za cho wa nia oraz wy szu ku ję ich
sie dlisk. Na stęp nie do kład nie pla nu ję se sję zdję -
cio wą. Dzie je się tak naj czę ściej w la sach re zer -
wa tu Be re zin sky.


‒ TTG CE: Czy ma Pan swo je sta łe miej sca


za sia dek? Jak dłu go po tra fi Pan cze kać na do -


bre uję cie i wła ści we usta wie nie „mo de la”?


‒ Denis Ivkovich: Za zwy czaj są to miej sca,
któ re „roz pra co wa łem” pod czas przy pad ko wych
spo tkań ze zwie rzę ta mi. Je śli pierw sze pró by  wy -
da ją się obie cu ją ce, od wie dzam to miej sce dość
czę sto, aż uzy skam sa tys fak cjo nu ją ce re zul ta ty.
Na ca łe szczę ście są pew ne ob sza ry, w któ rych
mo ja pa sja fo to gra fii mo że być re ali zo wa na co ro -
ku – są to przede wszyst kim te re ny głusz ca i cie -
trze wia. Te fa scy nu ją ce pta ki nie zmie nia ją swo ich
sie dlisk z ro ku na rok. Je śli cho dzi o czas ocze ki -
wa nia w za siad ce, to gra ni ce cza so we dla mnie
pra wie nie ist nie ją, cza sem spę dzam na wet noc
w le sie lub na ba gnie.


‒  TTG CE: Ja ki mi za sa da mi etycz ny mi po -


wi nien kie ro wać się fo to graf pod pa tru ją cy dzi -


kie zwie rzę ta? Czy po za zdję cia mi, któ re po w-


sta ją spon ta nicz nie pod czas ple ne rów ma


Pan ja kieś wy my ślo ne wcze śniej ob ra zy, któ -


re chciał by Pan zre ali zo wać?


‒ Denis Ivkovich: Oczy wi ście, ro bie nie zdjęć
przy ro dy wy ma ga du żej tro ski aby nie za kłó cać
nor mal ne go ży cia miesz kań ców eko sys te mu Na -
le ży tak fo to gra fo wać, aby uczy nić swo ją obec -
ność nie mal nie zau wa żal ną. Fo to graf mu si zdać
so bie spra wę z te go, że je go pra ca przede wszy-
st kim ma na ce lu ochro nę przy ro dy oraz po pu la -
ry za cję idei edu ka cji eko lo gicz nej. Mó wiąc o za -
pla no wa nych wcze śniej uję ciach chcę zwró cić
uwa gę, że istot ną ro lę w mo jej pra cy od gry wa
chęć po ka za nia obiek tu w oko licz no ściach, w to -
wa rzy stwie eko sys te mu, któ re są cha rak te ry sty-
cz ne dla re zer wa tu Be re zin sky. Aby to osią gnąć
wkła dam wie le wy sił ku.


‒  TTG CE: Któ ry ze świa to wych fo to gra fów


jest Pa nu szcze gól nie bli ski?


‒ Denis Ivkovich: Lu bię kre atyw ność fo to gra -
fa przy ro dy Ro sja ni na Igo ra Shpi le nok. Chciał -
bym rów nież zwró cić uwa gę na wy so ki po ziom
me ry to rycz ny wie lu pol skich fo to gra fów, któ rych
pra ce są dla mnie cen nym źró dłem in spi ra cji.


‒  TTG CE:  Jest ta ka aneg dot ka o pew nym


zna nym fo to gra fie, któ ry usły szał od zna jo -


mej: „Ależ pan ro bi świet ne zdję cia! Mu si pan


mieć bar dzo dro gi sprzęt!”, „Ależ pa ni do sko -


na le go tu je! Mu si pa ni mieć bar dzo dro gie


garn ki” – od po wie dział. Na ile wa żny jest dla


Pa na sprzęt i jak du ży ze staw za bie ra Pan ze


so bą w ple ner?


‒ Denis Ivkovich: Z wła sne go do świad cze nia
mo gę po wie dzieć, że do bre uję cia kra jo bra zu mo -
gą być wy ko na ne przy uży ciu nie dro gich apa ra -
tów i obiek ty wów. Naj wa żniej sze, aby zna leźć
atrak cyj ną hi sto rię i nie po peł niać błę dów pod -
czas fo to gra fo wa nia. Ale je śli cho dzi o zwie rzę ta,
to  w ce lu osią gnię cia do bre go wy ni ku bez do brej
opty ki na wet naj lep szy apa rat nie wie le mo że zro -
bić. Nie zbęd ne są sze ro ko kąt ne obiek ty wy tele
i ma kro. Na przy kład, kie dy pla no wa ny jest pro -
sty spa cer to za bie ram tyl ko ze staw sprzę tu fo to -
gra ficz ne go, a je śli idę „strze lać” kon kret ne zwie-
rzę, za bie ram nie tyl ko apa rat z te le obiek ty wa mi
i sta tyw, ale jesz cze trze ba no sić te le fon ko mór -
ko wy, na miot ma sku ją cy, a ta kże żyw ność, ter -
mos itd. Jest to du ża wy pra wa.


‒  TTG CE: Jak się roz po czę ła Pa na przy go -


da z fo to gra fo wa niem przy ro dy? 


‒ Denis Ivkovich: Już  ja ko dziec ko uwiel bia -
łem prze glą dać zdję cie na tu ry. Pięk ny zbiór ta kich
zdjęć  mia łem w za się gu rę ki, w ko lek cji oj ca. Jed -
nak na po wa żnie za in te re so wa łem się fo to gra fią
po ukoń cze niu stu diów, gdy zo sta łem ba da czem
Be re zin skie go Re zer wa tu - w mo jej oj czyź nie, tu
się uro dzi łem i wy cho wa łem.


‒  TTG CE: Wy pra wy po cen ną fo to gra fię


przy ro dy to czę sto przy go da. Czy pa mię ta Pan


ja kąś wy jąt ko wą? 


‒ Denis Ivkovich: Praw dzi wą przy go dą by ła dla
mnie pierw sza pod róż do sie dli ska cie trze wi. Aby
uzy skać od po wied nie zdję cia, trze ba by ło po ko nać
no cą 2 km ba gien, z peł nym wy po sa że niem ple ca -
ka. Do dziś wy pra wa ta jest dla mnie nie za po mnia -
nym prze ży ciem. Oczy wi ście by ło war to!


‒  TTG CE: Dziękujemy za rozmowę.
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cd. ze str. 23


Ko�ściół�Kar�me�li�tów�Bo�sych�
p.w.�Mat�ki�Bo�skiej�Szka�plerz�nej�i�Św.�Ju�sty�na
Mu�ro�wa�ny�w�l.�po�1744-1754�z�fun�du�szy�An�to�-


nie�go�Kosz�czy�ca�dla�zło�że�nia�otrzy�ma�nych�pod�-
czas�au�dien�cji�u�Be�ne�dyk�ta�XIV�re�li�kwii�Św.�Ju�sty�na
Mę�czen�ni�ka.�W�l.�1765-1772�na�pa�gór�kach�przy
dro�dze�do�Po�staw�sta�ra�niem�Kosz�czy�ca�po�wsta�ła
Kal�wa�ria�zło�żo�na�z�21�ka�plic�oraz�ośmiu�bram�(nie�-
za�cho�wa�na).�Po�li�kwi�da�cji�kar�me�lu�re�li�kwie�tra�fi�ły
w�r.1838�do�ko�ścio�ła�pa�ra�fial�ne�go�w�Mo�sa�rzu�(fund.
Brzo�stow�skich,�1792).�


Od�r.�1839�świą�ty�nia�by�ła�cer�kwią�pra�wo�sław�ną,
a�od�r.�1866�dzia�ła�ła�przy�niej�pa�ra�fia.�W�l.�1920-
1949�po�now�nie�słu�ży�ła�ka�to�li�kom�(w�r.�1927�po�wró�-
ci�li�do�Mia�dzio�ła�kar�me�li�ci).�Od�cza�su�re�pa�tria�cji
za�kon�ni�ków�do�Pol�ski�w�r.�1949�opusz�czo�ny�ko�-
ściół�ule�gał�de�wa�sta�cji.�Zo�stał�zwró�co�ny�w�r.�1989
i�wy�re�mon�to�wa�ny.�


Bu�dow�la�cen�tral�na�na�pla�nie�kwa�dra�tu�wpi�sa�na
w�ku�bicz�ną�bry�łę�na�le�ży�do�naj�ory�gi�nal�niej�szych
prze�ja�wów�ba�ro�ko�we�go�kla�sy�cy�zmu�w�ar�chi�tek�tu�-
rze�Wiel�kie�go�Księ�stwa�Li�tew�skie�go�i�urze�czy�wist�-
nia� ideę� mar�ty�rium.� Trzy� ele�wa�cje� po�prze�dza�ją
por�ty�ki�z�pa�ra�mi�ko�rync�kich�ko�lumn�na�wy�so�kich
co�ko�łach.�Ośmio�bocz�ny�tam�bur�ko�pu�ły�(ozdo�bio�nej
fre�skiem�przed�sta�wia�ją�cym�Sąd�Osta�tecz�ny,�za�ma�-
lo�wa�nym�w�r.�1839)�obie�ga�we�wnętrz�na�ga�le�ria.�


M�ś�c�i�s�ł�a�w
biał.�Мсціслаў,�ros.�Мстиславль


obwód�mohylewski�


Ko�le�gium�Je�zu�itów
Mi�sja�je�zu�itów�ufun�do�wa�na�w�r.�1614�przez�Zyg�-


mun�ta�III�pod�upa�dła,�więc�w�r.�1690�z�ini�cja�ty�wy
pod�sta�ro�sty�mści�sław�skie�go�Jó�ze�fa�Ho�łyń�skie�go
uchwa�lo�no�skład�kę�na�jej�od�no�wie�nie.�W�r.�1711
pla�ców�ka�awan�so�wa�ła�do�ran�gi�re�zy�den�cji,�a�w�r.
1779�otrzy�ma�ła�sta�tus�ko�le�gium.�Obec�ny�bu�dy�nek
ko�le�gium�wznie�sio�no�w�l.�1764�i�1779-1796,�zaś
gmach�kon�wik�tu�szla�chec�kie�go�ok.�r.�1785.�Je�zu�-
ici�zo�sta�li�usu�nię�ci�w�r.�1820.�Po�r.�2000�bu�dyn�ki
zo�sta�ły�za�ję�te�przez�szko�łę�dla�głu�cho�nie�mych�i�in�-
ter�nat.�Są�to�bu�dyn�ki�pię�tro�we,�znaj�du�ją�ce�się�za
pre�zbi�te�rium�ko�ścio�ła.�


Ko�ściół�Je�zu�itów�
p.w.�Św.�Mi�cha�ła�Ar�cha�nio�ła�
Mu�ro�wa�ny�w�l.�1730-1749�(z�prze�rwa�mi;�od�ze�-


wnątrz�ni�gdy�nie�ukoń�czo�ny)�pod�kie�run�kiem�Be�ne�-
dyk�ta�Me�zme�ra�SJ� i� Fran�cisz�ka� Igna�ce�go�Bier-
ma�na�SJ�(sto�la�rza).�Kon�se�kro�wa�no�go�w�r.�1752.
Pa�ra�fia�dzia�ła�ła�przy�ko�ście�le�od�r.�1775.�W�r.�1832
zo�stał�prze�bu�do�wa�ny�na�pra�wo�sław�ny�so�bór�Św.
Mi�ko�ła�ja.�Ro�ze�bra�no�wów�czas�wie�że,�a�przę�sło
krzy�żo�we�zwień�czo�no�drew�nia�ną�ko�pu�łą.�


Od�r.�1998�bu�dy�nek�jest�re�mon�to�wa�ny�z�prze�zna�-
cze�niem�na�mu�zeum.�By�ła�to�ba�zy�li�ka�z�tran�sep�tem
i�pół�ko�li�ście�za�mknię�tym�pre�zbi�te�rium.�Zwró�co�na�do
ryn�ku�pła�ska�dwu�wie�żo�wa�fa�sa�da�by�ła�po�prze�dzo�-
na�kruch�tą.�Ozda�bia�ły�ją�de�ko�ra�cja�ma�lar�ska�i�sie�-
dem�oł�ta�rzy�ze�sztucz�ne�go�mar�mu�ru.


Ko�ściół�Je�zu�itów�p.w.�Św.�Mi�cha�ła�Ar�cha�nio�ła
Klasz�tor�Kar�me�li�tów�Trze�wicz�ko�wych
Za�ło�żo�ny�w�l.�1618-1622�z�fun�du�szy�woj�skie�go


mści�sław�skie�go� Ja�ku�ba� Ka�ro�la� Ma�da�liń�skie�go� i
sta�ro�sty�mści�-sław�skie�go�Krzysz�to�fa�Ste�fa�na�Sa�-
pie�hy.�Obec�ny�bu�dy�nek�po�wstał�w�3.�ćw.�w.�XVIII.
Klasz�tor�ska�so�wa�no�w�r.�1832.�Jest� to�bu�dy�nek
mu�ro�wa�ny,�pię�tro�wy,�zbu�do�wa�ny�na�pla�nie�pro�sto�-
ką�ta�i�przez�za�kry�stię�sko�mu�ni�ko�wa�ny�z�ko�ścio�łem.�


Ko�ściół�Kar�me�li�tów�Trze�wicz�ko�wych�
p.w.�Wnie�bo�wzię�cia�NMP
Mu�ro�wa�ny�w� l.�1717-1721�sta�ra�niem�prze�ora


Se�ra�pio�na�(Ka�zi�mie�rza)�Rze�wu�skie�go�ze�skła�dek
szlach�ty,�re�-stau�ro�wa�ny�i�ozdo�bio�ny�w�l.�1756-1768
sta�ra�niem�prze�ora�To�ma�sza�Kir�ko�ra� z� fun�du�szy
Glin�ków�i�Ho�łyń�skich�–�po�wstał�wte�dy�szczyt�i�gór�-
ne�kon�dy�gna�cje�wież,�stiu�ko�we�oł�ta�rze�oraz�ma�lo�-
wi�dła�Jó�ze�fa�Da�wi�da,�przed�sta�-wia�ją�ce�m.in.�sce�ny
z�dzie�jów�mia�sta�(np.�rzeź�Mści�sła�wia�przez�woj�-
ska�knia�zia�Tru�bec�kie�go�w�r.�1654).�Po�ka�sa�cie
klasz�to�ru�przy�ko�ście�le�ist�nia�ła�pa�ra�fia.�W�r.�1887
zo�stał�on�grun�tow�nie�wy�re�mon�to�wa�ny.�Za�mknię�to
go�w�r.�1937.�W�r.�1992�zo�stał�przy�wró�co�ny�ka�to�li�-
kom�–�od�te�go�cza�su�jest�stop�nio�wo�re�stau�ro�wa�-
ny.�Dwu�wie�żo�wa�ba�zy�li�ka�o�po�li�go�nal�nie�za�mknię-
tym�pre�zbi�te�rium�i�ma�syw�nej�pół�to�ra�kon�dy�gna�cyj�-
nej�fa�sa�dzie�po�dzie�lo�nej�sze�ro�ki�mi�pi�la�stra�mi�uj�mu�-
ją�cy�mi�ni�sze.�


P�o�ł�o�c�k�
biał.�Полацк,�ros.�Полоцк;�obwód�witebski


Cer�kiew�so�bor�na�Ba�zy�lia�nów�
p.w.�Św.�Zo�fii�(Mą�dro�ści�Bo�żej)
Uwa�ża�na�za�naj�star�szy�za�by�tek�mu�ro�wa�ne�go


bu�dow�nic�twa�na�Bia�ło�ru�si,�zo�sta�ła�ufun�do�wa�na�w
l.�ok.�1044-1066�przez�księ�cia�po�łoc�kie�go�Wsie�sła�-
wa�Bria�czy�sła�wi�cza�zw.�Cza�ro�dzie�jem�ja�ko�sym�bol
nie�za�le�żno�ści�księ�stwa.�Prze�bu�do�wa�z�ok.�r.�1490
nada�ła�jej�ce�chy�obron�ne.�W�r.�1596�sta�ła�się�kate-
drą�ar�cy�bi�sku�pa�unic�kie�go,�a�w�r.�1668�osa�dzo�no
przy�niej�ba�zy�lia�nów.�W�l.�1619-1622�zo�sta�ła�odno-
wio�na� i�prze�bu�do�wa�na�(m.in.� ro�ze�bra�no�ko�pu�ły)
przez�ar�chi�tek�ta�An�drze�ja�Kro�me�ra�z�ini�cja�ty�wy�ab�-
pa�Jo�za�fa�ta�Kun�ce�wi�cza,�a�wkrót�ce�po�je�go�za�mor�-
do�wa�niu� po�mie�ści�ła� srebr�ny� sar�ko�fag� z� cia�łem
mę�czen�ni�ka.�W�r.�1710�zo�sta�ła�zruj�no�wa�na�z�po�wo�-
du�wy�bu�chu�zma�ga�zy�no�wa�ne�go�pro�chu.�Obec�ny
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cho�wo�(biał. Медух ава, ros. Медухово) oraz
wio ski Wo�ro�ni�cze (biał. Вороничи, ros. Воро-
ничи) z nie zwy kłym mu zeum owa dów i pszcze lar -
stwa „Sta ra wieś” oraz Syn�ko�wi�cze (biał.
Сынкавічы, ros. Сынковичи), gdzie za cho wa ła
się pięk na go tyc ka cer kiew obron na Św. Mi cha ła
Ar cha nio ła i sta ra go rzel nia. Fi na łem wy ciecz ki
jest za byt ko wy Sło nim.


Do�dat�ko�we�in�for�ma�cje:


Ko�or�dy�na�tor� szla�ku (in for ma cja tu ry stycz na,
zwie dza nie, wy ciecz ki): Sier giej Mi ka no wicz,
tel. +375-29-3169291, 
Wo ro ni cze - mu zeum owa dów i pszcze lar stwa
„Sta ra wieś”, Sier giej Mi ka no wicz, Wo ro ni cze 19,
tel. +375-1564-25538, ema il: mi kan@po chta.ru


Zie�lo�ny�Szlak�Gre�en�ways�


Błękitna�Wstęga
Wilejszczyzny


W�oko�li�cach�mia�stecz�ka�Wi�lej�ka�(biał.�Ві-


лейка,�ros.�Вилейка)�le�żą�ce�go�nad�rze�ką�Wi�-


lią�i�Za�le�wem�Wi�lej�skim�(biał.�Вілейка,�ros.


Вилейка)�nie�ca�łe�100�km�na�pół�noc�od�Miń�-


ska,�po�wstał�zie�lo�ny�szlak�wod�ny�na� rze�ce


Wi�lia.�Tra�sę�zwa�ną�Błę�kit�ną�Wstę�gą�Wi�jelsz�-


czyzny�(biał.�Блакiтная�ст�ужка�Вiлейшчы-


ны,�ros.�Голубая�лента�Вилейщины)�mo�żna


po�ko�nać�Szlak�dłu�go�ści�110�km�za�czy�na�się


w�wio�sce�Wi�lej�ka�(Вілейка�Вилейка�w�re�jo�-


nie�do�kszyc�kim�–�nie�my�lić�z�mia�stecz�kiem


Wi�lej�ka!)�i�koń�czy�u�zbie�gu�Wi�lii�z�rze�ką�Na�-


ro�czan�ka.


Pły nie my przez ma low ni cze wio ski Po�gość
(biał. Пагост, ros. Погост), Ka�mień (biał. i ros.
Камена), w któ rej zo ba czy my głaz na rzu to wy
„Wa ra ci szyn Ka mień” z XI -XII i cmen tarz ta tar ski,
Ko�sty�ki (biał. Кастыкі, ros. Костыки) z za byt ko -
wą cer kiew ką z XVIII w. i kil ko ma kur -
ha na mi z IX -XI w. oraz  rol ni czą wio skę Lu�dwi�-
no�wo (biał. Людвінава, ros. Людвиново) z far mą
zwie rząt, kuź nią i sta rym bro wa rem. Do-
cie ra my do zbior ni ka wi lej skie go w oko li cach miej -
sco wo ści Bu dzisz cze, gdzie mie ści się mię dzy na -
ro do we cen trum dzie cię ce go „Nad ie żda – XXI w.”.


Stąd wio słu je my brze giem za le wu (do wol ną stro -
ną) i do cie ra my do ta my na Wi lii. Tu taj ka ja ki lub
łód ki trze ba prze nieść sa me mu ok. 200 m lub sko -
rzy stać z po mo cy or ga ni za to rów szla ku. 


Da lej Wi lia za pro wa dzi nas do mia stecz ka Wi�lej�-
ka (biał. Вілейка, ros. Вилейка). Na uwa gę za słu -
gu je tu neo go tyc ki ko ściół Pod wy ższe nia Krzy ża
Świę te go z lat 1906-1913 i XIX -wiecz na cer kiew św.
Ma rii. Z Wi lej ki pły nie my przez wioski: Kra�sny�Bie�-
rie�żok (biał. Красный беражок, ros. Красный
бережок), gdzie mo żna zo ba czyć dąb „Car” – po -
mnik przy ro dy, Osy�po�wie�cze�(biał. Асіповічы, ros.


Осиповичи), Ma�maj� (biał. Мамаі, ros. Мамаи),
Szwia�dy (biał. Швяды i ros. Швяды) i Ru�czy�ca
(biał. Ручы ца, ros. Ручица), gdzie mo że my zwie -
dzić XIX -wiecz ną Cer kiew Za śnię cia NMP i licz ne
ka plicz ki. Tra sa koń czy się w wio sce Kra�śni�ca (biał.
Красніца, ros. Красница). Wy trwa li ka ja ka rze mo -
gą stąd po pły nąć jesz cze kil ka ki lo me trów w dół rze -
ki Na ro czan ka.


Do�dat�ko�we�in�for�ma�cje:


Ko�or�dy�na�tor�szla�ku�


(in for ma cja tu ry stycz na, zwie dza nie, wy ciecz ki):


Mi cha ił Pie tuch, dy rek tor dzie cię ce go klu bu tu ry -
stycz ne go „Czie rie pasz ki” 
tel. : +375-1771-39017; +375-29-961-06-03
ema il: mpe tuh@yan dex.ru.


Zie�lo�ny�Szlak�Gre�en�ways�


Dolina�Carów


Zie�lo�ny�szlak�pie�szo�-ro�we�ro�wy�Do�li�na�Ca�-


rów�(biał.�Далiна�цароу,�ros.�Долина�царей)


o� dłu�go�ści� 30� km� po�wstał� nad� Dnie�prem


w� oko�li�cach� mia�sta� Ro�ha�czów,� w� re�gio�nie,


któ�ry�prze�ci�na�ły�pra�sta�re�szla�ki�han�dlo�we�łą�-


czą�ce�Mo�rze�Czar�ne�z�Bał�ty�kiem.�


Za cho wa ło się tu wie le pa mią tek ar che olo gicz -
nych – gro dzi ska, kur ha ny, miej sca kul tu z epo ki
przed chrze ści jań skiej. Ser cem szla ku jest mia -
stecz ko Ro�ha�czów (biał. Рагачоў, ros. Рогачёв),
daw ne wa żne mia sto han dlu rzecz ne go na Dnie -
prze, gdzie od by wa ły się jar mar ki, na któ rych han -
dlo wa no lnem, sie mie niem lnia nym i zbo żem
wo żo nym na pół noc do Ry gi oraz pro duk ta mi le -
śny mi i drew nem spła wia nym na po łu dnie na te -
re ny bez le śne. Mo żna tu zwie dzić m.in. ko ściół
św. An to nie go z Pa dwy i śre dnio wiecz ne gro dzi -
sko. Na szla ku zo ba czy my ta kże po zo sta ło ści po
pięk nych XIX -wiecz nych par kach dwor skich, m.in.
w wio skach Tursk (biał. i ros. Турск) – park dwor -
ski Si za no żęc kich oraz Ki�ście�nie (ros. Кіс цяні,
biał. Кистени) – park  dwor ski We rma nów. Re -
gion ofe ru je też spo tka nia z au ten tycz ną kul tu rą
lu do wą, zwłasz cza w wio skach Zbo�rów (biał.
Збораў, ros. Зборов) oraz Strien�ki (biał. Стрэнькі,
ros. Стреньки), gdzie mie ści się cen trum rze mio -
sła lu do we go. Dla mi ło śni ków tu ry sty ki wod nej na
szla ku przy go to wa no ta kże wy ciecz ki ka ja ko we
po Dnie prze.


Do�dat�ko�we�in�for�ma�cje:


Ko�or�dy�na�tor�szla�ku:


Rim ma Gie nia dew na Ja strzęb ska 
tel.: +375-2339-42120; +375-29-3637530


tekst i zdjęcia: Dominika Zaręba


Do�mi�ni�ka� Za�rę�ba - pu bli cyst ka, au tor ka ksią żek
i prze wod ni ków tu ry stycz nych. Pro pa ga tor ka eko po dró -
żo wa nia, au tor ka pierw szej w Pol sce ksią żki o eko tu ry -
sty ce („Eko tu ry sty ka”, PWN, III wyd. 2010). Współ za-
ło ży ciel ka Wy daw nic twa Bez dro ża. Współ two rzy ła zie -
lo ne szla ki – gre en ways w Pol sce i Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej i za ini cjo wa ła ich po wsta nie na Bia ło ru si.
Jest człon kiem Ra dy Fun du szu Part ner stwa, eks per tem
środ ko wo eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Envi ron men tal
Part ner ship As so cia tion i człon kiem Za rzą du Sto wa rzy -
sze nia Gre en ways Pol ska. Pod ró żu je, fo to gra fu je i pro -
wa dzi stro nę o eko po dró żo wa niu: www.ati tlan.pl. 
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Klasz�tor�Ber�nar�dy�nów
Kon went po wstał w r. 1661. Klasz tor zbu do wa -


no w l. 1750-1787 z fun da cji cho rą ży ny ko wień skiej
Bar ba ry z So ko liń skich Sko rul skiej. Ska so wa no go
w r. 1858. Od r. 1863 mie ści ły się w nim ko sza ry.
Zo stał ro ze bra ny pod ko niec w. XIX. Był to bu dy -
nek mu ro wa ny, pię tro wy, zbu do wa ny na pla nie
pod ko wy, do wią za ny jed nym skrzy dłem do ka pli cy
św. Bar ba ry. Miał od stro ny pla cu wej ście za zna -
czo ne wie żą. 


Ko�ściół�Ber�nar�dy�nów�
p.w.�Wnie�bo�wzię�cia�NMP�
Mu ro wa ny w l. 1767-1783 pod kie run kiem gwar -


dia na Kon stan te go Pen sy, za pew ne we dług pro -
jek tu Jó ze fa Fon ta ny. Od r. 1783 funk cjo no wa ła
przy nim pa ra fia. W l. 1783-1790 zo stał ozdo bio ny
dzie wię cio ma ilu zjo ni -stycz ny mi oł ta rza mi bocz ny -
mi (mal. Ka zi mierz An to szew ski) oraz wy dzie la ją -
cym chór za kon ny, pa ra wa no wym oł ta rzem gł.,
wy ko na nym w l. 1784-1790, za pew ne we dług pro -
jek tu Mar ci na Knack fu sa. W l. 1924-1939 i po 1992
był pod da wa ny grun tow nej re stau ra cji. W r. 1993
sank tu arium otrzy ma ło ran gę ba zy li ki mniej szej.
Od ro dził się ruch piel grzym ko wy, któ re go kul mi na -
cją są co rocz ne uro czy sto ści w dniu 2 lip ca. W r.
1996 do Bud sła wia po wró ci li ber nar dy ni. Ko ściół
zbu do wa ny na pla nie krzy ża ła ciń skie go ma dłu -
gie pro sto kąt ne pre zbi te rium i sze ro ką (50 m), nie -
zwy kle mo nu men tal ną dwu kon dy ga cyj ną fa sa dę,
opię tą ko lum na mi, z wie ża mi wy su nię ty mi na bo -
ki. Na le ży do naj więk szych świą tyń zbu do wa nych
na zie miach Rze czy po spo li tej w w. XVIII . Przę sło
krzy żo we ak cen tu je owal na śle pa ko pu ła ukry ta w
kon struk cji da chu. Rzut fa sa dy na wią zu je do nie -
-zre ali zo wa ne go w Rzy mie pro jek tu ko ścio ła San
Car lo al Cor so (1613, Ono rio i Mar ti no Lon ghi), wy -
ko rzy sta -ne go wcze śniej przez Jó ze fa Fon ta nę w
ka te drze ba zy liań skiej w Wi teb sku. 


G�ł�ę�b�o�k�i�e�
biał. Глыбокае, ros. Глубокое; ob wód wi teb ski


Klasz�tor�Kar�me�li�tów�Bo�sych�
Ufun do wa ny przez wo je wo dę mści sław skie go


Jó ze fa Kor sa ka, któ ry prze ka zał za ko no wi swo ją
(po łoc ką) część mia sta. Zbu do wa no go w l. 1641-
1646. Od r. 1727 był sie dzi bą prze nie sio ne go z
Wil na no wi cja tu. Ska so wa no go w r. 1862. Po r.
1864 zo stał za mie nio ny na wię zie nie i kwa te rę po -
li cji, a w r. 1892 czę ścio wo ro ze bra ny. Po r. 1945
w je dy nym oca la łym skrzy dle mie ści ła się mle czar -
nia i fa bry ka kon serw. Był to bu dy nek dwu pię tro -
wy, przy le ga ją cy do pn.-zach. bo ku pre zbi te rium i
two rzą cy z nim czwo ro bok z we wnętrz nym dzie -
dziń cem. 


Ko�ściół�Kar�me�li�tów�Bo�sych�
p.w.�Wnie�bo�wzię�cia�NMP�
Mu ro wa ny w l. 1639-1654. Od re stau ro wa no go


po znisz cze niach w r. 1655. Zo stał kon se kro wa ny
w r. 1735. W poł. w. XVIII w. zo stał roz bu do wa ny
(za pew ne przez ar chi tek ta Abra ha ma Würtzne ra)
o wie że i szczyt zwró co nej do ryn ku fa sa dy, a ta -
kże po prze dzo ny trój prze lo to wą bra mą. Po ka sa -


cie klasz to ru ko ściół za mknię to w r. 1864, w r. 1872
od da no go pra wo sław nym, a na stęp nie, w l. 1875-
1878, ada pto wa no na so bór p.w. Na ro dze nia Bo -
ga ro dzi cy (m.in. zwień czo no go wte dy drew nia ną
ko pu łą, któ ra spło nę ła w r. 1944). Świą ty nia po wró -
ci ła do ka to li ków w r. 1921. Od no wio no ja w r.
1932. Obec nie znów jest so bo rem. Ko ściół, zbu -
do wa ny na pla nie pro sto ką ta, miał tran sept i ma -
syw ne wie że od stro ny pre zbi te rium. W trak cie
mo der ni za cji w poł. w. XVIII do da no od stro ny fa -
sa dy wie że o zwę ża ją cych się ku gó rze kon dy gna -
cjach, opię tych w na ro żach wiąz ka mi ko lumn i
pi la strów, oraz flan ko wa ny przez nie lek ko wy brzu -
szo ny pa ra wa no wy fron ton, któ ry wy ró żnia roz -
drob nio na de ko ra cja w for mie nisz i pro fi lo wa nych
gzym sów. W w. XVIII wnę trze zdo bi ło pięt na ście
oł ta rzy. 


Ko�ściół�pa�ra�fial�ny�p.w.�Św.�Trój�cy�
Pa ra fia zo sta ła za ło żo na w r. 1628 przez wo je -


wo dę mści sław skie go Jó ze fa Kor sa ka. W r. 1639
upo sa żo no ją z fun du szu kar me li tań skie go. Dzia -
ła ła przy ko ście le usy tu owa nym po wsch. stro nie
ryn ku, na prze ciw ko ko ścio ła Kar me li tów. Mu ro wa -
ny w l. 1764-1782 sta ra niem pro bosz cza An to nie -
go Jasz czoł ta (zm. 1782), ukoń czo ny przez je go
na stęp cę ks. Mi cha ła Fie do ro wi cza. Był nie prze -
rwa nie czyn ny od cza su fun da cji. 


W l. 1902-1908 zo stał roz bu do wa ny o na wy
bocz ne, tran sept, za kry stie i dwie gór ne kon dy -
gna cje wież we dług pro jek tu Ada ma Du bo wi ka.
Wy re mon to wa no go w l. 1987-2003. Ko ściół
wznie sio no na sztucz nym pa gór ku. Pier wot nie był
jed no na wo wy, z za mknię tym ap sy dą pre zbi te rium
zwień czo nym wy so kim szczy tem na pla nie pół ko -
la. Wy smu kła dwu wie żo wa fa sa da jest po dzie lo -
na w wiel kim po rząd ku wiąz ka mi pi la strów i
uko śnie usta wio ny mi pół fi la ra mi, któ re ak cen tu ją
na ro ża gór nych kon dy gna cji wież oraz lek ko wy -
pu kłe po le środ ko we uwień czo ne wy so kim fan ta -
zyj nym szczy tem uję tym w wo lu to we spły wy.
We wnątrz za cho wa ły się trzy drew nia ne oł ta rze z
w. XVIII. W gór nej kon dy gna cji oł ta rza gł. znaj du -
je się sły ną cy ła ska mi ob raz Mat ki Bo skiej Pod -
chór nej (Głę boc kiej), prze nie sio ny w r. 1865 z
ko ścio ła ode bra ne go Kar me li tom. 


H�e�r�m�a�n�o�w�i�c�z�e�
biał. Германавічы, ros. Германовичи


ob wód wi teb ski  


Mia stecz ko nad Dzi sną, na le ża ło ko lej no do Sa -
pie hów (od w. XVI), Hyl ze nów (1739-1782) i Szy -
ry nów (1782-1939). 


Ko�ściół�pa�ra�fial�ny�
p.w.�Prze�mie�nie�nia�Pań�skie�go�
Mu ro wa ny w l. 1782-1787 z fun da cji wła ści cie la


mia stecz ka, sę dzie go grodz kie go bra cław skie go
Igna ce go Zri ni -Szy ry na (zm. 1796) i Ma rian ny z Ja -
ku bow skich. Był prze zna czo ny na mau zo leum ro -
dzin ne. Od r. 1810 dzia ła ła przy nim pa ra fia. Za m-
knię to go w r. 1948, a w r. 1988 zwró co no ka to li -
kom. Jest to ko ściół dwu wie żo wy, jed no na wo wy z
ni ższym, za mknię tym od cin ko wo pre zbi te rium. Na -
wią zu je w bry le do ko ścio ła Pi ja rów w Łu żkach.
Strze li ste wie że są wy su nię te z na ro ży kor pu su, a
ich dwie ostat nie kon dy gna cje są co raz wę ższe w
sto sun ku do po ło żo nych ni żej. Pa ra pet em po ry or -
ga no wej zdo bi stiu ko wa de ko ra cja przed sta wia ją -
ca in -stru men ty mu zycz ne. 


K�n�i�a�ż�y�c�e
biał. Княжыцы, ros. Княжицы


ob wód mo hy lew ski 


Wio ska po ło żo na 20 km na pn.-zach. od Mo hy -
le wa. W l. 1632-1835 znaj do wa ła się tu re zy den -
cja kar me li tów trze wicz ko wych (po zo stał po niej
bu dy nek klasz tor ny z w. XVIII). 


Głębokie. Kościół Parafialny p.w. Świętej Trójcy 


Hermanowicze. 
Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego 
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na tu ry, jej ró żno rod no ści i eko lo gii. Dzia łal ność ta znaj du je od zwier -


cie dle nie w emi sji po nad dwu stu znacz ków pocz to wych po świę co -


nych tej te ma ty ce.


Na ar ty stycz nych mi nia tu rach znacz ków pocz to wych sze ro ko re -


pre zen to wa ny jest te mat ob sza rów chro nio nych Bia ło ru si: znacz ki


z ró żnych lat po ka zu ją Be re zin sky re zer wat bios fe ry,  Pusz czę Na -


li bok skaya las, park na ro do wy "Pry peć", "Na roch", "Bra sław skie Je -


zio ra". Te mat ten znaj du je od zwier cie dle nie we wspól nych kwe stii


Bia ło ru si i Ro sji "Na tu re", Bia ło ru si i Li twy. "Na tu re Re se rve Chap -


ky aly ay" i re zer wat "Ko tra".                                       


ochrona środowiska


cd. str. 42








Tu ry ści od wie dza ją cy Pusz czę mo gą zwie dzić


Mu zeum Przy ro dy La su, je go sta łe i cza so we wy -


sta wy oraz im po nu ją ce ko lek cje. Szczegól ną


atrak cją są wo lie ry wi do ko we gdzie mo żna ob-


serwować w na tu ral nym śro do wi sku żu bry, je le -


nie, ło sie, dzi ki i in nych miesz kań ców Pusz czy,


ob ję tych ochro ną.


Jed ną z naj bar dziej ma low ni czych czę ści Par -


ku Na ro do we go jest wspa nia ła re zy den cja Bia ło -


ru skie go Dziad ka Mro za. Tu taj mo żna spo tkać


się z prze wod ni ka mi – ani ma to ra mi, co gwa ran -


tu je fa scy nu ją cą pod róż przez le śną re zy den cję.


Na spe cjal nie wy po sa żo nej po la nie go ście mo gą


cie szyć się na le śni ka mi z mio dem, gril lem, pić


napój z białowieskich ziół, ku pić pa miąt ki. Dzia -


dek Mróz przyj mu je go ści o ka żdej po rze ro ku!                                          


cd. str. 56
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Królowa puszcz
Pusz�cza�Bia�ło�wie�ska�– je�dy�ny�za�cho�wa�ny�do�dziś�pra�sta�ry�las�– "pas�zie�le�ni"�Eu�ro�py,�któ�ry�nie�gdyś�roz�-
po�ście�rał�się�ty�sią�ce�ki�lo�me�trów.�Zaj�mu�je�po�wierzch�nię�po�nad�150�tys.�ha�i�znaj�du�je�się�na�te�ry�to�rium�dwóch
państw�Pol�ski�i�Bia�ło�ru�si.�Jest�to�je�den�z�naj�bar�dziej�zna�nych�par�ków�w�Eu�ro�pie.�Pusz�cza�Bia�ło�wie�ska�jest
wpi�sa�na�na�Li�stę�Świa�to�we�go�Dzie�dzic�twa�UNE�SCO,�otrzy�ma�ła�sta�tus�re�zer�wa�tu�bios�fe�ry,�zo�sta�ła�wy�ró�-
żnio�na�Dy�plo�mem�Eu�ro�pej�skim.
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sca. Do da no oczy wi ście odro bi nę so cja li sty -
czne go ko lo ry tu oraz „ma ły” pre zent w cen trum
mia sta od sa me go wuj ka Jó ze fa. Nic jed nak nie
mo że się rów nać z tym, co uczy nio no z Miń skiem.
Mia sto to, znisz czo ne w 80-90%, od bu do wa no,
jed nak nie do sta nu pier wot ne go. Mia sto po wsta -
ło na no wo, we dług ści śle okre ślo nych za sad so -
cja li stycz nej urba ni sty ki. Ta kim, ja kie je uczy nio no,
po zo sta ło do dziś. Ogrom ne otwa re prze strze nie,
pla ce, nie zwy kle sze ro kie ar te rie, oraz gi gan tycz -
ne „pa ła ce lu du”, two rzą przy tła cza ją cą at mos fe -
rę. Czy nią z czło wie ka ma łą jed nost kę, kru chą,
sła bą, nic nie zna czą cą wo bec ogro mu ca ło ści.


Za ło że nia zre ali zo wa ne w Miń sku do się gnę ły
ide ału. Żad ne mia sto w ZSRR nie by ło tak kry sta -
licz nie ide al ne. Na wet Mo skwa nie mo że choć
odro bi nę rów nać się sta li now skiej ar chi tek tu rze
Miń ska. Aby ją prze bić i stać się mek ką so cre ali -
zmu, na le ża ło by zbu rzyć Kreml, a na je go miej -
sce po sta wić pa ła ce lu du i wiel kie otwar te prze-
strze nie. Nikt w so wiec kim KC nie od wa żył by się
zmieść Kreml z po wierzch ni zie mi.


Du cha mi nio nej epo ki czu ję od ra zu po przy -
jeź dzie na miej sce. Mo je miesz ka nie znaj du je się
na uli cy Mark sa, tuż obok skwe ru, na któ rym znaj -
du je się chy ba jed no z ostat nich miejsc, gdzie
mo żna spo tkać po mnik krwa we go Fe lik sa Dzie -
rżyń skie go, twór cy i pierw szech sze fa Cze KA, ko -
mi sji do wal ki z kon tre wo lu cją, po przed nicz kę
NKWD i KGB. 


Z Dzie rżyń skim to tro chę tak, jak by w cen trum
Ber li na stał po mnik sze fa SS, Him m le ra. My ślę,
że obo je ma ją na su mie niu ilość ofiar po dob ne go
rzę du. Jak by te go by ło ma ło, po dru giej stro ny uli -
cy, gdzie wy naj mu ję miesz ka nie, znaj du je się je -
den z naj bar dziej po nu rych bu dyn ków Miń ska
– ogrom na sie dzi ba bia ło ru skie go KGB. Tak, Bia -
ło ruś to je dy ny kraj, w któ rym na dal ist nie je KGB.
I za ło żę się, że wie lu sen ty men tal nych Ro sjan im
te go za zdro ści.


Gdy wy cho dzę z mo je go miesz ka nia na pierw -
szy spa cer po mie ście, kie ru ję się ale ją Nie pod -
le gło ści w kie run ku Pla cu Paź dzier ni ko we go.
Kie dyś był to ry nek tar go wy, jed nak po woj ny
uczy nio no z nie go ogrom ną otwar tą prze strzeń,
zaś w la tach dzie więć dzie sią tych pre zy dent Łu -
ka szen ka do dał na środ ku pla cu ogrom ny Pa łac
Re pu bli ki.


Sto jąc na wprost Pa ła cu Re pu bli ki, po pra wej
stro nie zo ba czy my bu dy nek z ogrom nym, choć
odro bi nę już po żółk nię tym na pi sem. Jest to Mu -
zem Wiel kie Woj ny Oj czyź nia nej, czy li jak na
wscho dzie na zy wa się II woj nę świa to wą, któ ra dla
So wie tów trwa ła od 1941 do 1945 ro ku. Mu zeum
to skan sen po nad skan se ny, urzą dzo ny w ty po wy
so wiec ki spo sób z ma są zgro ma dzo nych ma te ria -
łów i peł nym pro pa gan dy wiel kie, zwy cię skiej so -
wiec kiej ar mii. Do środ ka war to się jed nak wy brać,
bi let kosz tu je za le d wie kil ka zło tych, a bar dzo szyb -
ko mo żna prze nieść się w daw ne cza sy.
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TTG Cen tral Eu ro pe: Już od kil ku lat nasza Redakcja pro mu je


tu ry sty kę Bia ło ru si. Zau wa ża my, że tu ry sty ka sta je się wa żnym


ele men tem go spo dar ki Pa na kra ju. Czy w ra mach prac nad jej roz -


wo jem pla nu je się ta kie dzia ła nia, któ re bę dą od po wia da ły stan -


dar dom tu ry sty ki zrów no wa żo nej?


Aleksandr Averyanov: Jak wia do mo, tu ry sty ka wpły wa na ta kie


klu czo we sek to ry go spo dar ki jak trans port, łącz ność, han del, bu dow -


nic two, rol nic two, etc., oraz sprzy ja so cjal no -go spo dar cze mu roz wo jo -


wi kra ju. W związ ku z tym, Bia ło ruś przy wią zu je du że zna cze nie do


roz wo ju tej bra nży. Na szym do ce lo wym dzia ła niem jest stwo rze nie


z tu ry sty ki  jed ne go z klu czo wych sek to rów go spo dar ki, wy kre owa nie


efek tyw ne go i kon ku ren cyj ne go pro duk tu tu ry stycz ne go.


Osią gnię ciu tych ce lów sprzy ja ją wy jąt ko we wa lo ry, któ re po sia da


nasz kraj. Bia ło ruś na zy wa na jest kra jem la sów, pól, "błę kit nych je zior".


Przez przy rod ni ków jest tak to wa na ja ko "płu ca Eu ro py". Bia ło ru si ni to


pra co wi ty i go ścin ny Na ród. Po nad to wiel ka ilość za byt ków ar chi tek tu -


ry, w tym wspól ne dzie dzic two Bia ło ru si oraz Pol ski, są w sta nie przy -


cią gnąć uwa gę ka żde go, na wet naj bar dziej wy ma ga ją ce go tu ry sty.


Mo im zda niem, współ cze sna tu ry sty ka a zwłasz cza tu ry sty ka przy -


szło ści mu szą gwa ran to wać wy so ki po ziom usług. No wo cze sne ho te -


le, w tym na le żą ce do wio dą cych świa to wych sie ci, sta ją się sta łym


ele men tem bie żą cej ofer ty na ryn ku tu ry stycz nym Bia ło ru si. 


Dla tu ry stów, za in te re so wa nych od wie dze niem au ten tycz nych za -


kąt ków na sze go kra ju, otwar te są drzwi pod mio tów agro -eko tu ry sty ki.


Tym sa mym re ali za cja idei zrów no wa żo nej tu ry sty ki, zgod nie z któ -


rą roz wój in fra struk tu ry tu ry stycz nej nie mo żli wy jest bez po sza no wa -


nia eko lo gii, śro do wi ska, tra dy cji, zwy cza jów - wy zna cza kie run ki


roz wo ju tu ry sty ki bia ło ru skiej. 


War to za zna czyć, że w 2014 ro ku Re pu bli kę Bia ło ruś od wie dzi ło


5 mln. 375 tys. tu ry stów. Do cho dy uzy ska ne z tu ry sty ki w 2014 ro ku,


w po rów na niu z ro kiem 2013, wzro sły o 27,5 %. 


I to jesz cze nie wszyst ko. Ma my przed so bą am bit ny cel: do ro ku


2020 chce my zwięk szyć licz bę od wie dza ją cych Bia ło ruś nie mniej niż


1,5 ra za. Je stem pew ny, że uda nam się to zro bić, m.in. dzię ki re ali za -


cji nie ty po wych, kre atyw nych ini cja tyw. Na przy kład, uru cho mie nie w


czerw cu bie żą ce go ro ku ru chu bez wi zo we go dla tu ry stów, od wie dza -


ją cych Pusz czę Bia ło wie ską, aby mo gli po znać jej wschod nią część -


Bia ło ru ski Park Na ro do wy.


TTG Cen tral Eu ro pe:  Z uwa gą słu cham te go co Pan Am ba sa -


dor mó wi o tu ry sty ce eko lo gicz nej. Ta for ma tu ry sty ki mo że się


stać si łą na pę do wą go spo dar ki tu ry stycz nej Bia ło ru si. 


Aleksandr Averyanov:  Tak. W ostat nich cza sach w na szym kra ju


szcze gól ną uwa gę zwra ca my na roz wój eko tu ry sty ki. W tej spra wie


Bia ło ruś od po wia da naj now szym tren dom. Agro -eko tu ry sty ka sta ła się


jed nym z naj bar dziej efek tyw nych pro jek tów w cią gu ostat nich kil ku lat. 


Wy star czy za zna czyć, iż na dzień dzi siej szy na Bia ło ru si już za re je -


stro wa no wię cej niż 2 tys. pod mio tów agro -eko tu ry sty ki (w 2010 ro ku


– 1 247). I to nie tyl ko wzrost ilo ścio wy. Ca ły czas roz wi ja się in fra struk -


tu ra, ro śnie po ziom ob słu gi. Licz ba agro -eko tu ry sty stów z 2010 ro ku


zwięk szy ła się o 2,3 ra za i osią gnę ła 270 tys. osób.


Nie ustan nie pra cu je my, aby po sze rzyć ofer ty tu ry stycz ne w ta kich


"zie lo nych” mar kach, jak Pusz cza Bia ło wie ska, Je zio ra Bra sław skie,


Po le sie Pry pec kie, Ka nał Au gu stow ski. Otwie ra my no we szla ki eko lo -


gicz ne, po lep sza my ja kość ser wi su. 


TTG Cen tral Eu ro pe:  Mó wiąc o po ten cja le tu ry sty ki Bia ło ru si


nie spo sób po mi nąć do rob ku tu ry sty ki zdro wot nej. Czy mo żna po -


wie dzieć, że to swo ista spe cja li za cja tu ry sty ki bia ło ru skiej?


Aleksandr Averyanov: Na sze ży cie na bra ło za wrot ne go tem pa. In -


ten syw na pra ca i brak cza su na wy po czy nek po wo du ją, że co raz czę -


ściej za gra ża nam stres. Je ste śmy zmę cze ni, roz dra żnie ni, ma my


kło po ty z kon cen tra cją. Cier pi my na  bez sen ność, mi gre ny, ob ni ża się


spraw ność na sze go cia ła. Ob ja wy te za kłó ca ją  ży cie ro dzin ne i ka rie -


rę za wo do wą. Po świę ca jąc wię cej uwa gi pra cy i obo wiąz kom za po mi -


na my o so bie, o po trze bach i mo żli wo ściach na sze go or ga ni zmu.


Chciał bym za uwa żyć, że dla peł nej po pra wy zdro wia już nie ma po -


trze by wy je żdżać da le ko. Na le ży po pro stu zwró cić uwa gę na wschod -


nie go są sia da. Bia ło ruś na dzień dzi siej szy jest klu czo wym gra czem


na ryn ku usług zdro wot nych w Eu ro pie Wschod niej i pro po nu je sze ro -


ką ofer tę usług zdro wot nych: od lecz nic twa sa na to ryj ne go (od 2005 ro -


ku ich licz ba zo sta ła zwięk szo na o 45 % i na dzień dzi siej szy osią gnę ła


licz bę 466 obiek tów) do le cze nia w wio dą cych kli ni kach wy po sa żo nych


w no wo cze sny sprzęt me dycz ny.


Pa cjen tom i ku ra cju szom bę dzie za pew nio na po moc wy kwa li fi ko wa -


nych le ka rzy, a ce ny usług są bar dzo kon ku ren cyj ne. Na przy kład, en -


do pro te za sta wu bio dro we go w Pań stwo wym Cen trum Trau ma to lo gii i


Or to pe dii kosz tu je oko ło 6-7 ty się cy USD, w Ro sji – 8-10 ty się cy USD,


w Eu ro pie – oko ło 30 ty się cy USD. Za bieg bę dzie za pew nio ny w wy -


god nym dla pa cjen ta ter mi nie.


War to za zna czyć, że w cią gu ostat nich kil ku lat cu dzo ziem cy swo -


imi przy jaz da mi ak tyw nie po twier dza ją za in te re so wa nie usłu ga mi me -


dycz ny mi na Bia ło ru si. Szcze gól nie du ży po pyt od no to wa no na usłu gi


w ta kich stre fach jak on ko lo gia, kar dio chi rur gia, trans plan to lo gia, trau -


ma to lo gia, or to pe dia, sto ma to lo gia, spe le ole cze nie, dia gno sty ka i re -


ha bi li ta cja. Du żą po pu lar no ścią cie szą się usłu gi chi rur gów pla sty -


cznych. Dla pięk ne go wy glą du bia ło ru skie kli ni ki od wie dza ją oby wa tel -


ki państw bał tyc kich, Nie miec, USA i in nych.  


Ko rzy sta jąc z oka zji, chcę jesz cze raz za zna czyć, iż nasz kraj po -


sia da sze ro ką ga mę ofert tu ry stycznych i mo że za spo ko ić ocze ki wa -


nia nie mal ka żde go tu ry sty. 


Ser decz nie za pra szam do od wie dze nia Bia ło ru si, gdzie go ścin ność


nie zna gra nic!!!


TTG Cen tral Eu ro pe:  Dziękuję za roz mo wę.


Wywiad z


Aleksandrem
Averyanovem 


- Ambasadorem


Nadzwyczajnym 


i Pełnomocnym 


Republiki Białoruś


Zrównoważona 
turystyka 
Białorusi
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Nie za po mnia ną przy go dę mo żna prze żyć


wy bie ra jąc się na spływ tra twą po Nie mnie


w re jo nie lidz kim, po bia ło ru sku паездка на


калёс ах, po ro syj sku поход на плотах. Wa -


żnym miej scem na tra sie jest wio ska Do ku do -


wo (biał. Дакудава, ros. Докудово), gdzie


znaj dzie my noc leg w jed nym z go spo darstw


go ścin nych, zo ba czy my że re mia bo brów i zwie -


dzi my XIX -wiecz ną cer kiew Na ro dze nia NMP.


W wio sce po wstał ta kże 10. km zie lo ny szlak


spa ce ro wy po ka zu ją cy za kąt ki przy rod ni cze


i dzie dzic two kul tu ro we nad nie meń skiej miej -


sco wo ści. 


Spływ tra twą miesz czą cą do 12 osób jest or -


ga ni zo wa ny przez je go po my sło daw ców Igo ra


Mar cu la z Miń ska i Ju ri ja Ogar ko z Do ku do wa.


Tra twa zo sta ła przez nich za pro jek to wa na i wła -


sno ręcz nie wy ko na na. Prze pra wa mo że trwać od


dwóch do dwu na stu dni – na dłu ższych od cin kach


pły nie się rze ką Be re zy ną i Nie mnem. Przy kła do -


we tra sy: 12. dnio wy spływ od miej sco wo ści Ba -


kszty (biał i ros. Бакшты) le żą cej u zbie gu Isło cza


z Be re zy ną (re jon iwiej ski) przez Do ku do wo do


miej sco wo ści Mo tie wi cze (biał. i ros. Мотевичи)


w re jo nie lidz kim, 7.dnio wy spływ na tra sie Ba -


kszty–Do ku do wo–Brzo zów ka (biał., Бярозаўка,


ros. Берёзовка), 2-3. dnio wy spływ od Do ku do -


wo – Brzo zów ka i da lej w dół Nie mna w za le żno -


ści od cza su eska pa dy. Mo żna do łą czyć się do


wy praw or ga ni zo wa nych na bie żą co od czerw ca


do sierp nia, al bo za mó wić so bie spływ dla wła -


snej gru py. Na tra twie przy go to wa ny jest stół i ła -


wy do wspól ne go bie sia do wa nia na rze ce, no cu je


się w na mio tach roz bi ja nych na brze gu rze ki w


wy zna czo nych miej scach bi wa ko wych. Po sił ki


przy go to wy wa ne są na tra twie oraz na ogni sku


pod czas bi wa ko wa nia. Do dat ko wą atrak cją jest


po lo wa sau na – ru ska ba nia – w na mio cie na


brze gu rze ki. Do te go ce lu na tra twie wo żo ne są


spe cjal ne ka mie nie, któ re po roz grza niu na ogni -


sku słu żą do pro duk cji pa ry w sau nie. Przy go da


na tra twie jest nie sa mo wi tym prze ży ciem, zwłasz -


cza kie dy wy bie rze my się w gru pie mie sza nej pol -


sko -bia ło ru skiej. Mo że my wte dy po bie sia do wać


w sty lu bia ło ru skim, za śpie wać pie śni, po sma ko -


wać kuch ni z ko cioł ka i po czuć bia ło ru ską sło -


wiań ską du szę.


tekst i zdjęcia: Dominika Zaręba


In for ma cje prak tycz ne


Or ga ni za cja i in for ma cje o spły wie:


Igor Mar cul


tel. +375 29-644-30-40, +375 17-252-84-76.


Ju rij Ogar ko


tel. +375-154-57-82-40


ema il: ogar ko 14@ma il.ru


Go spo dar stwo „Do ku do wo” 


Ju rij i Swie tła na Ogar ko


ema il: ogar ko 14@ma il.ru, http://do ku do vo.na rod.ru
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Zie�lo�ny�Szlak�Gre�en�ways�


Radość�z�Wędrówki


W� oko�li�cach� mia�sta� ro�bot�ni�cze�go� Bia�ło�-


oziersk�(biał.�Белаазёрск,�ros.�Белоозёрск)


nad�je�zio�rem�Czar�nym,�za�ło�żo�ne�go�w�1958�r.


ja�ko�osie�dle�ener�ge�ty�ków�w�związ�ku�z�bu�do�-


wą�Elek�tro�cie�płow�ni�Be�re�za,�po�wstał�lo�kal�ny


zie�lo�ny�szlak�ro�we�ro�wo�-pie�szy�na�zwa�ny�przez


miej�sco�wych� je�go� twór�ców� Ra�dość� z� Wę�-


drów�ki�(biał.�Радасць�ад�перадвiжэння,�ros.


Радость�от�передвижения).�Szlak�rze�mio�sła


i�dzie�dzic�twa�ku�li�nar�ne�go�li�czy�25�km�i�za�czy�-


na�się�i�koń�czy�w�wio�sce�Hry�sa�(biał.�Хрыса,


ros.�Хрисо).


W miej sco wo ści mo żna zo ba czyć m.in. mu -
zeum Po lesz czu ków (gru pa et nicz na, któ ra za -
miesz ki wa ła re gion po słu gi wa ła się dia lek tem
mie sza nym ję zy ków bia ło ru skie go, ukra iń skie go
i pol skie go), wziąć udział w warsz ta tach zbie ra -
nia ziół, zwie dzić eko mu zeum „Dom Zie lar ki” oraz
warsz tat haf ciar stwa ar ty stycz ne go Nad ie żdy
Kon stan ty now ny Mu ri ny. Tra sa zie lo ne go szla ku
pro wa dzi przez wio ski, błot ne wzgó rza i te re ny


zie lo ne nad brze giem je zio ra Czar ne – te re ny na -
le żą ce ad mi ni stra cyj nie do koł cho zu bia ło ozier -
skie go. God na uwa gi jest wio ska Pie�ski�Sta�re
(biał. Старыя Пескі, ros. Старые Пески), gdzie
za cho wał się kla sy cy stycz ny ze spół dwor ski z
XVIII w. w daw nym ma jąt ku Pu słow skich oraz
ślicz na nie bie ska drew nia na cer kiew św. Trój cy z
1827 r. Na szla ku zwie dzi my wio ski zna ne z ar ty -
stycz ne go ha ftu po le skie go i wy śmie ni tej lo kal nej
kuch ni jak: Ma�nie�wi�cze� (biał. Маневічы, ros.
Маневичи) – Li dia An to now na Ta ra siuk, Li�si�czy�-


ce (biał. Ліс ічыцы, ros. Лисичицы) – Wie ra Kon -
stan ty now na Ti woń czyk al bo Ni wy (biał. Нівы,
ros. Нивы) – miej sce uro dze nia bia ło ru skiej po et -
ki Ni ny Ma ciasz (1943-2008).


Do�dat�ko�we�in�for�ma�cje:


Ko�or�dy�na�tor�szla�ku�(in for ma cja tu ry stycz na, zwie -
dza nie): An to ni Bie lec ki, tel. +375-29-2050775.


Zie�lo�ny�Szlak�Gre�en�ways�


Janowski�Pierścień


Zie�lo�ny�szlak�Ja�now�ski�Pier�ścień�(biał.�Янау-


скае�кальцо,�ros.�Яновское�кольцо)��to�ro�we�-


ro�wo�-pie�sza�tra�sa�dzie�dzic�twa,�któ�ra�łą�czy�cie�-


ka�we�hi�sto�rycz�ne�mia�stecz�ka�(Ja�nów�Po�le�ski,


Mo�tol,�Wo�ro�ce�wi�cze,�Le�sko�wi�cze,�Mo�ło�dów,


Mo�tol,�Opol�i�Tysz�ko�wie�cze)�oraz��miej�sca�au�-


ten�tycz�nej�twór�czo�ści�lu�do�wej.


Naj wa żniej szą im pre zą na szla ku jest mię dzy -
na ro do wy fe sti wal kul tu ral ny Mo�tol�skie�Przy�sma�-
k i


w Mo to lu. Sam Mo�tol (biał. Моталь, ros. Мо-
толь) to mia stecz ko, w któ rym za cho wa ła się
drew nia na za bu do wa i zna ne cen trum haf ciar -
stwa (wy rób ha fto wa nych ręcz ni ków) i rze mio sła
lu do we go (wy rób ko żu chów i ma lo wa nych skrzyń),
a pro duk ty mo tol skich rze mieśl ni ków mo żna ku -
pić na tar gach oko licz nych miast, m.in. Piń ska.
W Mo to lu uro dził się pierw szy pre zy dent Izra ela
Cha im We izmann. War to zwie dzić XVIII wiecz ną
cer kiew Prze mie nie nia Pań skie go oraz Mu zeum
Twór czo ści Lu do wej, gdzie zo ba czy my m.in. zna -
le zi ska ar che olo gicz ne, ko lek cję sprzę tów go spo -
dar skich i wy sta wę po le skich ha ftów (ul. Le ni na,
tel. +375 1652 5-87-53, czyn ne 10-17.00). Ama -


to rzy tu ry sty ki wod nej mo gą wy brać się na spływ
rze ką Ja�sioł�dą, bę dą cy czę ścią ofer ty zie lo ne go
szla ku Ja now ski Pier ścień.


Do�dat�ko�we�in�for�ma�cje:


Ko�or�dy�na�tor� szla�ku� (in for ma cja tu ry stycz na,
zwie dza nie, wy ciecz ki): Alek san der Szur chaj, Ja-
now skie Cen trum Tu ry sty ki i Kra jo znaw stwa, tel.
+375-1652-56516
ema il: ivcen tr tur@tut.by, http://pro.ivcen tr tur.by


Zie�lo�ny�Szlak�Gre�en�ways�


Zelweński�Dziennik


Zel�weńś�ki�Dzien�nik�(biał.�Зельвенскi�Ды-


яруш,�ros.�Зельвенский�Дневник)�to�szlak�ro�-


we�ro�wy�dłu�go�ści�110�km�bie�gną�cy�po�mię�dzy


Woł�ko�wyj�skiem�a�Sło�ni�mem.�


Ser cem szla ku jest mia stecz ko Zel�wa (biał.
Зэльва, ros. Зельва), gdzie mo że my zwie dzić
neo go tyc ki ko ściół św. Trój cy z 1913 r., cer kiew
Św. Trój cy z 1815 r., XIX -wiecz ny młyn wod ny.
Z Zel wy po cho dzi ła Ła�ry�sa�Ge�niusz (1910-1983)
-  bia ło ru ska po et ka i po li tyk emi gra cyj ny. De biu -
to wa ła na ła mach bia ło ru skiej pra sy emi gra cyj nej,
by ła przez ra dziec ką bez pie kę wię zio na i tor tu ro -
wa na. Pierw szy od ci nek tra sy Woł ko wyjsk – Zel -
wa pro wa dzi przez naj wy ższe wznie sie nie re gio-
nu (239 m n.p.m.) w oko li cach wio ski Mo�diej�ki
(biał. Мадзейкі, ros. Модейки) z pa no ra micz nym


wi do kiem na oko li cę. Je dzie my przez re�zer�wat
Wisz�niew�ka� (biał. Вішнёўка, ros. Вишневка)
i wio ski Krze�mie�ni�ca (biał. Крамяніца, ros. Кре-
мяница) z ko ścio łem Naj święt sze go Bo że go Cia -
ła i Św. Je rze go z po cząt ków XVIII w. oraz Knia�-
zie�wo, gdzie mo żna zo ba czyć XIX -wiecz ny park
dwor ski Żu ro wa. Na dru gim od cin ku szla ku Zel -
wa -Sło nim zwie dzi my XIX -wiecz ny dwór we wsi
Alek�san�drowsz�czy�zna�(biał. Аляксандраўшчы-
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Los�wyhaftowany�na�płótnie�
cd. ze str. 17


Ręcz�nik�peł�nił�ta�kże�funk�cję�pod�czas�prac�i
ob�rzę�dów� po�lo�wych.� Go�spo�darz,� za�sie�wa�jąc
ziar�no�na�wio�snę,�wy�cho�dził�w�po�le�prze�pa�sa�-
ny�ręcz�ni�kiem,�na�któ�rym�za�wie�szał�na�czy�nie�ze
zbo�żem.�Pierw�szy�ścię�ty�snop�ży�ta�ob�wią�zy�wa�-
no�ręcz�ni�kiem.�W�ręcz�nik�za�wią�zy�wa�no�upie�-
czo�ny�chleb,�przy�kra�wa�no�nim�dzie�żę�z�roz�czy-
nio�nym�cia�stem�chle�bo�wym.�W�dzień�świę�te�go
Je�rze�go�ca�ła�ro�dzi�na�wy�cho�dzi�ła�na�po�le,�nio�-
sąc�na�ręcz�ni�ku�ko�ro�waj�–�cia�sto�ob�rzę�do�we�–�by
ta�czać�go�po�ro�sną�cym�zbo�żu�i�tym�spo�so�bem
za�pew�nić� so�bie� uro�dzaj.�Cho�ciaż� ręcz�nik� był
obec�ny�pod�czas�ob�rzę�dów�go�spo�dar�skich,�nie
speł�niał�w�nich�tak�wa�żnej�ro�li�jak�pod�czas�uro�-
czy�sto�ści�ro�dzin�nych.


Źró�dło�do�bra�i�szczę�ścia


Wśród�licz�nych,�sym�bo�licz�nych�zna�czeń�rę-
cz�ni�ka�naj�wa�żniej�szym�wy�da�je�się�po�strze�ga�nie
go�ja�ko�sie�dli�ska�do�bra�i�wia�ra�w�je�go�cu�dow�ne
właś�ci�wo�ści.�Ręcz�nik�miał�za�pew�niać�czło�wie�ko�-
wi�szczęście,�po�kój,�do�bro�byt,�zdro�wie.�W�to,�że
ręcz�nik�jest�uoso�bie�niem�do�bra�wie�rzy�li�wszy�-
scy�wschod�ni�Sło�wia�nie.��


Przy�pi�sy�wa�no�mu�moc�do�bro�czyn�ne�go�wpły�-
wu� na� po�wo�dze�nie� i� ży�cie� czło�wie�ka.� Je�go
ochron�no�-ma�gicz�ne�wła�ści�wo�ści�bra�ły�się�nie
tyl�ko�z�ja�ko�ści�płót�na�i�splo�tu,�ale�też�z�uży�tych
ko�lo�rów�i�ro�dza�ju�wzo�ru.�Naj�bar�dziej�ar�cha�icz�-
ny�mi�ko�lo�ra�mi�na�ręcz�ni�ku�jest�bia�ły�i�czer�wo�ny.
W�głę�bo�kiej�prze�szło�ści�tyl�ko�te�ko�lo�ry�by�ły�uży�-
wa�ne�w�ob�rzę�do�wych�tka�ni�nach.�Ko�lor�czer�wo�-
ny�był�ko�lo�rem�wscho�dzą�ce�go�słoń�ca,�ognia,
ener�gii,�ży�cia.�W�po�łą�cze�niu�z�od�po�wied�nim�na�-
bie�rał�on�mo�cy�ma�gicz�nych.�Czer�wo�ny�mi�ha�fta�-
mi� by�ły� ozda�bia�ne� oba� koń�ce� ręcz�ni�ka,� wy�t-
ka�ne�go�z�bia�łe�go�płót�na.�Ko�lor�bia�ły�sym�bo�li�zo�-
wał�wiecz�ność,�bez�gra�nicz�ność,�smu�tek,�bez�-
ruch.� W� daw�niej�szych� cza�sach� to� bia�ły� był
ko�lo�rem�ża�ło�by.�I�tak�to�w�jed�nym�ręcz�ni�ku�spla�-
ta�się�ze�so�bą�ra�dość�i�smu�tek,�ży�cie�i�śmierć.


To�na�bia�łym�środ�ku�ręcz�ni�ka�sta�ła�mło�da�pa�-
ra�w�cer�kwi,�to�na�bia�łej�czę�ści�spusz�cza�no�do
gro�bu� trum�nę� trzy�ma�jąc�dłoń�mi� za� czer�wo�ne
koń�ce,�to�bia�ła�część�ota�cza�iko�nę�-�sfe�rę�przy�-


na�le�żną�Bo�gu�i�wiecz�no�ści,�pod�czas�gdy�ha�fto�-
wa�ne�koń�ce�swo�bod�nie�opa�da�ją�na�dół.�Do�pie�-
ro�w�koń�cu�XIX�wie�ku�na�ręcz�ni�kach�za�czę�ły
po�ja�wiać�się�in�ne�ko�lo�ry:�czar�ny,�żół�ty,�nie�bie�ski,
ale�speł�nia�ły�one�tyl�ko�funk�cję�do�dat�ko�wą�i�nie
nio�sły�ze�so�bą�żad�nych�zna�czeń.�Naj�bar�dziej
ar�cha�icz�ne�wzo�ry�to�kom�po�zy�cje�geo�me�trycz�-
ne.� Czy� pa�trząc� na� wy�tka�ne� rom�by,� trój�ką�ty,
krzy�że�i�gwiaz�dy�zda�je�my�so�bie�spra�wę,�że�pa�-
trzy�my�na�hie�ro�gli�fy?�Po�dob�ne�zna�ki�znaj�do�wa�-
no� na� gli�nia�nych� na�czy�niach� i� przed�mio�tach
wy�do�by�wa�nych�pod�czas�wy�ko�pa�lisk�ar�che�olo�-
gicznych.�Z�wy�do�by�tych�ma�te�ria�łów�wia�do�mo,
że�po�krew�ne�gru�py�ple�mion�po�sia�da�ły�swo�je�ro�-
do�we�zna�ki,�któ�ry�mi�ozda�bia�no�przed�mio�ty�i�tka�-
ni�ny.�Ich�zna�cze�nie�mo�że�my�po�rów�nać�do�her-
bów�szla�chec�kich,�lub�do�zna�ków�bart�nych,�któ�-
ry�mi�pszcze�la�rze�ozna�cza�li�swo�je�pa�sie�ki.�Tka�-
ni�ny� i� ręcz�ni�ki� ob�rzę�do�we� rów�nież� za�wie�ra�ły
ro�do�we� sym�bo�le,� któ�re� łą�czy�ły� ro�dzi�nę� z� ich
przod�ka�mi.�Część�ta�jem�nic�daw�ne�haf�ciar�ki�za�-
bra�ły�ze�so�bą�do�gro�bu�a�zna�cze�nie�ich�or�na�-
men�tów�być�mo�że�na�za�wsze�po�zo�sta�nie�dla
nas�ta�jem�ni�cą.�Na�szczę�ście�do�na�szych�cza�sów
prze�trwa�ły�in�for�ma�cje,�dzię�ki�któ�rym�od�kry�wa�my
zna�cze�nie�wie�lu�sta�ro�żyt�nych�sym�bo�li..


Na�ha�fto�wa�nych�ręcz�ni�kach�po�ja�wia�ły�się�sta�-
ro�żyt�ne�sym�bo�le�Słoń�ca,�Mat�ki�-Zie�mi,�do�bro�by�-
tu�(Ży�cień,�Spo�rysz,�Bo�gacz),�po�sta�ci�daw�nych
bo�gów�ta�kich�jak�Ja�ry�ła�czy�Pe�run,�sym�bo�le�do�-
rocz�nych�świąt,�zmar�łych�przod�ków,�Żyt�nich�Bab
i�Ru�sa�łek.


Naj�bar�dziej�cha�rak�te�ry�stycz�nym�zna�kiem�wy�-
szy�wa�nym�na�ręcz�ni�kach�był�romb.�Wy�ko�rzy�sty�-
wa�ny�on�był�już�w�XI�-XII�wie�ku,�o�czym�świad-
czą�reszt�ki�tka�nin�wy�do�by�wa�nych�z�kur�ha�nów.
Romb�sta�ro�żyt�ny�sym�bol�do�bra�i�ży�cia.�Romb
sta�no�wił� pod�sta�wę�dla� roz�licz�nych�wa�rian�tów
zna�ków.�Romb�pro�sty�sym�bo�li�zo�wał�po�le�i�chleb,


romb�z�pro�mie�nia�mi�na�ze�wnątrz�-słoń�ce,�z�pro�-
mie�nia�mi�do�we�wnątrz�-zie�mię.�Po�łą�cze�nie�słoń�-
ca� i� zie�mi� sym�bo�li�zo�wa�ło� ży�cie� i� czę�sto� by�ło
wy�szy�wa�ne� na� ręcz�ni�kach� uży�wa�nych� do
uzdra�wia�nia�cho�rych.


Ko�bie�ty,�któ�re�nie�mo�gły�do�cze�kać�się�dzie�ci
ha�fto�wa�ły�ob�raz�Mat�ki�-Ro�dzi�ciel�ki,�Dziec�ka�lub
pra�wo�sław�nej�świę�tej�Pa�ra�kie�wy�-Piat�ni�cy,�któ�ra
po�maga�ła�w�przy�pad�ku�nie�płod�no�ści.�"U mnie


dwo je star szych dzie ci po mar ło -�opo�wia�da�ła
miesz�kan�ka�wsi�pod�Brze�ściem�-�bo ję się, aby i


So nia nie umar ła. Wy szy łam dwa ręcz ni ki z wzo-


rem Dziec ka. Je den za nio słam do cer kwi i po -


wie si łam na iko nie Mat ki Bo żej, dru gi za nio słam


na grób dziad ka".�W�cza�sie�su�szy�ko�bie�ty�zbie�-
ra�ły�się�na�wspól�ne�mo�dli�twy�i�tka�ły�na�ręcz�ni�-
kach�sym�bo�le�desz�czu,�a�na�stęp�nie�od�da�wa�ły
te�ręcz�ni�ki�do�cer�kwi.�
Na�woj�ny,�epi�de�mie�i�nie�uro�dza�je�ko�bie�ty�mia�-


ły�rów�nież�swo�je�spo�so�by.�Aby�od�wró�cić�za�ra�zę
wszyst�kie�ko�bie�ty�ze�wsi�zbie�ra�ły�się�wie�czo�rem,
i�mu�sia�ły�w�jed�ną�noc�wy�tkać�i�wy�szyć�ręcz�nik,
z�któ�rym�ob�cho�dzo�no�wieś�do�oko�ła,�a�na�stęp�-
nie�za�ko�py�wa�no�go�w�zie�mi,�in�nym�spo�so�bem
był�zwią�za�nie�ze�so�bą�wie�lu�ręcz�ni�ków�w�je�den
sznur,�któ�rym�ota�cza�no�wieś.�Ta�kie�zda�rze�nie
mia�ło�miej�sce�we�wsi�Ka�lin�ko�wi�cze�na�Po�le�siu.
W�1920�ro�ku�po�woj�nie,� re�wo�lu�cji� i�znisz�cze�-
niach�pół�set�ki�dziew�cząt�i�ko�biet�ze�wsi�po�słu�-
cha�ło�ra�dy�sta�rej�bab�ki�i�w�je�den�dzień�wy�szy�ły
ręcz�nik,�któ�ry�ude�ko�ro�wa�no�wzo�ra�mi�z�za�szy�-
fro�wa�nym�zwro�tem�do��Bo�ga�pro�sząc�o�ochro�-
nę�przed�gło�dem,�chło�dem,�cho�ro�bą�i�nie�szczę-
ściem.�Ka�żda�z�ko�biet�wy�szy�ła�swo�ją�proś�bę.�W
1935�ro�ku�uda�ło�się�od�szu�kać�tyl�ko�jed�ną�bez�-
po�śred�nią�uczest�nicz�kę� tych�wy�da�rzeń,�któ�ra
wy�ja�śni�ła�sym�bo�li�kę�zna�ków.�Na�ręcz�ni�ku�znaj�-
do�wa�ły�się�sym�bo�le�Mat�ki�-Bo�gi�ni,�Ko�la�dy,�Ku�pa�-
lin�ka,�Drze�wo�Ży�cia,�a�ta�kże�proś�by�o�szczę�ście,
zdro�wie�i�ro�dzi�nę.�


Weselny korowaj musiał być obowiązkowo
niesiony na ręcznik








O tym, jak wiel ką ro lę dla na szych przod ków


od gry wał ręcz nik opo wia da  sło wiań ska le gen -


da o za pa da niu zie mi w zi mo wy od po czy nek.


Wszyst kie wę że i ga dy od da la ją się na ten czas


do Wy ra ju. Je śli ktoś ma w so bie wy star cza ją co


du żo od wa gi mo że uj rzeć ten ga dzi po chód, gdy


zde cy du je się pójść no cą do la su. Na cze le te go


oso bli we go po cho du idzie Wąż -Król, w zło tej ko -


ro nie na gło wie - sym bol mo cy i mą dro ści. Na si


przod ko wie ra dzi li: nie prze gap cie te go mo men -


tu, roz ściel cie na zie mi ręcz nik, stań cie na nim


na ko la na i od daj cie po kłon. Wąż -Król zdej mie


swo ją ko ro nę i i prze ka że ją wam, a wraz z nią


se kret ną wie dzę na te mat wszech świa ta, mą -


drość, dar ja sno wi dze nia oraz ro zu mie nia mo wy


przy ro dy. Tę wła śnie ta jem ną wie dzę, kod ży cia


i wszech świa ta, za klę cia, proś by i ma rze nia, a


ta kże opo wie ści o swo im ży ciu wy szy wa ły na -


sze bab cie na lnia nym płót nie. 


Nie wszyst kie ręcz ni ki nio sły ze so bą głęb sze


zna cze nia. Te zwy kłe, co dzien ne, by ły pro ste


i ubo go zdo bio ne. Słu ży ły do co dzien nych za -


jęć, wy cie ra no ni mi rę ce i na czy nia, przy kry wa -


no chleb na sto le bądź po ży wie nie wy no szo ne


ro bot ni kom w po le. Naj czę ściej by ły gład kie lub


tka no tyl ko kil ka po przecz nych pa sów. Zu peł nie


czym in nym by ły ręcz ni ki ob rzę do we,  wy ko rzy -


sty wa ne pod czas świąt, ro dzin nych uro czy sto -


ści, przy no szo ne ja ko ofia ra w in ten cjach czy


wy ko rzy sty wa ne w ma gicz nych ry tu ałach. Ta kie


ręcz nik tka no czę sto w post, gdy du sze oczysz -


cza ły się od ziem skie go bru du, uświę ca ły się


i dą ży ły do jed no ści z Bo giem. Wy szy wa ny na


nich wzór nie był je dy nie de ko ra cją, ale niósł ze


so bą wie le za szy fro wa nych zna czeń. Wiej skie


ko bie ty, nie umie ją ce czy tać ani pi sać, za po mo -


cą gra ficz nych zna ków wy szy wa ły na ręcz ni kach


ca łe opo wie ści. 


Ręcz ni ki sta no wi ły coś w ro dza ju ksią żek na -


pi sa nych pi smem ob raz ko wym. Jed na z lu do -


wych mi strzyń haf ciar stwa opo wia da ła:


"Je stem nie pi śmien na, nie umiem ani czy tać,


ani pi sać. Ca ła mo ja na uka, mo je wy kształ ce -


nie - we wzo rach na mo ich ręcz ni kach. Tam, jak


w do brej ksią żce al bo w ki nie mo żna do wie dzieć


się o lu dziach i ży ciu, i zwie rzę tach, i o sło necz -


ku i gwiazdach opo wia da łam, o zdro wiu i cho -


ro bie, o ko bie cej do li i nie do li, o wszyst kim co


jest w ży ciu".  


Ko bie ty tka jąc i wy szy wa jąc wkła da ły w ręcz -


nik cząst kę swo jej du szy, opo wia da ły o swo ich


ma rze niach, czę sto szep ta ły sło wa mo dli twy lub


za klęć któ re sym bo licz nie "wpla ta ły" ra zem z nić-


mi, dzię ki cze mu ręcz nik na bie rał nie zwy kłej


mo cy, mógł wy wie rać wpływ i kształ to wać rze -


czy wi stość. Na szczegól ną ro lę ręcz ni ków ob rzę -


do wych wska zu je ich spo sób prze cho wy wa nia w


sza fie. Zwy kłe ręcz ni ki skła da no w pro sto kąt,


ręcz ni ki ob rzę do we zwi ja no w ru lo ny, po dob nie


jak sta ro żyt ne ma nu skryp ty.


Ręcz�nik�jak�Mlecz�na�Dro�ga


Sym bo li ka ręcz ni ka ro dzi ła się już pod czas


przę dze nia ni ci. W mi tach nić sym bo li zo wa ła


ludz kie ży cie - "nić ży wo ta". Tra dy cja zwią zu ją -


ca ob raz przę dze nia ni ci z lo sem czło wie ka jest


obec na w wie lu kul tu rach. Już sa mo zna cze nie


sło wa "ma te ria" i po cho dzą cy od nie go "ma te -


riał", któ re okre śla tka ni nę wy tka ną z uprzę dzo -


nych włó kien w tłu ma cze niu z ła ci ny ozna cza


"mat kę, ko bie cość". 


Tkac kie rze mio sło no si w kul tu rze ko smicz -


ną sym bo li kę. Je go za sa dy przy po mi na ją pra -


wi dła we dług któ rych stwo rzo ny i i funk cjo nu je


Ko smos. W mi to lo giach  na ro dów świa ta


wszyst kie bo gi nie lo su i cza su by ły ko bie ta mi,


któ re przę dą i tka ją. W sta ro żyt nym Egip cie by -


ła to Izy da - bo gi ni sztu ki i rze mio sła, sta ro żyt -


ni Gre cy uwa ża li, że tkac twa na uczy ła ich


Afi na, bo gi ni mą dro ści i spra wie dli wej woj ny, a


Rzy mia nie przy pi sy wa li ten dar Mi ner wie. Na


Ru si funk cję opie kun ki tka czek prze ję ła świę -


ta Pa ra skie wa -Piat ni ca. Na wet Dzie wi ca Ma -


ry ja w kul tu rze chrze ści jań skiej jest na sta rych


ry ci nach przed sta wia na z lnem i wrze cio nem.


Ko bie ta -prząd ka, w rę kach któ rej z cha otycz -


nej, lnia nej przę dzy wy ła nia ła się nit ka sta wa -


ła się jak by de miur giem, twór cą ludz kie go lo su.


Przy po mi na ło to two rze nie no we go wszech -


świa ta, nić na wi ja na spi ral nie na wrze cio no


przy wo dzi ła na myśl tkan kę ko smo su, z któ re -
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Los wyhaftowany
Ha�fto�wa�ny�ręcz�nik�nie�sie�ze�so�bą�wie�le�nie�jed�no�znacz�nych,�sym�bo�licz�nych�sko�ja�rzeń.�Od�stu�le�ci�nie�ustan�nie�to�wa�-


rzy�szy�ży�ciu�czło�wie�ka,�od�ra�na�do�wie�czo�ra,�na�co�dzień�i�od�świę�ta,�od�mo�men�tu�na�ro�dzin�do�śmier�ci.�Nie�gdyś�obec�-


ny�w�ka�żdym�do�mu,�dziś�z�rzad�ka�tyl�ko�wi�dy�wa�ny�na�iko�nach�w�cer�kwi�lub�w�wiej�skiej�cha�cie�we�wschod�niej�Po�sl�ce.


Czy�pa�trząc�na�bia�ły�ka�wa�łek�lnia�ne�go�ma�te�ria�łu�wy�ha�fto�wa�ny�ko�lo�ro�wy�mi�nić�mi�zda�je�my�so�bie�spra�wę�z�te�go,�że�ob�-


cu�je�my�z�przed�mio�tem�ma�gicz�nym,�peł�nym�ta�jem�nic�i�głę�bo�kich�zna�czeń?


Ikony i święte obrazy na pokuci obowiązkowo musiały być otulone bogato zdobionymi ręcznikami 


Haftowane ręczniki niegdyś były obecne
w każdym domu


fo
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Najważniejszą budowlą w dawnych Holszanach był zamek. Został wybudowany w 1610 r. przez Pawła Stefana Sapiehę, wicekanclerza Wielkiego
Księstwa Litewskiego, uważany za jeden z najpiękniejszych na Wileńszczyżnie. Powstał na brzegu rzeki Olszanka. Dwupiętrowy murowany zamek
w kształcie czworoboku (o szerokości 100 m) z ośmiościennymi wieżami po bokach oraz kaplicą umieszczoną w boku bramy posiadał unikatowy system
ocieplania budynku, wodociąg i kanalizację. Pokoje gościnnych oraz galerie upiększały freski i sztukateria, podłoga była wyłożona płytką ceramiczną,
na kominach widniały herby rodowe. Była to budowla trójkondygnacyjna, na potężnych piwnicach, wzniesiona na planie czworoboku, z czterema narożnymi
basztami. Cała rezydencja została otoczona wałami i bastionami ziemnymi oraz oblana wodami spiętrzonej rz. Holszanki. Zamek kilkakrotnie prze-
budowywano. Już w XVIII w. dwa jego skrzydła popadły w ruinę, a ostatecznie zostały wysadzone w powietrze przez Garbaniewa w XIX w. Dalszemu
zniszczeniu zamek uległ podczas I wojny światowej. Zachowały się ruiny dwu mieszkalnych skrzydeł (w jednym z nich znajduje się brama wjazdowa), kaplicy
i dwóch z sześciu istniejących tu niegdyś sześciobocznych baszt oraz część wałów i fos otaczających rozległy teren wokół budowli. Ocalały także resztki
otaczającego zamek parku, ze starymi lipami o strzyżonych niegdyś koronach. Wokół zamku zbudowano 3 sztuczne jeziora z dnem wyłożonym kafelkami.
W rezydencji była okazała biblioteka, kolekcja obrazów i zbroi. W ciągu wieków zamek kilka razy był przebudowywany i zaczął popadać w ruinę. Podczas
wojny północnej zniszczony przez Szwedów. W XIX w. należał do rodziny Żabów. Kolejny właściciel zamku Gorbaniew rozebrał (1880) baszty
i część ścian na budowę karczmy. Obecnie pozostały tu jedynie ruiny.                                                                                                                            cd. str. 32


Holszany


Od po cząt ku XIX wie ku za mek znaj du je się w sta nie trwa łej ru -
iny. Za cho wa ły się ru iny wie ży ko ściel nej, bram nej, frag ment
wschod nie go od cin ka mu rów z prze cho dem fur ty (czę ścio wo re -
kon stru owa ne w XX wie ku), wa ły ziem ne i głę bo ka fo sa ota cza -
ją ca za mek. Z zam ko wej cer kwi za cho wa ły się fun da men ty.


W XIV-XV wie ku za mek po sia dał kształt nie re gu lar ne go czwo -
ro bo ku, co wy ni ka ło z kształ tu wzgó rza na któ rym był po ło żo ny.
Po sia dał czte ry wie że na ro żne o pla nie kwa dra tu i wie żę bram ną
w po ło wie pół noc nej kur ty ny mu rów ob wo do wych. W wie ży bram -
nej znaj do wał się prze jazd na dzie dzi niec i po miesz cze nia miesz -
kal ne w wy ższych kon dy gna cjach, a w wie ży po łu dnio wo -
-wschod niej znaj do wa ła się fur ta, pro wa dzą ca praw do po dob nie
do źró dła wy pły wa ją ce z gó ry zam ko wej, chro nio ne go przez pią -
tą wie żę od pół no cy i po łą czo nym mu rem z głów nym ob wo dem
obron nym. Na dzie dziń cu, po mię dzy wie żą na ro żną tzw. ko ściel -
ną a wie żą bram ną, znaj do wał się bu dy nek miesz kal ny przy le ga -
ją cy do mu rów. Za mek wznie sio ny był z ce gły na fun da men cie z
gła zów na rzu to wych. W za chod niej czę ści dzie dziń ca znaj do wa -
ła się cer kiew zam ko wa, wznie sio na w XIV wie ku. Wzgó rze zam -
ko we umoc nio ne by ło do dat ko wo fo są i wa łem ziem nym.


Nowogródek













Park Na ro do wy Je zio ra Bra sław skie po -


ło żo ny jest w pół noc no -za chod niej czę ści


Bia ło ru si na te re nie geo gra ficz nej pro win -


cji o po etyc kiej na zwie Bia ło ru skie Po je zie -


rze. Jest to jed no z naj pięk niej szych na tu-


ral nych miejsc Bia ło ru si.


Oko ło 18-20 ty się cy lat te mu w tym miej scu


znaj do wał się lo do wiec, któ re go gru bość wa -


ha ła się od kil ku dzie się ciu do kil ku set me trów.


Ocie ple nie kli ma tu spo wo do wa ło po wol ne top -


nie nie lo du oraz co fa nie się go co raz da lej na


pół noc. W wy ni ku zło żo nych pro ce sów za cho -


dzą cych przy top nie niu tak ogrom nych brył lo -


du, po wsta ły sys te my je zior i mo ren, wśród


któ rych wy kształ ci ło się wie le grup wzgórz ró -


żne go kształ tu i wiel ko ści.


Park Na ro do wy Je zio ra Bra sław skie znaj du -


je się na te re nie re jo nu bra sław skie go, po ło żo -


ny w bli skiej od le gło ści od gra ni cy z Li twą


i Ło twą. Te ren par ku jest wy cią gnię ty w kie run -


ku pół noc no -wschod nim. Cał ko wi ta po wierzch -


nia par ku wy no si 69,1 tys. ha.


La sy par ku za miesz ku ją ło sie, dzi ki, sar ny,


wie wiór ki, za ją ce bie la ki, za ją ce sza ra ki, li sy,


wil ki, ku ny le śne, wy dry, nor ki. Z rzad kich ga -


tun ków - bor su ki, ry sie, nie dźwie dzie bru nat ne


(Czer wo na Księ ga Bia ło ru si). W par ku stwier -


dzo no oko ło 200 ga tun ków pta ków. Z rzad kich


ga tun ków wy stę pu ją tu taj bo cia ny czar ne, sza -


re i sre brzy ste me wy. Je zio ra w oko li cach Bra -


sła wia ob fi tu ją w ry by. Naj bar dziej roz po-


wszechnio ne ga tun ki to szczu pak, leszcz, lin,


sie la wa, szcze gól nie ce nio ny jest wę gorz.


Wy ró żni kiem par ku jest to, że na sto sun ko -


wo ma łej po wierzch ni wy stę pu je ogrom na licz -


ba je zior oto czo nych ma low ni czym pa gór ko-


wa tym kra jo bra zem. Dla ochro ny i rów no wa -


żo ne go wy ko rzy sta nia za so bów na tu ral nych


Bra sław skich Je zior  w 1995 ro ku zo stał stwo -


rzo ny  "Pań stwo wy Park Na ro do wy Je zio ra


Bra sław skie. W gra ni cach par ku na ro do we go


znaj du je się 73 je zio ra, co sta no wi oko ło 17%


ca łe go  te ry to rium Par ku. Park Na ro do wy jest


od wie dza ny co rocz nie przez dzie siąt ki ty się cy


tu ry stów.                                            cd. str. 62
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Jeziora Brasławskie
Białoruskie Pojezierze








Oko li ce mia stecz ka Le pel (biał. i ros. Ле-
пель) po za pięk ny mi, siel ski mi kra jo bra za mi,
wy ró żnia ją bo ga te tra dy cje lu do we oraz do -
brze za cho wa ny ję zyk bia ło ru ski, któ ry mo żna
usły szeć w więk szo ści tu tej szych wio sek.
W re gio nie kwit nie rze mio sło, roz wi ja ją swo je
ta len ty licz ni ar ty ści – ma la rze, mu zy cy, po eci,
twór cy te atru. Jest tu po nad 120 je zior, a wśród
nich naj więk sze je zio ro Le pel, któ re są osto ją
licz nych ga tun ków pta ków wod no -błot nych,
gniaz du ją tu m.in. cza ple sza re. Po ło wę ob sza -
ru, któ ry prze ci na rze ka Es sa, po kry wa ją la sy.
Wy ró żni kiem re gio nu są sta re drze wa, któ re
ma ją dla miesz kań ców ma gicz ną sym bo li kę
(np. dąb „Car”, „So sny szczę ścia”).


Cen trum re gio nu jest Le pel z do mem kul tu ry
i te atrem ar ty stycz nym, le żą cy nad je zio ra mi Le -
pel i Es sa, nad rze ką Ulian ką. War to tu zo ba czyć
drew nia ną nie bie ską cer kiew św. Pa ra skie wy
z 1586 r. (prze bu do wa ną w po ło wie XIX w.) le żą -
cą w oto cze niu ty po wych bia ło ru skich do mów.


W mia stecz ku za cho wa ły się za byt ki ka to lic kie,
pra wo sław ne i ży dow skie.


Aby wy eks po no wać ró żno rod ne dzie dzic two
przy rod ni cze i kul tu ro we re gio nu, lo kal ni pa sjo na -
ci utwo rzy li tu zie lo ny szlak hi sto rycz no -przy rod ni -
czy, któ ry na zwa li Kra iną Żół tych Li lii Wod nych
i Si wych Gła zów Na rzu to wych (biał. Край жоў-
тых гарлачыкаў i сівых валуноў, ros. Край же-
лтых кувшинок и седых валинов). Skąd wzię ła
się na zwa? Ple mio na Bał tów za miesz ku ją ce w
prze szło ści te te re ny, aby pod kre ślić na tu ral ne
pięk no miej sca, na zy wa ły swo je osa dy “le pe la mi”
lub “żół ty mi li lia mi wod ny mi”. Dziś mo żna zo ba -
czyć sta ro żyt ne osa dy Bał tów z I -IV w., m.in. na
wy spie na je zio rze Le pel. W wie lu miej scach re -
gio nu za cho wa ły się licz ne kur ha ny, wcze sno -
chrze ści jań skie cmen ta rze oraz ta jem ni cze gła zy
wy ko rzy sty wa ne ja ko miej sce kul tu jesz cze przed
chry stia ni za cją tych te re nów.


Wy jąt ko wym miej scem re gio nu jest ma leń ka
wieś Anosz ki (biał. Аношкі, ros. Oношки), skła -
da ją ca się z za le d wie kil ku do mostw, gdzie czu je
się smak i at mos fe rę tra dy cyj nej wsi bia ło ru skiej.
W go spo dar stwie Dmi ti ja i Wa len ti ny Kryc kich
mo żna za śpie wać bia ło ru skie pie śni, za tań czyć
po lkę, za sma ko wać do mo wych po traw, np. bia ło -
ru skich „kloc ków” a ta kże po znać tra dy cyj ne ob -


rzę dy. Jed nym z nich jest “Za mą żpój ście Te re ski”
(biał. жаніцьба цярэшкі, ros. женитьба терешки)
- za ba wa bo żo na ro dze nio wa z udzia łem miesz -
kań ców wsi i go ści wy wo dzą ca się jesz cze z cza -
sów pra sło wiań skich. W wie lu wio skach w re gio-
nie dzia ła ją lo kal ne ze spo ły folk lo ry stycz ne wy ko -
nu ją ce tra dy cyj ne pie śni bia ło ru skie, ta kie jak
“Aka ni ca” we wsi Oko no (biał. Oкана, ros. Оконо).
No wą, nie zwy kłą ini cja ty wą twór ców i li de rów zie -
lo ne go szla ku – Ol gi Ma cha nen ko i Wik to ra Tru -
fa no wa jest po ka zo wa za gro da i go spo dar stwo
bia ło ru skie o na zwie „Luk szy na” (biał. Люкшына,
ros. Люкжино), któ re po wsta je na roz le głej po la -
nie na brze gu je zio ra Luk szy na w wio sce Sta re
Lad no (biał. Старое Ляднa, ros. Старое Лядно).
W tym przy szłym cen trum tra dy cyj ne go rol nic twa,
rze mio sła i eko tu ry sty ki or ga ni zo wa ne są dzi siaj
im pre zy i prze sta wie nia te atral ne pre zen tu ją ce
pra sta re zwy cza je bia ło ru skie od two rzo ne w au -
ten tycz ny spo sób z po mo cą hi sto ry ków, an tro po -
lo gów i ak to rów. W Luk szy nie od by ło się już kil ka
ślu bów w sty lu sta ro bia ło ru skim, w cza sie któ rych
Pan mło dy wiózł swo ją wy bran kę do za ślu bin na
ko niu, ubra ną w strój z bia łe go lnu z wian kiem
z po lnych kwia tów na gło wie.


Zie lo ny szlak gre en ways o dłu go ści 155 km jest
ide al ny dla en tu zja stów bia ło ru skie go folk lo ru, a ta -
kże dla ama to rów ak tyw ne go wy po czyn ku.
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Polesia czar


Kobiety ze wsi Radostów i Swarym w strojach regionalnych
(1925-1939).


Hrabina Zofia Chomętowska podczas polowania na głuszce


Dywin k. Kobrynia. Młodzież z powiatu pińskiego  
w strojach regionalnych


Parochońsk. Rybak zapuszczający sieć na Pinie


Otwarcie jarmarku poleskiego w Pińsku (15.08.1938 r).


Parochońsk. Rybak w stroju zimowymznad jeziora Naroc. 
(1936 r).
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W la tach trzy dzie stych ubie głe -


go wie ku Hu ta „Nie men” by ła naj -


więk szym pro du cen tem i eks por-


te rem szkła pra so wa ne go i dmu -


cha ne go do kra jów nie mal ca łe go


świa ta. Mo żna przy jąć, że Hu ta by -


ła mo no po li stą w seg men cie ga lan -


te rii szkla nej. Wy ro by hu ty, zwła-


sz cza z lat 1921-1939, utrzy ma ne


w sty lu art déco, ce nio ne są na


świa to wych ryn kach an ty kwa rycz -


nych. 


W la tach 30. Nie men pro du ko -


wał po nad jed ną trze cią do stęp ne -


go na pol skim ryn ku szkła de ko-


ra cyj no -użyt ko we go, re ali zu jąc je-


dno cze śnie bar dziej pre sti żo we


za mó wie nia in dy wi du al ne (m.in.


lam py w ty pie wy ro bów Gallé, prze-


zna czo ne na pre zen ty dla pre zy -


den ta Igna ce go Mo ścic kie go, za -


sta wy sto ło we do re zy den cji pre -


zy den ta na Wa we lu, w War sza wie


i w Grod nie oraz wy ko na na w


1935 ro ku trzy czę ścio wa urna na


ser ce mar szał ka Jó ze fa Pił sud -


skie go).


Współ cze sne szkła "Nie men" to


wy ro by z krysz ta łu, ko lo ro we go i bez-


barw ne go szkła z sze ro ką ga mą


wzor nic twa. 3000 ró żno rod nych


pro duk tów dla do mu, ho te li i restau-


ra cji oraz do biur.


Prze ka zy wa ne z po ko le nia na


po ko le nie umie jęt no ści i zdol no ści


dmu cha czy szkła po twier dza j kon-


ty nu ację daw nych tra dy cji.


Do wo dem na to są na gro dy


otrzy ma ne na mię dzy na ro -


do wych wy sta wach i tar -


gach:


1958 - Brą zo wy me dal


na wy sta wie


"Expo 58",


Bruk -


se la


1973, 1976�- Grand Prix - 2 me da le


na wy sta wie szkła i por ce la ny Ja -


blo nec -na -Nis se


1995 - Na gro da "Łuk Eu ro py" -


"Gold Star Ja ko ści", Ma dryt -95


1998 - Na gro da Cen trum Ba dań


Ryn ku Eu ro pej skie go Brus sels -98


1998 - Na gro da Sto wa rzy sze nia


Mię dzy na ro do we go Pro gra mu "Par-


t ner stwo dla Rozwo ju"


1998 - XII Mię dzy na ro do wy Sa lon


Szkła "wy ró żnie nie za ja kość Eu -


ro py", Pa ryż -98


1999 - Pla ti num Gwiaz da Eu ro pej -


skiej Ja ko ści


Pro duk ty "Hu ty Szkła"


Nie men " to spe cjal ny


styl, har mo -


n i a


pięk na i wdzię ku, po łą cze nie no -


wo cze sne go wzor nic twa i kla sycz -


nych form - wszyst ko to spra wia,


że pro duk ty te są roz po zna wal ne


i sty lo we - na dal chęt nie ku po wa ne.


Dzię ki te mu wy ro by Hu ty "Nie -


men" to po mysł na ide al ny pre zent


i mar ko wą pa miąt kę z Bia ło ru si.


Wi zy ta w Hu cie Szkła „Nie men” to


oka zja do zwie dze nia cie ka we go


miej sca, gdzie mo żna zo ba czyć


na wła sne oczy wszyst kie ta jem ni -


ce pro duk cji szkła oraz po znać to -


żsa mość te go miej sca od wie dza-


jąc za kła do we mu zeum.


Redakcja
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Stuletnia tradycja szklarstwa 
Hu�ta�Szkła�„Nie�men”�na�le�ży�do�naj�słyn�niej�szych�hut


szkła�użyt�ko�we�go�i�ar�ty�stycz�ne�go�w�Euro�pie.�W�okre�sie


swo�jej�świetno�ści�dzia�ła�ła�pod�fir�mą�Hu�ty�Szkla�ne�Ju�liu�-


sza�Stol�le�Nie�men�S.A.
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Romantyczne 
dziedzictwo


Sta�re�mu�ry,�osu�nię�te�gru�zy,�opusz�czo�ne�bu�dow�le


bu�dzą�re�flek�sje�au�to�rów�i�bo�ha�te�rów�li�te�rac�kich�nad


nie�uchron�nym�upły�wem�cza�su.�By�wa�ją� tłem�wy�da�-


rzeń:�roz�mów,�po�je�dyn�ków,�ta�kże�sa�mo�bójstw�i�zbrod-


ni.�W�li�te�ra�tu�rze�ro�man�tycz�nej�sta�no�wi�ły�wa�żny�ele�-


ment�kra�jo�bra�zu�me�lan�cho�licz�ne�go.


Ru�iny�zam�ków�za�wsze�przy�cią�ga�ły�zwie�dza�ją�cych�i


od�sa�me�go�za�ra�nia�tu�ry�sty�ki�by�ły�trak�to�wa�ne�ja�ko�naj�-


więk�sze�atrakcj.�Swo�im�ma�jestatem,�hi�sto�rią,�ta�jem�ni�-


czo�ścią,�a�cza�sa�mi�i�gro�zą,�dzia�ła�ły�sil�nie�na�wy�obraź�-


nię�pierw�szych�pod�ró�żni�ków.�Dzia�ła�ją�zresz�tą�i�dziś.


Ro�man�tyzm�ru�in�to�kształ�to�wa�na�wiel�ką�li�te�ra�tu�rą�in�-


ter�pre�ta�cja�kra�jo�bra�zów�i�hi�sto�rii�w�okresie�ro�man�ty�-


zmu��od�koń�ca�XVIII�wie�ku�aż�do�koń�ca�XIX�wie�ku.


Mo�żna�uznać,�że�był�to�wa�żny�te�mat�we�wszyst�kich


for�mach�eks�pre�sji�ar�ty�stycz�nej.�To�wła�ści�wa�twór�com


ro�man�ty�zmu�re�flek�sja�nad�te�ma�tem�prze�mi�ja�nia�oraz


efe�me�rycz�no�ści�ma�te�rii,�w�pew�nej�czę�ści�rów�nież�wy�-


raz��nie�uchron�no�ści�śmier�ci,�któ�ra�choć�nie�od�bie�ra


ży�cia�ru�inom,�sku�tecz�nie�po�zwa�la�o�nich�za�po�mnieć,


za�cie�ra�jąc�śla�dy�byt�no�ści�nie�gdyś�obec�nych�na�go�-


ściń�cach�bo�ha�te�rów,�ale�ta�kże�zwy�kłych�lu�dzi.


Jed�nym�z�ele�men�tów�kształ�to�wa�nie�ta�kiej�for�my


„czy�ta�nia”�ru�in�jest�so�net�Ada�ma�Mic�kie�wi�cza�za�ty�-


tu�ło�wa�ny�„Ru�iny�Zam�ku�w�Ba�ła�kła�wie”.�


Po�dą�ża�jąc�tro�pem�strof,�ko�lej�no�spi�sy�wa�nych�wier�-


szem,�je�ste�śmy�świad�ka�mi�opo�wie�ści,�któ�rej�prze�wo�-


dzi�to�żsa�my�po�ecie�wę�dro�wiec.�Przed�sta�wia�za�pa�dły,


nie�gdyś�mo�nu�men�tal�ny�za�mek,�bę�dą�cy�świad�kiem


licz�nych�ba�ta�lii,�hi�sto�rii,�któ�ra�nie�prze�trwa�ła�pró�by


cza�su�sta�jąc�się�w�kon�se�kwen�cji�sym�bo�lem�-�po�mni�-


kiem..��


Ru�iny�na�rzu�ca�ją�nam�my�śli,�re�flek�sję�na�te�mat�prze-


mi�ja�nia,�kru�cho�ści�rze�czy�ma�te�rial�nych,�wy�ższo�ści�na�-


tu�ry.��Nikt�już�nie�pa�mię�ta�bo�ha�te�rów�któ�rzy�tu�taj�ży�li,


nikt�nie�po�trze�bu�je�ta�kiej�pa�mię�ci.��Ostat�nim�je�go�wła�-


ści�cie�lem�jest��czas,�z�któ�rym�bu�dow�la�to�czy�nie�rów�-


ną�wal�kę�i�prze�gra,�je�że�li�już�w�niej�nie�po�le�gła.


Le�sław�Lip�ski








War to wy brać się do re gio nu le żą ce go nie -


speł na 50 km na pół noc od Po łoc ka, przy gra -


ni cy z Ro sją. Pięk ne po lo dow co we Po je zie rze


Ros soń skie z głów nym mia stem re jo no wym


Ros so ny (biał. Расоны, ros. Россоны) to ty -


po wy ob szar wiej ski po kry ty la sa mi i bli sko


200. je zio ra mi (z naj więk szym je zio rem Nie -


ścier do, po ło żo nym w cen trum re gio nu), po -


łą czo ny mi mniej szy mi i więk szy mi rze ka mi,


ta ki mi jak Dris sa, Nie ścier da czy Nisz cza.


Re gion, le żą cy na gra ni cy taj gi od pół no cy i bo -


rów sze ro ko list nych od po łu dnia, jest praw dziwą


osto ją nie ska żo nej, dzi kiej przy ro dy. Tu tej szym


sym bo lem zwie rzę cym jest je not. Spo tkać mo żna


ta kże wil ki, ry sie, nie dźwie dzie, ło sie, bo bry, wy -


dry, głusz ce i in. Naj wię cej zwie rząt kry je się w


dwóch re zer wa tach przy ro dy – Kra snyj Bor (biał.


Чырвоны Бор, ros. Красный Бор) i Sin sza (biał.


Сіньша, ros. Синьша). 


W drew nia nych wio skach roz sia nych po oko li -


cy mo że my za sma ko wać praw dzi we go siel skie -


go wy po czyn ku, po znać bia ło ru ską kuchnię i tra -


dy cje. Cha rak te ry stycz ne dla re gio nu są ta kże hi -


sto rycz ne miej sca bi tew, jak Kul nie wo (biał.,


Кульнёва, ros. Кульнево) – miej sce uro dze nia


ge ne ra ła J. Kul nie wa, bo ha te ra woj ny w 1812 r.


oraz licz ne ob sza ry walk par ty zan tów z cza sów II


woj ny świa to wej (np. Row no je Po lje - Ровное


оле). W mie ście Ros so ny mo żna zwie dzić Mu -


zeum Woj ny pre zen tu ją ce hi sto rię i dzie dzic two


kul tu ro we re gio nu, oczywi ście na swo istą pro pa -


gan do wą nu tę. Do in te re su ją cych obiek tów za -


bytko wych sto li cy re jo nu na le żą ta kże: mu ro wa na


cer kiew Wnie bo wstą pie nia Pań skie go z 1879 r.


oraz ce gla ny bu dy nek daw ne go dwo ru z 1875 r.


W Ros so nach uro dził się wy bit ny pi sarz pol sko -


-bia ło ru ski – Jan Barsz czew ski, któ ry wpraw dzie


pi sał po pol sku, ale od wo ły wał się do tra dy cji, le -


gend i kul tu ry bia ło ru skiej. Je go twór czość jest


wy ko rzy sty wa na ja ko skarb ni ca wie dzy i in spi ra -


cja do two rze nia szla ku dzie dzic twa zwa ne go


Błę kit nym Na szyj ni kiem Ros so nów (biał. Бла-


кiтныя каралi Расон, ros. Голубое ожелелъе


Россон).


Głów ną osią szla ku o dłu go ści 200 km jest pę -


tla ro we ro wa ota cza ją ca ca ły re gion z sie cią tras


łącz ni ko wych oraz szlak wod ny dla ka ja ków i ło -


dzi pro wa dzą cy sys te mem na tu ral nie po łą czo -


nych ze so bą je zior i rzek. W zi mie szlak mo żna


prze mie rzać na nar tach bie go wych al bo w ra kie -


tach śnie żnych. Błę kit ny Na szyj nik Ros so nów łą -


czy naj bar dziej atrak cyj ne za kąt ki przy rod ni cze


re gio nu oraz wsie zna ne z tra dy cji rze mieśl ni -


czych, mu zycz nych i ku li nar nych. Im pre zą pro mu -


ją cą szlak jest czerw co wy Fe sti wal Za bor ski z


tar ga mi lo kal nych pro duk tów, ale w cią gu ro ku od -


by wa ją się tu ta kże in ne im pre zy kul tu ral ne, folk -
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sprze�da�ży�po�lis�ubez�pie�cze�nia�me�dycz�ne�go�oraz


ich�cen�udzie�la�ją�urzę�dy�kon�su�lar�ne�Re�pu�bli�ki�Bia�-


ło�ruś�w�Pol�sce.�Kie�row�cy�po�win�ni�do�dat�ko�wo�wy�-


ku�pić�w�Pol�sce�mię�dzy�na�ro�do�wą�zie�lo�ną�kar�tę.


IN�FOR�MA�CJE�DLA�KIE�ROW�CÓW


Mię�dzy�na�ro�do�we�pra�wo�jaz�dy�nie�jest�wy�ma�-


ga�ne,� na�to�miast� mi�li�cja� kon�tro�lu�je� po�sia�da�nie


przez�kie�row�ców�obo�wiąz�ko�we�go�wy�po�sa�że�nia


sa�mo�cho�du�(ap�tecz�ka,�trój�kąt�ostrze�gaw�czy,�ko�-


ło�za�pa�so�we),�wa�żne�go�prze�glą�du�tech�nicz�ne�go


oraz�ubez�pie�cze�nia�(tzw.�zie�lo�nej�kar�ty).


W�przy�pad�ku�kra�dzie�ży�lub�utra�ty�sa�mo�cho�du


na�te�ry�to�rium�Re�pu�bli�ki�Bia�ło�ruś,�fakt�ten�na�le�ży


nie�zwłocz�nie�zgło�sić�do�od�po�wied�nich�władz�bia�-


ło�ru�skich�(mi�li�cja,�urząd�cel�ny).�Nie�do�peł�nie�nie


tych�for�mal�no�ści,�mo�że�być�po�wo�dem�oska�rże�nia


wła�ści�cie�la�sa�mo�cho�du�o�nie�prze�strze�ga�nie�za�-


sad�okre�ślo�nych�w�de�kla�ra�cji.


Z�dnia�1�sierp�nia�2013�r.�na�Bia�ło�ru�si�funk�cjo�-


nu�je�no�wy�sys�tem�płat�nych�dróg�i�spo�sób�po�bo�ru


opłat�za�ko�rzy�sta�nie�z�nich.�No�we�za�sa�dy�od�no�-


szą�się�do�po�jaz�dów�za�re�je�stro�wa�nych�po�za�Unią


Cel�ną�(Bia�ło�ruś,�Ro�sja�i�Ka�zach�stan)�oraz�wszyst�-


kich�po�jaz�dów�po�wy�żej�3,5�to�ny�ła�dow�no�ści.


Li�sta�płat�nych�dróg�o�łącz�nej�dłu�go�ści�1189�km*:
М1/E30�Brześć�(Ko�zło�wi�cze)�–�Mińsk�–�gra�ni�ca�


z�Fe�de�ra�cją�Ro�syj�ską�(Red'ki)�–�609�km


M2�Mińsk�–�Port�Lot�ni�czy�Mińsk�–�27�km


M3�Mińsk�–�Wi�tebsk�–�32�km


M4�Mińsk�–�Mo�hy�lew�–�176�km


M5/E271�Mińsk�–�Ho�mel�–�109�km


M6�Shchu�chin�–�Grod�no�–�73�km


M6/E28�Mińsk�–�Grod�no�–�gra�ni�ca�z�Pol�ską


(Bru�zgi)�–��45�km


M7/E28�Mińsk�–�Ash�my�any�–�gra�ni�ca�z�Li�twą�


(Ka�men�ny�Lоg)�–�91�km


P1�Mińsk�–�Dzerz�hinsk�–�27�km


Aby�sko�rzy�stać�z�sie�ci�płat�nych�dróg,�sa�mo�-


chód�po�wi�nien�zo�stać�wy�po�sa�żo�ny�w�po�mia�ro�we


urzą�dze�nie� elek�tro�nicz�ne,� któ�re� bę�dzie� mo�żna


wy�po�ży�czyć�za�kau�cją,�na�pod�sta�wie�umo�wy,�w


jed�nym�z�49�punk�tów�ob�słu�gi�klien�ta�roz�miesz�-


cza�nych�przy�wjaz�dach� i�wy�jaz�dach�z�płat�nych


od�cin�ków�dróg�oraz�po�mię�dzy�ni�mi.�Urzą�dze�nia


po�mia�ro�we�dla�sa�mo�cho�dów�oso�bo�wych�i�cię�ża�-


ro�wych�bę�dą�in�ne.�Opła�ty�bę�dą�po�bie�ra�ne�w�ru�-


blach�bia�ło�ru�skich.


Peł�na�in�for�ma�cja�na�ten�te�mat�znaj�du�je�się�na


stro�nie�bia�ło�ru�skie�go�ope�ra�to�ra�


http://www.bel�toll.by/pl


PLA�CÓW�KI�KON�SU�LAR�NE


RZEC�ZY�PO�SPO�LI�TEJ�POL�SKIEJ


W�RE�PU�BLI�KE�BIA�ŁO�RUŚ


Wy�dział�Kon�su�lar�ny�


Am�ba�sa�dy�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej�


w�Miń�sku


(220002,�Mińsk,�ul.�Kra�pot�ki�na�91A


tel.�+375�17�388�52�00,�faks�+375�17�388�52�38�


minsk.wk.se�kre�ta�riat@msz.gov.pl).


Kon�su�lat�Ge�ne�ral�ny�


Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej�


w�Brze�ściu�(224016,�Brześć,�Kuj�by�sze�wa�34


tel.�+375�162270001�(w�go�dz.�pra�cy�pla�ców�ki)


tel.�dy�żur�ny:�+375�292�009�400�(czyn�ny�24�h)


faks�+375�162203829;�


brzesc.kg.kon�sul@msz.gov.pl,


www.brzesc.msz.gov.pl).


Kon�su�lat�Ge�ne�ral�ny�


Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej�w�Grod�nie�


(230023�Grod�no,�Bu�dion�ne�go�48A


tel.�+375�152�731000�


tel.�dy�żur�ny:�+375�333117770


faks�+375�152�731022�


grod�no.kg.se�kre�ta�riat@msz.gov.pl


www.grod�no.msz.gov.pl


R E K L A M A ...................................................................................................................................................................................................................................


* według stanu na dzień 1 czerwca 2015 r. 
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Na znacz kach Bel poch ta mo żna zna leźć emi sję pre zen tu ją cą


ból i tra ge dię na ro du bia ło ru skie go zwią za ną z dra ma tem ka ta -


stro fy eko lo gicz nej w Czar no by lu.


Od pię ciu lat Pocz ta Bia ło ru si współ pra cu je z World Wil dli fe


Fund (WWF) i otrzy ma ła upraw nie nie do ko rzy sta nia z lo go WWF


na znaczkach pre zen tu ją cych rzad kie ga tun ki flo ry i fau ny Bia -


ło ru si. 


We współ pra cy z World Wil dli fe Fund wy da no se rię po świę -


co ną bo brom eu ro pej skim, ry siom eu ro pej skim, czar nym bo cia -


nom i ro ga tym wa żkom. W 2015 ro ku  zo sta nie wy emi to wa ny, w


ra mach współ pra cy z WWF, ko lej ny zna czek tej se rii po świę co -


ny na kra pia nym świ sta kom.


Rocz nie wy da wa nych jest pięć se rii "Ptak Ro ku Bia ło ru si". Mo -


żna spo koj nie po wie dzieć, że  se ria ma swój wła sny styl, są pu -


bli ko wa ne w blocz kach z pięk ną sza tą gra ficz ną  pre zen tu ją cą


przy ro dę. Sta ło się to już swo istą tra dy cją emi sji.


Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, że wszyst kie znacz ki Re pu -


bli ki Bia ło ru si - stan dar do we i ar ty stycz ne - są do stęp ne z sys te -


mem za bez pie czeń. Oso bli wo ścią ele men tów bez pie czeń stwa


znacz ków ar ty stycz nych jest ory gi nal ność i wy jąt ko wość ich pro -


jek tu i wy ko na nia. 


Ma my na dzie ję, że przy rod ni cze znacz ki Bel poch ta bę dą ko lej -


nym przy po mnie niem o po trze bie ochro ny na tu ral ne go świa ta wo -


kół nas i po mo gą w za cho wa niu za gro żo nych ga tun ków. Wie rzy-


my, że ar ty stycz ne pro jek ty na szych znacz ków spra wia ją, że są


one pre sti żo wy mi frag men ta mi fi la te li stycz nych zbio rów. Wiem, że


god nie pre zen tu ją pięk no bia ło ru ski cej flo ry i fau ny.


In for ma cje o znacz kach  pocz to wych i in nych fi la te li stycz nych


pro duk tach Bia ło ru si znaj du ją się na kor po ra cyj nej stro nie in ter -


ne to wej "Bel poch ta" www.bel�post.by/stamps.


Iri�na�Sak�so�no�va


Dy�rek�tor�Ge�ne�ral�ny�"Bel�poch�ta"


cd. ze str. 41








Przez ty sią ce lat przy ro da two rzy ła to nie -


zwy kłe miej sce. Lo dow ce prze suw ne z pół -


no cy zmie ni ły te ren i kra jo bra zy: grzbie ty,


wzgórza i wy sep ki na prze mian z wgłę bie -


nia mi je zior. Ostat ni z nich, wał daj ski lo do -


wiec, top niał po nad 10 000 lat te mu i odegrał


wa żną ro lę w kształ to wa niu dzi siej szych


bia ło ru skich je zior. Ogrom ne je zio ro po zo -


sta wio ne przez lo do wiec i roz cią ga nie te na


kil ka dzie siąt ki lo me trów stop nio wo znik nę -


ło, ujaw nia jąc swo je ło ży sko, któ re po wo li


za ję ła ro ślin ność, za mie nia jąc je w ba gna.


Wi dok z lo tu pta ka do sko na le po ka zu je wy -
nik te go pro ce su - zie lo ne ba gna roz cią gnię te
do oko ła na ki lo me try, nad ni mi uno szą się
wzgó rza, po kry te świer ka mi i so sna mi, a w bla -
sku słoń ca  mienią się szkła je zior, któ re po zo -
sta wił lo do wiec. Są to je zio ra Ol szy ca, Pław no,
Ma niec, Do mże ryc ka je oraz naj więk sze z nich
- Pa lik, znaj du ją ce sie w po łu dnio wej czę ści re -
zer wa tu.


W ce lu za cho wa nia tych wspa nia łych miejsc, 
jak rów nież z my ślą o ochro nie i zwięk sze niu
licz by cen nych dzi kich zwie rząt, w szczególno-
ści bo bra i ptac twa, w dniu 30 stycz nia 1925 ro-
ku po wstał tu Be re zin ski Re zer wat Bios fe ry.


Dziś re zer wat jest praw dzi wą per łą eu ro pej -
skie go dzie dzic twa przy rod ni cze go. To wzór
dzie wi czej przy ro dy, rzad ki, a na wet uni ka to wy
za ką tek na kon ty nen cie, gdzie przy ro da za cho -
wa ła swój ory gi nal ny wy gląd i cha rak ter.


Jest to miej sce gdzie wy stę pu je oko ło 800
ga tun ków ro ślin, 216 ga tun ków mchów, 238


ga tun ków po ro stów, 317 wod nych ro ślin i 463
ga tun ków grzy bów.


Re zer wat jest ide al nym sie dli skiem dla wie -
lu ga tun ków zwie rząt i pta ków, któ re do nie -
daw na by ły po wszech ne na Bia ło ru si, ale na
chwi lę obec ną  za gra ża im znik nię cie (nie -
dźwiedź bru nat ny, ryś, wilk, łoś, bóbr i żubr,
sza ry i czar ny bo cian).


Ten mo del na tu ral nej jed nym z nie wie lu po -
zo sta łych w sta nie nie na ru szo nym na ca łym
kon ty nen cie, nie po wta rzal ny, uni kal ny w świe -
cie. To jest bia ło ru ski skarb na ro do wy, któ ry
wy ma ga sta łej tro ski o za cho wa nie  i utrzy ma -
nie je go po ten cja łu.


Świat krę gow ców Re zer wa tu jest te raz re -
pre zen to wa ny przez 56 ga tun ków ssa ków, 230
ga tun ków pta ków, 5 ga tun ków ga dów i 11 ga -
tun ków pła zów. W rze kach i je zio rach wy stę -
pu je 34 ga tun ków ryb. Po wo dem do spe cjal nej
du ma Re zer wa tu  są pta ki. W du żych sta dach
wy stę pu je głu szec i cie trzew. Du żą licz bę sta -
no wią dra pie żni ków. Wśród nich -  so wa, so wa
błot na, wło chat ka, orzeł, orzeł bie lik, or lik krzy -
kli wy. Be re zin ski to  te re ny pod mo kłe, gdzie
mo żna spo tkać wie le ró żnych ga tun ków pta -
ków bro dzą cych: sza ry żu raw, par dwa, der ka -
cza, dzię cioł trój pal cza sty, bo cian czar ny.
Roz le głe, czy ste je zio ra i licz ne mo kra dła to
ide al ne wa run ki pta ków  mi gru ją cych. Wio sną
i je sie nią Re zer wat sta no wi ide al ne wa run ki dla
od po czyn ku ty się cy prze la tu ją cych pta ków.


Obec nie łącz na licz ba ga tun ków wy stę pu ją -
cych w Re zer wa cie Be re zin sky prze kra cza wię -
cej niż 6 000. I nie jest to peł na li sta. Set ki
ga tun ków dzi kich zwie rząt cze ka ją na od kry cie.


W 1979 ro ku re zer wat Re zer wat Be re zin sky
za kwa li fi ko wa no ja ko mię dzy na ro do wy stan
bios fe ry i zo stał włą czo ny do Świa to wej Sie ci
Re zer wa tów Bios fe ry NY UESKO w ra mach
pro gra mu "Czło wiek i Bios fe ra".


W 1994 ro ku Ra da Eu ro py włą czy ła Re zer -
wat do sie ci re zer wa tów bio ge ne tycz nych.


W 1995 ro ku zo stał uho no ro wa ny Dy plo -
mem Eu ro pej skich Ob sza rów Chro nio nych.


Od 1998 ro ku, re zer wat Be re zin sky jest po -
strze ga ny ja ko klu czo wy ob szar or ni to lo gicz ny,
a od 2005 ro ku jest klu czo wym te ry to rium mię -
dzy na ro do wej sie ci eko lo gicz nej w Eu ro pie.


Skarby
europejskiej przyrody








"Po�le�sia�czar"�to�tan�go�(wła�ści�wy�ty�tuł,�to�"Po�-


le�sie")�z�1936�ro�ku.�Sło�wa�i�mu�zy�kę�utwo�ru�na�-


pi�sał�Je�rzy�Ar�tur�Ko�stec�ki,�któ�ry�na�wet�wszedł


w�pro�gram�wy�cho�wa�nia�mu�zycz�ne�go�szkół�przed


II�Woj�ną�Świa�to�wą.�Tan�go� "Po�le�sia� czar"� � po�-


wsta�ło�w�ro�ku�1936�i�by�ło�jed�nym�z�naj�więk�szych


prze�bo�jów� schył�ku� okre�su� mię�dzy�wo�jen�ne�go.


Au�to�rem�mu�zy�ki�i�słów�był�Je�rzy�Ar�tur�Ko�stec�ki


(1904-1950).�Le�gen�da�utwo�ru�gło�si,�że�po�wstał


on�na�pa�miąt�kę�nie�szczę�śli�wej�mi�ło�ści�do�cór�ki


po�le�skie�go�ma�jąt�ku.


Prze�bój�ten�z�du�żym�suk�ce�sem�śpie�wa�li�Chór


Da�na,� Krzysz�tof� Klen�czon� i� Krzysz�tof� Cwy�nar.


Przy�po�mnie�nie�te�go�mię�dzy�wo�jen�ne�go�prze�bo�ju


stwa�rza�oka�zję�do�fo�to�gra�ficz�ne�go�przy�bli�że�nia�hi�-


sto�rii�nie�zwy�kłe�go,�wie�lo�kul�tu�ro�we�go�Po�le�sia,�za�-


miesz�ka�ne�go� przez� Po�le�szu�ków,� Po�la�ków,


Bia�ło�ru�si�nów,�Ukra�iń�ców�i�Ży�dów.�Za�pra�sza�my�do


al�bu�mu�na�szych�Dziad�ków.


cd.  str. 14


Parochońsk. Kobieta i dziewczynka w strojach regionalnych
w izbie haftują serwetki (lata 1925-1939).


Pa ro chońsk. Gru pa ko biet i dziew cząt w stro jach re gio nal nych na
ław ce przed domem. W oknie widoczny mężczyzna (1932 r).


Trzy kobiety z Dywina k. Kobrynia w strojach regionalnych
przed chatą (lata 1925-1939).
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27 mar ca, w Mię dzy na ro do wym Dniu Te -


atru, na du żej sce nie Te atru Dra ma tycz ne -


go im. Alek san dra Wę gier ki w Bia łym sto ku


od by ła się dłu go wy cze ki wa na pre mie ra


„Soń ki” Igna ce go Kar po wi cza.


„Soń�ka”�to�ostat�nia�z�po�wie�ści�Igna�ce�go�Kar�-


po�wi�cza,�jed�ne�go�z�naj�cie�kaw�szych�współ�cze�-


snych�pi�sa�rzy.�W�2010�ro�ku�zo�stał�lau�re�atem


Pasz�por�tu�„Po�li�ty�ki”�za�po�wieść�„Bal�la�dy�ny�i�ro�-


man�se”.�Otrzy�mał�no�mi�na�cje�do�Na�gro�dy�Li�te�-


rac�kiej� NI�KE� za� „Ge�sty”� (2009),� „Bal�la�dy�ny


i�ro�manse”�(2011)�oraz�„Ości”�(2014).�Je�go�naj�-


now�sze�dzie�ło�–�„Soń�ka”�zo�sta�ło�no�mi�no�wa�ne


do�Na�gro�dy�Li�te�rac�kiej�im.�Wie�sła�wa�Ka�za�nec�-


kie�go.


–�Kil�ka�te�atrów�za�in�te�re�so�wa�ło�się�"Soń�ką",


ale� z� oczy�wi�stych�wzglę�dów� chcia�łem,� że�by


pre�mie�ra� mia�ła� miej�sce� w� mo�im� ro�dzin�nym


mie�ście.�Dla�te�go�gdy�za�dzwo�ni�ła�Agniesz�ka,


bar�dzo�się�ucie�szy�łem,�cho�ciaż�w�tam�tym�mo�-


men�cie�roz�mo�wy�o�ada�pta�cji�z�pew�nym�war�-


szaw�skim�te�atrem�by�ły�bar�dzo�za�awan�so�wa�ne.


Spo�tka�li�śmy�się�z�Agniesz�ką�w�War�sza�wie�i…


na�wet�nie�mu�sia�ła�mnie�prze�ko�ny�wać.�Oka�za�-


ło�się,�że�na�da�je�my�na�tych�sa�mych�fa�lach.�Po�-


sta�no�wi�li�śmy�to�zro�bić�w�Bia�łym�sto�ku,�na�zie�mi


Soń�ki –�przy�zna�je�au�tor.


Za�re�ży�se�rię�spek�ta�klu�od�po�wia�da�Agniesz -


ka Ko ryt kow ska -Ma zur.�Na�du�żej�sce�nie�bia�-


ło�stoc�kie�go�Te�atru�mo�żna�podziwiać�nie�tyl�ko


ak�to�rów�„Wę�gier�ki”,�ale�ta�kże�za�pro�szo�nych�go�-


ści:�Svie tla nę Ani kiej  oraz�Ale sia Malčanaǔ


(Na�ro�do�wy�Te�atr�Aka�de�mic�ki�im.�Jan�ki�Ku�pa�ły


w�Miń�sku),�Do ro tę Biał kow ską (Te�atr�Mu�zycz�-


ny�im.�Da�nu�ty�Ba�dusz�ko�wej�w�Gdy�ni),�Grze go -


rza Fal kow skie go (Te�atr� Po�wszech�ny� im.


Zyg�mun�ta�Hübne�ra�w�War�sza�wie),�a�ta�kże�Ra -


fa ła Mać ko wia ka (TR�War�sza�wa).


–�„Soń�ka”�Igna�ce�go�od�ra�zu�wy�da�ła�mi�się


ma�te�ria�łem� pro�wo�ku�ją�cym� do� stwo�rze�nia� jej


sce�nicz�nej�wer�sji.�To�był�od�po�cząt�ku�skok�na


naj�głęb�szą�wo�dę.�I�two�rze�nie�ada�pta�cji,�któ�ra


oka�za�ła�się�nie�być�po�pro�stu�ada�pta�cją,�i�nie�-


by�wa�ła�pra�ca�ze�spo�łu,�któ�ry�stwa�rza�ten�spek�-


takl�nie�mia�ły�by�miej�sca,�gdy�by�nie�mo�żli�wość


ta�kie�go�Spo�tka�nia,�któ�re�mu�im�puls�da�ła�„Soń�-


ka”.�Cza�sem�wcho�dzi�się�w�ja�kieś�współ�rzęd�ne


geo�gra�ficz�ne�i�bieg�zda�rzeń�jest�sil�niej�szy�niż


plan –�mó�wi�Agniesz�ka�Ko�ryt�kow�ska�-Ma�zur.


www.dra ma tycz ny.pl/bi le ty


Wię�cej�in�for�ma�cji:�http://dra�ma�tycz�ny.pl/spek�takl/son�ka
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Re ży se ria - Agniesz ka Ko ryt kow ska -Ma zur


Ada pta cja - Igna cy Kar po wicz


Sce no gra fia - Ja cek Ma li now ski


Ko stiu my - Mag da Dą brow ska, Aga ta Wąs


Kom po zy tor - Yegor Za be lov


Ruch sce nicz ny - Ma ciej Za kli czyń ski


Wi zu ali za cje - Krzysz tof Ki zie wicz


Re ży se ria świa teł - Ma rek Ole niacz


Asy stent re ży se ra - Mi chał Pa bian


In spi cjent - Je rzy  Ta bor ski 


Ob sa da:


Svie tla na Ani kiej (go ścin nie, Na ro do wy Te atr Aka -


de mic ki im. Jan ki Ku pa ły w Miń sku)


Do ro ta Biał kow ska (go ścin nie, Te atr Mu zycz ny im.


Da nu ty Ba dusz ko wej w Gdy ni)


Da nu ta Bach


Jo lan ta Bo row ska


Ar le ta Go dzi szew ska


Kry sty na Kac pro wicz -So ko łow ska


Ewa Pa liń ska


Ka ta rzy na Sier giej


Jo lan ta Sko ro chodz ka


Mo ni ka Za bor ska -Wró blew ska


Grze gorz Fal kow ski (go ścin nie, Te atr Po wszech ny


im. Zyg mun ta Hübne ra w War sza wie)


Aleś Malčanaǔ (go ścin nie, Na ro do wy Te atr Aka de -


mic ki im. Jan ki Ku pa ły w Miń sku)


Ra fał Mać ko wiak (go ścin nie, TR War sza wa)


Krzysz tof Ław ni czak


Ra fał Ol szew ski


Piotr Pół to rak


Ma rek Tysz kie wicz


Fran ci szek Utko


Ma te usz Wit czuk
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skie�go�Jó�ze�fa�Kor�sa�ka�i�Mar�cjan�nę�ze�Szwej�kow�-
skich.�Obec�ny�bu�dy�nek�po�wstał�w�l.�1766-1805.
Klasz�tor�ska�so�wa�no�w�r.�1851.�Po�r.�1948�mie�ścił
szko�łę.�Obec�nie�znów�na�le�ży�do�fran�cisz�ka�nów.
Jest�to�bu�dy�nek�mu�ro�wa�ny,�pię�tro�wy,�zbu�do�wa�ny
na�pla�nie�pod�ko�wy,�pier�wot�nie�po�łą�czo�ny�z�ko�-
ścio�łem�ga�le�ria�mi�(za�cho�wa�ne�jed�no�ich�skrzy�dło,
dru�gie�ro�ze�bra�no�w�r.�1882).�


Ko�ściół�Fran�cisz�ka�nów�
p.w.�Nie�po�ka�la�ne�go�Po�czę�cia�NMP�
Mu�ro�wa�ny�w�l.�1777-1791�sta�ra�niem�pro�win�cja�-


ła bpa�Fe�lik�sa�To�wiań�skie�go,�być�mo�że�we�dług�je�-
go� wska�zó�wek� i� „abry�su� da�ne�go� przez� ks.
ba�zy�lia�ni�na�z�Be�re�zwe�cza”.�Po�po�ża�rze�w�r.�1809
ko�ściół�prze�bu�do�wa�no�(fa�sa�dę�po�zba�wio�no�wież,
fi�la�ry�mię�dzy�na�wo�we�opię�to�joń�ski�mi�pi�la�stra�mi,
wy�mie�nio�no�wy�strój).�W�r.�1837�ba�ro�ko�wy�szczyt
za�stą�pio�ny�trój�kąt�nym.�Po�r.�1948�peł�nią�cy�funk�-
cję�ośrod�ka�pa�ra�fii�ko�ściół�za�mknię�to�i�za�mie�nio�-
no�na�ma�ga�zyn.�W�r.�1989�od�da�no�go�ka�to�li�kom.
Do�r.�2000�ko�ściół�był�re�stau�ro�wa�ny�sta�ra�niem�ks.
Jó�ze�fa�Bul�ka,�pro�bosz�cza�z�Mo�sa�rza.�W�r.�2000
od�da�no�go�za�ko�no�wi�fran�cisz�ka�nów.�By�ła�to�za�-
mknię�ta�w� ob�ry�sie� pro�sto�ką�ta� trój�na�wo�wa�ha�la
o�od�cin�ko�wo�wy�stę�pu�ją�cym�za�mknię�ciu�pre�zbi�te�-
rium.�Po�fa�lo�wa�ne�przę�sła�pier�wot�nie�dwu�wie�żo�-
wej�fa�sa�dy�są�roz�dzie�lo�ne�usta�wio�ny�mi�uko�śnie
pi�la�stra�mi�i�ko�lum�na�mi.�Ele�wa�cje�bocz�ne�są�po�-
dzie�lo�ne�li�stwa�mi.�


W�i�t�e�b�s�k�
biał.�Віцебск,�ros.�Витебск;�obwód�witebski�


Klasz�tor�Ber�nar�dy�nów�
Ufun�do�wa�ny�w�r.�1676�przez�wo�je�wo�dę�wi�teb�-


skie�go�Ja�na�An�to�nie�go�Chra�po�wic�kie�go.�Mu�ro�wa�-
ny�w� l.�1753-1761�we�dług�pro�jek�tu�Jó�ze�fa�Fon-
ta�ny.�Ska�so�wa�ny�w�r.�1832.�W�r.�1844�prze�ka�za�no
go�wła�dzom�oświa�to�wym.�Po� prze�bu�do�wie�w� r.
1852�mie�ścił�kon�wikt�Gim�na�zjum�Alek�san�dryj�skie�-
go�i�od�r.�1876�ku�ra�to�rium.�Zo�stał�zburzo�ny�ra�zem


z�ko�ścio�łem�w�r.�1961.�Był�to�bu�dy�nek�piętro�wy,�któ�-
re�go�trzy�skrzy�dła�i�bocz�na�ele�wa�cja�ko�ścio�ła�wy�-
zna�cza�ły�kwa�dra�to�wy�dzie�dzi�niec.�Ra�zem�z�ko�ś-
cio�łem�zaj�mo�wał�on�ca�łą�wsch.�pie�rze�ję�ryn�ku.


Ko�ściół�Ber�nar�dy�nów
p.w.�Św.�An�to�nie�go�
Mu�ro�wa�ny�w�l.�1742-1755�we�dług�pro�jek�tu�Jó�-


ze�fa�Fon�ta�ny,�z�fun�du�szy�pod�ko�mo�rze�go�wi�teb�-
skie�go�Ka�zi�mie�rza�Sa�ko�wi�cza�(zm.�1736),�sta�ra-
niem�wdo�wy,�Te�kli�z�Lar�skich,�żo�ny�wo�je�wo�dy�wi�-
teb�skie�go�Mar�cja�na�Ogiń�skie�go,�i�gwar�dia�na�Ad�-
ria�na�Se�be�sty�ań�skie�go.�W�r.�1768�ko�ściół�zo�stał
kon�se�kro�wa�ny.�Ok.�r.�1775�pod�ję�to�pra�ce�przy�fa�-
sa�dzie�(gór�ne�kon�dy�gna�cje�wież�i�szczyt).�Nad
bo�ga�tym�wy�stro�jem�(dzie�więć�mu�ro�wa�nych�oł�ta�-
rzy�i�am�bo�na)�pra�co�wa�li�oprócz�Fon�ta�ny�mi�strzo�-
wie�Lu�dwik�Jaz�dow�ski�(1756–1758)�i�Jan�Ozie-
le�wicz�(1766).�W�l.�1832-1937�był�ko�ścio�łem�pa�-
ra�fial�nym.�W�r.�1882�i�w�r.�1898�świą�ty�nia�by�ła�re�-
mon�to�wa�na.�W�r.�1939�urzą�dzo�no�w�niej�Mu�zeum
Ate�izmu.�W�okre�sie�oku�pa�cji� nie�miec�kiej� (1941-
-1944)�przy�wró�co�no�li�tur�gię.�Ko�ściół�prze�trwał�woj�-


nę�po�zba�wio�ny�wież�i�szczy�tu.�Zo�stał�zbu�rzo�ny
w�r.�1961.� De�ka�dę�póź�niej�je�go�miej�sce�za�ję�ła
po�sze�rzo�na�uli�ca�Le�ni�na�oraz�pla�cyk�z�fon�tan�ną.
W�ar�chi�tek�tu�rze�świą�ty�ni�do�mi�no�wa�ły�po�dzia�ły�ho�-
ry�zon�tal�ne.�Lek�ko�ści�roz�ło�ży�stej,�dwu�kon�dy�gna�-
cyj�nej� fa�sa�dzie�przy�da�wa�ły�gór�ne�kon�dy�gna�cje
dwóch�wy�su�nię�tych�wież�oraz�fron�ton�–�ele�men�-
ty�do�da�ne�do�pie�ro�ok.�r.�1775.�Po�nad�ap�sy�dą�pre�-
zbi�te�rium�gó�ro�wał�at�ty�ko�wy�szczyt�miesz�czą�cy
sy�gna�tur�kę.�We�wnątrz�zwra�cał�uwa�gę�oł�tarz�gł.
wy�ko�na�ny�w�l.�1749-1753,�na�wią�zu�ją�cy�do�oł�ta�-
rza�św.�Igna�ce�go�w�rzym�skim�ko�ście�le�Il�Ge�su.�


Cer�kiew�unic�ka
p.w.�Zmar�twy�chw�sta�nia�Pań�skie�go�
(„Ryn�ko�wa”)�
Mu�ro�wa�na�w�l.�1763(?)-1772�z�fun�da�cji�kup�ca


Mi�ko�ła�ja�Smy�ka�i�Eu�dok�sji�ze�Świrsz�czew�skich,
sta�ra�niem�pro�bosz�cza�Teo�do�ra�Ju�rie�wi�cza.


Od�r.�1799�mia�ła�sta�tus�so�bor�nej.��W�r.�1834�zo�-
sta�ła�prze�ka�za�na�Cer�kwi�pra�wo�sław�nej. cd. str. 28


272015/05


Udział. Kościół Franciszkanów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP 


Witebsk. Archiwalne zdjęcie panoramy miasta 


Witebsk. Cerkiew unicka 
p.w. Zmartwychwstania Pańskiego 
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Klasz�tor�Do�mi�ni�ka�nów
Za ło żo ny w r. 1681 przez cho rą że go na dwor ne -


go li tew skie go Kon stan te go Wła dy sła wa Pa ca i
Alek san drę z Li sow skich. Ska so wa ny w ro ku 1832.
Był to bu dy nek drew nia ny. Nie ist nie je. 


Ko�ściół�Do�mi�ni�ka�nów�
p.w.�Św.�Mi�ko�ła�ja�
Mu ro wa ny ok. l. 1760-1770 kosz tem pi sa rza


wiel kie go li tew skie go An to nie go Mi cha ła Pa ca (zm.
1774) i Te re sy z Ra dzi wił łów. Kon se kro wa no go w
r. 1780. Po ka sa cie klasz to ru funk cjo no wa ła przy
nim pa ra fia. W r. 1865 świą ty nię za ję to na cer kiew
p.w. Alek san dra New skie go i w r. 1872 prze bu do -
wa no. Ko ściół, opusz czo ny w r. 1940, po zo sta je w
ru inie (re mont pod ję ty w r. 1998 zo stał za nie cha ny
po usta wie niu rusz to wań). Jest to ko ściół ścien no -
-fi la ro wy z kwa dra to wym pre zbi te rium. Na wę uj mu -
ją wklę słe wnę ki (po dob nie jak w ko ścio łach
Do mi ni ka nów w Po si niu w Inf lan tach, Fran cisz ka -
nów w Dzi śnie i w ufun do wa nym przez Pa ca ko -
ście le w Je znie na Li twie). Szer sze o gru bość mu ru
przę sło środ ko we wy zna cza płyt ki tran sept. We -
wnątrz za cho wał się stiu ko wy oł tarz gł. oraz wklę -
sło -wy pu kła em po ra or ga no wa. Dwu wie żo wą
fa sa dę po dzie lo ną pi la stra mi, prze bu do wa ną w r.
1872 (szczyt i zwień cze nia wież), flan ku ją roz chy -
lo ne bram ki, two rzą ce przed wej ściem tra pe zo idal -
ny dzie dzi niec. 


K�o�ś�c�i�e�n�i�e�w�i�c�z�e
biał. Касцяневічы; ros. Костеневичи


ob wód miń ski 
Miej sco wość po ło żo na 25 km na wsch. od Wi -


lej ki. W ma jąt ku ofia ro wa nym w r. 1652 przez Paw -
ła La skow skie go SJ ko le gium aka de mic kie mu w
Wil nie dzia ła ła je zu ic ka sta cja mi syj na. Po ka sa cie


za ko nu w r. 1773 na le ża ła do bpa żmudz kie go
Alek san dra Ho ra ina. 


Ko�ściół�pa�ra�fial�ny�
p.w.�Nie�po�ka�la�ne�go�Po�czę�cia�NMP�
Mu ro wa ny w l. 1763-1765 sta ra niem rek to ra


gro dzień skie go o. Ka zi mie rza Wa zgir da SJ, pro -
bosz cza Fe li cja na Su li strow skie go SJ oraz pod -
cza sze go Mi cha ła Wid mon ta. Kon se kro wa no go w
r. 1780. Pro sto kąt na sa la o pła skiej fa sa dzie zwień -
czo nej szczy tem uję tym w wo lu to we spły wy. We
wnę trzu na kry tym stro pem sto ją trzy oł ta rze, w tym
ar chi tek to nicz ny oł tarz gł., któ ry de ko ra cją ma lar -
ską po krył o. Fry de ryk Obst SJ (zm. po 1777). 


Ł�u�c�z�a�j
biał. Лучай, ros. Лучай; ob wód wi teb ski


Miej sco wość od r. 1731 sta no wi ła do bra Ogiń -
skich, a od r. 1786 Wań ko wi czów. Mi sja je zu itów ist -
nia ła tu od r. 1731.


Ko�ściół�Je�zu�itów�p.w.�Św.�Ju�dy�Ta�de�usza,
Św.�Igna�ce�go�i�Św.�Fran�cisz�ka�Ksa�we�re�go�


Mu ro wa ny w l. 1766-1774 (bez skle pień i wież)
z fun da cji kasz te la na troc kie go Ta de usza Ogiń -
skie go (zm. 1783) i je go sio stry, kasz te la no wej mści -
sław skiej Elżbie ty z Ogiń skich Pu zy ni ny (zm. 1767),
sta ra niem su pe rio ra Wła dy sła wa Go ła szew skie go.
Od r. 1773 funk cjo no wa ła przy nim pa ra fia. Kon se -
kro wa no go w r. 1777. W 1. poł. w. XIX zo stał prze -
bu do wa ny w sty lu kla sy cy zmu (gór ne kon dy gna cje
wież, pół okrą gły fron ton, ogro dze nie, bra ma). W r.
1948 ko ściół za mknię to. Od r. 1971 mie ści ła się w
nim hur tow nia zło mu. Zwró co no go ka to li kom w r.
1990. Jest to ko ściół z tran sep tem, śle pą ko pu łą i
od cin ko wo za mknię tym pre zbi te rium. Pła ską dwu -
wie żo wą fa sa dę i ele wa cje obie ga fryz try gli fo wy.


Wnę trze zdo bi pięć oł ta rzy i ilu zjo ni stycz na de ko ra -
cja ma lar ska (mal. Ka zi mierz An to szew ski, po 1786)
sfi nan so wa na przez Ta de usza i An nę Wań ko wi czów.
Por tre ty fun da to rów ko ścio ła zo sta ły prze nie sio ne z
Łu cza ja do mu zeum w Wi teb sku. 


Ł�u�ż�k�i�
biał. Лужкі, ros. Лужки; obwód witebski 


Ko�le�gium�Pi�ja�rów�
Ufun do wa ne w r. 1741 przez kasz te la na po łoc -


kie go Wa le ria na Ża bę (zm. 1753) w je go do brach
dzie dzicz nych. Bu dy nek wzno szo no do r. 1804. 


Do ka sa ty w r. 1832 dzia ła ły słyn ne szko ły zw.
od je go imie nia Wa le ria now ski mi. Był to bu dy nek
zbu do wa ny na pla nie pro sto ką ta. Nie ist nie je.


Ko�ściół�Pi�ja�rów�
p.w.�Św.�Mi�cha�ła�Ar�cha�nio�ła�
Mu ro wa ny w l. 1742-1756 za pew ne pod kie run -


kiem ar chi tek ta Abra ha ma Würtzne ra, ukoń czo ny
sta ra niem wdo wy po fun da to rze, Jo an ny ze Sko rul -
skich, i je go sy na, Igna ce go Ża by, kró lew skie go
szam be la na. Był re mon to wa ny w r. 1805 sta ra niem
ko la tor ki Lu dwi ki z Kieł brzów Ża bi ny. W r. 1835 ko -
ściół zo stał opusz czo ny, a w r. 1843 za mie nio ny na
cer kiew. W l. 1919-1948 i od r. 1988 na le żał do ka -
to li ków. Funk cjo nu je przy nim pa ra fia. 


Dwu wie żo wa fa sa da o dia go nal nie usta wio nych
wie żach po prze dza sze ro ką trój przę sło wą na wę,
po dzie lo ną we wnątrz przy ścien ny mi pół ko lum na mi,
oraz ni ższe, za mknię te od cin ko wo pre zbi te rium.
Wnę trze zdo bi ło pier wot nie pięć drew nia nych oł ta -
rzy. Zwra ca ją uwa gę uroz ma ico ny de tal or na men -
tal ny oraz for my na do kien nych gzym sów i ka pi te li. 


Ma�dzioł�Sta�ry
biał. Мядзел, ros. Мядель; obwód miński


Klasz�tor�Kar�me�li�tów�Bo�sych
Ufun do wa ny ra zem z ko ścio łem przez dzie dzi -


ca mia stecz ka, sta ro stę za rzec kie go An to nie go
Kosz czy ca. Ska -so wa no go w r. 1832. Do r. 1860
in ter no wa no tu nie po kor ne ba zy lian ki. Spa lił się
w r. 1943, a je go funk cję prze jął dom dla cze la dzi.


cd. str. 24Łuczaj. Kościół Jezuitów p.w. Św. Judy Tadeusza, Św. Ignacego i Św. Franciszka Ksawerego 


Łużki. Kościół Pijarów p.w. Św. Michała Archanioła 
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Parki Narodowe:


Białowieski


Bereziński


Jeziora Brasławskie








Nad�cho�dzą�ce�la�ta,�a�mo�że�na�wet�ca�ły�XXI�wiek,�bę�dzie�wy�ró�żniać�dy�na�micz�ny�roz�wój�dzia�łań�spo�łecz�-


nych�i�go�spo�dar�czych�zwią�za�nych�z�roz�wo�jem��tech�no�lo�gii�eko�lo�gicz�nych.�Ochro�na�śro�do�wi�ska�sta�je�się


ko�niecz�no�ścią�cy�wi�li�za�cyj�ną,�a�tym�sa�mym�de�ter�mi�nu�je�roz�wój�go�spo�dar�czy�po�przez�sy�ner�gię�wszel�kich


dzia�łań�biz�ne�so�wych�zwią�za�nych�z�wdra�ża�niem�eko�lo�gicz�nych�roz�wią�zań.


Tu�ry�sty�ka�wy�ma�ga�kom�plek�so�wych�dzia�łań�zwią�za�nych�z�jej�do�sto�so�wa�niem�do�co�raz�bar�dziej�ocze�ki�-


wa�nych�we�współ�cze�snym�świe�cie�roz�wią�zań�pro�eko�lo�gicz�nych.�Za�cho�wa�nie�trwa�łe�go,�zrów�no�wa�żo�ne�-


go�roz�wo�ju�za�so�bów� i�wa�lo�rów�tu�ry�stycz�nych�po�przez� � in�te�gra�cję�dzia�łal�no�ści� tu�ry�stycz�nej�z�ce�la�mi


ochro�ny�przy�ro�dy�oraz�ży�ciem�spo�łecz�no�-go�spo�dar�czym�wy�da�je�się�być�klu�czo�wym�ce�lem.�Wy�ma�ga�to


jed�nak�kształ�to�wa�nia�no�wych�po�staw�i�za�cho�wań�tu�ry�stów�i�or�ga�ni�za�to�rów�ru�chu�tu�ry�stycz�ne�go.


In�ter�dy�scy�pli�nar�ność�tu�ry�sty�ki�wy�ma�ga�od�jej�or�ga�ni�za�to�rów�du�żej�od�po�wie�dzial�no�ści�za�śro�do�wi�sko.


Sek�to�ry�zwią�za�ne�z�tu�ry�sty�ką�po�wo�du�ją�roz�wój�wie�lu�kom�ple�men�tar�nych�dzie�dzin�go�spo�dar�ki�i�ak�tyw�no�-


ści�biz�ne�so�wych,�jak�sze�ro�ko�ro�zu�mia�na�re�kre�acja,�sport,�spa�i�uzdro�wi�ska,�roz�ryw�ka,�kul�tu�ra,�ga�stro�no�-


mia�i�wie�le�in�nych.


Tra�dy�cję�po�sza�no�wa�nia�mat�ki�na�tu�ry�pod�czas�upra�wia�nia�tu�ry�sty�ki�pro�pa�go�wa�li�pierw�si�au�to�rzy�pol�-


skich�opra�co�wań�prze�wod�nic�ko�- kra�jo�znaw�czych.�Pięk�nie�pi�sał�o�tym�za�rów�no�Mie�czy�sław�Or�ło�wicz,�ja�ki


Wa�le�ry�El�jasz�Ra�dzi�kow�ski.�Nie�sto�so�wa�li�za�wi�le�brzmią�cych�ha�seł�o�idei�zrów�no�wa�żo�ne�go�roz�wo�ju,�ale


w�pro�sty�spo�sób�pi�sa�li�o�tro�sce�o�ochro�nę�za�so�bów�przy�rod�ni�czych�i�kul�tu�ro�wych.�Zwień�cze�niem�tych


prac�na�are�nie�mię�dzy�na�ro�do�wej�jest�prze�sła�nie�Mię�dzy�na�ro�do�we�go�So�ju�szu�Tu�ry�sty�ki�(AIT)�–�„Mo�bil�ność


da�je�wol�ność�–�ko�rzy�staj�z�niej�w�spo�sób�od�po�wie�dzial�ny”.


Unia�Eu�ro�pej�ska,�przyj�mu�jąc�w�2007�ro�ku�„Agen�dę�dla�zrów�no�wa�żo�nej�i�kon�ku�ren�cyj�nej�tu�ry�sty�ki�eu�ro�-


pej�skiej”,�ak�tyw�nie�włą�czy�ła�się�do�wdra�ża�nia�ochro�ny�śro�do�wi�ska�w�tu�ry�sty�ce.�Trze�ba�pod�kre�ślić,�że�nie


jest�to�po�czą�tek�tro�ski�o�eko�lo�gię�w�eu�ro�pej�skim�prze�my�śle�tu�ry�stycz�nym,�ale�jest�to�nada�nie�tej�tro�sce


no�wych�war�to�ści.�Przede�wszyst�kim�jest�to�pro�ces�za�rzą�dza�nia�roz�wo�jem�tu�ry�sty�ki,�tak�aby�trosz�czyć�się


o�ce�le�wy�ni�ka�ją�ce�z�za�sad�zrów�no�wa�żo�ne�go�roz�wo�ju.�Okre�ślo�no,�że�tu�ry�sty�ka�zrów�no�wa�żo�na,�to�ta�ka�dzia�-


łal�ność,�któ�ra�jest�ren�tow�na�pod�wzglę�dem�go�spo�dar�czym�i�spo�łecz�nym�i��któ�ra�przede�wszyst�kim:


-�od�by�wa�się�z�po�sza�no�wa�niem�śro�do�wi�ska,


-�za�pew�nia�dłu�go�trwa�łe�za�cho�wa�nie�wa�lo�rów�przy�rod�ni�czych�i�kul�tu�ro�wych,


-�jest�spra�wie�dli�wa�i�mo�żli�wa�do�za�ak�cep�to�wa�nia�pod�wzglę�dem�eko�no�micz�nym�i�so�cjal�nym.


W�opra�co�wa�niach�eks�perc�kich�oraz�ofi�cjal�nych�do�ku�men�tach�mó�wią�cych�o�zrów�no�wa�żo�nym�roz�wo�ju


tu�ry�sty�ki�pod�kre�śla�się�tro�skę�o�za�cho�wa�nie�ró�żno�rod�no�ści.�Poj�mu�je�się�to�zja�wi�sko�ja�ko�in�ność,�czy�li


czyn�nik,�któ�ry�de�ter�mi�nu�je�po�wsta�wa�nie�po�trze�by�tu�ry�stycz�nej.�Do�ty�czy�to�wszyst�kich�form�ró�żno�rod�no�-


ści,�po�cząw�szy�od�lu�dzi,�ich�kul�tu�rę�nie�ma�te�rial�ną�i�ma�te�rial�ną,�przez�ró�żno�rod�ność�kli�ma�tycz�ną,�a�skoń�-


czyw�szy� na� ró�żno�rod�no�ści� bio�lo�gicz�nej.� Licz�ne� em�pi�rycz�ne� do�świad�cze�nia� po�ka�zu�ją,� że� wszel�kie


mo�no�kul�tu�ry�są�pa�to�lo�gicz�ne�i�pro�wa�dzą�do�de�gra�da�cji.�Stąd�istot�ne�są�za�sa�dy,�któ�re�od�no�szą�się�do�od�-


dzia�ły�wa�nia�tu�ry�sty�ki,�a�są�ni�mi:


1. Sza�nuj�i�nie�po�mniej�szaj�ró�żno�rod�no�ści�bio�lo�gicz�nej,


2. Sza�nuj�i�nie�po�mniej�szaj�ró�żno�rod�no�ści�geo�lo�gicz�nej,


3. Sza�nuj�i�nie�po�mniej�szaj�ró�żno�rod�no�ści�kul�tu�ro�wej,


4. Sza�nuj�i�nie�po�mniej�szaj�ró�żno�rod�no�ści�go�spo�dar�czej,


5. Sza�nuj�i�nie�po�mniej�szaj�ró�żno�rod�no�ści�funk�cji�prze�strze�ni.


Po�wa�ga�tych�za�sad�jest�tak�istot�na,�że�do�ty�czy�wszyst�kich,�bez�wy�jąt�ku,�współ�two�rzą�cych�i�uczest�ni�-


czą�cych�w��tu�ry�sty�ce.�
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kształt cer kiew uzy ska ła w wy ni ku grun tow nej prze -


bu do wy pro wa dzo nej w l. 1738-1762 z ini cja ty wy


ab pa po łoc kie go i me tro po li ty Flo ria na Hreb nickie -


go (1684-1762). W l. 1768-1772 przy so borze


pra co wał ar chi tekt Jó zef Ber told Ko szo wicz de Len -


dorff (Lin dorf), po zo sta ją cy na usłu gach ab pa Ja zo -


na Smo go rzew skie go. 


Po znie sie niu unii (1839) świą ty nia zo sta ła prze-


ka za na pra wo sław nym. W r. 1913 zo sta ła od re -


mon to wa na we dług pro jek tu Pio tra Po krysz ki na.


Za mknię to ją ok. r. 1932. W l. 1945-1969 mie ści -


ła ar chi wum i ma ga zyn księ gar ski. Od re stau ro wa -


na w r. 1985 speł nia funk cję sa li kon cer to wej


i mu ze al nej. W wy ni ku prze bu do wy w w. XVIII


świą ty nia sta ła się trój na wo wą ba zy li ką z ni ższym


pre zbi te rium za mknię tym ap sy dą. Jej strze li sta fa -


sa da o dwóch wie żach flan ku ją cych ma low ni czy


fron ton zo sta ła skie ro wa na na pd. ku Dźwi nie, zaś


na prze ciw trzech śre dnio wiecz nych wie lo bocz -


nych ap syd za cho wa nych od stro ny wsch. wznie -


sio no no we, za zna cza jąc w ten spo sób po przecz -


ne ra mio na krzy ża. Wnę trze zwra ca uwa gę fan -


ta zyj ny mi wy kro ja mi ar kad mię dzy na wo wych oraz


dy na micz ny mi for ma mi stiu ko we go iko no sta su


i em po ry or ga no wej.


Ko�le�gium�Je�zu�itów�


Za ło żo ne w r. 1580 z ini cja ty wy pierw sze go


rek to ra ks. Pio tra Skar gi, zo sta ło bo ga to upo sa -


żo ne przez Ste fa na Ba to re go do bra mi licz nych


pra wo sław nych cer kwi i mo na ste rów. Na le ża ło do


naj więk szych pla có wek je zu ic kich na zie miach


Rze czy po spo li tej. Obec ny bu dy nek zbu do wa no w


l. 1748-1760. W r. 1764 zo sta ło oto czo ne mu rem.


Po nie waż za ko nu nie ska so wa no na te re nie za -


bo ru ro syj skie go, w l. 1773-1820 ko le gium speł -


nia ło funk cję sie dzi by ge ne ra ła i świa to we go cen-


trum To wa rzy stwa Je zu so we go. Po r. 1778 zo sta -


ło roz bu do wa ne. Po r. 1779 przy by wa li tu je zu ici


ze ska so wa nych ko le giów pol skich i za gra nicz -


nych, zgro ma dzo no im po nu ją ce zbio ry bi blio-


tecz ne (ok. 40 tys. dru ków) i ar ty stycz ne (mu ze -


al ne), za ło żo no la bo ra to ria i dru kar nię (1787 r.).


Wte dy też po łą czo no je flan ku ją cy mi ko ściół gma -


cha mi szko ły oraz kon wik tu. W r. 1812 po ten cjał


in te lek tu al ny i ma te rial ny umo żli wił utwo rze nie


Aka de mii, dzia ła ją cej do wy pę dze nia je zu itów


z Ro sji w r. 1820 (więk szość jej zbio rów tra fi ła do


St. Pe ters bur ga, Mo skwy i Wi teb ska). Do r. 1829


pro wa dze nie Li ceum w gma chach po je zu ic kich


ob ję li pi ja rzy. W l. 1833-1835 bu dyn ki prze bu do -


wa no we dług pro jek tu Pio tra An to nie go Por ty


i umiesz czo no w nich kor pus ka de tów. 


Po r. 1945 w oca la łej po znisz cze niach wo jen -


nych czę ści gma chów mie ścił się szpi tal woj sko -


wy, a od r. 2005 wy dział hi sto rycz no -fi lo lo gicz ny


Uni wer sy te tu Po łoc kie go oraz mu zeum. Ko le gium


zaj mo wa ło zach. pie rze ję ryn ku, roz cią ga jąc się


w głąb do Wzgó rza Zam ko we go. By ło trój kon dy -


gnacyj ne, usy tu owa ne wo kół dzie dziń ca za pre -


zbi te rium.
cd. str. 26
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Połock. Cerkiew soborna Bazylianów p.w. Św Zofii
(Mądrości Bożej). Zwieńczenie ołtarza głównego 


Połock: Kościół Jezuitów p.w. Nawiedzenia NMP i Św. Stefana (patrz str.13-15). Obraz „Adoracji Matki Bożej
przez świętych jezuickich”. Autor: Szymon Czechowicz (warsztat). Aktualna lokalizacja obrazu: kościół 


p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opolu Lubelskim (Polska). 
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cd. ze str. 55


W po bli żu przej ścia gra nicz ne go znaj du je się
Mu zeum Kul tu ry Lu do wej i sta rych tech no lo gii.
Ofe ru je my mo żli wość za po zna nia się z kultu rą
i wa run ka mi ży cia miesz kań ców tych te re nów
w XIX wie ku.


Tu ry ści, któ rzy chcą po zo stać w Par ku Na ro -
do wym na kil ka dni, za pra sza my na po byt w kom -
for to wym trzy gwiazd ko wy kom plek sie ho te lo wy
(69 po ko je), a ta kże w ho te lu №2 (ka te go ria**),
któ ry znaj du je się w AG Ka me ny uki (53 po ko je).


Dla mi ło śni ków dłu ższe go po by tu w świe cie
przyro dy oferujemy wie le usług; za kwa te ro wa nie
w pen sjo na tach: Dom My śli we go (6 miejsc), kom -
pleks tu ry stycz ny, ho tel "Zhar ko vschi na", któ ry mie -
ści się w do mu hra bie go Tysz kie wi cza (6 apar-
ta mentów) i ho tel ( 9 po koi), rów nież w do mu go -
ścin nym w le sie. Po byt w kom for to wym po ko ju
ho te lo wym, po ło żo nym głę bo ko w le sie da je mo -
żli wość dłu gich, fa scy nu ją cych spa ce rów ścież
kami eko lo gicz nymi, aby cie szyć się kon tak tem
z dzi ką przy ro dą.


Kom pleks ho te lo wy "Ka me ny uki" ofe ru je go -
ściom na stę pu ją ce usłu gi: ba sen, bi lard, kor ty te -
ni so we, jaz dę kon ną, sa nie, ga bi net ma sa żu,
si łow nię, spa, wy po ży czal nię sprzę tu spor to we go
oraz or ga ni za cję po lo wań i ry bo łów stwa.


Dla  spo tkań biz ne so wych  Park Na ro do wy ofe -
ru je 5 kom for to wych sal kon fe ren cyj nych - od 15
do 146 miejsc z no wo cze snym sprzę tem do pre -
zen ta cji: wi deo-rzut nik, ekran, na gło śnie nie, kli -
ma ty za cję.


W po zo sta łej czę ści Pusz czy Bia ło wie skiej ofe -
ru je my za wsze go ścin nie otwar te drzwi w re stau ra -
cji (250 miejsc) i 7 ka wiar ni (317 miejsc), gdzie mo -
żna sma ko wać nie tyl ko na ro do we da nia Bia ło ru si,
ale przede wszyst kim te przy go to wa ne z le śnych
pre zen tów Pusz czy (dzi czy zny, grzy bów, ja gód).


Ofe ru je my du żo usług do dat ko wych: ba sen, si -
łow nię, sau nę, łaź nię pa ro wą, cen trum usług spor-
to wych "Żubr".


Pań stwo wy Park Na ro do wy" Pusz cza Bia ło -
wie ska" za pra sza wszyst kie za in te re so wa ne stro -
ny do współ pra cy i wspar cia w pro mo wa niu mar -
ki tu ry stycz nej" Pusz cza Bia ło wie ska ".


Z po wa ża niem,


A. W. Bu ryj


Dy rek tor Ge ne ral ny


tel. 8-10375-1631-56169 
Dział tu ry stycz ny: 8-10375-1631-56398 e -ma il: 
npbp by@ram bler.ru.        bel to ur07@ma il.ru


Ruch bez wi zo wy 
do bia ło ru skiej czę ści
Pusz czy Bia ło wie skiej
Z dnia 12 czerw ca 2015 r. oby wa te le


państw ob cych bę dą mo gli od wie dzać
Bia ło ru ski Park Na ro do wy “Pusz cza
Bia ło wie ska” bez wiz.


Zgod nie z de kre tem Pre zy den ta Re pu bli ki
Bia ło ruś z dnia 9 mar ca 2015 r. nr 115 tu ry ści,
pla nu ją cy zwie dza nie Par ku bez wiz, bę dą mo -
gli prze kra czać gra ni cę w punk cie Bia ło wie ża
(Pie re row). Ter min cza so we go po by tu w ce lach
tu ry stycz nych nie bę dzie mógł prze kra czać trzech
dni.


Pod sta wą dla ru chu bez wi zo we go, po by tu
cza so we go i wy jaz du z te ry to rium Re pu bli ki Bia -
ło ruś jest do ku ment, wzór któ re go zo stał za-
twier dzo ny po sta no wie niem Ra dy Mi ni strów Re -
pu bli ki Bia ło ruś z dnia 15 ma ja 2015 r. nr 414.


Z tre ścią w/w po sta no wie nia oraz szcze gó -
ła mi zwie dza nia Par ku Na ro do we go “Pusz cza
Bia ło wie ska” bez wiz mo żna za po znać się na
stro nie in ter ne to wej Am ba sa dy Re pu bli ki Bia ło -
ruś w War sza wie.
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Znacz�ki�te�są�swo�istą�kro�ni�ką�hi�sto�rii,�kul�tu�ry,�sztu�ki�i�na�tu�ry�Bia�ło�-


ru�si.� Są� swo�istą� re�flek�sją� nad� do�rob�kiem� kra�ju� i� swo�im� prze�sła-


niem�two�rzą�ar�ty�stycz�ne�i�hi�sto�rycz�ne,�fi�la�te�li�stycz�ne�an�na�ły�pań�stwa.


Znacz�ki�Bia�ło�ru�si�ma�ją�sil�ną�orien�ta�cję�na�ro�do�wą.�Naj�po�pu�lar�niej�sze


te�ma�ty:�sym�bo�le�na�ro�do�we�i�he�ral�dy�ka,�flo�ra�i�fau�na�Bia�ło�ru�si,�sław�ni


lu�dzie,�sztu�ka,�za�byt�ki,�bia�ło�ru�skie�stro�je�na�ro�do�we�na�ro�do�we,�sport.


Je�śli�prze�ana�li�zu�je�my�te�ma�ty�kę�znacz�ków�pocz�to�wych�Re�pu�bli�ki


Bia�ło�ru�si�na�prze�strze�ni�lat�za�uwa�ży�my,�że�pro�ble�my�ochro�ny�śro�do�-


wi�ska�są�mo�ty�wem�prze�wod�nim�i�sta�łym.


Wy�ni�ka�to�z�fak�tu�wy�peł�nia�nia�przez�Pocz�tę�Bia�ło�ru�si�swo�istej�mi�-


sji�tro�ski�o�za�cho�wa�nie�ró�żno�rod�no�ści�bio�lo�gicz�nej�z�uwa�gi�na�jej


zna�cze�nie�dla�ży�cia�i�lo�sów�ka�żde�go�z�nas.�


Za�so�by�bio�lo�gicz�ne�są�fun�da�men�tem,�na�któ�rym�na�le�ży�bu�do�wać


dal�szy�roz�wój�cy�wi�li�za�cji.�Przy�rod�ni�cza�ko�lek�cja�bia�ło�ru�skich�znacz�-


ków�pocz�to�wych�po�twier�dza�udział�Bia�ło�ru�si�we�współ�dzia�ła�niu�z


mię�dzy�na�ro�do�wą�spo�łecz�no�ścią�na�rzecz�łą�cze�nia�sił�dla�za�pew�nie�-


nia�zrów�no�wa�żo�ne�go�roz�wo�ju�świa�ta.


Mi�ni�ster�stwo�Łącz�no�ści�i�In�for�ma�ty�za�cji�Re�pu�bli�ki�Bia�ło�ruś�i�Re�pu�-


bli�kań�skiej�Przed�się�bior�stwo�"Bel�poch�ta"�sta�le�po�wra�ca�ją�do�te�ma�tu�
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Hi�sto�ria�znacz�ków�pocz�to�wych�Re�pu�bli�ki�Bia�ło�ru�si�roz�po�czę�-


ła�się�20�mar�ca�1992�r.�W�tym�dniu�uka�zał�się�pierw�szy�bia�ło�ru�-


ski� zna�czek� "Krzyż�Eu�ph�ro�sy�ny”.�Do�dziś�wpro�wa�dzo�no�do


obie�gu�po�nad�tysiąc�znacz�ków.�Li�cząc�do�kład�nie�do�1�mar�ca


2015�r.�opu�bli�ko�wa�no��1�056�znacz�ków.


Filatelistyczna








Z pla cu Nie pod le gło ści idę spa ce rem w kie run -


ku dwor ca głów ne go, by zo ba czyć to, co wi ta ka -


żde go przy by wa ją ce go do mia sta po cią giem


– Wro ta Mia sta.


Te dwie so cre ali stycz ne wie rze sta no wią pre -


lu dium do so cja li stycz ne go ra ju, do któ re go wkra -


cza ły ma sy przy je żdża ją ce do sto li cy bia ło ru skiej


re pu bli ki rad. Jed na z nich na swo im szczy cie po -


sia da naj więk szy ze gar na Bia ło ru si, któ re go


śred ni ca wy no si 3,5 me tra, zaś dru ga wie ża przy -


ozdo bio na jest her bem Związ ku Ra dziec kie go.


Na stęp ne go dzi ny spę dzo ne na od kry wa niu


mia sta co chwi la przy po mi na ły mi o tym, gdzie je -


stem. Fa sa dy bu dyn ków han dlo wych, eks po na ty


w mu ze ach, sta cje me tra i przede wszystkim


na zwy ulic – Kom so mol ska, En gel ska, Le ni na,


Mark sa, Ko mu ni stycz na.


O dzi wo, to wła śnie cen trum MIń ska, od bu do -


wa ne na no wo, stwo rzo ne na no wo, ma szan sę


tra fić na li stę świa to we go dzie dzic twa UNE SCO


ja ko naj lep szy przy kład ar chi tek tu ry okre su sta li -


ni zmu.


Wi dzi cie, nie wszyst ko jest ży ciu pro ste, i choć


udo wad nia łem Wam po wy żej, że Mińsk to skan -


sen ko mu ni zmu a Bia ło ruś to skan sen ZSRR,


skła mał bym, je śli upie rał bym się przy tym sta no -


wi sku.


Bia ło ruś to nor mal ny kraj nor mal nych lu dzi,


któ rzy cho dzą do ga le rii han dlo wych, ja da ją


w knaj pach, ma ją ipho ny. To kraj, gdzie lu dzie sta -


ra ją się żyć jak wszy scy in ni w Eu ro pie. To kraj lu -


dzi, któ rzy bar dzo chcą nor mal no ści.


tekst i zdjęcia: Marcin Wesołowski 
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